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TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI 
TUTANAK DERGISI 

CİLT: 51 

8'inci Birleşim 
20 Ekim 2009 Salı 

• 
(Bu Tutanak Dergisi'nde 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 S a v f a 

I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 10 

II. - GELEN KÂĞITLAR 12 

III. - YOKLAMALAR 15,43,44 

IV. - GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 15,19 

A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI 15:18,19:21 

1.- Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, siyasi iktidarın yargı 

bağımsızlığı ve hukuk devleti ilkelerini zedeleyici tutum ve davranışlarına 

ilişkin gündem dışı konuşması 15:17 

2.- İstanbul Milletvekili Lokman Ayva'nın, özürlülerin temel hak ve 

özgürlüklerine ilişkin gündem dışı konuşması 17:18 

3.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, Öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme Merkezinin yapmış olduğu sınavlara ilişkin gündem dışı 
konuşması 19:21 
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V.- AÇIKLAMALAR 19,48,74 

1.- İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın, İstanbul Milletvekili Lokman 
Ayva'nın gündem dışı konuşmasına ilişkin açıklaması 19 

2.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Adıyaman Milletvekili Şevket 
Köse'nin, (2/372) esas numaralı Kanun Teklifı'nin doğrudan gündeme 
alınması önergesi üzerinde açıklaması 48 

3.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, hazırlığı yapılmış olan Hal 
Yasası'yla ilgili tasarı üzerinde biraz daha çalışılması gerektiğine ilişkin 
açıklaması 74 

VI.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 21,44,49 

A) TEZKERELER 21:24,29:30 

1.- Afganistan Senato Meclisi Uluslararası İlişkiler Komitesi Parlamento 
heyetinin ülkemizi resmî ziyaret etmesinin uygun bulunduğuna ilişkin 
Başkanlık tezkeresi (3/983) 21 

2.- Pakistan Ulusal Meclisi Keşmir Özel Komisyonu Parlamento 
heyetinin ülkemizi resmî ziyaret etmesinin uygun bulunduğuna ilişkin 
Başkanlık tezkeresi (3/984) 21 

3.- Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi ve Batı Avrupa Birliği Geçici 
Avrupa Güvenlik ve Savunma Asamblesi; Karadeniz Ekonomik İşbirliği 
Parlamenter Asamblesi; Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento 
Komisyonu; Avrupa Akdeniz Parlamenter Asamblesinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisini temsil edecek grupları oluşturmak üzere, siyasi parti grup 
başkanlıklarınca aday gösterilen asıl ve yedek üyelerin isimlerine ilişkin 
Başkanlık tezkeresi (3/985) 21:24 

4.- Azerbaycan Millî Meclisi Uluslararası ve Parlamentolararası 
Komisyonunun vaki davetine Dışişleri Komisyonu üyelerinden oluşan 
Parlamento heyetinin icabet etmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/986) 29:30 

5.- Brezilya Temsilciler Meclisi Başkanının, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyelerinden oluşan Parlamento heyetini davetine icabet edilmesine 
ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/987) 30 

B) MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 24:29 

1.- Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı ve 19 milletvekilinin, 
çocuklarını yetiştirme yurtlarına terk eden ailelerin sorunlarının araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/438) 24:25 

2.- CHP Grubu adına Grup Başkan Vekilleri İzmir Milletvekili Kemal 
Anadol, Ankara Milletvekili Hakkı Suha Okay ve İstanbul Milletvekili Kemal 
Kılıçdaroğlu'nun, GAP kapsamındaki sulama projelerinin durumunun araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/439) 26:27 
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3.- Hatay Milletvekili Fuat Çay ve 25 milletvekilinin, Antakya başta 
olmak üzere Hatay ilinin turizm sorunlarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/440) 

C) ÖNERGELER 

1.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, 2981 Sayılı İmar ve 
Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 
Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunda ve 
3194 Sayılı İmar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifı'nin (2/372), doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/153) 

VII.- ÖNERİLER 

A) SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 

1.- (10/45, 10/79, 10/107, 10/167, 10/188, 10/197, 10/207, 10/225, 
10/389, 10/394 ile 10/418) esas numaralı Meclis araştırması önergelerinin 
ön görüşmelerinin Genel Kurulun 20/10/2009 Salı günkü birleşiminde 
birlikte yapılmasına ilişkin MHP Grubu önerisi 

VIII.- SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Merkezi Uzlaşma Komisyonuna 
yapılan müracaatlara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/544) 
ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün'ün cevabı 

2.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat Organize Sanayi 
Bölgesindeki yatırımlara ilişkin sözlü soru önergesi (6/757) ve Sanayi ve 
Ticaret Bakanı Nihat Ergün'ün cevabı 

3.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, Taşköprü Organize 
Sanayi Bölgesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/807) ve Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Nihat Ergün'ün cevabı 

4.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, yabancı bir firmanın 
teşvikten yararlanarak yatırım yapmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/820) 
ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün'ün cevabı 

5.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, açılan hipermarket ve 
süpermarket sayısına ilişkin sözlü soru önergesi (6/835) ve Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Nihat Ergün'ün cevabı 

6.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Niksar OSB'deki tapu sorununa 
ilişkin^sözlü soru önergesi (6/866) ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat 
Ergün'ün cevabı 

7.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, esnaf ve KOBİ'lerin kredi 
kullanımında sicil affına ilişkin sözlü soru önergesi (6/930) ve Sanayi ve 
Ticaret Bakanı Nihat Ergün'ün cevabı 
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8.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, fıstık ürünündeki alım 
politikasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/954) ve Sanayi ve Ticaret Bakam 
Nihat Ergün'ün cevabı 

9.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, asansörlerin denetimine ilişkin 
sözlü soru önergesi (6/1050) ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün'ün cevabı 

10.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, alışveriş merkezlerine 
yönelik düzenleme ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1089) ve Sanayi 
ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün'ün cevabı 

11.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'taki OSB'lerin çevre 
denetimine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1106) ve Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Nihat Ergün'ün cevabı 

12.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'taki OSB'lerde çevre 
birimi kurulmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1107) ve Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Nihat Ergün'ün cevabı 

13.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, imalat sanayisine yönelik 
tedbirlere ilişkin sözlü soru önergesi (6/1110) ve Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Nihat Ergün'ün cevabı 

14.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, tekstil sanayisinin 
desteklenmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1112) ve Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Nihat Ergün'ün cevabı 

15.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, tekstil ve hazır giyim 
sektörünün sorunlarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1113) ve Sanayi ve 
Ticaret Bakanı Nihat Ergün'ün cevabı 

16.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, otomotiv sektöründeki 
daralmaya ilişkin sözlü soru önergesi (6/1122) ve Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Nihat Ergün'ün cevabı 

17.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, hipermarketlere yönelik 
tasarı taslağına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1134) ve Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Nihat Ergün'ün cevabı 

18.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, can suyu kredilerine ilişkin 
sözlü som önergesi (6/1152) ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün'ün cevabı 

19.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, bazı sektörlerin 
canlandırılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1185) ve Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Nihat Ergün'ün cevabı 

20.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Millî Prodüktivite Merkezinin 
çalışmalarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1212) ve Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Nihat Ergün'ün cevabı 

21.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Ankara'da şebekeye verilen 
Kızılırmak suyunun kombi arızalarına neden olduğu iddiasına ilişkin sözlü 
soru önergesi (6/1230) ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün'ün cevabı 
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22.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Çin malı tekstil ürünlerinin 
terzileri mağdur etmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1233) ve Sanayi ve 
Ticaret Bakanı Nihat Ergün'ün cevabı 

23.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, kredi borçluları kayıtlarıyla 
ilgili kanunun uygulanmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1289) ve Sanayi 
ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün'ün cevabı 

24.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, KOBİ kredilerine ilişkin sözlü 
soru önergesi (6/1316) ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün'ün cevabı 

25.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, ekonomik kriz nedeniyle 
alınacak tedbirlere ilişkin sözlü soru önergesi (6/1327) ve Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Nihat Ergün'ün cevabı 

26.- Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, Ege Bölgesi'nde pamuk ve 
tekstil sektörünün desteklenmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1388) ve 
Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün'ün cevabı 

27.- Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, can suyu kredisine ilişkin sözlü 
soru önergesi (6/1389) ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün'ün cevabı 

28.- Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın, bazı yasa çalışmalarına ve 
OSBTerin desteklenmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1436) ve Sanayi 
ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün'ün cevabı 

IX.- MECLİS ARAŞTIRMASI 

A) ÖN GÖRÜŞMELER 

1.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 21 milletvekilinin, İstanbul'da 
depreme yönelik çalışmaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/60) 

2.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 26 milletvekilinin, deprem 
riskinin ve alınması gereken önlemlerin araştırılması amacıyla Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/63) 

3.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ve 31 milletvekilinin, Bursa 
ve çevresinde yaşanacak muhtemel bir deprem felaketine yönelik alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/99) 

4.- Yalova Milletvekili İlhan Evcin ve 20 milletvekilinin, deprem 
riskinin araştırılarak deprem yönetiminde alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/242) 

5.- Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün ve 23 milletvekilinin, deprem 
riskinin araştırılarak deprem yönetiminde alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/243) 

6.- İstanbul Milletvekili Nusret Bayraktar ve 20 milletvekilinin, özellikle 
İstanbul ve Marmara Bölgesi'ndeki deprem riskinin araştırılarak deprem 
yönetiminde alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/244) 
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7.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 19 milletvekilinin, deprem 
riskinin araştırılarak deprem yönetiminde alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/245) 

8.- İstanbul Milletvekili Mithat Melen ve 20 milletvekilinin, başta 
İstanbul olmak üzere ülkemizdeki deprem riskinin araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/246) 

9.- İzmir Milletvekili Oktay Vural ve 21 milletvekilinin, İzmir'deki 
deprem riskinin araştırılarak deprem yönetiminde alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/254) 

10.- Kocaeli Milletvekili Muzaffer Baştopçu ve 30 milletvekilinin, 
ülkemizdeki deprem riskinin araştırılarak deprem yönetiminde alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/256) 

11.- Zonguldak Milletvekili Ali Kocal ve 26 milletvekilinin, taşkömürü 
üretimindeki sorunların ve Türkiye Taşkömürü Kurumunun durumunun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/67) 

12.- Muğla Milletvekili Metin Ergun ve 29 milletvekilinin, mermercilik 
sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/75) 

13.- İstanbul Milletvekili Mehmet Ufuk Uras ve 19 milletvekilinin, altın 
madenciliğinin bütün yönleriyle araştırılması amacıyla Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/82) 

14.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve 34 milletvekilinin, 
bor madenciliğindeki sorunların araştırılarak bor kaynaklarının etkin ve 
verimli değerlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/122) 

15.- Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici ve 22 milletvekilinin, Manisa-
Turgutlu-Çaldağ nikel yatağının işletilmesi konusunun araştınlması amacıyla 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/141) 

16.- Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 24 milletvekilinin, 
petrol arama çalışmaları konusunda Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/180) 

17.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan ve 28 milletvekilinin, 
mermercilik sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/193) 

18.- Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür ve 38 milletvekilinin, 
mermercilik sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/208) 
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19.- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz ve 28 milletvekilinin, taş 
ocaklarının çevreye etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/216) 76:86 

20.- Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan ve 20 milletvekilinin, 
mermercilik sektöründeki sorunlarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/229) 76:86 

21. - Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 37 milletvekilinin, 
madencilik sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/304) 76:86 

22.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 24 milletvekilinin, bor 
madenciliğindeki sorunların araştırılarak bor kaynaklarının etkin 
değerlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/309) 76:86 

23.-Mardin Milletvekili Ahmet Türk ve 20 milletvekilinin, Batman'daki 
petrol tesislerinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki etkilerinin araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/320) 76:86 

24.- Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 23 milletvekilinin, Kütahya'daki 
Seyitömer ve Garp Linyit İşletmeleri yönetimine yönelik iddiaların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/324) 77:86 

25.- Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen ve 20 milletvekilinin, maden 
kaynaklarının araştırılarak madenciliğe dayalı sanayinin oluşturulabilmesi 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/336) 77:86 

26.- Kahramanmaraş Milletvekili Veysi Kaynak ve 20 milletvekilinin, 
ülkemizdeki maden kaynaklarının araştırılarak etkin ve verimli değerlendirilmesi 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/337) 77:86 

27.- Eskişehir Milletvekili F. Murat Sönmez ve 23 milletvekilinin, lüle 
taşının değerlendirilmesindeki sorunların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/342) 77:86 

28.- Siirt Milletvekili Afif Demirkıran ve 20 milletvekilinin, madencilik 
sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/374) 77:86 

29.- Manisa Milletvekili Şahin Mengü ve 22 milletvekilinin, Turgutlu-
Çal Dağı'nda yapılacak nikel madenciliği faaliyetlerinin çevreye etkilerinin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/377) 77:86 

- 7 -

Savfa 



TBMM B: 8 20 . 1 0 . 2009 

30.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 21 milletvekilinin, 
Tarsus'taki şantiye ve maden ocaklarının yol açtığı sorunların araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/388) 77:86 

31. - Mardin Milletvekili Ahmet Türk ve 20 milletvekilinin, kömür 
üretimi ve ticaretindeki yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarının araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/404) 77:86 

X.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 87 

1.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Bursa'daki hastane yangınına 
ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı (7/8280) 87:91 

2.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Bursa'da yanan hastaneye 
ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı (7/8366) 92:95 

3.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in, akaryakıttaki ÖTV artışına ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı (7/8914) 96:97 

4.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, bir ailenin yardım ihtiyacına 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Hayati Yazıcı'nın cevabı (7/8921) 98:103 

5.- Adana Milletvekili Recai Yıldırım'ın, Türkiye Tarım Havzaları 
Üretim ve Destekleme Modeli Projesi'ne ilişkin Başbakandan sorusu ve 

Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker'in cevabı (7/8925) 104:108 

6.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, akaryakıt sektöründe vergi 
indirimi uygulanmasına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 
cevabı(7/9077) 109:110 

7.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, turizm alanında yapılan bir KDV 

artışına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı (7/9086) 111:112 

8.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, akaryakıttaki ÖTV zammına 
ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı (7/9087) 113:114 

9.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, akaryakıta yapılan ÖTV 
zammına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı (7/9088) 115:116 

10.- Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı'nın, bir hastanenin internet 
sitesine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı (7/9127) 117:119 

11.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, Şanlıurfa'daki bir hastanede 
yaşanan bebek ölümlerine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın 
cevabı(7/9138) 120:125 

12.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in, Kırklareli'deki TOKİ 
projesinin durumuna ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in cevabı (7/9196) 126:130 

13.- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz'un, Giresun Doğankent'teki TOKİ 
projesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Cemil Çiçek'in cevabı (7/9201) 131:137 
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14.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal'ın, TOKİ'nin İstanbul'daki 
faaliyetlerine ve Ataköy sahilindeki tasarruflara ilişkin Başbakandan sorusu 
ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in cevabı (7/9231) 138:144 

15.- İstanbul Milletvekili Hasan Macit'in, TOKİ'nin bazı faaliyetlerine 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil 
Çiçek'in cevabı (7/9248) 145:150 

16.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, emeklilere farklı zam 
yapılmasına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer 
Dinçer'in cevabı (7/9305) 151:155 

17.- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz'un, kanser riski taşıyan maddeler 
kullanılan ürünlerin denetimine ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Nihat Ergün'ün cevabı (7/9572) 156:160 

18.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars esnafının desteklenmesine, 

Şırnak esnafına destek sağlanmasına, 

Ardahan esnafının desteklenmesine, 

İlişkin soruları ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün'ün cevabı 
(7/9503), (7/9573) ,(7/9574) 161:163 

19.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Van Kevenli TOKİ konutlarına 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil 
Çiçek'in cevabı(7/9655) 164:165 

20.- İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın, katıldığı törenlerin organizasyonlarına 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil 
Çiçek'in cevabı (7/9678) 166:167 

21. - Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, Giresun TOKİ konutlarının 
yer seçimine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Cemil Çiçek'in cevabı (7/9698) 167:169 

22.- Adana Milletvekili Nevingaye Erbatur'un, kadın yönetici sayısına 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Zafer Çağlayan'ın cevabı (7/9772) 170:171 

23.- Bursa Milletvekili H. Hamit Homriş'in, dağıtılan hediye ve 
harçlıkların kaynağına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Cemil Çiçek'in cevabı (7/9937) 172:174 

24.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun, tören ve açılış 
organizasyonlarını alan bir firma ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in cevabı 
(7/9939) 174:176 
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I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 14.03'te açılarak dokuz oturum yaptı. 

Düzce Milletvekili Celal Erbay, Azerbaycan'ın bağımsızlık yıl dönümüne, 

Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür, tekstil sektörünün sorunlarına, 

Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan, Denizli ilinin ekonomik ve sosyal sorunlarına, 

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar. 

İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol, Bursa'da oynanan Türkiye-Ermenistan millî maçında 
Azerbaycan Bayrağı'na yasak konmasını kınadığına ilişkin bir açıklamada bulundu. 

İstanbul Milletvekili Canan Kalsın'ın, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyeliğinden 
çekildiğine ilişkin önergesi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Anayasa, 

Millî Savunma, 

İçişleri, 

Dışişleri, 

Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor, 

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm, 

Tarım, Orman ve Köyişleri, 

Çevre, 

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler, 

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji, 

Dilekçe, 

Plan ve Bütçe, 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri, 

İnsan Haklarını İnceleme, 

Komisyonları geçici başkanlıklarının, komisyonun başkan, başkan vekili, sözcü ve kâtip üye 
seçimine ilişkin tezkereleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan ve 21 milletvekilinin, tarımsal sulamadan kaynaklanan elektrik 
borçları sorununun (10/435), 

İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 22 milletvekilinin, aile içi şiddet konusunun (10/436), 

Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 23 milletvekilinin, orman yangınları konusunun (10/437), 

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla birer Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini 
alacağı ve ön görüşmelerinin, sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı. 
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"Küresel Eylem İçin Parlamenterler" isimli uluslararası kuruluşun Washington'da 20-22 Ekim 
2009 tarihlerinde gerçekleştirilecek 32'nci Genel Kurul toplantısına, ismen davet edilen 
milletvekillerinin davete icabet etmelerine ilişkin Başkanlık tezkeresi kabul edildi. 

Avrupa Birliği Uyum Komisyonunda açık bulunan ve Adalet ve Kalkınma Partisi Grubuna düşen 
2 üyeliğe, 

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunda açık bulunan ve Adalet ve Kalkınma Partisi Grubuna 
düşen 4 üyeliğe, 

Gruplarınca aday gösterilen milletvekilleri seçildiler. 

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

l 'inci sırasında bulunan ve İç Tüzük'ün 91'inci maddesi kapsamında değerlendirilerek temel 
kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesi kabul edilen, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu'nun (1/324) (S. Sayısı: 96) görüşmeleri komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır 
bulunmadığından ertelendi. 

2'nci sırasında bulunan ve İç Tüzük'ün 91 'inci maddesi kapsamında değerlendirilerek temel 
kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesi kabul edilen, Türk Borçlar Kanunu Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu'nun (1/499) (S. Sayısı: 321) görüşmelerine devam olunarak birinci bölümünün 
22'nci maddesine kadar kabul edildi. 

Konya Milletvekili Faruk Bal, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın, şahsına, sataşması nedeniyle 
bir konuşma yaptı. 

20 Ekim 2009 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime 19.58'de son verildi. 

Sadık YAKUT 

Başkan Vekili 

Murat ÖZKAN Bayram ÖZÇELİK 

Giresun Burdur 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

Harun TÜFEKÇİ 

Konya 

Kâtip Üye 
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No.: 9 

I I . - G E L E N K Â Ğ I T L A R 

16 Ekim 2009 Cuma 

Teklif 

1.- Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün'ün; 10.6.1983 Tarihli ve 2839 Sayılı Milletvekili 
Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/511) (Anayasa Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2009) 

Tezkereler 

1.- Ankara Milletvekili Önder Sav'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/976) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2009) 

2.- Muş Milletvekili M. Nuri Yaman'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/977) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2009) 

3.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/978) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2009) 

4.- Manisa Milletvekili Ahmet Orhan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/979) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2009) 

5.- İğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/980) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2009) 

Geri Alınan Yazılı Soru Önergesi 

1.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt, Ardahan İl Çevre Müdürlüğünün bir ihalesine ilişkin 
(7/9734) esas numaralı yazılı soru önergesini 16/10/2009 tarihinde geri almıştır. 

• 
No.: 10 

19 Ekim 2009 Pazartesi 

Tasarı 

1.- 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/759) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2009) 

Teklif 

1.- Bilecik Milletvekili Fahrettin Poyraz'ın; Sayıştay Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun Teklifi (2/512) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2009) 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri 

1.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, RTÜK Başkanının istifasının istendiği haberlerine ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8234) 

- 1 2 -
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2.- Diyarbakır Milletvekili Akın BirdaFın, azınlıklar ve sözde Ermeni iddiaları konularında 
komisyon kurulup kurulmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8241) 

3.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, Primsiz Ödemeler Genel Müdürüne 
ve bazı proje işlemlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/8244) 

4.- İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, Davutpaşa'daki patlamanın mağdurlarına ve olayın 
soruşturmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8253) 

5.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, Aydın ve Muğla'daki parti kongrelerine katılımına 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8267) 

6.- İsparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner'in, İsparta'da Aile Hekimliği uygulamasında yaşanan 
sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8279) 

7.- Bursa Milletvekili Abdullah Özer'in, Bursa'daki hastane yangınına ilişkin Sağlık Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/8282) 

8.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal'ın, İstanbul'daki hastanelerin denetimlerine ilişkin Sağlık 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/8284) 

9.- Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat Sönmez'in, bir operasyonda gözaltına alınan kamu 
görevlilerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8286) 

10.- Zonguldak Milletvekili Ali Koçal'ın, Türk Eximbank yönetim kurulu üyelerinin 
yapamayacakları faaliyetlere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı 
soru önergesi (7/8301) 

11.- İstanbul Milletvekili Mevlüt Coşkuner'in, KEY ödemelerinde sorun yaşayanların durumuna 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/8302) 

12.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, İhlas Finansın oluşturduğu mağduriyete ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/8314) 

13.- Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis'in, Mardin Valisinin karma eğitimle ilgili açıklamasına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8317) 

14.- Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, gelir artışına ve dağılımına ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/8325) 

15.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal'ın, Akmerkez'deki kaçak alana ve olaylı yıkımlara ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8342) 

16.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın, yargıda dosyası bulunan belediyelere ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/8343) 

17.- İstanbul Milletvekili Necla Arat'ın, Olimpiyat Parkına otopark ve ticaret alanı yapılacağı 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8345) 

18.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, sözleşmeli sağlık çalışanlarının becayiş ve eş 
durumu tayinlerinin ertelenmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8368) 

19.- İsparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner'in, Şarkikaraağaç Devlet Hastanesinin doktor 
ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8369) 

20.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tannkulu'nun, Ziraat Bankasında bazı personele emeklilik 
baskısı yapıldığı iddialarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı 
soru önergesi (7/8388) 
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No.: 11 
20 Ekim 2009 Salı 

Meclis Araştırması Önergeleri 

1.- Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı ve 19 Milletvekilinin, çocuklarını yetiştirme 
yurtlarına terk eden ailelerin sorunlarının araştırılarak ailelerin korunması için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/438) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.06.2009) 

2.- CHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Kemal Anadol, Ankara 
Milletvekili Hakkı Suha Okay ve İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun, GAP kapsamındaki 
sulama projelerinin durumunun araştırılarak hayata geçirilmesi için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/439) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.06.2009) 

3.- Hatay Milletvekili Fuat Çay ve 25 Milletvekilinin, Antakya başta olmak üzere Hatay İlinin 
turizm sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/440) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.06.2009) 
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21.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, dış politikada gizli anlaşmalar yapıldığı açıklamasına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8396) 

22.- İzmir Milletvekili Kemal Anadol'un, dış politikada gizli anlaşmalar yapıldığı açıklamasına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8398) 

23.- Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, Göcek koyundaki bir yapıya ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/8400) 

24.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, sözleşmeli personel istihdamına ilişkin Sağlık 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/8427) 

25.- Trabzon Milletvekili M. Akif Hamzaçebi'nin, SPK Başkanının şirket hisselerini devretmesine 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/8438) 
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20 Ekim 2009 Salı 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU 

KÂTİP ÜYELER: Fatih METİN (Bolu), Harun TÜFEKÇİ (Konya) • 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 8'inci Birleşimini en iyi 

dileklerimle açıyorum. 

III.- YOKLAMA 

BAŞKAN - Elektronik cihazla yoklama yapacağız. 

Yoklama için üç dakika süre veriyorum. 

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 

BAŞKAN - Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

Gündeme geçmeden önce üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim. 

Gündem dışı ilk söz, siyasi iktidarın yargı bağımsızlığı ve hukuk devleti ilkelerini zedeleyici 
tutumlarda bulunduğu iddiaları üzerine söz isteyen Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe'ye aittir. 

Buyurunuz Sayın Ünlütepe. (CHP sıralarından alkışlar) 

IV.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI 

1.-Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe 'nin, siyasi iktidarın yargı bağımsızlığı ve hukuk 
devleti ilkelerini zedeleyici tutum ve davranışlarına ilişkin gündem dışı konuşması 

HALİL ÜNLÜTEPE (Afyonkarahisar) - Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler; siyasi iktidarın yargı 
bağımsızlığı ve hukuk devleti ilkelerini zedeleyici tutum ve davranışları üzerinde gündem dışı söz 
almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Saygıdeğer üyeler, geçenlerde, Adalet Bakanlığı tarafından "Yargı Reformu Stratejisi" adında 
bir belge kamuoyuna sunuldu. Bu belgeyi dikkatle izlediğimizde şunu görüyoruz: Yargı 
bağımsızlığını bozucu, yargıya olan güveni zedeleyici eylemlerin, fiillerin hukuk kuralları içine 
çekilmek istendiğini görüyor ve fark ediyoruz. Bunlardan bir tanesi, Hâkimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulunun üye seçiminde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından üye seçilmesi, Teftiş Kumlunun 
Adalet Bakanlığına tekrar bağlı olarak kalması. Yani, yargıyı siyasi erkin içine çekecek hükümlerin 
olduğunu görüyoruz. Bu yargı reformu stratejisi, Avrupa Birliği ilerleme raporlarına da uyum 
göstermemektedir. Örneğin, yargıç ve savcıların Adalet Bakanlığına idari yönden bağlı olmamaları 
gerektiği bildirildiği hâlde bununla ilgili bir düzenleme yoktur. Örneğin, yargıç adaylığı 
mülakatlarında Adalet Bakanlığının etkili olduğu, kendisini bu kurumun yargıç alımlarında dışarıda 
tutması talepleri raporlarda belirtilmesine rağmen bu gene kaldıramamaktadır, Bakanın ve 
Müsteşarın Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu içinde üye olarak kalması gene devam 
ettirilmektedir. Bu Yargı Reformu Stratejisi, yandaş yargı yaratma doğrultusunda hazırlanmıştır. 
Bununla iktidar, yargıyı kendi otoritesi içine çekmeye çalışmaktadır. Hâlbuki amacımız, yandaş 
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yargıyı değil, bağımsız, tarafsız yargıyı yaratmak olmalıdır. Bu tür yargılama işlemlerinde hukuk dışı 
uygulamaların yoğun olarak tartışıldığı bir dönemi yaşıyoruz. Örneğin, Ceza Yargılama Yasamızın 
en önemli ilkelerinden birisi açık yargılama kuralıdır. Açık yargılama kuralı sanıklar için en önemli 
güvencelerden biridir. Ayrıca, toplumun da davayı takip etmesine ve adil yargılanma hakkının ihlal 
edilip edilmediğini görmesine olanak tanır açık yargılama. Örneğin, son günlerde, adına 
kamuoyunda "Ergenekon" denilen dava İstanbul dışında, hatta Silivri ilçesinin de dışında, 
cezaevinin yerleşkesinde yapılmaktadır. Tüm Türkiye'deki mahkemeler görevlerini adliye binaları 
içinde yaparken, olağanüstü bir mahkeme yaratılarak bu dava cezaevinin içinde görülür bir hâle 
getirilmiştir. Yargılamaya katılan avukatlar, yargılamayı izleyen yurttaşlar bu davanın mahkemesine 
girerken adliyeye girişte tabi tutulan usullere tabi değildir, cezaevine giriş usullerine tabidir. Bu ise 
adil yargılanma hakkını ihlal eden en önemli faktördür. Türkiye'de, bugün, olağanüstü yöntemle 
yapılan bir yargılama, cezaevinde yapılan başka bir yargılama var mı? Niçin, bunu bir cezaevinin 
içine çekerek -hukuk dışı kuralları- açık yargılamayı ihlal ediyoruz? Açık yargılamanın en önemli 
özelliklerinden birisi ise toplumun davayı izleyebilmesidir, hukuka güveni görebilmesidir. İstanbul'a 
60 kilometre bir mesafede, bir cezaevinin yerleşkesinde o davayı toplumun takip edebilmesi olanaklı 
mıdır? Elbette değildir. Yani açıkçası, yargılamanın yapıldığı yerin seçimi, burada avukat ve 
yurttaşlara uygulanan muamele, yargılamanın toplumdan uzak bir yerde yapılması yargılamanın 
açıklık ilkesinin, toplumun davayı geniş bir katılımla izleyebilme olanağından yoksun bırakılması 
da adil yargılanma hakkının bir ihlalidir. Burada bir hukuk ihlali uygulanmaktadır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen, sözlerinizi tamamlayınız. 

Buyurunuz. 

HALİL ÜNLÜTEPE (Devamla) - Sayın Başkan, bağlamaya çalışıyorum. 

Ceza Yargılama Yasası ihlal edilmektedir. Örneğin, Ceza Yargılama Yasamızın 170'inci 
maddesinde iddianame belirlenmiştir. Nedir iddianame? "Yüklenen suçu oluşturan olaylar, mevcut 
delillerle ilişkilendirilerek açıklanır." Açıkça belirtiliyor. Biz ne yapmışız? Hikâyeleri anlatmışız 
orada, özel görüşmeleri anlatmışız. Dört aya yakın bir dönemdir burada yargılama devam etmesine 
rağmen, dört aydır hiçbir sanık daha sorgulamasını yerine getirememiştir. Sorgulanamayan sanık, 
tutuklu olan sanık açıkça sorgulanmaması yönünden dolayı sanki ceza almış gibi yargılanmaktadır. 
Öncelikle, hukuk sistemimizin temel özelliklerinden birisi: Tutuklama bir tedbirdir, cezaya 
dönüşmemelidir. Bir sanığın veya sanıkların dört ay süreyle ifadelerinin alınmaması, ciddi bir hukuk 
devleti açısından endişeler yaratmaktadır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Ünlütepe, lütfen sözünüzü tamamlayınız. 

HALİL ÜNLÜTEPE (Devamla) - Sayın Başkan, hemen bağlıyorum. 

Değerli üyeler, geçen hafta içinde bu bölgeye gittik, bu bölgede incelemelerde bulunduk. Bir 
hukukçu olarak gördüğüm şeyleri üzüntüyle sizlerle paylaşma ihtiyacı duydum. Açıkçası şunları 
tespit etmek istiyorum: 

Silivri'de dava görülüyormuş gibi yapılarak görülmemesi için çaba harcanıyor. 

Silivri'de hukuk sistemimizin dışında yeni bir Silivri hukuku yaratılmaya çalışılıyor. 

Silivri'de yargılama adına komedi oynanıyor. 
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Adil bir yargılanma yoktur. 

Tüm bu davranışlar sonucu yargılananlar yargılayanlara güven duymadıklarını açıklıyorlar. 

Açıkçası, herhalde Sayın Başbakanın savcısı olduğu bir dava Türkiye'de böyle görülecek ama 
Türk hukuk sistemi buna müsaade etmez. Bu davanın sonucunda Avrupa Birliğinden çok ciddi oranda 
tazminatlarla karşı karşıya kalabiliriz. Bu davanın yargılamasının sonucunda, pek çok suçlu olan... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Ünlütepe, lütfen son cümlenizi alayım. 

HALİL ÜNLÜTEPE (Devamla) - Cümlemi bağlıyorum efendim. 

Bu davanın içinde pek çok suçlu olan insanlar var, pek çoğu beraat edebilecek bir konumda. 
Suçlu olanlar da tutum ve davranışlarının sonucu aklanabilecek bir hâle gelmiştir. Ceza Muhakemesi 
Kanunu'na aykırı olan torba yasaların yerine torba davaları yarattınız. Bu, hukukun ne kadar 
zedelendiğinin bir göstergesidir diyorum. 

Bu duygu ve düşüncelerle hukuk dışı bir uygulamayı yüce Meclisin gündemine getirme ihtiyacı 
duydum. Sizlere saygı ve sevgilerimi sunarken Sayın Başkan size de hoşgörünüzden dolayı teşekkür 
ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Ünlütepe. 

Gündem dışı ikinci söz, özürlülerin temel hak ve özgürlükleri hakkında söz isteyen İstanbul 
Milletvekili Lokman Ayva'ya aittir. 

Buyurunuz Sayın Ayva. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

2.- İstanbul Milletvekili Lokman Ayva'nın, özürlülerin temel hak ve özgürlüklerine ilişkin 
gündem dışı konuşması 

LOKMAN AYVA (İstanbul) - Sayın Başkan, aziz milletimizin kıymetli vekilleri; hepinizi 
yüreğimden gelerek saygı ve sevgiyle selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

Biliyorsunuz, özgürlük konusu, yeryüzü tarihinin en önemli konularından birisidir ve özgürlüğü 
ben elbette ki bu çatının altında sizlere anlatma, haddini aşma lüksüne sahip değilim. Özgürlük için 
canlar verilmiş, özgürlük için pek çok mücadeleler verilmiştir. O yüzden de bütün insanların 
özgürlüklerinin son derece kutsal, son derece savunulası bir şey olduğunu buradaki siz değerli 
milletvekillerimize anlatmak ancak bizim kendi haddimizi aşmak kabilinden açıklanabilir. Burada 
özgürlük deyince bütün insanların özgürlüğünü esas almak gerekiyor. Burada özgürlük derken 
kadınların erkeklerin, yaşlıların gençlerin, fakirlerin zenginlerin veya köylü şehirli, kim olursa olsun, 
özürlü ve özürsüzlerin de özgürlüklerini kutsamak, kutsal kabul etmek gerekiyor. 

Burada tarihin değişik süreçlerinden geçen özürlü vatandaşlarımız, özürlü insanlar, değişik 
özgürlük sıkıntılarıyla karşı karşıya kaldılar. Bu, en başta, yaşama özgürlüğü. Ta Ispartalılardan 
-hatta modern zamanlarda- Hitler'e kadar çeşitli sıkıntılar yaşandı. Ancak şu günde özgürlüklerimizin 
çektiği temel sıkıntı, birey olarak tanınmak, irademizin var olarak kabul edilmesi meselesidir. Yani 
biz özürlüler de ne yapacağımıza kendimiz karar verebilme özgürlüğünü talep ediyoruz. Bunun 
hayata geçmesi için her alanda çalışmaların yapılmasını talep ediyoruz. 
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Mesela, biz bir misafirliğe gittiğimizde çayımıza kaç şeker istediğimizin yanımızdakine değil, 
bize sorulmasını talep ediyoruz. Sadece burada değil, nereyi okumak istediğimiz, nerede çalışmak 
istediğimiz konusunda da bizim düşüncelerimizin esas olması en temel haklarımızdan birisidir diye 
düşünüyoruz. O yüzden, biz özürlülerin aleyhine -son zamanlarda gelişen özgürlüklerin tersine-
birtakım şanssız, talihsiz gelişmelerin olduğunu da gündeme getirmeyi arzu ettim. 

Geçen perşembe günü, 15 Ekim yani Dünya Körler Günü. O gün, Parlamento çalışma saatinin 
bitmesine yakın, Borçlar Kanunu 15'inci maddeyle ilgili bir önerge verildi. Önergede körlerin imza 
atabilmesi için metinden haberdar olması şartı aranıyor -özellikle borçlanma kısmıyla ilgili- fakat 
uygulamada bu, şu anlama geliyor: Körler kendi imzalarını atarken mutlaka durumun 
delillendirilebilmesi için şahit gerekliliği gündeme geliyor. Yani herhangi bir insanı ele alalım. 
Mesela özürsüz bir vatandaşımız, alıyor eline kâğıdı... Onun özgürlüğü ne? Kâğıdı okuyabilir, 
okumayabilir; birine okutabilir, okutmayabilir; metni anlayabilir, anlamayabilir; bir avukatı 
aracılığıyla okuyabilir veya güvendiği bir insanın aracılığıyla okuyabilir. Bütün bu haklara sahip ama 
ben bu haklara sahip değilim eğer bu hüküm hayata geçerse. Neden? Nedenini ben de bilmiyorum. 
Yani özgür olarak yaşamak için benim şu özgürlüğümün olması lazım: Bu kâğıtta ne olduğunu 
bilmek ya da bilmemek. Kime okutturacağım, kime okutturmayacağım; bunu imzalayacak mıyım, 
imzalamayacak mıyım. Özgürlüğümün benim de olması lazım. 

İşte bütün kör arkadaşlarımızı üzen, kör vatandaşlarımızı üzen bu gelişme. Ama inşallah güzel 
bir şekilde, olumlu bir şekilde devam edecek gibi görünüyor çünkü federasyonlarımız, derneklerimiz 
grup başkan vekillerimizle görüştüler, son derece olumlu birtakım tepkiler alındı. Gerek Adalet ve 
Kalkınma Partisinden gerekse Milliyetçi Hareket Partisinden arkadaşlarımız olumlu bakıyorlar. 
Sizden talebimiz, çok kıymetli vekillerimiz, tekriri müzakere noktasında bu değişikliğin 
yapılmasında destek olmanız çünkü temel hak ve hürriyetler anlamında bu özgürlüğün de körlere 
tanınması lazım. Bunun yansımaları çok kötü oluyor. Ben Antalya'da 25 lira para çekemedim 
bankadan, sırf imzam geçmedi diye, 2 şahit bulamadım diye. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi tamamlayınız. 

Buyurunuz. 

LOKMAN AYVA (Devamla) - Ben cep telefonu alamadım, sırf 2 tane şahit gerektiği, onları 
bulup da iki saat noterde bekletemediğim için, vekâlet veremediğim için. 

Bu güzelim memleketi, güzelim vatanı, sadece körlere değil, bütün vatandaşlarımıza yaşanabilir 
hâle getirmemiz gerekiyor. Sadece ekonomik anlamda, sadece fiziksel anlamda değil, hukuki 
anlamda özgürlüklerin, hürriyetlerin, hakların tam olarak yaşanmasını sağlayarak bunu başarabiliriz. 

Ben, anlayışınız için, bundan sonra vereceğiniz destekler için şimdiden şükranlarımı 
sunuyorum. Bu mücadelede çaba sarf eden federasyonlarımıza, demeklerimize de huzurlarınızda 
teşekkür ediyorum. İnşallah yarın herkes için, özürlü ve özürsüzler için daha güzel olacak. 

Çok teşekkür ediyorum efendim. (AK PARTİ ve MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Ayva. 

Sayın Vural, sisteme girmişsiniz. 

Buyurunuz. 
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V.- AÇIKLAMALAR 

1.- İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın, İstanbul Milletvekili Lokman Ayva'nın gündem dışı 
konuşmasına ilişkin açıklaması 

OKTAY VURAL (îzmir) - Evet, teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Efendim Lokman Bey'in belirttiği hususla ilgili olarak ifade etmek istiyorum ki Borçlar Kanunu 
görüşülürken bu konuda verilmiş önerge AKP Grubunun da oylarıyla ve tasvipleriyle kabul edildi. 
Milliyetçi Hareket Partisi olarak görme engellileri koruyacak şekilde bir düzenleme yapılmasından 
yanayız. Eğer bu konuda bir düzenleme gerekiyorsa -ki bir ihtiyaç olduğu belirtilmiştir- Milliyetçi 
Hareket Partisi olarak bu konunun tekriri müzakere ya da komisyona geri çekilmesi suretiyle 
yeniden tezekkür edilmesinde fayda gördüğümüzü belirtmek istiyorum. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Vural. 

Gündem dışı üçüncü söz, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin yapmış olduğu sınavlar 
hakkında söz isteyen Yalova Milletvekili Muharrem İnce'ye aittir. 

Buyurunuz Sayın İnce. (CHP sıralarından alkışlar) 

IV- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR (Devam) 

A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI (Devam) 

3.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin yapmış 
olduğu sınavlara ilişkin gündem dışı konuşması 

MUHARREM İNCE (Yalova) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

Hepimiz çok çeşitli isteklerle karşılaşıyoruz. Tayin isteniyor, iş isteniyor, yurt isteniyor, burs 
isteniyor, "Ehliyetimi kaptırdım, geri al." deniyor, "Beni karakoldan kurtar." deniyor ama hiçbir 
milletvekiline "Benim çocuğumu üniversiteye sok." denmiyor, "Benim çocuğum tıp fakültesini 
kazansın, bana torpil yap." denmiyor. Hiçbirimiz, 550 milletvekilinden hiç kimse bu tür bir istekle 
karşılaşmıyor. Bu neden biliyor musunuz? Bu, ÖSYM'ye duyulan güvenden. Bu kurum saygın bir 
kurum olduğu için bu sınavların adil yapıldığına, bilimsel yapıldığına inanıyor vatandaşlarımız, 
doğru değerlendirildiğine inanıyor. Bu yüzden bizden böyle bir talepte bulunmuyorlar. 

1974'ten beri ÖSYM bu sınav ve yerleştirme işini yapıyor. Sayın milletvekilleri, ne yazık ki 
ÖSYM'nin bir kuruluş kanunu yok. YÖK Başkanı atıyor ÖSYM Başkanını, görev süresi iki 
dudağının arasında. Çalışmalarını YÖK'e bağlı olarak sürdürüyorlar ve YÖK Başkanı ne zaman 
isterse görevden alabilir. Örneğin ÖSYM'de daire başkanlıkları yok. ÖSYM Başkanının maaşı, 
kendi hocalık maaşından ayrı olarak, 525 TL. Yani Türkiye'de kırk çeşit sınavı yapacaksınız, 
milyonlarca hâkimin, kaymakamın, doktorun, üniversiteye girmek isteyen öğrencinin sınavlarını 
yapacaksınız, bu kadar saygın olacaksınız, bu kadar güvenilir olacaksınız, uluslararası düzeyde bir 
saygınlığa sahip olacaksınız ve ÖSYM Başkanının maaşı 525 lira. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - RTÜK Başkanının kaç? 

MUHARREM İNCE (Devamla) - 280 kadrolu personeli, 38 sözleşmeli personeli var 
ÖSYM'nin. Bu kadar personelle harikalar yaratan bir kurumdan söz ediyoruz ve işin ilginç yanı, bu 
318 personelle ilgili -maaşlarını da topladım, onları da biraz sonra sizlere arz edeceğim- ÖSYM 
Başkanı hariç, ÖSYM'deki en üst düzey bürokratın maaşı 1.650 lira. Bu ÖSYM'nin tüm 
personelinin maaşını topladım, hepsini. Fatih Terim'in maaşı da 230 milyar. Yani bütün bu 
personelin bir yılda aldığı parayı Fatih Terim tek başına iki yılda alıyor. 
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TANSEL BARIŞ (Ankara) - İki ayda... 

MUHARREM İNCE (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, işin ilginç bir tarafı daha var, çok daha 
ilginç: Bu kurum devletten bir lira yardım almıyor. Kendi kendini finanse eden bir kurum bu. 2007 
yılı gelirleri 163 milyon, giderleri 112 milyon TL. 51 milyon TL fazla vermiş 2007'de. 2008'de ise 
ilk kez farklı bir şey olmuş, ÖSYM tarihinde ilk kez olmuş bu: 245 milyon geliri var, 253 milyon 
gideri var, 8 milyon açık vermiş. Neden? Çünkü 2008 yılında, 28/6/2008'de, değerli AKP 
milletvekilleri, ÖSYM'nin mali yapısını bozdunuz. Çıkardığınız bir kanunla ÖSYM'nin parasını 
YÖK'e aktardınız, "Finansman fazlasının yüzde 25'i YÖK'e aktarılır." diye. Bu kanunla bozulma 
sürecine girdi ÖSYM. 2008'de aktarılan para 81 milyon lira. Bakınız, bir kurum ÖSS, KPSS, KPDS, 
ALES, tıpta uzmanlık sınavı, kaymakamlık, hâkimlik sınavları gibi kırk çeşit sınavı yapıyor, 
devletten 1 lira almıyor, sınavların adil, bilimsel ve güvenilir yöntemlerle yapıldığı herkes tarafından 
kabul görüyor ve devlet geliyor, bu kurumun parasına el koyuyor. ÖSYM'nin parası YÖK'e 
aktarılmamalıdır. Bu yanlıştır ve bu yanlıştan vazgeçilmelidir. Finansman fazlası iki şey için 
harcanmalıdır: ÖSYM'nin teknik altyapısı geliştirilmelidir ve personelin ücretlerinin 
iyileştirilmesine gidilmelidir. 

Bu gidişle sadece kurumun mali yapısı bozulmayacak, önümüzdeki günlerde bu kurum 
saygınlığını da yitirecek. ÖSYM'ye olan güven yok olursa, saygınlığını yitirirse bu kurum, tuz 
kokmuş demektir. Türk eğitim sistemi gerçekten temelinden sarsılır ve eğitim sistemimiz çöker. 

Bunun en güzel örneği, 13 Eylül 2009 tarihinde yapılan Polis Meslek Yüksekokulu sınavları 
iptal edildi biliyorsunuz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi tamamlayınız. 

Buyurunuz. 

MUHARREM İNCE (Devamla) - Çünkü sınav soruları önceden ele geçirilmişti ve bazı 
dershaneler "deneme sınavı" adı altında bu soruları yayınlamışlardı. 

Politize olmamış, saygınlığı herkesçe kabul gören bu kurumu koruyalım, bu kurumu 
hırpalamayalım ve Yüce Meclis bu kurumun kuruluş kanununu bir an önce geçirmelidir diyorum. 

ÖSYM'yi ele geçirerek başarısız birini başarılı kılmak haksızlıktır. YÖK'e partinizden aday 
olmuş birini atayabilirsiniz, doktorunuzu rektör yapabilirsiniz ama ÖSYM teknik bir kurumdur. 
Burayı bir bozarsanız, mali yönden bozdunuz ama güvenilirlik, saygınlık yönünden de bozarsanız 
çok tehlikeli bir gelişme olur. Burada bu tehlikeleri nereden görüyorsun diye bana sorarsanız, eğer 
bir ülkede kaymakamlık sınavında ilk 20'ye giren, ÖSYM'nin yaptığı sınavda ilk 20'ye giren... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen sözünüzü bağlayınız. 

Buyurunuz. 

MUHARREM İNCE (Devamla) - .. .kaymakam adaylarının 16 tanesi mülakatta kaybediyorsa 
akla şu soruyu getirir... Yani "Kadrolaşmada hızımızı alamadık. Genel müdürler, müsteşarlar bizi 
kesmedi. Memurlar... Hepsini hallettik. İşi başından halledelim, sınavlarda bizim adamlara soruları 
önceden verelim." mantığı çok tehlikeli bir mantıktır. Gidişat ÖSYM'de oraya doğrudur diyorum, 
hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın İnce. 

HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) - ÖSYM'de bu olursa sorumlusu siz olacaksınız Sayın Vekil, 
akıllarına getirdiniz. Orayı unuttulardı, onu da akıllarına getirdiniz. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, gündeme geçiyoruz. 

Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Nihat Ergün gündemin "Sözlü Sorular" kısmında yer alan 
sorulardan 1, 22,28, 33, 38, 53 ,93 ,103, 161, 187,200, 201,204, 206,207,214, 222, 238, 259, 275, 
290, 293, 341, 366, 374, 422, 423 ve 464'üncü sıralardaki soruları birlikte cevaplandırmak 
istemişlerdir. Sayın Bakanın bu istemini sırası geldiğinde yerine getireceğim. 

Şimdi, Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının üç tezkeresi vardır, ayrı ayrı okutup bilgilerinize 
sunacağım. 

VL- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER 

1.- Afganistan Senato Meclisi Uluslararası İlişkiler Komitesi Parlamento heyetinin ülkemizi 
resmî ziyaret etmesinin uygun bulunduğuna ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/983) 

16.10.2009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

TBMM Başkanlık Divanı'nın 05 Ekim 2009 tarih ve 52 sayılı Kararı ile Afganistan Senato 
Meclisi Uluslararası İlişkiler Komitesi parlamento heyetinin Türkiye Büyük Millet Meclisi 'nin 
konuğu olarak resmî temaslarda bulunmak üzere ülkemizi ziyareti uygun bulunmuştur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 'nin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında 3620 sayılı 
Kanunun 7. Maddesi gereğince Genel Kurul'un bilgisine sunulur. 

Mehmet Ali Şahin 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

2.- Pakistan Ulusal Meclisi Keşmir Özel Komisyonu Parlamento heyetinin ülkemizi resmî 
ziyaret etmesinin uygun bulunduğuna ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/984) 

16/10/2009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

TBMM Başkanlık Divanı'nın 05 Ekim 2009 tarih ve 52 sayılı Karan ile Pakistan Ulusal Meclisi 

Keşmir Özel Komisyonu parlamento heyetinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin konuğu olarak 

resmî temaslarda bulunmak üzere ülkemizi ziyareti uygun bulunmuştur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 'nin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında 3620 sayılı 
Kanununun 7. Maddesi gereğince Genel Kurul'un bilgisine sunulur. 

Mehmet Ali Şahin 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
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3.- Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi ve Batı Avrupa Birliği Geçici Avrupa Güvenlik ve 
Savunma Asamblesi; Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi; Türkiye-Avrupa Birliği 
Karma Parlamento Komisyonu; Avrupa Akdeniz Parlamenter Asamblesinde Türkiye Büyük Millet 
Meclisini temsil edecek grupları oluşturmak üzere, siyasi parti grup başkanlıklarınca aday 
gösterilen asıl ve yedek üyelerin isimlerine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/985) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı 
Kanunun 2. maddesine göre "Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi, Batı Avrupa Birliği Geçici 
Avrupa Güvenlik ve Savunma Asamblesi (AKPM Türk Grubu üyeleri temsil etmektedir), Türkiye-AB 
Karma Parlamento Komisyonu, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi ve Avrupa-Akdeniz 
Parlamenter Asamblesi"nde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni temsil edecek grupları oluşturmak 
üzere üyelerinin isimleri Genel Kurul'un bilgilerine sunulur. 

Mehmet Ali Şahin 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) ve 

Batı Avrupa Birliği Geçici Avrupa Güvenlik ve Savunma Asamblesi Türk Grubu 

Asıl Üyeler 

Ankara 

Aksaray 

Antalya 

Aydın 

İstanbul 

Yıldırım Tuğrul Türkeş 

Ruhi Açıkgöz 

Mevlüt Çavuşoğlu 

Ertuğrul Kumcuoğlu 

Lokman Ayva 

Birgen Keleş 

Mesude Nursuna Memecan 

Özlem Piltanoğlu Türköne 

Mehmet Sayım Tekelioğlu 

Mustafa Ünal 

Erol Aslan Cebeci 

Ahmet Haluk Koç 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İzmir 

Karabük 

Sakarya 

Samsun 

MHP 

AK PARTİ 

AK PARTİ 

MHP 

AK PARTİ 

CHP 

AK PARTİ 

AK PARTİ 

AK PARTİ 

AK PARTİ 

AK PARTİ 

CHP 

Yedek Üyeler 

Vahit Kirişçi 

Ali Rıza Alaboyun 

Nesrin Baytok 

Yusuf Ziya İrbeç 

Suat Kınıklıoğlu 

Adana 

Aksaray 

Ankara 

Antalya 

Çankırı 

AK PARTİ 

AK PARTİ 

CHP 

AK PARTİ 

AK PARTİ 
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Necdet Budak Edirne AK PARTİ 

Abdullah Çalışkan Kırşehir AK PARTİ 

Behiç Çelik Mersin MHP 

Metin Ergun Muğla MHP 

Yüksel Özden Muğla AK PARTİ 

Orhan Ziya Diren Tokat CHP 

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) 

Türk Grubu 

Zeki Ergezen Bitlis AK PARTİ 

Mehmet Altan Karapaşaoğlu Bursa AK PARTİ 

Mehmet Sevigen İstanbul CHP 

Ali Topuz İstanbul CHP 

Avni Doğan Kahramanmaraş AK PARTİ 

Eyüp Fatsa Ordu AK PARTİ 

Reşat Doğru Tokat MHP 

Kemalettin Göktaş Trabzon AK PARTİ 

Mehmet Çiçek Yozgat AK PARTİ 

Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu (TR-AB KPK) 

Türk Grubu 

Nevingaye Erbatur Adana CHP 

Burhan Kayatürk Ankara AK PARTİ 

Yusuf Ziya İrbeç Antalya AK PARTİ 

Bengi Yıldız Batman DTP 

Onur Öymen Bursa CHP 

Yaşar Yakış Düzce AK PARTİ 

Fazilet Dağcı Çığlık Erzurum AK PARTİ 

İbrahim Kavaz Erzurum AK PARTİ 

Mustafa Öztürk Hatay AK PARTİ 

Mehmet Sait Dilek İsparta AK PARTİ 

Mehmet Beyazıt Denizolgun İstanbul AK PARTİ 

Şükrü Mustafa Elekdağ İstanbul CHP 

Algan Hacaloğlu İstanbul CHP 

Halide İncekara İstanbul AK PARTİ 

Mithat Melen İstanbul MHP 

Taha Aksoy İzmir AK PARTİ 
Ahmet Kenan Tanrıkulu İzmir MHP 
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Lutfı Elvan Karaman AK PARTİ 

Musa Sıvacıoğlu Kastamonu AK PARTİ 

İsmail Hakkı Biçer Kütahya AK PARTİ 

Cüneyt Yüksel Mardin AK PARTİ 

Osman Çakır Samsun MHP 

Afif Demirkıran Siirt AK PARTİ 

Nuri Uslu Uşak AK PARTİ 

Osman Coşkunoğlu Uşak CHP 

Avrupa Akdeniz Parlamenter Asamblesi (AAPA) Türk Grubu 

Zeynep Dağı Ankara AK PARTİ 

Metin Yılmaz Bolu AK PARTİ 

Reha Çamuroğlu İstanbul AK PARTİ 

Abdullah Çalışkan Kırşehir AK PARTİ 

Akif Akkuş Mersin MHP 

Faik Öztrak Tekirdağ CHP 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

Meclis araştırması açılmasına ilişkin üç önerge vardır, ayrı ayrı okutuyorum: 

B) MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

1.- Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı ve 19 milletvekilinin, çocuklarını yetiştirme 
yurtlarına terk eden ailelerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/438) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Çocuklarını Yetiştirme Yurtlarına terk eden ailelerin (özellikle babaların) sonraki süreçte 
yaşantılarının incelenmesi, dağılmış da olsa aileyi korumaya yönelik gerek kanunlar ile, gerekse 
aileler nezdinde alınması gereken önlemlerin belirlenmesi, sorunların tespit edilip çözüm yollarının 
belirlenmesi ve gerekli yasal düzenlemelerin yapılması amacıyla Anayasa'nın 98. TBMM 
İçtüzüğünün 104. ve 105. maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz. 
16.06.2009 

1) Kemalettin Nalcı 

2) Beytullah Asil 

3) Mustafa Kalaycı 

4) Abdülkadir Akçan 

5) Alim Işık 

6) Mithat Melen 

7) Ahmet Kenan Tanrıkulu 

8) Emin Haluk Ayhan 

9) Ahmet Bukan 

10) Osman Durmuş 

Tekirdağ 

Eskişehir 

Konya 

Afyonkarahisar 

Kütahya 

İstanbul 

İzmir 

Denizli 

Çankırı 

Kırıkkale 
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11) Ertuğrul Kumcuoğlu 

12) Süleyman Nevzat Korkmaz 

13) Erkan Akçay 

14) Münir Kutluata 

15) Mehmet Şandır 

16) Ahmet Orhan 

17) Metin Çobanoğlu 

18) Murat Özkan 

19) Mustafa Enöz 

20) Mehmet Ekici 

Gerekçe: 

Yozgat 

Manisa 

Kırşehir 

Aydın 

İsparta 

Manisa 

Sakarya 

Mersin 

Manisa 

Giresun 

Yetiştirme Yurdu'nda yetişen çocukların ailelerinin sosyal, psikolojik ve ekonomik 
durumlarının incelenmesi gerekmektedir. Zira çocuklarını ekonomik, psikolojik ve sosyal 
sebeplerden dolayı Yetiştirme Yurtları'na bırakan aileler (özellikle erkek ebeveynler) çocukları ile 
ilgili tüm sorumluluklarını üzerlerinden attığını zannetmektedir. Kaldı ki çocuk büyüyüp okul çağına 
geldiği zaman mevcut durumunu sürekli olarak sorgulamakta ve okul arkadaşları ile kendisini ve 
durumunu kıyaslamaktadır. Bu sorgulama ve kıyaslamalar neticesinde maalesef birçok evladımız 
yanlış çıkarımlar yapmakta, ebeveynlerini ve dünyayı suçlar duruma gelmektedir. 

Evlatlarımızın Devletimizin imkânları dâhilinde kendilerini yetiştirme, geliştirme ve 
Vatanımıza hayırlı bir insan olma gayreti takdire şayandır. Tüm bu şartlar altında yetişen 
evlatlarımızın ailelerinin durumları dikkatle incelenmelidir. Bu aileleri suçlamanın, yıpratmanın 
veya teşhir etmenin doğru olmayacağı aşikârdır, ancak bu kişilerin çocuklarını yetiştirme yurduna 
bıraktıktan sonraki yaşamları mercek altına alınmalıdır. Bu kişilerin tekrar evlendiği, çocuk sahibi 
olduğu, bir kısmının çocuklarına tekrar bakmadığı veya bakamadığı, bir kısmının çocuklarına 
bakabildiği bilinmektedir. Tüm bu ihtimaller maalesef düşündürücüdür. 

Çocuğunu herhangi bir sebeple Yetiştirme Yurdu'na bırakan kişinin-kişilerin tekrar evlenmesi, 
çocuk sahibi olması sosyal ve psikolojik olarak incelenmektedir. Daha önce evlenmiş, çocuk yapmış 
ve herhangi bir sebepten dolayı boşanmış, çocuğunu Yetiştirme Yurdu'na bırakmış ve çocuğuyla 
bağlarını kopartmış kişiler bu sorumluluklarından feragat etmemelidir. Bu konuda yasal çerçevede 
gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. Önceden bir çocuk sahibi olmuş ve çocuğuna 
bakamayacağına kanaat getirerek Yetiştirme Yurdu'na teslim eden ebeveynlerin, tekrar evlenme ve 
çocuk yapma konusu sosyal, psikolojik ve ekonomik açıdan incelenmelidir. Bu kişilerin ilk 
çocuklarında başarısızlıkla sonuçlanmış anne babalık girişimlerinin ikinci denemelerinde bunu 
düzeltme olasılığı çok düşüktür. Çünkü bu başarısızlığın nedeni çocukları değil kendileridir. 
Çocukların büyütülmesi ve yetiştirilmesi konusunda yaşanan başarısızlık Türk aile kavramına, 
gelenek ve göreneklerimize ters durumlar ortaya çıkarmaktadır. Çocuklar açısından da hak kaybının 
olduğu gözlenen bu durumlar ülkemiz açısından zaman zaman hayırlı sonuçlar doğurmamaktadır. 

Bu sebeplerle, çocuklarını Yetiştirme Yurtlarına terk eden ailelerin (özellikle babaların) sonraki 
süreçte yaşantılarının incelenmesi, dağılmış da olsa aileyi korumaya yönelik gerek kanunlar ile, 
gerekse aileler nezdinde alınması gereken önlemlerin belirlenmesi, sorunların tespit edilip çözüm 
yollarının belirlenmesi ve gerekli yasal düzenlemelerin yapılması amacıyla Anayasanın 98. TBMM 
İçtüzüğünün 104. ve 105 maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz. 

- 2 5 -



TBMM B: 8 2 0 . 1 0 . 2 0 0 9 O: 1 

2.- CHP Grubu adına Grup Başkan Vekilleri İzmir Milletvekili Kemal Anadol, Ankara 
Milletvekili Hakkı Suha Okay ve İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu 'nun, GAP kapsamındaki 
sulama projelerinin durumunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/439) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
GAP kapsamında yapılması planlanan sulama projelerinin tamamlanamamasının nedenlerinin 

tespit edilmesi, sulama projelerinin tamamlanması ve yöre halkının ekonomik ve sosyal gelişimine 
katkısının artırılması için alınması gerekli olan önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, TBMM İçtüzüğünün 104 ve 105. maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılmasını saygılarımızla 
arz ederiz. 

K. Kemal Anadol Hakkı Suha Okay Kemal Kılıçdaroğlu 

(İzmir) (Ankara) (İstanbul) 

CHP Grup Başkanvekili CHP Grup Başkanvekili CHP Grup Başkanvekili 

Gerekçe: 

Türkiye'nin arazi ve nüfus büyüklüğünün yüzde 10'unu oluşturan Adıyaman, Batman, 
Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illerimizi kapsayan Güneydoğu 
Anadolu Projesi (GAP) Türkiye'yi ve bölgeyi dönüştürecek entegre bir kalkınma projesidir. 

Ekonomik krizin etkilerinin atlatılmasına karşın Güneydoğu Anadolu Projesine 2002-2007 
yılları arasında yeterli yatırım yapılmamış, ayrılan kaynaklar 1990'lı yıllardaki yatırım tutarlarının 
altında kalmıştır. 

Güneydoğu Anadolu Projesine yapılan yatırımların bölge halkının gelirlerine yansıması sulama 
yatırımlarının tamamlanmasına bağlıdır. 2008 yılı itibarıyla GAP bölgesinde toplam 272 bin hektar 
alan sulamaya açılmış, yani ancak hedeflerin yüzde 15'i gerçekleştirilebilmiştir. Bu açıdan 2002-
2007 yılları arası sulama yatırımları açısından tam bir duraklama devridir. 

Tarım ve Köyişleri Bakanının "Ama 2001 krizi ardından IMF ile yapılan anlaşmalarda sulama 
yatırımları bütçe disiplini kapsamına alınmış. Yani buraya bütçeden para ayırmak çok zor.. ." sözleri 
sulama projelerinin nasıl ihmal edildiğinin bir itirafı niteliğindedir. 

Elektrik üretimine ilişkin yatırımlar öncelikle yapılırken, sulama kanallarının tamamlanamaması, 
GAP'ın bölge halkının refahına hizmet etmesini engellemiştir. Sulanabilir arazilerin ancak yüzde 
15'inin sulanabilir hale getirilebilmesi, sulamaya açılmayan yöreler ile açılan yöreler arasında da 
yeni adaletsizliklerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu yönüyle bir barış projesi olması gereken 
proje yeni adaletsizlik ve eşitsizliklerin kaynağı haline gelmiştir. 

Siyasi iktidar yıllardır yeterli yatırım yapmadığı Güneydoğu Anadolu Projesi için 27.5.2008 
tarihinde yeni bir eylem planı açıklamıştır. Söz konusu bu planda, nihai sulama hedefinin 1 milyon 
820 bin hektar olduğu belirtilmiş ve 2012 yılına kadar 1 milyon 060 bin hektarlık alanın sulamaya 
açılmasının hedeflendiği söylenmiştir. Açıklanan GAP Eylem Planının finansman tablosunda da 
sulama projeleri en çok kaynak aktarılacak kalem olarak öngörülmüştür. 

2008 yılında açıklanan GAP Eylem Planında sulama projelerine ağırlık verilmesi doğru bir 
yaklaşımdır. Ancak, 2002 yılında 215 080 hektar olan sulamaya açılmış alanın, 2008 yılında çok 
küçük bir artışla, 272 972 hektara çıkarılabilmiş olması Eylem Planında öngörülen yatırımların 
hayata geçirilmesi noktasında kuşkuların oluşmasına neden olmaktadır. Altı yılda sadece 50 bin 
hektarlık alanı sulamaya açan bir iktidarın, 2008-2012 yılları arasında 1 milyon hektara ulaşılması 
taahhüdünde bulunması siyasi amaçlara yönelik bir propaganda olarak değerlendirilmektedir. 
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Toprak ve su kaynaklarının kullanımı günümüzün en önemli ve stratejik konularının başında 
gelmektedir. Çokuluslu şirketlerin az gelişmiş ülkelerde yeni tarım alanlarına sahip olmak için 
yaptığı girişimler bilinmektedir. Buna karşın, siyasi iktidarın bazı girişimleri benzer gelişmelerin 
Türkiye'de yaşanmasının zeminini oluşturmaktadır. 

Mayınlı arazilerin temizlendikten sonra çokuluslu şirketlere verilmesi ile sulama projelerinin 
yap-işlet-devret yöntemiyle tamamlanması gibi girişimler siyasi iktidarın yöre halkının çıkarlarını 
dışladığını, resmin tamamını göremediğini ortaya koymaktadır. 

AKP hükümetinin çıkardığı 9.5.2008 tarihli ve 5762 sayılı Yasa ile sulama projelerinin yap-
işlet-devret modeli ile yaptırılmasına yönelik yeni düzenlemeler yapılmıştır. Kamu kaynakları ile 
tamamlanması gereken yatırımların kar amacı güden özel sektöre devredilmesi ülke ve yöre halkının 
çıkarları ile bağdaşmadığı açıktır. 

Yine, mayınlı arazilerin temizlenerek tarımsal üretime açılması konusu siyasi iktidarın tarımsal 
projelere bakışını ortaya koymuştur. Siyasi iktidar tarıma açılacak alanla ilgili olarak yöre halkını 
dışlayan bir çizgi izlemiştir. 

Yukarıda açıklanan gerekçelerle GAP bölgesindeki sulama projelerinin yöre halkının çıkarları 
doğrultusunda planlanması ve bir an önce hayata geçirilmesi konusunun yüce Meclis tarafından 
ivedilikle ele alınması doğru olacaktır. 

3.- Hatay Milletvekili Fuat Çay ve 25 milletvekilinin, Antakya başta olmak üzere Hatay ilinin 
turizm sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/440) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Tarih kaynaklarına göre Antakya, M.Ö. 300 civarında Büyük İskender'in komutanlarından 

Seleucus Nicator tarafından kurulmuştur. 300.000 bin nüfusuyla Roma İmparatorluğunun 3. 
dünyanın 4. büyük kenti olmuştur. Antakya civarının tarihi, şehrin kuruluşuna göre çok daha eskidir. 
Değişik kaynaklarda belirtildiğine göre, Tell-Açana höyüğündeki kazılar Kalkolitik Çağdan (M.Ö. 
5000-4000) itibaren yörenin yerleşim için kullanıldığını göstermektedir. 

Türkiye Cumhuriyeti'nin kozmopolit kentlerinden birisi olan Antakya, yüzyıllardır bir arada 
yaşamayı öğrenmiş, etnik kökenleri, dinleri farklı birçok topluluğa ev sahipliği yapmıştır. Çok 
kültürlü yapısını tarih boyunca korumuş olan ilimiz farklı din ve mezhebe mensup insanların yan 
yana hoşgörüyle bir arada yaşadığı örnek bir dünya kentidir. Arap, Türk, Kürt, Alevi, Süryani, 
Katolik, Ortodoks, Protestan, Ermeni, Yahudi ve diğer küçük topluluklar Hatay'ın çok kültürlü 
yapısının dinamiklerini oluşturmuşlardır. 

Nüfusunun tamamı Ermeni ve Türkiye'nin yaşayan tek Ermeni Köyü olan Vakıflı Köyü 
Hatay'ın Samandağ İlçesindedir. 

"Hıristiyanlık" isminin ilk kez burada verilmesi ve Havarilerin tüm tanıtım seyahatlerinin 
rotalarının burada hazırlanmış olması ve St. Pierre'nin Antakya'ya geldiğinde ilk konuşmasını 
yaptığı ve Hıristiyanlığın en önemli tarihî kiliselerinden olan ve hac yeri olarak kabul edilen St. 
Pierre Kilisesi ve Manastırının burada olması şehrin tarihî önemini daha da arttırmaktadır. 

Ezan, Çan, Hazan simgesiyle neredeyse duvar duvara duran ve ezanın çana, çanın hazana 
karıştığı Ortodoks Kilisesi, Sermaye Cami ve Havra, Habib-Ün Neccar Cami (Merkez), Sokullu 
Mehmet Paşa Külliyesi (Payas), St. Simon Manastırı (Samandağ), Aziz Hanna Kilisesi (İskenderun), 
Markirkos Ortodoks Kilisesi (İskenderun) gibi birçok eserin, milletimizin İslami anlayışı paralelinde 
derin saygı ve hoşgörüsü içerisinde günümüze kadar korunarak ulaşmış olması, ayrıca, üç semavi 
dinin merkezi olma özelliği ile Medeniyetler Buluşması'nın Hatay'da yapılması, Türkiye'yi diğer 
ülkelerden daha avantajlı duruma getirmektedir. 
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l )Fua t Çay (Hatay) 

2) Sacid Yıldız (İstanbul) 

3) Mehmet Şevki Kulkuloğlu (Kayseri) 

4) Ali Rıza Öztürk (Mersin) 

5) Ahmet Küçük (Çanakkale) 

6) Mehmet Ali Susam (İzmir) 

7) Yaşar Ağyüz (Gaziantep) 

8) Yaşar Tüzün (Bilecik) 

9) Gürol Ergin (Muğla) 

10) Nesrin Baytok (Ankara) 

11) Algan Hacaloğlu (İstanbul) 

12) Rasim Çakır (Edime) 

13) Vahap Seçer (Mersin) 

14) Şevket Köse (Adıyaman) 

15) Bayram Ali Meral (İstanbul) 

16) Halil Ünlütepe (Afyonkarahisar) 
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Tarihî ve turistik mekânlar açısından zengin olan Antakya'da dünyanın ikinci büyük mozaik 
koleksiyonunu barındıran Hatay Arkeoloji Müzesi, Harbiye'de bulunan antik çağın ünlü Daphne 
kenti, Samandağ Çevlik Titus Kaya Tüneli, kaya mezarları, mağaralar ve kalıntıları günyüzüne 
çıkmayı bekleyen Antakya'nın Akdeniz'e açılan çok önemli ve tarihte ilk Roma ile düzenli ve 
karşılıklı seferlerin yapıldığı Seleucia Pieria limanı, yine Antakya'da günyüzüne çıkarılmayı 
bekleyen ve Roma dönemine ait sportif amaçlar için kullanılan arena gibi birçok kalıntı 
bulunmaktadır. 

Ayrıca, Antakya'nın etrafının Seleukus döneminde yüksek surlarla çevrili olduğunu 
bilmekteyiz. Surlar üzerinde 360 nöbetçi kulesi ve Habib Neccar Dağı'nda hâlen kalıntıları olan 
bir iç kale bulunmaktadır. Habib Neccar Dağı ile Haçdağı'nı birbirinden ayrılan derin ve dar vadi 
üzerinde ise surların devamı niteliğinde yüksek ve sağlam bir duvar yapılmıştır. Aynı zamanda 
şehrin giriş kapılarından biri olarak kullanılan bu duvar günümüzde hâlâ ayaktadır. 

Asırlardır birçok medeniyete ev sahipliği yapan Hatay; yüz binlerce insanın hayatını 
kaybetmesine neden olan depremlere, doğal afetlere yenilmeden günümüze kadar taşıdığı tarihine, 
yeteri kadar önem verilmemesi ve tanıtımının yapılmaması dolayısıyla gelişememiştir. 

Hatay, inanç turizmi merkezleri, antik kentleri, denizi, hanları, hamamları, yemekleri ve 
yaylalarıyla turizm potansiyeline sahip bir il olmasına rağmen; çarpık yapılaşma, altyapı yatırımları 
ile turizm yatırımlarının yetersizliği nedeniyle ne yazık ki kendi kaderine terk edilmiştir. 

Antakya'nın bir inanç turizmi merkezi hâline getirilmesi, tarihi dokusunun korunması, şehrin 
tarihine, kültürüne yakışan yeni düzenlemelerin yapılması, turizm potansiyelinin arttırılması, şehrin 
kaybolmaya yüz tutmuş tarihî ve turistik yapısının korunması ve yeniden düzenlenmesi bakımından 
sorunlarının tespiti ve çözüm önerilerinin ortaya konulması için Anayasanın 98'inci, İçtüzüğün 104 
ve 105'inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ve talep ederiz. 18.06.2009 
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17) Ergün Aydoğan 

18) Ali Arslan 

19) Mevlüt Coşkuner 

20) Ahmet Ersin 

21) Turgut Dibek 

22) Tansel Barış 

23) Mehmet Ali Özpolat 

24) Ali Rıza Ertemür 

25) Ramazan Kerim Özkan 

26) Tekin Bingöl 

(Balıkesir) 

(Muğla) 

(İsparta) 

(İzmir) 

(Kırklareli) 

(Kırklareli) 

(İstanbul) 

(Denizli) 

(Burdur) 

(Ankara) 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

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

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının iki tezkeresi vardır, ayrı ayrı okutup oylarınıza 
sunacağım. 

A) TEZKERELER (Devam) 

4.-Azerbaycan Millî Meclisi Uluslararası ve Parlamentolar ar ası Komisyonunun vaki davetine 
Dışişleri Komisyonu üyelerinden oluşan Parlamento heyetinin icabet etmesine ilişkin Başkanlık 
tezkeresi (3/986) 

Azerbaycan Millî Meclisi Uluslararası ve Parlamentolararası Komisyonu'nun vaki davetine 
istinaden, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu üyelerinden oluşan Parlamento 
heyeti, 25-28 Ekim 2009 tarihleri arasında Azerbaycan'a resmî bir ziyarette bulunacaktır. 

Sözkonusu ziyaretin gerçekleştirilmesi hususu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Dış 
İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında 3620 Sayılı Kanun'un 6. Maddesi uyarınca Genel Kurul'un 
tasviplerine sunulur. 

BAŞKAN - Kabul edenler... 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Karar yeter sayısı... 

BAŞKAN - Karar yeter sayısı arayacağım. 

Kabul etmeyenler... Karar yeter sayısı yok. 

On dakika ara veriyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Mehmet Ali Şahin 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

Kapanma Saati: 15.49 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 16.02 

BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU 

KÂTİP ÜYELER: Fatih METİN (Bolu), Harun TÜFEKÇİ (Konya) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 8'inci Birleşiminin İkinci 
Oturumunu açıyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tezkeresinin oylamasında karar yeter sayısı 
bulunamamıştı; şimdi tezkereyi yeniden oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısı arayacağım. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir, karar yeter sayısı vardır. 
Diğer tezkereyi okutuyorum: 

5.- Brezilya Temsilciler Meclisi Başkanının, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinden oluşan 
Parlamento heyetini davetine icabet edilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/987) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Brezilya Temsilciler Meclisi Başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinden oluşan 
Parlamento heyetini, 01-07 Kasım 2009 tarihleri arasında Brezilya'ya davet etmektedir. 

Söz konusu davete icabet edilmesi hususu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin 
Düzenlenmesi Hakkında 3620 sayılı Kanun'un 6. maddesi uyarınca Genel Kurulun tasviplerine sunulur. 

Mehmet Ali Şahin 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

B A Ş K A N - K a b u l edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, şimdi Milliyetçi Hareket Partisi Grubunun İç Tüzük'ün 19'uncu 
maddesine göre verilmiş bir önerisi vardır, okutup oylarınıza sunacağım. 

VII.- ÖNERİLER 

A) SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 

1.- (10/45, 10/79, 10/107, 10/167, 10/188, 10/197, 10/207, 10/225, 10/389, 10/394 ile 10/418) 
esas numaralı Meclis araştırması önergelerinin ön görüşmelerinin Genel Kurulun 20/10/2009 Salı 
günkü birleşiminde birlikte yapılmasına ilişkin MHP Grubu önerisi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Danışma Kurulunun, 20/10/2009 Salı günü (Bugün) yaptığı toplantısında, siyasi parti grupları 
arasında oy birliği sağlanamadığından, Grubumuzun TBMM Genel Kurul gündeminin Genel 
Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler kısmında yer alan "tarım 
sektöründeki çeşitli sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi" amacıyla 
verilmiş olan 10/45,79, 107, 167,188, 197,207,225,389, 394,418 esas numaralı Meclis araştırması 
önergelerimizin görüşmelerinin 20/10/2009 Salı günü birlikte yapılmasını İç Tüzük'ün 19 uncu 
maddesi gereğince Genel Kurulun onayına sunulmasını saygılarımla arz ederim. 

Mehmet Şandır 

Mersin 

MHP Grup Başkan Vekili 

- 3 0 -
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BAŞKAN - Evet, kura çekeceğiz. 

Biliyorsunuz, iki lehte, iki aleyhte, sayın milletvekillerimiz görüşlerini bildireceklerdir. 

Lehte olanlar için kura çekme işlemi devam ederken, aleyhte söz isteyen Eskişehir Milletvekili 
Tayfun İçli, buyurunuz efendim. 

H. TAYFUN İÇLİ (Eskişehir) - Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; sizleri saygıyla selamlıyorum. 

Geçen hafta AKP grup önerisi aleyhinde konuşurken Türkiye'nin gündeminin çok çok farklı 
olduğunu ama AKP tarafından belirlenen Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminin çok çok farklı 
olduğunu söylemiştim. 

Yine, geçtiğimiz salı günü, insanlarımızın, halkımızın ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıya 
kaldığını, artık yoksulluğun açlık sınırına dayandığını, işçinin, köylünün, emeklinin, tüccarın, 
sanayicinin durumunu, içler acısı durumunu kısa sürede de olsa anlatmaya çalışmıştım. 

Değerli arkadaşlarım, elimde bulunan gündemde genel görüşme ve Meclis araştırmasına ilişkin 
üç yüz seksen üç önerge bulunmaktadır. 

Bugün aleyhinde söz aldığım Milliyetçi Hareket Partisinin grup önerisinde de çok önemli bir 
konu gündeme getirilmektedir. Bu konu, tarım sektöründeki çeşitli sorunların araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesine ilişkin birden fazla önergenin birleştirilerek bugün görüşülmesi 
istenmektedir. 

Evet, değerli arkadaşlarım, her ne kadar aleyhte söz aldıysam da bu önerge gerçekten çok çok 
önemli. 

Yine, bu önergeler arasında bulunan işsizlikle ilgili, ekonomik krizin sebepleri ve alınması 
gereken önlemlerle ilgili, yoksulluk ve yolsuzlukla ilgili vesaire birçok önemli, Türkiye'nin 
gündemini gerçekten meşgul eden, öncelikli sorunlarından olan birçok konu bu gündemde, elimde 
tuttuğum gündemde bulunmaktadır, ama her nedense AKP tarafından belirlenen Türkiye Büyük 
Millet Meclisi gündeminde biz bunları konuşamıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasa'mızın 98'inci, İç Tüzük'ümüzün 101 ve 102'nci maddeleri 
genel görüşmenin ne olduğunu, hangi hâllerde Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine 
alınacağını çok açık bir şekilde ifade etmektedir. İç Tüzük'ümüzün 101 'inci maddesinde genel 
görüşme "Toplum ve Devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli bir konunun Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Genel Kurulunda görüşülmesidir." şeklinde tanımlanmaktadır. Aynı tanım Anayasa'mızın 
98'inci maddesinde de bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, buraya gelmeden bütün gazetelere göz attım, İnternet sitelerindeki 
öncelikli haberlere bakıyorsunuz, Türkiye'nin gündemiyle ilgili önemli haberlere göz atıyoruz. Bu 
nedir? İki aydır, üç aydır "Kürt açılımı" adı verilen bir açılımın yansımasını, içler acısı, içimizi yakan 
yansımalarını dün Habur'da hep birlikte gördük. Günler öncesinden yapılan propagandayla, dün 
PKK terör örgütünün propagandası, müthiş propagandası bütün televizyonlarda, gazetelerde Türk 
halkının gözlerinin önüne kondu. Terör örgütünün özel giysisini giymiş insanlar ve önceden 
çektirilmiş silahlı fotoğraflar, arkasından terör örgütünün bayrağı, beyefendiler, hanımefendiler Türk 
sınınna gelecekler, Türkiye Cumhuriyeti'nin valisi, 4 savcısı ve yargıcı ayaklanna götürülecek oraya. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Müsteşar da var, Müsteşar; İçişleri Bakanlığı Müsteşarı var. 

H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Müsteşar da var. 
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Değerli arkadaşlarım, demokratik açılım, Kürt açılımı, ne adını verirseniz verin, tenha köşelerde 
-bugün Sayın Baykal'ın grup konuşmasında ifade ettiği gibi- konuşulmaz, kapalı kapılar ardında 
konuşulmaz. Eğer gerçekten bir açılım yapılacaksa ve ülkenin yararınaysa, halkın yararınaysa -işte 
biraz evvel Anayasa ve İç Tüzük'te ifade ettiğim gibi- bu konular Yüce Mecliste görüşülür. Şehit 
vermiş Türk Emniyet Teşkilatının, Türk Silahlı Kuvvetlerinin sanki gözüne sokarcasına devletin 
himayesinde PKK propagandası yapılıyor ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin üyeleri olarak bizim 
hiç bu olaydan haberimiz yok. Nerede pişirilmiş? Nerede olgunlaştırılmış? Nerede dayatılıyor? Tarih 
bunları yazıyor. Yarın tarih hepimizin yakasına yapışacak, suskunluğumuzdan dolayı yapışacak. 

Bakıyorsunuz af konuşuluyor. Bildiri veriyorlar, diyorlar ki: "Bölücübaşı muhatap alınsın. O 
rapor açıklansın. Köylerimizi Türk Silahlı Kuvvetleri bombaladı." vesaire vesaire.. . Onların 
propagandasına da alet olmak istemiyorum. 

Beyler, şunu sormamız lazım: Bu arkadaşlara -bilemiyoruz tabii, Türk yargısı devreye girecek-
yarın bir gün, Türkiye'deki barışa katkılarından dolayı devlet şeref madalyası da mı vereceğiz? 
Soruyorum: Devlet şeref madalyası da mı vereceğiz? Peki, o 30 bin-40 bin civarındaki 
şehitlerimizin kemikleri sızlamıyor mu? Ve bizler susuyoruz. Medya organları, bir korku salmış, 
onlar da hep bir ağızdan -büyük bir çoğunluğu- PKK propagandasına alet oluyorlar. Neymiş? Adı 
"barış"mış. Evet, barışsa burada konuşulur, Türkiye Büyük Millet Meclisinde konuşulur. Buradaki 
arkadaşlarımız, 550 kişi, elini kaldıran, indiren insanlar değildir. Hükümet buraya hesap vermek 
durumundadır. Öncelikli gündem budur. 

Ermenistan açılımı. "Tek millet, iki devlet." diyorduk, Sayın Başbakan da söylüyor, Sayın 
Cumhurbaşkanı da söylüyor. Bugün gazetelerde görüyorsunuz, Azerbaycan'da Türk Bayrağı tepki 
olarak indiriliyor. Bu, çok önemli, bunlar çok önemli. Hani tek millettik? Geçin... 

Yine gazetelerde, İnternet'te haber: Sayın Türkiye Cumhuriyeti Başbakanının Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti Başbakanı Talat'la olan telefon görüşmeleri. İnternet'te, gazetelerde yayınlanıyor: 
"Denktaş'ı yok et, onu muhatap alma, iki devletten vazgeç." 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye Büyük Millet Meclisi bunu konuşmayacak mı? Burada -eğer 
doğruysa- Sayın Başbakanın açıklama yapması lazım. Devlet ciddiyetiyle bağdaşır mı böyle bir 
açıklama, böyle bir yaklaşım? 

Başka bir konu İsrail meselesi, uluslararası. Sayın Dışişleri Bakanı çok büyük çaba sarf ediyor. 
Bir sürü Türkiye'nin aleyhine gelişmeler var. Bunlar genel görüşmenin konusu değil midir değerli 
arkadaşlarım? Bunlar genel görüşmenin konusudur. 

Evet, 500 milyon dolar para ödemek suretiyle domuz gribi aşısı getiriyormuşuz ve bugün 
okullarda zorunlu, bütün evlatlarımıza, herkese aşılanması için büyük bir baskının olduğu, Hükümet 
tarafından baskının olduğu söyleniyor. Doğrudur yanlıştır... 

Peki, Türk halkının sağlığını ilgilendiren bu derece önemli bir konuda -Türkiye Büyük Millet 
Meclisi bir genel görüşme açıp- Sağlık Bakanı burada milletvekillerine ve halka hesap vermek 
durumunda değil midir, zorunda değil midir değerli arkadaşlarım? 

Evet, Türkiye'nin... Bunları sıralayabiliriz, işsizlik, yoksulluk, tarım, sanayi, ticaret, eğitim, 
aklınıza gelebilecek her konu, dış borcumuzun 600 milyar doları aşması filan... Peki, biz kimiz 
değerli arkadaşlarım, biz milletvekili olarak? Bunlara sesimizi çıkartmayacağız da, bu konularda 
bilgi sahibi olmak için çaba sarf etmeyeceğiz de ne zaman sarf edeceğiz? Seçim zamanı mı? Seçim 
zamanımızda birbirimizi yemek, birbirimizle uğraşmak demeyeceğiz, işte Türkiye'nin menfaati 
bunlar. Bunlar siyasi partilerin menfaatini ön plana getiren sağ-sol yol ayrımları değil, bu ülkenin, 
halkın, ulusun menfaatini gerektiren konular. 
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Evet, biz bu konuda bir şey bilmiyoruz, Hükümet bize bilgi vermiyor, sayın bakanlar bize bilgi 
vermiyor, biz medya aracılığıyla öğreniyoruz, A gazetesi, B gazetesi, A televizyonu... Hepsi de 
maniple edilmiş, uluslararası güçler tarafından da maniple edilen medya organları tarafından başta 
biz milletvekilleri olmak üzere halkımız maniple ediliyor. İnanın, sokaktaki halk sizi de çeviriyordur. 
Gelmiyor mu elektronik posta? Açın. Elektronik postalarda vatandaşların milletvekillerine 
gönderdiği zehir zemberek yazıları okumuyor musunuz? 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemi bu olmalı. Böyle tabii ki 
kendine göre gündemi vardır. Seçimler olacaktır, sunuşlar olacaktır. Azerbaycan'a Sayın Meclis 
Başkanı giderken yanında götürdükleri milletvekilleriyle ilgili, seyahatle ilgili tabii ki oylama 
olacaktır. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi gerektiğinde gece gündüz çalışmak suretiyle bu 
konuları görüşecektir. Halk bizi onun için buraya seçti. Asiller vekillerini adam gibi çalışsınlar diye 
seçti. Aldığımız parayı her gün hak etmek durumundayız. (AK PARTİ sıralarından "İyi çalış." sesi) 

İyi çalışacağız, iyi çalışacağız. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi tamamlayınız. 

H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Yani laf atmaktan bu kadar keyif alıyorsunuz da bu söz ettiğim konuşmalardan hiç mi içiniz 
sızlamıyor, hiç mi acı çekmiyorsunuz? Acı çektiğinize inanıyorum. Onun için bundan sonraki 
Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarında -özellikle gündemi belirleyen AKP Grubunun- halkın 
gündemini Türkiye Büyük Millet Meclisine getirmesi lazım. Öyle "kamerasız görüşürüm, kameralı 
görüşürüm, telefonla görüşürüm, gizli tenha köşelerde görüşürüm"le değil. Benimle de 
görüşeceksin. Ben milletin vekiliyim burada. Sizler de milletin vekilisiniz. Ayrıcalık yok. Tabii ki 
ana muhalefet partisinin Sayın Genel Başkanı çok saygındır, Milliyetçi Hareket Partisinin Sayın 
Genel Başkanı çok saygındır, birçok siyasi partinin genel başkanı çok saygındır. Ama milletvekilleri 
de saygındır. Çünkü onlar da aslında bir milletvekilidir diyorum. 

Hepinize sabrınız için teşekkür ediyor ve saygılar sunuyorum. (DSP, CHP ve MHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın İçli. 

Grup önerisinin lehinde, Mersin Milletvekili Mehmet Şandır. (MHP sıralarından alkışlar) 

Buyurunuz Sayın Şandır. 

MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; öncelikle 
yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Her defasında ifade ettiğimiz gibi, Genel Kurulumuzun, Meclisimizin çalışma gündemini veya 
önceliklerini belirleme hakkı, takdiri Sayın Hükümete aittir. Geçen hafta belirlediğimiz gündemin 
görüşülmesine devam edilmelidir. Madenciliğin sorunlarını görüşeceğiz. Bu konuda verilmiş on 
dokuz tane araştırma önergesinin gerekçelerini, önerge sahiplerinin konuşmaları, sonra da bir 
komisyon kurulmasını görüşeceğiz. Ancak geçen hafta da ifade ettiğim gibi, biz burada Hükümetin 
belirlediği önceliklere göre gündemi belirlerken, insan öncelikli bir gündem de belirlemek 
mecburiyetindeyiz. 
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Milliyetçi Hareket Partisi olarak kendi grubumuzda verdiğimiz kararın gereği bugün 
huzurunuza, bir önergenin gündeme alınması teklifiyle gelmiş bulunuyoruz. Bize göre, her gün 
Türkiye Büyük Millet Meclisi veya haftada bir gün en azından, denetim günü olan salı günü, toplum 
kesimlerinin birinin sorunlarını burada tartışmaya açmak, bu konuda, Mecliste grubu bulunan veya 
tüm milletvekillerinin duyarlılıklarını ifade etmek imkânı verilmelidir. Halkımız bizden bunu 
beklemektedir, kendi sorunlarının Mecliste kendi temsilcileri vasıtasıyla tartışıldığını, 
konuşulduğunu görmek istemektedir. Buna hakkı vardır. Bu gereklilik doğrultusunda Milliyetçi 
Hareket Partisi olarak biz, her haftanın başında, belirlenmiş gündeme rağmen, grup önerisi olarak 
toplum kesimlerinden birinin sorununun araştırılmasıyla ilgili vermiş olduğumuz araştırma 
önergelerinden birinin gündeme getirilmesini ve burada görüşmeye açılmasını temin etmeye 
çalışacağız. Bu şekilde, kırk dakika, böylelikle ülkenin bir sorununu burada konuşmuş olacağız. 
Meselemiz, vatandaşımızın kendini çaresiz, sahipsiz hissetmemesi, kendi dertleriyle boğuşurken, 
Meclisin, işte, ülke gündemi olabilir ama kendi sorunu olmayan konularda konuşup tartışmasından 
dolayı bir kızgınlık, öfke duymasının önünü kesmek ve gerçekten, halkımızın sorunlarını burada 
tartışmanın yolunu açmak istiyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak her hafta bu türde bir önergeyi 
gündeme getireceğimizi tekrar ifade ediyoruz. 

Bu kapsamda bugün, tarım sektörünün, çiftçilerimizin sorunlarının konuşulmasını arzu 
ediyoruz. Çünkü, değerli milletvekilleri, bugün Türkiye'nin birçok bölgesinde hasat mevsimidir, 
ayrıca birçok bölgesinde de ekim mevsimidir. Hasadı ve ekimi birçok sorunla birlikte yaşayan 
çiftçimizin sorunlarını burada konuşmamız lazım. Geçen hafta bir talihsizlik olarak Sayın Tarım 
Bakanının sorulara verdiği cevaplardaki anlaşılmazlık, o hız, o -bana göre yani- soruları ciddiye 
almamak, soranları ciddiye almamak, ötesinde çiftçiyi ciddiye almamak anlamında bir yaklaşımla, 
maalesef ne söylediğini de anlamadık, hangi soruna nasıl cevap oluşturduğunu da öğrenemedik ve 
çiftçi bundan dolayı bu hafta sonu birçok milletvekilimize bu anlamda tepkilerini dile getirdi. 

Milliyetçi Hareket Partisi olarak, görüşmeye açılmamış on bir tane, bu konuda araştırma 
önergemiz var, Türk tarımının hemen her kesimiyle ilgili. Şeker pancarıyla ilgili, yaş sebze meyveyle 
ilgili, pazarlamasıyla ilgili, efendim, sorunlarıyla ilgili birçok soru önergemiz var. Bunların 
gerçekten buraya, gündeme alınarak incelenmesi, mümkünse de bir komisyon kurularak araştırılıp 
tespitlerin yapılıp tedbirlerin belirlenmesi yönünde bir gayret gösterilmesini istiyoruz. Bu anlamda 
-kendi bölgem için söylüyorum, Türkiye geneli için de söyleyebilirim- Türk çiftçisi gerçekten sorun 
içerisinde. 

Değerli milletvekilleri, kendi bölgeleriniz için de söyleyelim. 

Ben, Mersin Milletvekiliyim. Mersin'de şimdi yaş sebze meyvede hasat mevsimi. Domates -
bakın, burada rakamları aldım gelirken- 20 kuruş ile 30 kuruş arasında satılıyor. Çiftçi bu domatesi 
en az 400-500... Yani 40-50 kuruşa mal ediyor, toplamıyor. Tarlalar kıpkırmızı... Kendim gördüğüm 
için söylüyorum, toplamıyor... Toplama ücretini karşılamıyor. Topladığı domatesi pazara götürme, 
hale götürme ücretini karşılamıyor aldığı para. Aynı şey diğer ürünlerde de var. İnanınız ki -aranızda 
Mersin milletvekilleri var, sorabilirsiniz- bizim yaylalarımızda belki de Türkiye'nin en lezzetli 
elması yetişir, yayla elması. Dalında kaldı, sapsarı... Toplamıyor çiftçi -dibine dökülüyor- çünkü 
satamıyor. Elmanın kilosu bugün 20 kuruştan gidiyor. Kullandığı gübrenin, ilacın, elektriğin, 
mazotun karşılığı değil. Her üründe böyle. 

Salatalık derseniz çiftçi ikinci sera dönemine geçecek, örtülü ürün dönemine geçecek, ekim 
dönemine geçecek. Şimdi, salatalık 15 kuruşa satılıyor, 20 kuruşa satılıyor. Ekip ekmemekte tereddüt 
ediyor. 
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Değerli milletvekilleri, bakınız, içinizde ziraat mühendisi olanlar var, hocamı karşıda 
görüyorum. Tarlalar ekilmeyince çok hızla çölleşiyor. Türkiye'nin bulunduğu coğrafya, iklim 
kuşağı, eğer tarlayı ekip sürmezseniz, işlemezseniz hızla çölleşir ve elden çıkıyor. Toplumun nereden 
baksak yarıya yakını, en az üçte 1 'i bu topraklarda geçimini temin ediyor. Ekemediği, süremediği, 
çoluk çocuğuyla kendi ekmeğini kazanamadığı bu topraklara bağlı kalmasını beklemeyiniz. Sonuçta, 
çoluk çocuğu, dişi tırnağıyla, kendi onuruyla, doğduğu toprakta geçimini temin edemeyen insan 
dengini sırtına vuruyor ve büyük şehirlerin karanlık sokaklarında kayboluyor. Türkiye böylelikle 
hızla üretimden çıkıyor. 

Birçok yerde duymuşluğum vardır, sizler de duymuşsunuzdur: "Köy yerlerinde mezar kazacak 
kırk beş yaşın altında insan kalmadı." deniliyor. Bu sorun, Türkiye'nin bana göre en acil sorunu. 
Üretmeyen bir Türkiye, üretip kendi karnını doyuramayan bir Türkiye, hangi soruna karşı dik 
durabilecek, birliğini koruyabilecek? Bugün Türkiye kendi kendine yeterli ülke olmak durumundan 
hızla çıktı. Söylenildiğine, yazılıp çizildiğine göre, 4 milyar dolar tarımda dış ticaret açığı yaşıyoruz. 
Topraklarımız bize bakıyor, sulanmız denize akıyor ama çiftçimiz kendi toprağında kendi karnını 
doyuracak tarım yapamaz duruma geldi. 

Şimdi, yine sezonu geliyor. Rusya'yla yaş sebze meyve ticaretinde her sene yaşadığımız 
sorunun yine mevsimi geliyor. Geçen sene sorun yaşadık. Hükümet üyesi bakanlar birbirlerine 
düştüler. Yine aynı sorun kapımızda. Yaş sebze meyve üretimimiz kendimizden daha fazla, kendi 
tüketimimizden daha fazla. Ürettiğimizi tüketemiyoruz. Satmamız gerekiyor. Dışarıya satmamız 
gerekiyor, satamıyorsunuz. Dış ticaret pazarlamasında Hükümetin yapması gereken, alması gereken 
tedbirler yeterince ve zamanında alınamayınca çiftçinin ürünü maalesef tarlasında kalıyor. 

Girdiler çok pahalı. Yani çiftçinin ürününü üretirken, hasat ederken, ekerken kullandığı tüm 
girdiler uluslararası piyasalara göre karşılanamaz, rekabet edemez düzeyde. Rusya pazarında 
İspanya domatesi satılıyor ama Türkiye oraya domates satamıyor. 

Verilen teşvikler yeterli değil. Teşvikler hem uygun tespit edilemiyor... Şu teşviklerde 
kararlaştırılan havza politikaları henüz netleşmedi. Çiftçi şimdi ekim mevsimine girecek, hangi 
bölgede, hangi ürünü ekerse teşvik alacağını bilmiyor. Tarım Komisyonu Başkanı Hocamız burada. 
Bu çok önemli bir sorun. Şimdi mısıra, soyaya, ayçiçeğine hangi bölgede teşvik vereceğiz, ne 
miktarda teşvik verilecek, bu belli değil. Narenciye, turunçgillerin sezonu başladı. İhracatçı piyasaya 
girecek, ton başına ne kadar teşvik alacağını bilmiyor, ne zaman alacağını bilmiyor. 

Değerli milletvekilleri, ülkemizin birçok sorunu olabilir ama temel sorun insanımızın sorunu. 
Eğer insanın sorunu dikkate alınmazsa, insan ciddiye alınmazsa, onun sorununa biz milletvekilleri, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, Hükümet, iktidar partisi-muhalefet partileriyle ciddiyetle eğilmezsek 
bu vatandaş ne yapacak? Dişi tırnağıyla... Mersin'e davet ediyorum hepinizi. "Ekmeğini taştan 
çıkartmak" dediğimiz hadiseyi gelin Mersin'de seyredin. Taşlan kırıcı makinelerle kırıyorlar, önüne 
duvar örüp, toprak taşıyıp üzerine sera yapıyorlar. Orada belki de Türkiye'nin, dünyanın en güzel 
sebzesini, meyvesini üretiyor insanlar ama satamıyorlar. Ellerinde kalıyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi tamamlayınız. 

Buyurunuz efendim. 

MEHMET ŞANDIR (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
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Çiftçinin sorununu on dakikalık sürede anlatabilmenin mümkün olmadığını biliyorum. Bütün 
mesele, kendi tarlasında, köyünde, dağın başında çığlık çığlığa bağıran çiftçinin bu çığlığını bir 
nebze olsun işte bu ekranlardan dile getirebilmek, onlara sözcülük yapabilmek. Ben inanıyorum ki 
tüm siyasi partilerimiz bu çığlığa katılıyor. Bu mesele, hükümet, siyasi parti, siyaset meselesi, 
hükûmet-muhalefet meselesi değil. 

Bu insanlar -bizim Karadenizliler gözümün içine bakıyor- fındıkta her sene zarar eden o çiftçi 
hangi ürünü ekecek? Nereye göçüp de çoluk çocuğunu besleyecek? Bu soruna çözüm üretmek buranın 
görevi değil mi? Dolayısıyla benim meselem, burada, çiftçinin adına sizin dikkatinizi, Türkiye'nin 
dikkatini, Hükümetin dikkatini çekebilmek yani açılımlann peşinde koşarken insanı orada sahipsiz, 
çaresiz bırakmak hakkına sahip olmadığımızı ifade etmek. Ümit ediyorum ki sizler de buna katılırsınız, 
bu anlamda Hükümeti uyarır, bu yönde bir gayret içerisinde olmasını temin edersiniz. Bunu ümit 
ediyorum. Bu duygularla hepinize saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Şandır. 

Aleyhte, Adana Milletvekili Vahit Kirişçi. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

Buyurunuz Sayın Kirişçi. 

VAHİT KİRİŞÇİ (Adana) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; Milliyetçi Hareket 
Partisinin grup önerisinin aleyhinde söz aldım. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, elbette ki tarım gerçekten ülkemiz açısından son derece önemli bir sektör, 
gerek sağlamış olduğu istihdam -ki son yıllarda yüzde 23,7 mertebesine gerilemiş olsa bile oldukça 
önemli sayılabilecek bir istihdam potansiyeli olan bir alan- gerekse üretim olarak gayrisafı millî 
hasılamızın yaklaşık yüzde 10'unu, ihracatımızın ise yine bir yüzde 10'unu oluşturan bir sektör. Ve 
bu sektörün geçmişten günümüze birtakım sorunları olmuştur ama bu sorunlarıyla ilgili, izniniz 
olursa, ben, 3 Kasım 2002 sonrasını yeni bir dönem olarak değerlendirmek istiyorum. Çünkü bu 
değerlendirmeme de altlık oluşturacak hususları bilgilerinize sunmaya çalışacağım. 

Değerli arkadaşlar, her şeyden önce bu memlekette bütün siyasiler bir tekerlemede bulunurlar 
idi: Enflasyon adında bir canavar vardı ve bu canavar bu memleketin çiftçisini, köylüsünü, işçisini, 
memurunu, dulunu, yetimini bitirirdi ve dolayısıyla aslında ekonomik anlamda kendince bir 
faaliyette bulunmaya çalışan üretici, bu sistemden en fazla etkilenen kesimi oluşturuyor idi. Bakın, 
ben size enflasyonla ilgili birkaç rakam vermek istiyorum: 1983-1994 yılları arasında, değerli 
arkadaşlar, enflasyon ortalama yüzde 62,7; 1995-2001 yılları arasında ise bunun üzerine bir 10 puan 
daha koyun, yüzde 71,6. 

S. NEVZAT KORKMAZ (İsparta) - Gübre fiyatlarını da verecek misiniz? 

VAHİT KİRİŞÇİ (Devamla) - 2002-2008 yılları arasında ise, değerli arkadaşlar, bu enflasyon 
rakamları yüzde 13,3'e geriledi ve eylül 2009 itibarıyla da yıllık enflasyon yüzde 5,3'e düştü. 

S. NEVZAT KORKMAZ (İsparta) - Çiftçi ürün fiyatlarını da verecek misiniz? Mazotun fiyatı kaç? 

VAHİT KİRİŞÇİ (Devamla) - Dolayısıyla eğer Türkiye'de Türk çiftçisine bir hizmet varsa, bu 
hizmetin en başta enflasyonla mücadelede otuz altı yıllık canavarı yenmede olduğunu kabul etmemiz 
lazım. Biz iktidara geldiğimizde bu ülke enflasyon sıralamasında 8'inci idi, bakınız, 155 ülke arasında 
8'inci sıradaydı ama bugün, yüksek enflasyon sıralamasında biz 62'nci sıraya çok şükür geldik. 

S. NEVZAT KORKMAZ (İsparta) - Dünyada kaçıncı sıradasınız işsizlikte? 

VAHİT KİRİŞÇİ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, elbette ki 155'inci sırada olmak bizim için 
bir hedeftir. Ancak bunu bilgilerinize bu vesileyle sunmuş olayım. 
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Diğer taraftan, değerli arkadaşlar, Türk tarımının önemli problemlerinden bir diğeri de sektörün 
finansman problemiydi. Yüzde 59 kredi faizi kullandıran bir Ziraat Bankası, bir tarım kredi o 
üreticiye "Sen güzelce üretim yap, bu üretimini de götür, pazarla." deme şansına sahip değildi. 
Çünkü bu kadar yüksek enflasyonda köpüklü bir kazanç vardı. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Faiz, enflasyonun altındaydı. 

S. NEVZAT KORKMAZ (İsparta) - Bankalara ödenmeyen kredi borçları ne kadar? 

VAHİT KİRİŞÇİ (Devamla) - Ama, bugün itibarıyla artık enflasyonun da düşüşüne paralel 
olarak kredi faizleri yüzde 7, yüzde 13 aralığına çekilmiştir. 

S. NEVZAT KORKMAZ (İsparta) - Geri dönmeyen kredi borçları ne kadar? 

VAHİT KİRİŞÇİ (Devamla) - Ve kullanılan kredi miktarı -Ziraat Bankası için söylüyorum-
227 trilyon iken o gün, bugün 6,5 katrilyon mertebesine ulaşmıştır. Bunu da kullanan aziz Türk 
çiftçisidir, Türk köylüsüdür. 

AKİF AKKUŞ (Mersin) - Et fiyatı ne oldu? 

VAHİT KİRİŞÇİ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bir başka yönü itibarıyla, bakınız, sektörün 
ilk defa kavuştuğu yasalar, 2002 sonrası bizim çıkarmış olduğumuz yasalar oldu. Müsaade 
buyurursanız, bunları bir kez daha Genel Kurulun huzurunda, Genel Kurulda arz etmek istiyorum. 
Örneğin, üretici örgütlenmesini biz canıgönülden istedik, yürekten istedik çünkü üretici 
örgütlendiğinde -o biraz önce bahsedilen- birtakım sıkıntılarını daha kolay aşabileceğini düşündük, 
bu çerçevede de Üretici Birlikleri Yasası'nı çıkardık değerli arkadaşlar. 

Bu ülkenin ihtiyacı olan her türlü damızlık materyal, her türlü tohum, fide, fidan bu ülkede 
değil, bu ülkenin dışında üretilir iken, bu ülkede, 1980 sonrası gündeme getirilen liberalizasyona 
paralel olarak tohumculuk yasası çıkarılmamıştı, Tohumculuk Yasası'nı bu iktidar çıkardı. 

Yine aynı şekilde, Tohumculuk Yasası'yla paralel olarak, bu alanda faaliyet gösteren 
araştırıcıların haklarının teslimi adına, Islahçı Hakları Kanunu çıkarıldı. 

Bu ülkenin, değerli arkadaşlar, toprak, olmazsa olmazıdır ama toprakla ilgili, toprağı koruyan 
bir kanun yoktu; bu kanun, bu İktidar döneminde çıktı. 

AKİF AKKUŞ (Mersin) - Sattınız! Sattınız! 

VAHİT KİRİŞÇİ (Devamla) - Yine aynı şekilde, tarım sigortası Atatürk'ün döneminde, 
cumhuriyetin kurulduğu ilk yıllarda konuşulmaya başlanmış ama bizim İktidarımız döneminde artık 
yasal bir mevzuat kazandırılmış ve bugün, bu ülkede tarım sigortası adına 299.300 -bugün itibanyla-
poliçe kesilmiştir değerli arkadaşlar. Sigortalanan ürün miktarının parasal karşılığı 2,5 milyar Türk 
lirasıdır. Şimdi, 2006 yılının Haziranında başlayan ama dünyayla mukayese edildiğinde oldukça 
yeni olduğu söylenilebilecek olan bu mevzuatın bile ne kadar mesafe katettiğini rahatlıkla 
görebiliyoruz. 

Bir diğer yönü itibarıyla, değerli arkadaşlar, bakınız, bu ülkede hepimiz konuştuk, tarım adına 
hepimiz söyledik, dedik ki: "Bu ülkenin.. ." 

HASAN ÇALIŞ (Karaman) - Boş konuşuyorsun kardeşim! Boş konuşuyorsun! 

VAHİT KİRİŞÇİ (Devamla) - "... bu kadar önemli bir sektör olmasına rağmen bir tarım kanunu 
bile yoktur." 

AHMET DURAN BULUT (Balıkesir) - Yem fiyatlarından bahseder misiniz, yemden! 
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VAHİT KİRİŞÇİ (Devamla) - Ama bu Tarım Kanunu 18 Nisan 2006 tarihinde yüce 
Parlamentodan geçti değerli arkadaşlar ve bu Tarım Kanunu'nun içerisinde... Bakınız -bugün, 
beğenirsiniz, beğenmezsiniz, ama ben öğretim üyeliğim döneminden de biliyorum, o zaman 
üniversite camiasında bunlar sıkça konuşulurdu- değerli arkadaşlar, ürün konseyleri... 

S. NEVZAT KORKMAZ (İsparta) - Eyvah! Eyvah, öğrettiğin bilgiye! Yazık öğrenciye! 

VAHİT KİRİŞÇİ (Devamla) - .. .bu Tarım Kanunu'nun içerisinde ifade edildiğinden dolayıdır 
ki bugün ürün konseyleri var ürün ve ürün grupları bazında. 

Yine aynı şekilde, bugün, Sayın Şandır ifade etti -yani bir an önce hayata geçmesini arzuladığını 
da biliyorum- özellikle havza bazlı destek uygulamaları konusunda... 

Değerli arkadaşlar, bu, bizden önceki hükümetler döneminde keşke gündeme gelmiş olsaydı. 

HASAN ÇALIŞ (Karaman) - Sayın Kirişçi, buğdaya gel, buğdaya! 

VAHİT KİRİŞÇİ (Devamla) - Bu yasalar keşke bizden önceki iktidarlar döneminde çıkmış 
olsaydı da biz de bu yasaları artık on yıllık, yirmi yıllık, otuz yıllık yasalar olarak görmüş olsaydık. 

S. NEVZAT KORKMAZ (İsparta) - Yedi yıldır ne yapıyordunuz, yedi yıldır? 

VAHİT KİRİŞÇİ (Devamla) - Dolayısıyla, bizim gerek finansman anlamında gerek üretici 
örgütlenmesi anlamında gerekse de üreticinin pazarlamaya ilişkin -çünkü bir kısım araştırma 
önergelerinin de o konularda olduğunu biliyorum- özellikle ürün pazarlamaya ilişkin birtakım 
önerilerini ortadan kaldıracak olan yasal düzenlemeler yapıldı; bir lisanslı depoculuk... Ha, bugün 
belki fiilen hayata geçmedi, belki bu manada arzulanan bir noktaya ulaşılamadı ama unutmayalım 
ki bu mutlaka hayata geçirilecek ve bu konudaki sıkıntılar da giderilmiş olacak. 

AKİF AKKUŞ (Mersin) - Çiftçi iflas etti, iflas! 

VAHİT KİRİŞÇİ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bir ekstrem yılın rakamlarını vererek tarımda net 
ithalatçı olduğumuzu söylemek sektöre büyük bir haksızlık olur. Bakınız, bugün itibarıyla, tarım sektörü, 
bizim ihracatımızda gerileme olmasına rağmen -maalesef geçmiş yıllarda o eleştirilen yönünden farklı 
olarak- bugün artı vermiştir; tarım sektöründe ihracat fazla, ona karşılık ithalat daha az. 

HASAN ÇALIŞ (Karaman) - "Lale Devri" yaşıyor çiftçi! 

VAHİT KİRİŞÇİ (Devamla) - Dolayısıyla bunu da görmemek mümkün değil değerli 

arkadaşlar. 

HASAN ÇALIŞ (Karaman) - Çiftçi asrısaadet dönemi yaşıyor sayenizde! 

VAHİT KİRİŞÇİ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, yine gündeme getirildi, yaş meyve ve sebze 
ihracatıyla ilgili konulara değinildi. Değerli arkadaşlar, bakınız -meslek adamları bilir- bu ülkede 
yıllarca konuşuldu; reçeteli tarım ilk defa bu İktidar döneminde hayata geçirildi. Bunun birtakım 
zorlukları var, kolay bir şey değil ancak bu zorlukları aşacağız ve gerek iç piyasada gerekse dış 
satıma yönelik yapmış olduğumuz üretim faaliyetlerinde kullanmış olduğumuz bütün kimyasalları 
kayıt altına alacağız ve bunların hangi miktarda, ne zaman, hangi alette kullanıldığını zapturapt 
altına almış olacağız. 

S. NEVZAT KORKMAZ (İsparta) - Tarımda açılım, tarımda açılım! 

VAHİT KİRİŞÇİ (Devamla) - İşte, bu uygulama başlamıştır. Şu anda bu uygulama çerçevesinde 
yetiştirilen ürünlerin ihracatı yapılmaktadır. Ben bundan yaklaşık üç dört hafta önce Moskova'da yaş 
meyve ve sebzeyle ilgili bir fuara katıldım. Herhangi bir problemimiz gerçekten yok ve bu konuda 
bizim üreticilerimiz kendilerine gösterilen yolda doğru bir şekilde ilerlemektedirler. 
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Değerli arkadaşlar, bizlerin, bu anlattıklarımdan sonra tarıma kayıtsız kaldığı, tarımın 
sorunlarıyla ilgilenmediği veyahut da buna yeterince kulak asmadığı şeklindeki değerlendirmeler 
gerçekten AK PARTİ hükümetlerine haksızlık olur çünkü bunu, müsaade ederseniz söyleyeceğim. 

HASAN ÇALIŞ (Karaman) - Hayal, hayal! Boş konuşuyorsun! 

RECEP TANER (Aydın) - Teoriyle pratik çok farklı Hoca! 

VAHİT KİRİŞÇİ (Devamla) - Müsaade ederseniz söyleyeceğim değerli arkadaşlar. 

HASAN ÇALIŞ (Karaman) - Boş konuşuyorsun kardeş! Gel, çiftçinin karşısına beraber 
gidelim! 

VAHİT KİRİŞÇİ (Devamla) - Bakınız, biz 3 Kasımda iktidara geldiğimizde bu memlekette 
Ziraat Bankasına -6,5 katrilyon da değil haa- o 227 trilyonluk borcu ödeyemediği için... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lüften, sözlerinizi tamamlayınız. 

VAHİT KİRİŞÇİ (Devamla) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 

S. NEVZAT KORKMAZ (İsparta) - Şu anda borç ne kadar? Çiftçinin borcu ne kadar? 

VAHİT KİRİŞÇİ (Devamla) - .. .haciz kıskacında kalan üreticilerin sayısının 765 bin olduğunu 
biliyoruz değerli arkadaşlar ve bunların toplam borcu 2,7 katrilyondu. Bunların 1,5 katrilyonu 
silindi, geri kalan 1,2 katrilyonu da üç eşit taksite, üç yıla yayıldı. 

Peki, şimdi Ziraat Bankasının ve tarım kredinin tahsilat oranı nedir? Ben size söyleyeyim: 
Tarım kredininki Ziraat Bankasına göre nispeten düşük ama yüzde 95'in üzerinde. Bunu açık 
söylüyorum. 

S. NEVZAT KORKMAZ (İsparta) - Kimse kredi talep edemez hâle geldi, ödeyemiyor. 

VAHİT KİRİŞÇİ (Devamla) - Dolayısıyla, bu kadar, Türk çiftçisine hizmet etmiş bir iktidarın 
bu şekilde değerlendirilmiş olması çok doğru değil. 

S. NEVZAT KORKMAZ (İsparta) - Boyunuzun ölçüsünü alacaksınız! 

VAHİT KİRİŞÇİ (Devamla) - Kaldı ki gerek 22'nci Dönemde gerekse de 23'üncü Dönemde, 
değişik alanlarda, patates, zeytin, zeytinyağı başta olmak üzere, kayısı ve diğer ürünlerimizle ilgili, 
bu Mecliste araştırma komisyonları kuruldu. İktidarıyla muhalefetiyle, bu komisyonlar gayet güzel 
çalışmalar yürüttü ve bu çalışmaların bir kısmı Meclis Genel Kurulunda da görüşüldü ama bir 
kısmının da raporları verildi veya görüşülme aşamasını bekliyor diyebilirim. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Kirişçi, lütfen tamamlayınız. 

VAHİT KİRİŞÇİ (Devamla) - Çok teşekkür ediyorum Başkanım. 

Bu vesileyle, bir kez daha tarım gündeme gelmiş oldu. Biz, tarımın gündeme gelmesinden asla 
rahatsız değiliz. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Oy verin o zaman! 

VAHİT KİRİŞÇİ (Devamla) - Tarımın gündeme gelmesinden rahatsız değiliz. En azından, biz 
tarımcıları, Genel Kurulumuz başta olmak üzere aziz milletimiz bir kez daha dinlemiş oluyor ama 
bizim geçtiğimiz haftadan belirlenmiş bir gündemimiz olduğu için, Meclisimizi meşgul etmemek 
adına, bu gündeme sadık kalmak adına... 

- 3 9 -
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K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Millet televizyondan izliyor! 

S. NEVZAT KORKMAZ (İsparta) - Çiftçi sorunları mı Meclisi meşgul ediyor? 

VAHİT KİRİŞÇİ (Devamla) - .. .bu önergenin aleyhinde olduğumuzu belirtiyor... 

ABDÜLKADİR AKÇAN (Afyonkarahisar) - Sayın Kirişçi, söylediklerine sen de 

inanmıyorsun! 

VAHİT KİRİŞÇİ (Devamla) - ...yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ 
sıralarından alkışlar) 

ABDÜLKADİR AKÇAN (Afyonkarahisar) - Adana çiftçisine beraber gidelim Sayın Başkan! 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Kirişçi. 

Grup önerisinin lehinde, Muğla Milletvekili Gürol Ergin. 

Buyurun Sayın Ergin. (CHP sıralarından alkışlar) 

GÜROL ERGİN (Muğla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; MHP grup önerisi lehine söz almış bulunuyorum. 
Sözlerime başlarken siz değerli milletvekillerini ve yüce Türk ulusunu saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, biraz önce, Sayın Profesör Kirişçi'yi dinledik. Bu ulusun kimi 
atasözlerinin ne kadar doğru olduğunu siz de ben de saptadık. Lafla peynir gemisinin yürümediğini 
ama böyle zannedenlerin olduğunu da burada görmüş olduk, tebrik ederim. 

İkinci bir tebrikim, AKP İktidarınadır. Burada günlerce bir savaş verdiniz, Güneydoğu 
Anadolu 'nun topraklarını İsrail 'e vermek için, verebilmek için ama Anayasa Mahkemesinden 
-bütün muhalefet gruplarının konuyu Anayasa Mahkemesine göndermesiyle- çıkan kararla o konu 
iptal edildi. Onu başaramadınız ama sizi kutlarım, başardınız: O topraklarda şimdi rengârenk PKK 
bayraklarını sallandırıyorsunuz. Vatan size minnettardır! 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Kirişçi 2002 ile bugünü karşılaştırıyor da, söylediği sözler 
tamamen enflasyon üzerine. Sayın Kirişçi, ben bu sözlerinize, eğer parti grubum bana görev verirse, 
2010 bütçesinin görüşmeleri sırasında bu kürsüden gerekli yanıtları vereceğim. Ama şunu özellikle 
söylemek istiyorum: Tarım Toprağını Koruma Kanunu'nu çıkardınız fakat maalesef kötüye 
kullanarak, aynen mayınlı arazilerde olduğu gibi, tarım topraklarının tarım dışında kullanılması için 
elinizden gelen her şeyi yaptınız. 

Bir örnek: Bugün, değerli arkadaşlarım, Muğla'nın yalnız Marmaris'inin yüzde 48' i 
madenciliğe açılmış durumdadır, ruhsatlı madencilik alanı olmuştur. "Tarım" diyorsunuz. Marmaris 
Türkiye'nin en önemli arıcılık merkezidir. Nasıl yapılacak o arıcılık orada? Onun dışında, 
Türkiye'nin hemen her yöresindeki topraklar, yalnız madencilik değil, değişik amaçlarla kullanılmak 
üzere tarım dışına çıkarıldı. Bu muydu getirdiğiniz kanun? 

"Tarım Kanunu" diyorsunuz. Tarım Kanunu gelmeden önce -"2002 yılı" diyorsunuz- tarım 
destekleri gayrisafı millî gelirin binde 5'i. Siz bunu on binde 45 'e düşürdünüz, Tarım Kanunu'yla 
düşürdünüz. Siz değil miydiniz, o kanuna, biz "Millî gelirin en az yüzde 2'si tarım desteklerine 
ayrılsın." dediğimiz zaman, "Hayır, fazladır, yüzde 1 yapalım." diyen ve bunu yapan. Yüzde l ' i 
yaptınız ama yüzde yarımda da duramadınız. Önce yüzde 0,49 destek gösterdiniz, sonra onun da 
yüzde 10'unu alarak yüzde 0,45'e bağladınız. Çiftçiyi desteksiz bıraktınız. 
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Değerli arkadaşlarım, atarken bile destekli atın. Desteksizsiniz. 

Şimdi, gelelim gene 2002 ile bugünün karşılaştırmasına. Diyorum, ayrıntılar sonra, ama 2002 
yılında Türkiye gelişme hızı, büyüme açısından 149 ülke arasında 29'uncu ülke. Bugün -2009'da-
büyüme hızı açısından bu 149 ülke içerisinde 136'ncı sıradayız değerli arkadaşlarım. İşte, 
getirdiğiniz Türkiye bu, tablo bu. 

Değerli arkadaşlarım, bakınız, Türkiye'de Çinli çiftçiyi konuşuyoruz, çiftçiyi... Ha, bu arada, 
tabii, satıp savmadığınız hiçbir şey bırakmadınız, onu da söyleyelim. 

Değerli arkadaşlar, bu milletin namusu olan toprağı da sattınız yabancılara. Her şeyini sattığınız 
gibi, onu da sattınız. Ve geldiğimiz nokta bu. 

H. TAYFUN İÇLİ (Eskişehir) - Borçlar? 

GÜROL ERGİN (Devamla) - Borçların durumu da: Biliyorsunuz, iç-dış borç 500 milyar doları 
aşmıştır bugün. 

Şimdi, çiftçinin durumuna gelelim. 

Değerli arkadaşlarım, çiftçi bu toplumun en yoksul kesimi. Türkiye'de ortalama yoksul oranı 
yüzde 16, çiftçide yoksulluk yüzde 34 ve 2003'le (Nerede Sayın Kirişçi?) 2008 arasında millî gelir 
toplam olarak yüzde 34,8 artmış, bu beş altı yıllık sürede tarım millî gelirindeki toplam artış yalnız 
yüzde 1,1 olmuş. İşte, sizin çiftçiyi getirdiğiniz de bu. 

Değerli arkadaşlarım, bakın, tek tek ürünleri kısaca söyleyeyim: Kotaları artırarak sürdürdünüz, 
şeker pancarını 2002 yılında 20 milyon ton iken bugün maalesef 13-14 milyon tonlara indirdiniz. 
Tütün: 2002 yılında 405 bin üretici tütün üretiyordu, bunu bugün 200 binin altına düşürdünüz, 160 
bin ton olan tütün 80 bin tonun altına düştü. 

ERTEKİN ÇOLAK (Artvin) - Nereye satıyordunuz onu? 

ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - El insaf! 400 bin ton tütün depolarda mıydı, değil miydi? Nereye 
satıyordunuz? 

GÜROL ERGİN (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, laf atıyorlar "Nereye satıyordunuz? diye. 
Ben şimdi soruyorum: Tütünü nereden alıyorsunuz? Bana bunun yanıtını verin. Pamuğu nereden 
alıyorsunuz? Utanmanız gereken bir durum! Yunanistan'dan pamuk alan Türkiye ve onun 
milletvekilleri utanmak zorundadır! (CHP ve MHP sıralarından alkışlar) Yunanistan'dan pamuk 
alıyorsunuz, tütün alıyorsunuz; bunu söyleyin. Nereye sattığını değil, nereden aldığını bugün 
konuşacaksın. Dün "nereye satarız" diye düşünüyordun, bugün "nereden alırız"ın hesabı 
içerisindesin ve bana soru soruyorsun "Nereye satıyorduk?" diye. Sen bugün nereden alıyorsun? 

ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - 400 bin ton depoda var mıydı yok muydu? 

GÜROL ERGİN (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, tütün böyle, pamuk böyle. Türkiye'de 600 
bin hektardan fazla alanda pamuk üretiliyordu, bugün kaç yüz bin hektara düştü? 300 bin hektarın 
altına düşürdünüz. 

Değerli arkadaşlarım, bugün Ege'de pamuk yok. Türkiye bugün Kazakistan'a yalvarıyor, 
Amerika'ya yalvarıyor ve Yunanlıya yalvarıyor "Bana pamuk ver." diye. Türkiye bu duruma 
gelmiştir. 
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Tarımda -biraz önce- dış ticaret rakamları verildi. Onlar tarım rakamları değil arkadaşlar, tarım 
ve işlenmiş tarım ürünü rakamları. Sırf tarım rakamına bakarsanız, ürün üretimiyle elde edilen gelire, 
bunun iç-dış ticaretine bakarsanız şunu görürsünüz: Değerli arkadaşlarım, 2008 yılında maalesef, 
Türkiye, cumhuriyet tarihinin en büyük tarımsal dış açığını vermiştir, en büyük dış açığını vermiştir 
ve Türkiye bugün tarımsal ürünlerde doğrudan doğruya ithalatçı ülke durumundadır. Buğdayı 
dışarıdan alıyorsun, ayçiçeğini dışarıdan alıyorsun, pamuğu dışarıdan alıyorsun, tütünü dışarıdan 
alıyorsun. Şimdi aklıma gelmeyenler de sizin aklınıza geliyordur ey AKP'liler! Onları da evet 
dışarıdan alıyorsunuz ve siz haksız ticaret yaparak ülkeyi büyük zarara sokuyorsunuz. Siz, çayın 
dışarıdan kaçak gelmesine göz yumuyorsunuz... 

MUSA SIVACIOĞLU (Kastamonu) - Yok, yok... 

GÜROL ERGİN (Devamla) - ...şekerin dışarıdan kaçak gelmesine göz yumuyorsunuz. Çay 
üreticisi perişan, pancar üreticisi perişan. Bunları konuşmamız gerekiyor. Yoksa buraya gelip de, 
2002'de enflasyon buydu, bugün bu... Çiftçinin durumun ne, çiftçinin? Çiftçi niye kan ağlıyor? 
Bunu konuşmanız gerekiyor. 

Değerli arkadaşlarım, Doğu Anadolu'ya gelince: Doğu Anadolu'daki bütün üretimler düştü, 
şimdi Türkiye'nin şeker fabrikaları satılmaya çalışılıyor. Türkiye'de siz şeker fabrikalarını satışa 
çıkardınız. Bugünkü satışa çıkardığınız fabrikaları satarsanız, değerli arkadaşlarım, Çarşamba, 
Çorum, Kastamonu, Kırşehir, Turhal, Yozgat fabrikalarını satarsanız, Malatya, Elâzığ, Erzincan, 
Erzurum, Muş, Kars, Ağrı, Erciş fabrikaları kapanır. Çünkü onlar, Türkiye'nin en yüksek maliyetle 
şeker üreten fabrikalarıdır, doğadan ötürü, üretim koşullarından ötürü. Devlet, biraz önce, ilk 
saydığım fabrikalarda elde ettiği kârla o zararı denkleştiriyor, 3 trilyon da kâr ediyor; 2008 rakamı. 

Şimdi, siz, bunları sattınız. O fabrikaları kimse almadı, kaldı devletin üstüne. Devlet ya o zararı 
çekecek ya da devlet kapatacak bu fabrikaları. O zaman ne olacak? İşte Güneydoğu'da yaşanan 
bugünkü ciddi sorunun asıl ve temel nedeni budur. Süt fabrikaları kapatılmıştır. "Özelleştirdik" 
dediniz, bütün süt fabrikaları kapalıdır bugün. Tekeli özelleştirdiniz. Güneydoğu'da Tekel fabrikası 
mı kaldı? Ee, orada çalışan insanlar ne oldu? Eli silahlı, başı külahlı oldu, dağlara çıkmak zorunda 
kaldı. Şimdi, siz, şeker fabrikalarını bu şekilde haraç mezat sattığınızda, Güneydoğu'da ve Doğu'da 
yaşanacak olan budur. 

Tarımda işler iyiye gitmiş!.. Bakın, size bir gazete haberi, 3 Ekim 2009: "Adana'nın -Adana, 
arkadaşlar, dikkat edin, Türkiye'de tarımın kalbi- Kozan ilçesinde..." 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi tamamlayınız. 

Buyurunuz. 

GÜROL ERGİN (Devamla) - ".. .yirmi beş yıldır zirai alet imal eden bir firma, tarım 
sektöründeki sıkıntılar nedeniyle satışları azalınca başlattığı klimalı, şofbenli cenaze bekletme ve 
yıkama aracı imalatıyla sıkıntıdan kurtulmayı başardı." 

Çiftçiyi bu duruma getirdiniz. Çiftçi o duruma düşünce, çiftçiye makine üretenler, şimdi onun 
için cenaze arabası üretmeye başladı değerli arkadaşlarım. Olay budur. 
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Şimdi, size bir iki rakam vererek sözlerimi tamamlamak istiyorum. Bakın, traktör satışları, 
traktör, traktör satışı . . . Değerli arkadaşlarım, 2009'da dokuz aylık sürede traktör satışı 5.085 
-Otomotiv Sanayicileri Demeğinin rakamı- 1998'de on iki ayda satılan 48.568. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen sözünüzü bağlayınız Sayın Ergin. 

GÜROL ERGİN (Devamla) - İşte, çiftçiyi getirdiğiniz durum bu. Lütfen çiftçinin durumunu 
görün. Bu sıralarda, bu güzel ceylan derisi koltuklarda bir süre daha oturabilirsiniz ama ülkemin 
bugün yaşadığı, sizin görmezlikten geldiğiniz gerek siyasal ve uluslararası durumlar gerekse 
çiftçinin durumu ileride sizin çok pişman olmanıza, milletin sizi lanetle anmasına neden olur. 

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Ergin. 

III.- YOKLAMA 

(MHP ve CHP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı) 

OKTAY VURAL (İzmir) - Sayın Başkan, toplantı yeter sayısı istiyoruz. 

BAŞKAN - Toplantı yeter sayısı istiyorsunuz. 

Sayın Vural, Sayın Akçan, Sayın Akçay, Sayın Kutluata, Sayın Çalış, Sayın Akkuş, Sayın 
Özensoy, Sayın Tankut, Sayın Asil, Sayın Paksoy, Sayın Bulut, Sayın Taner, Sayın Coşkun, Sayın 
Tannkulu, Sayın Çelik, Sayın Torlak, Sayın Emek, Sayın Yıldız, Sayın Güner, Sayın Coşkuner. 

Yoklama için üç dakika süre veriyorum. 

Yoklama işlemini başlatıyorum. 

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 

BAŞKAN - Toplantı yeter sayısı yoktur. 

Birleşime on dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 16.59 

• 
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BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 8'inci Birleşiminin Üçüncü 
Oturumunu açıyorum. 

III.- Y O K L A M A 

BAŞKAN - Milliyetçi Hareket Partisi grup önerisi oylanmadan önce istem üzerine yapılan 
yoklamada toplantı yeter sayısı bulunamamıştı. Bu nedenle yeniden yoklama yapacağız. 

Yoklama için üç dakika süre veriyorum. 
(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Toplantı yeter sayısı vardır. 

VII.- ÖNERİLER (Devam) 
A) SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ (Devam) 

1.- (10/45, 10/79, 10/107, 10/167, 10/188, 10/197, 10/207, 10/225, 10/389, 10/394 ile 10/418) 
esas numaralı Meclis araştırması önergelerinin ön görüşmelerinin Genel Kurulun 20/10/2009 Salı 
günkü birleşiminde birlikte yapılmasına ilişkin MHP Grubu önerisi (Devam) 

BAŞKAN - Milliyetçi Hareket Partisi Grup önerisini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

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

VI.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
C) ÖNERGELER 

1.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse 'nin, 2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı 
Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanunda ve 3194 Sayılı İmar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi'nin (2/372), doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/153) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

(2/372) Esas numaralı Kanun Teklifimin İçtüzüğün 37. Maddesine göre görüşülmesini 
saygılarımla arz ederim. 

Şevket Köse 
Adıyaman 

BAŞKAN - Teklif sahibi olarak, Adıyaman Milletvekili Şevket Köse. 
Buyurunuz Sayın Köse. (CHP sıralarından alkışlar) 

ŞEVKET KÖSE (Adıyaman) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Alevilerin ibadet yerleri 
olan cemevlerinin ibadet yeri sayılması amacıyla çeşitli yasalarda değişiklik yapılmasını önerdiğim 
yasa teklifiyle ilgili söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle, yüce heyetinizi sevgi ve saygılarımla 
selamlarım. 

- 4 4 -

20 Ekim 2009 Salı 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati: 17.14 

BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU 

KÂTİP ÜYELER: Fatih METİN (Bolu), Harun TÜFEKÇİ (Konya) 
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Değerli milletvekilleri, Anayasa'nın 10'uncu maddesi şöyle der: "Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, 
siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun 
önünde eşittir." 

Yine Anayasa'nın 24'üncü maddesi şöyle der: "Kimse ibadete, dinî âyin ve törenlere katılmaya, 
dinî inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; dinî inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz 
ve suçlanamaz." 

Değerli arkadaşlar, ülkemizde 20 milyona yakın Alevi yurttaşımız yaşamaktadır. Aleviler, 
Kerbela olayından bu yana yüzyıllardır ezildi, öldürüldü ve yakıldı. Aleviler, bir umut olarak 
gördükleri cumhuriyetin kuruluşunda büyük emek harcadılar ve bedel ödediler. Cumhuriyet ile kötü 
kaderlerine son verileceğine inandılar. Şüphesiz Aleviler, cumhuriyetin ilanı ile rahat bir de nefes 
aldılar. Yalnız, Alevilerin bu iyi günleri uzun sürmedi. Sistemli bir biçimde sindirilen Aleviler 
kimliklerini yaşatamadılar. Düşünün ki, yazılı bir eser bırakmayacak kadar baskı altında yaşadılar. 
Kahramanmaraş'ta öldürüldüler. Çorum'da ve Sivas'ta yakıldılar. Ne yazık ki, devlet bu insanlara 
sahip çıkmadı. Hükümet ise Ceza Kanunu'nda yaptığı değişiklik ile Sivas'ta insanları cayır cayır 
yakanları serbest bıraktı. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Hükümet Aleviler için iftar yemekleri vermektedir ve 
Alevi çalıştayı düzenlemektedir. Hükümetin bu gibi uygulamalarla açılımlar yapma niyetinde 
olduğunu anlamaktayız. Fakat şu bir gerçek ki, somut olarak bir uygulama ya da düzenleme hâlâ 
yapılmadı. Bu sunduğumuz yasa teklifi ise Hükümetin samimiyetini test edecektir. Hükümet, eğer 
Alevilerin yaşadığı sıkıntıları çözme niyetinde ise, buyursun ibadetle ilgili ve tüm Alevilerin sıkıntı 
çektiği konuyu çözsün. 

Değerli arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi olarak böyle bir teklifi sunduk. Eğer Hükümet 
istiyorsa, Sayın Genel Başkanımızın da dediği gibi, bir saatte Alevilerin ibadetle ilgili yaşadığı bu 
sorun çözülür ama yeter ki, iktidar samimi olsun. Ama görünüyor ki, görüyoruz ki, Hükümetin 
yaptığı ise samimiyetsiz, içi boş girişimlerden başka bir şey değildir. 

Sayın milletvekilleri, Aleviler yıllarca ayrımcılığa uğramış, yerlerinden yurtlarından edilmiş, 
kimliğini gizleyerek yaşamak zorunda bırakılmışlardır. Hatta bir dönem devlette işe bile 
alınmamışlardır. Daha da ötesi, devlet, Diyanet İşleri Başkanlığı eliyle tek bir mezhebin temsilcisi 
konumuna gelmiştir, getirilmiştir. 

Sizlere sormak isterim: 100 binden fazla personeli olan Diyanette kaç tane Alevi personel var? 
Yine size sormak istiyorum: Mevcut seksen bir ilin valileri ve emniyet müdürleri içinde niye bir 
Alevi müdür yahut da vali yok? Bu mu eşitlik? Bu mu tarafsızlık? Alevi köylerine zoraki cami 
yapılıyor. Hükümet "demokratik açılım" diyor. Bu mu Hükümetin demokrasi anlayışı? Seksen bin 
caminin elektriği, suyu ücretsiz olarak karşılanıyor da az sayıda cemevinin elektriği, suyu mu 
devletin sırtına yük oluyor? Üstelik camilerin elektriğinin, suyunun karşılandığı vergilerin içinde 
Alevilerin de ödediği vergiler var. 

Değerli arkadaşlarım, halkın inançlarıyla alay edilmemelidir. Açılım böyle olmaz. İnsanların 
yüreğindeki inancı ve ibadeti alay konusu yapmak açılım ya da ilericilik olamaz. 

Şimdi size Alevi bir yurttaşın dediğini sunmak istiyorum: "Benim bildiğim ve herkesin bildiği bir 
Tanrı buyruğu var. Allah kullarına, müminlerine 'Küçük günahlarından arınıp temizlendikleri zaman cennete 
girerler ama ehli cennetten hiçbirinin, üzerinde kul hakkı olduğu hâlde cennete girmesi helal olmaz.' diye 
buyurmuştur. Ben kul hakkımı helal etmediğim sürece Tann'nın bu buyruğu gereği ne yaparsanız yapın 
cennete gidebilecek misiniz? Alevi'siyle Sünni'siyle milyonlarca insan kul hakkını helal edecek mi? Demek 
ki cennetin anahtarı bu yanlış uygulamaya karşı olan milyonlarca insanımızın elinde. Tanrı böyle buyurmuş, 
bu, Tann'nın buyruğu." Bunu önemli bir hatırlatma olarak sunmak istedim ben sizlere. 
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Sayın milletvekilleri, Alevilik müstakil bir inanç ve ibadet düzeni olarak tanınmalı ve bu 
doğrultuda cemevleri ibadethane statüsüne kavuşturulmalıdır. Ayrıca zorunlu din dersleri seçmeli 
hâle getirilmelidir. Son olarak, daha önce yasa teklifini sunduğumuz gibi Madımak Oteli ise müze 
hâline getirilmelidir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi tamamlayınız. 

ŞEVKET KÖSE (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

Sayın milletvekilleri, iktidar bu talepleri samimiyetle yerine getirdiği zaman Cumhuriyet Halk 
Partisi olarak sonuna kadar destek veririz. Bu böyle bilinmelidir. 

Biliyorsunuz, 1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu'nda yer alan "cami" ibareleri 2003 
tarihinde "ibadet yeri" olarak değiştirilmiştir. Yapılan bu değişikliklerde "ibadet yeri" ifadesi bir 
açıklık taşımadığı gibi Alevilerin ibadet yeri olan cemevleri bu statünün dışında tutulmuştur. 
Uygulamada doğan bu sorunun önüne geçebilmek amacıyla yasada yer alan "ibadet yeri" ifadesinin 
açıklamasının yapılması gerekmektedir. Bu nedenle, ilgili yasalarda ibadet yeri olarak belirtilen 
ibareler "cami, cemevi, mescit, kilise, sinagog ve havra" olarak değiştirilmelidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Hükümetin samimiyetini ölçecek olan bu yasa teklifinin 
kabul edilmesini 20 milyon Alevi adına rica ediyorum. 

Sözlerime son vermeden önce sizlere bir dörtlük okumak istiyorum: 

"Eğer mümin isen inat eyleme, 

Kâmile teslim ol, eyle itaat. 

Nefs ile ömrünü berbat eyleme, 

Kötü amellerden eyle feragat." 

Sözlerime son verirken destek vereceğinizi umuyor, saygılarımı sunuyorum. (CHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Köse. 

Şahsı adına Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat. 

Buyurunuz Sayın Özbolat. (CHP sıralarından alkışlar) 

DURDU ÖZBOLAT (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte 
olan 2/372 esas numaralı Kanun Teklifı'yle ilgili olarak şahsım adına söz almış bulunmaktayım. 
Hepinizi en içten dileklerimle selamlıyorum. 

Anayasa'mızın 10'uncu maddesi "Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefi inanç, 
din mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. 

Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla 
yükümlüdür. 

Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. 

Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun 
olarak hareket etmek zorundadırlar." demektedir. 

Yine Anayasa'mızın 24'üncü maddesi, herkesin vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahip 
olduğunu, 14'üncü madde hükümlerine aykırı olmamak şartıyla ibadet, dinî ayin ve törenlerin 
serbest olduğunu açıkça dile getirmiştir. 

- 4 6 -
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Değerli milletvekilleri, bizlere daha ortaokul sıralarında vatandaşlık bilgisi derslerinde, 
anayasaların temel yasa olduğu, hiçbir yasa ve uygulamanın anayasada belirlenen esaslara aykırı 
olamayacağı öğretilmişti. 

Ben bu kanun teklifi vesilesiyle, Alevilerin anayasal güvenceye rağmen yaşadığı bir haksız 
uygulamaya dikkatinizi çekmeye çalışacağım. Bu arada Hükümet de bir samimiyet sınavından 
geçmiş olacak. 

Biliyorsunuz, son bir yılda günlük yaşamımızda en çok kullandığımız sözcüklerden birisi 
"açılım" oldu. İşte bu açılımlardan birisi bugün görüşeceğimiz konuyla ilgili. "Alevi açılımı" dendi 
kısaca, bununla ilgili iftar yemekleri verildi, çalıştaylar düzenlendi; en sonuncusu eylül ayındaydı, 
galiba bu ay da bir yenisi düzenlenecek. 

Son çalıştayda Devlet Bakanı Sayın Faruk Çelik'in ve Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı 
Profesör Doktor Hamza Aktan'ın düşüncelerini dikkatinize sunacağım. Sonra da işin esas sahipleri 
yani Aleviler yani onların kanaat adamları ne istiyor, kısaca, yalın olarak söyleyip sözlerimi 
bitireceğim. 

Sayın Bakan konuşmasında "İhmaller ve göz ardı etmelerin ortaya çıkardığı pek çok problem 
bugün neredeyse kalıcı sayılabilecek bir gerilim kaynağı olmuştur. Alevilerin giderek müzminleşen, 
yer yer içinden çıkılmaz husumetlere yol açan sorunlarının tespiti ve bütün bunların giderilmesi 
amacıyla gerçekleştirilen çalıştaylarda kayda değer mesafeler alınmaya başlandı. Toplumun kimlik 
ve beyan farklılıklarının siyasallaşmasına ayrıştırıcı düzeyde prim verilmeyecektir. Farklılıklar 
kuşkusuz olacaktır. Farklı inançlar, farklı kültürler, farklı pratikler birbirine kendilerini açıklamak 
zorunda kalmaksızın, bir açıklamaya muhtaç kılınmaksızın yaşama hakkına sahip olmalıdır. Şimdi, 
hiç vakit geçirmeksizin hep birlikte sorunları ortadan kaldırmayı göze alıcı adımlara, aktivitelere 
ihtiyaç duymaktayız." diyor. 

Yine aynı çalıştayda Profesör Doktor Hamza Aktan ne diyor, bir de ona bakalım: "Alevilerin 
somut talepleriyle ilgili olarak Diyanetin hiçbir menfi tavrı olamaz. Ancak cemevlerinin ibadethane 
olarak kabul edilmesinde tereddütlerimiz var. Müslüman'ım diyenlerin ibadet yeri camidir. Bunun 
dışında diğer yerler olsa olsa kültürel, dinî, mistik, ilmî faaliyetlerin icra edildiği mekânlar olabilir. 
Eğer biz cemevlerini caminin alternatifi olarak görürsek, o zaman, İslam dışında başka bir şeyin mi 
tartışması gündeme getiriliyor gibi bir endişe taşıyoruz. Cemevi inşa ederken arsa ve maddi yardım 
istiyorlarsa alsınlar, buna hiçbir mâni yok ama bu mekânlar camiye alternatif, Alevi Bektaşilerin 
mabedi denirse bunda sakınca görüyoruz." 

Sevgili Hoca'mız çerçeveyi çizmiş, Hükümet de bu zamana kadar Hoca'mızın çizdiği 
çerçeveye uymuş ama benim ortaokuldaki vatandaşlık bilgisi hocam, ülke yönetimiyle ilgili 
kararların Mecliste alınacağını, yöneticilerin de bunu uygulamak zorunda olduklarını öğretmişti, 
ben de hep öyle anlattım. Sayın Bakanım, benim hocam mı haklı, sizin hocanız mı haklı, takdir 
yüce Meclisin. 

Değerli milletvekilleri, ben Alevi kökenli bir milletvekiliyim. Aleviler de ibadet ederler. 
Alevilerin ibadetlerine cem, ibadethanelerine de cemevi denir. Türk Dil Kurumunun sözlüğü de 
böyle ve Aleviler yüz yıllar boyunca bu şekilde ibadet etmişlerdir ama çoğu kez gizli. Çünkü, baskı 
ve korku vardı. Sizden ricam: Allah aşkına, girin Alevi yurttaşlarımızın arasına ve sorun; onlar 
cemevini nasıl görüyorlar, cemevi denince akıllarına ne geliyor. 

İktidar partisinin değerli milletvekilleri, Anayasa'mızın yukarıda referans gösterdiğimiz 
10'uncu ve 24'üncü maddelerini eminim ki her tartışmada altını kırmızı kalemle çizerek örnek 
gösteriyorsunuz. 
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BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi tamamlayınız. 

Buyurunuz. 

DURDU ÖZPOLAT (Devamla) - İbadet ve din ve vicdan özgürlüğü en çok üzerinde 
durduğunuz kavramlar. Gelin, bunu toplumun tüm kesimleri için kabul edelim. 

Sayın Bakan, Alevi çalıştaylannda yaptığı konuşmalarda, sorunları ortadan kaldırma konusunda 
kayda değer mesafeler alındığını belirtti, "Bu konuda daha cesur adımlara ve aktivitelere ihtiyaç 
duymaktayız." dedi. Ben de sizin gibi düşünüyorum Sayın Bakanım, Kabinenizi ve Meclis 
Grubunuzu ikna ettiyseniz, gelin, ilk somut adımı bugün burada atalım. Yapacağımız şey, 
17/12/2003 tarihli ve 5006 sayılı İmar Kanunu'nun 2'nci maddesindeki ibadet yeri kavramına açıklık 
getirip cami, cemevi, mescit, kilise, sinagog, havra şeklinde detaylandırmak. 

Değerli milletvekilleri, siz kabul etseniz de etmeseniz de, Aleviler, Alevi toplumu, cemevlerini 
kendilerinin inanç ve ibadet merkezi olarak görüyorlar. Eğer, bu kanun teklifi burada değişmeyecek 
ya da bu şekilde devam edecek olsa bile bu ibadet biçimi ve inanç değişmeyecektir. 

Ben bütün AKP'li milletvekillerini bu konuda cesur olmaya ve bu sorunu birlikte çözmeye 
davet ediyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Özbolat. 

Sayın Genç, sisteme girmişsiniz, niçin acaba? 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Ben de bu konuda yerimden 60'ıncı maddeye göre çok kısa bir 
açıklama yapmak istiyorum. 

BAŞKAN - Buyurunuz Sayın Genç. 

V.- AÇIKLAMALAR (Devam) 

2.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç 'in, Adıyaman Milletvekili Şevket Köse 'nin, (2/372) esas 
numaralı Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alınması önergesi üzerinde açıklaması 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkanım, daha önce, benim de bu konuda bir kanun 
teklifim var. Cemevlerinin ibadet yeri sayılmasına ilişkin olarak İmar Kanunu'nda ve Köy 
Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin verdiğim teklif daha önce Genel Kurula geldi, maalesef 
gündeme alınması reddedildi. 

Şimdi AKP Hükümeti Alevi açılımından bahsediyor. Alevi açılımında, hiçbir kimseye zararı 
olmayan, çok objektif bir kural var, cemevlerinin ibadet yeri sayılmasına ilişkin olarak bu teklif 
gündeme alınmalı, gündemde de kalmamalı ve öncelikle de Genel Kurul gündemine gelip müzakere 
edilmesi gerekiyor. Eğer hakikaten AKP'liler samimilerse, işte bakanlarıyla çalıştaylar 
düzenleyeceklerine önce Alevilerin hiç olmazsa bir tek isteklerini kabul etsinler ve bunu gündeme 
almayı kabul etsinler. Ben bunu vurgulamak istedim. 

Daha önce benim teklifimi reddettiniz. Zaten bana karşı çok ön yargılılar. Bari hiç olmazsa 
CHP'li arkadaşların teklifini gündeme alsınlar. 

Saygılar sunuyorum efendim. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Genç. 
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VI.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

C) ÖNERGELER (Devam) 

1.-Adıyaman Milletvekili Şevket Köse 'nin, 2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı 
Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanunda ve 3194 Sayılı İmar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi'nin (2/372), doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/153) (Devam) 

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

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Çalıştay malıştay niye topluyorsunuz yahu? 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, şimdi gündemin "Sözlü Sorular" kısmına geçiyoruz. 

VIII.- SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Merkezi Uzlaşma Komisyonuna yapılan müracaatlara 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/544) ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün 'ün 
cevabı 

2.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru 'nun, Tokat Organize Sanayi Bölgesindeki yatırımlara ilişkin 
sözlü soru önergesi (6/757) ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün 'ün cevabı 

3.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, Taşköprü Organize Sanayi Bölgesine 
ilişkin sözlü soru önergesi (6/807) ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün 'ün cevabı 

4.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, yabancı bir firmanın teşvikten yararlanarak yatırım 
yapmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/820) ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün un cevabı 

5.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru 'nun, açılan hipermarket ve süpermarket sayısına ilişkin 
sözlü soru önergesi (6/835) ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün 'ün cevabı 

6.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Niksar OSB'deki tapu sorununa ilişkin sözlü soru 
önergesi (6/866) ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün 'ün cevabı 

7.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, esnaf ve KOBI'lerin kredi kullanımında sicil affına 
ilişkin sözlü soru önergesi (6/930) ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün 'ün cevabı 

8.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz 'ün, fıstık ürünündeki alım politikasına ilişkin sözlü soru 
önergesi (6/954) ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün 'ün cevabı 

9.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış 'ın, asansörlerin denetimine ilişkin sözlü soru önergesi 
(6/1050) ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün 'ün cevabı 

10.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz 'ün, alışveriş merkezlerine yönelik düzenleme ihtiyacına 
ilişkin sözlü soru önergesi (6/1089) ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün 'ün cevabı 

11.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'taki OSB'lerin çevre denetimine ilişkin sözlü 
soru önergesi (6/1106) ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün 'ün cevabı 

12.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru 'nun, Tokat 'taki OSB 'lerde çevre birimi kurulmasına ilişkin 
sözlü soru önergesi (6/1107) ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün 'ün cevabı 

13.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, imalat sanayisine yönelik tedbirlere ilişkin sözlü 
soru önergesi (6/1110) ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün 'ün cevabı 

14.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış 'ın, tekstil sanayisinin desteklenmesine ilişkin sözlü soru 
önergesi (6/1112) ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün 'ün cevabı 
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75.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış 'ın, tekstil ve hazır giyim sektörünün sorunlarına ilişkin 
sözlü soru önergesi (6/1113) ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün 'ün cevabı 

16.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış 'ın, otomotiv sektöründeki daralmaya ilişkin sözlü soru 
önergesi (6/1122) ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün 'ün cevabı 

17.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, hipermarketlere yönelik tasarı taslağına ilişkin 
sözlü soru önergesi (6/1134) ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün 'ün cevabı 

18.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, can suyu kredilerine ilişkin sözlü soru önergesi 
(6/1152) ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün 'ün cevabı 

19.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, bazı sektörlerin canlandırılmasına ilişkin sözlü 
soru önergesi (6/1185) ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün 'ün cevabı 

20.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Millî Prodüktivite Merkezinin çalışmalarına ilişkin 
sözlü soru önergesi (6/1212) ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün 'ün cevabı 

21.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Ankara'da şebekeye verilen Kızılırmak suyunun 
kombi arızalarına neden olduğu iddiasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1230) ve Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Nihat Ergün 'ün cevabı 

22.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Çin malı tekstil ürünlerinin terzileri mağdur 
etmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1233) ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün 'ün cevabı 

23 - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, kredi borçluları kayıtlarıyla ilgili kanunun 
uygulanmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1289) ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün un cevabı 

24 - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, KOBİ kredilerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1316) 
ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün 'ün cevabı 

25.-Karaman Milletvekili Hasan Çalış 'ın, ekonomik kriz nedeniyle alınacak tedbirlere ilişkin 
sözlü soru önergesi (6/1327) ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün 'ün cevabı 

26- Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, Ege Bölgesi'nde pamuk ve tekstil sektörünün 
desteklenmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1388) ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün 'ün cevabı 

27.- Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, can suyu kredisine ilişkin sözlü soru önergesi 
(6/1389) ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün un cevabı 

28.- Antalya Milletvekili Osman Kaptan 'ın, bazı yasa çalışmalarına ve OSB 'lerin desteklenmesine 
ilişkin sözlü soru önergesi (6/1436) ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün 'ün cevabı 

BAŞKAN - Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Nihat Ergün, gündemin "Sözlü Sorular" kısmında 
yer alan sorulardan 1,22, 28, 33, 38, 53, 93,103, 161, 187, 200, 201, 204,206, 207, 214, 222, 238, 
259, 275, 290, 293, 341, 366, 374, 422,423,464 'üncü sıralardaki soruları birlikte cevaplandırmak 
istemişlerdir. 

Şimdi bu sorulan sırasıyla okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Maliye Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

Dr. Reşat Doğru 

Tokat 



TBMM 20 . 1 0 . 2009 

Soru: 2005-2006-2007 yıllarında Bakanlığınız bünyesindeki Merkezi Uzlaşma Komisyonu'na 
yıllar itibarıyla; 

- Kaç adet mükellefin "Şahıs, Şirket, vb." uzlaşma için müracaatı olmuştur? 
- Uzlaşma için müracaat edilen toplam matrah nedir? 

- Müracaat eden mükelleflerden kaç adediyle uzlaşma yapılmıştır? 

- Uzlaşmaya varılan mükelleflerin müracaat tutarı ile uzlaşma tutarı nedir? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sanayi ve Ticaret Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Dr. Reşat Doğru 
Tokat 

Som: Tokat Organize Sanayi Bölgesine son 5 yılda hangi yatınmcılar gelerek yatınm yapmışlardır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını 

arz ederim. 06.06.2008 

Mehmet Serdaroğlu 
Kastamonu 

Organize Sanayi Bölgeleri, istihdam artışı sağlayan, işsizliğe çare olan dolayısıyla özellikle 
Anadolu'daki göçü önleyerek, bölgesel kalkınmanın altyapısını oluşturmaktadır. 

Bu düşünce ile, 2000 yılında programa alınan Kastamonu Taşköprü Organize Sanayi Bölgesi 
için bugüne kadar bir faaliyette bulunulmamıştır. 8 yıldır yer tespitinin bile yapılmadığı Taşköprü 
Organize Sanayi Bölgesi, 2008 yılı yatırım programında da yer almamaktadır. 

Sorul.- 2000 yılında programa alınan Kastamonu Taşköprü Organize Sanayi Bölgesi'nin 8 
yıldır yer tespitinin yapılmayışının nedenleri nedir? Açıklar mısınız? 

Soru2.- 2000 yılında programa alman Kastamonu Taşköprü Organize Sanayi Bölgesi'nin 
Müteşebbis Heyeti'nde kimler veya hangi kurumların temsilcileri vardır? 

Soru3.- Taşköprü Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili bundan sonraki süreçte ne yapmayı 
düşünüyorsunuz? Bu konudaki program ve hedefleriniz nelerdir? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılması 
konusunda gereğini saygılarımla arz ederim. 

Hasan Özdemir 

Gaziantep 
Gaziantep'te halıcılık sektörü, 200 firmayla tüm dünyaya ürün ihraç ederek, dünya pazarının 

% 20'sini elinde tutan Belçika'yla rekabet etmeye çalışmaktadır. 

Sanayicilerimiz bu kadar emek verirken, haksız teşvik rekabet gücümüzü zayıflatıyor. Türk 
üreticileri ile rekabet edemeyen Belçikalı üreticiler, "Balpa Firması" gibi çareyi Türkiye'de teşvikli 
illerimize yatırım yapmakta bulmuştur. 

Bu çerçevede; 

1- Balpa firmasının teşvikten yararlanarak Türkiye'de yatınm yaptığı doğru mu? 

2- Bakanlık olarak, haksız rekabete yol açan bu teşvik uygulamasını gözden geçirmeyi 
düşünüyor musunuz? 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sanayi ve Ticaret Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz 

ederim. 

Saygılarımla. 

Dr. Reşat Doğru 

Tokat 

Soru: Eylül 2007 tarihinden 31.05.2008 tarihine kadar Ülkemiz İl ve İlçelerinde kaç adet 
hipermarket ve süpermarket açılmıştır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sanayi ve Ticaret Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz 
ederim. 

Saygılarımla. 

Dr. Reşat Doğru 

Tokat 

Soru: Niksar Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yatırım yapmakta olan yatırımcılarımızın 
tapuları verilmemektedir, bu durum yatırımcılarımızın sıkıntı çekmesine sebep olmaktadır, bu 
problemin çözülmesi için ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sanayi ve Ticaret Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz 
ederim. 

Saygılarımla. 

Dr. Reşat Doğru 

Tokat 

Soru: Esnaflarımız ve Küçük Ölçekli İşletmelerin içinde bulundukları sıkıntıların aşılması için 
kredi kullanmalarında kolaylık sağlanması amacıyla sicil affı çıkarmayı düşünüyor musunuz? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını 
saygılarımla arz ederim. 

Yaşar Ağyüz 

Gaziantep 

Seçim bölgem Gaziantep ve İlçelerinde bu yıl yaşanan yoğun kuraklık çiftçilerimizi ekonomik 
olarak mağdur etmiştir. 

Tarım ürünlerimizin yanı sıra bölgemizde Fıstık ve Zeytin üretimi de yapılmaktadır. Yoğun 
sıcak hava koşullarına rağmen Fıstık rekoltesi 200.000 tonun üzerinde beklenmektedir. Fıstık ürünü 
toplanmaya ve piyasaya gelmeye başlamıştır. 

1. Kentimizde kurulu Güneydoğu Tarım Satış Kooperatifleri Birliği aracılığıyla, destekleme 
alımı yapmayı, taban fiyat açıklamayı düşünüyor musunuz? 

2. İhracattaki tıkanıklık, rekolte yüksekliği ve piyasada oluşan düşük fiyat seyri üreticilerin 
mağduriyetine yol açacağından geç kalınmadan önlem alınması için düzenleme yapmayı düşünüyor 
musunuz? 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
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Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik tarafından sözlü olarak 
yanıtlanmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

Hasan Çalış 

Karaman 

Makine Mühendisleri Odasınca asansörler konusunda yapılan ve gazetelerde yer alan açıklama, 
okuyucuların kanını dondurmuştur. Oda tarafından hazırlanan rapora göre; günlük hayatımızda sıkça 
kullandığımız 160 bin asansörden geçen yıl sadece 13 bini kontrol edilmiştir. Ayrıca bu asansörlerin 
yüzde 54'ünün kesinlikle hiç kullanılamaz olduğu ortaya çıkmıştır. 

Bu bilgiler ışığında; 

1. Hemen hemen hepimiz tarafından günlük hayatımızda çok sık kullandığımız asansörlerin 
denetimi yapılmakta mıdır? Yapılıyor ise hangi resmi kurum ve kuruluş tarafından, kaç günde bir 
yapılmaktadır? 

2. 2004-2007 yılı içinde toplam kaç asansörün denetimi yapılmıştır? Yapılan bu denetimler 
sırasında kaç asansör, "kullanılabilir" kaç asansör, "kullanılamaz" raporu almıştır? 

3. Vatandaşların can güvenliğini yakından ilgilendiren asansörlerle ilgili bir standart var mıdır? 
Var ise bu standartlara uyulmakta mıdır? Ülkemizde kullanılan hali hazırdaki asansörlerin yüzde kaçı 
standartlara uygun değildir? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını 
saygılarımla arz ederim. 

Yaşar Ağyüz 

Gaziantep 

Tüm dünyada yaşanan global fınans krizi, doğal olarak ülkemizde de etkili olmaktadır. 

Çoğu sektörlerde üretimin düşürülmesi, işten çıkarmalar ve işsizlik yaşanırken, 

1. îç pazar satışlarının odak noktası ve tüketiciler için cazibe merkezleri olan AVM'lerde 
yaşanan "Kepenk kapatma eylemi" hipermarketler yasasının acilen çıkarılması gerektiğini 
göstermiyor mu? 

2. Plansız, programsız ve küçük esnafı yok edecek konumlarda yapılmasına belediyelerce izin 
verilen AVM'ler için acil bir düzenleyici ve önleyici tedbir düşünüyor musunuz? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sanayi ve Ticaret Bakanı tarafindan sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

Dr. Reşat Doğru 

Tokat 

Soru: Tokat ili ve ilçeleri OSB de sanayilerden kaynaklanan kirlilikler Çevre ve Orman 
Bakanlığınca izlenip denetlenmekte midir? En son denetleme hangi tarihte yapılmıştır? 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sanayi ve Ticaret Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

Dr. Reşat Doğru 

Tokat 

Soru: 4562 Sayılı OSB Kanunu Uygulama yönetmeliğinin 107. maddesine göre OSB Çevre 
Yönetim sistemini oluşturacaktır, hükmüne göre Tokat, Erbaa, Niksar Çevre birimleri ne zaman 
kurulacaktır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

Hasan Çalış 

Karaman 

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından yapılan çalışmaya göre, özel 
imalat sanayinde istihdam artışı durma noktasına gelirken, bazı sektörlerde istihdam kaybı 
derinleşmiştir. En fazla istihdam kaybı tekstil ve hazır giyim sektöründe ortaya çıkmıştır. 

Bu bilgiler ışığında; 

1. Özel imalat sanayi genelinde 2007 yılının 1. döneminde yüzde 2,7 seviyesinde olan istihdam 
artış oranı, 2008 yılının 2. döneminde yüzde 0,3'e gerilemiştir. Önemli oranda gerilemiş bulunan 
istihdamı artırmak için çalışma yapmayı planlıyor musunuz? Bu amaçla yapmış olduğunuz bir 
çalışma var mıdır? 

2. Küresel krizden çok önce elektrik ve doğalgaz gibi zamlarla etkilenmeye başlayan imalat 
sanayi, küresel krizin de etkisiyle durma noktasına gelmiştir. Rekabet gücü azalan bu sektörlerden 
başlayarak, büyüme ve istihdam odaklı tedbirler almayı düşünüyor musunuz? Bu konuda bakanlık 
olarak bir girişiminiz var mıdır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorulanının Sanayi ve Ticaret Bakanı tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

Hasan Çalış 

Karaman 

Son elektrik ve doğalgaz zammı nedeniyle pek çok fabrika sistemlerini kömüre dönüştürmüştür. 
Böylece son zamlarla boyahanesinde 300 milyar liraya buhar üreten bir fabrika, kömürle aynı buharı 
100 milyar liraya üretmeye başlamıştır. 

Bu bilgiler ışığında; 

1. İstanbul Tekstil ve Hammadde İhracatçıları Birliği (İTHİB) vatandaşlara dağıtılan "bedava" 
kömürün kendilerine de verilmesini istemektedir. İTHİB'nin bu teklifini nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Sanayicilerimize bedava kömür sağlama konusunda bir çalışmanız olacak mı? 

2. Zamlar ihracatı da etkilemiştir. Tekstil alanında ortaya çıkan ihracat düşüşü yüzde 22'yi bulmuştur. 
İhracatı yeniden artırmak için herhangi bir tedbir alınmış mıdır? Alınmış ise bu tedbirler nelerdir? 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorulanmın Sanayi ve Ticaret Bakanı tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Hasan Çalış 
Karaman 

Üretim ve istihdamın lokomotifi durumunda olan tekstil ve hazır giyim sektöründe sanayi 
üretimi sürekli gerileme gösterirken, kapasite kullanımı da geçen yıla oranla oldukça azalmıştır. 

Bu bilgiler ışığında; 
1. Tekstil ve hazır giyim sektöründe, geçmiş yıllara oranla gerileme ve kapasite kullanımında 

azalma söz konusu mudur? Söz konusu ise bu nereden kaynaklanmaktadır? 
2. Tekstil sektöründe, takibe düşen kredi oranının yüzde 11.75 gibi oldukça ciddi bir miktara 

ulaştığı doğru mudur? Bu doğru ise sektör bazında hangi tedbirleri almayı planlıyorsunuz? 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Hasan Çalış 
Karaman 

Krizin etkileri, tüm sektörde olduğu gibi otomotiv sektöründe de kendini hissettirmeye 
başlamıştır. Son verilere göre otomotiv pazarındaki satışlar önemli ölçüde düşmüştür. Otomotiv 
Sanayi Derneği (OSD) sektörde günden güne daralma olduğunu açıklamıştır. 

Bu bilgiler ışığında; 
1. Üretimin neredeyse yüzde 80'ini ihraç eden otomotiv sektöründe meydana gelen bu daralmayı 

önlemek için herhangi bir çalışmanız var mıdır? Bu konuda çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 
2. OSD verilerine göre Ekim ayında toplam taşıt pazarında yüzde 37.3 otomobil pazarında ise 

yüzde 39.2 oranında azalma ortaya çıkmaktadır. İşçi çıkarmayı önleme konusunda, sektöre yönelik 
hangi teşvikler ve destek çalışmaları uygulanmaktadır? 

3. Daralma karşısında sektör çalışanlarını işsizlik endişesi sarmıştır. İşlerini kaybeden ve 
kaybedecek olan sektör çalışanlarını mağdur etmeyecek bir girişiminiz var mıdır? Bu konuda adım 
atmayı düşünüyor musunuz? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını 

sayılarımla arz ederim. 
Hasan Özdemir 

Gaziantep 
Son yıllarda yabancı sermayenin de desteği ile hızla artan hiper/süper marketlerin fiyat avantajı 

ve ürün çeşitliliği gibi nedenlerle şehir merkezlerindeki küçük esnafı yaraladığı bilinmektedir. 
Buna göre; 

1) 59. Hükümet döneminde de gündeme gelen ve kamuoyunda "Hipermarket Yasası" olarak 
bilinen Tasarının bugünkü akıbeti nedir? Bakanlığınız gündeminde bu içerikte bir Tasarı 
hazırlanması var mıdır? Ekonomik kriz sürecinde konunun aciliyeti göz önüne alınmakta mıdır? 

2) 59. Hükümette Tasarının gündeme geldiği günden bugüne kadar geçen yaklaşık 1 yıllık 
sürede büyük marketlerin yoğun olduğu şehir merkezlerinde kaç esnaf işyerini kapatmıştır? 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
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Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını 
saygılarımla arz ederim. 

Yaşar Ağyüz 

Gaziantep 

Küresel fınans krizin etkilediği ülkemizde kobilerin de sıkıntılı bir süreçten geçtiğini belirleyen 
Bakanlığınızın, 

Sıkıntıya ekonomik katkı olsun diye uygulamaya koyduğu "Can suyu kredileri" seçim bölgem 
Gaziantep'teki KOSGEB mensubu küçük işletmeler arasında önce memnuniyetle karşılanmış, 
uygulamadaki yanlışlık ve yaratılan engellemelerle sonunda hüsrana uğramışlardır. 

1. İkinci can suyu krizi başvuru süresi 17-19 Aralık olarak neden kısa ilan edilmiş, sistem bir 
saat içinde kapandığı için başvurular anlaşmalı bankalarca neden alınmamıştır? 

2. Anlaşmalı bankalar Gaziantep'te yapılan başvurulardan kaç tanesini sisteme kaydetmiş, 
değerlendirmeye kaç müracaatı almıştır? 

3. Gaziantep'te kaç işletme başvurmuş, kaç işletme can suyu kredisi almıştır? 

4. Bundan sonraki süreçte çokça sayıda işletmenin faydalanması ve anlaşmalı bankalarca 
yaratılan ipotek işletme gibi diğer engellerin kaldırılması için tedbir almayı düşünüyor musunuz? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını 
saygılarımla arz ederim. 

Hasan Özdemir 

Gaziantep 

İçerisinde bulunduğumuz ekonomik kriz sürecinde Türk ekonomisinin yeniden yükselişe 
geçmesi için üretim sektörünün canlanması makroekonomik bir gerekliliktir. Bu doğrultuda birtakım 
vergi indirimleri gibi düzenlemelerle otomotiv sektörünün canlanması için girişimlerde 
bulunulmuştur. Ancak 6 milyar dolara ulaşan cirosuyla beyaz eşya sektörü ile ülke istihdamının 
ciddi bir bölümünü oluşturan tekstil sektörünün canlanması için herhangi bir program şimdiye kadar 
ortaya çıkmamıştır. 

Buna göre; 

1) Yukarıda bahsedilen sektörlerin canlanması için bir tür "Önlem ve Kurtarma Paketi" 
bakanlığınızın strateji gündeminde bulunmakta mıdır? Varsa bu içerikte bir paket ile ne gibi 
düzenlemeler hedeflenmektedir? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sanayi ve Ticaret Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz 
ederim. 

Saygılarımla. 

Dr. Reşat Doğru 

Tokat 

Soru: Millî Prodüktivite Merkezi tarafından ülkemizde verimliliği arttırıcı hangi projeler 
desteklenmiş, hangi bölgelerde çalışmalar devam etmektedir? 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorulanmın Sanayi ve Ticaret Bakanı tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Saygılanmla. 

Hasan Çalış 

Karaman 

İçme ve kullanma suyu olarak Ankaralıların hizmetine sunulan Kızılırmak suyu, kombilerde 
meydana gelen arıza nedeniyle yeniden tartışma konusu haline gelmiştir. Kombi arıza teknik 
servisleri, Kızılırmak suyu ile birlikte kombi arızalannın da arttığını belirtmektedir. 

Bu bilgiler ışığında; 

1. İçerdiği ağır metaller nedeniyle toplumun pek çok kesimlerinde halen tartışması süren 
Kızılırmak suyunun, ısınma ve sıcak su amaçlı kullanılan kombilerin sıcak su eşanjörlerinde 
arızalara neden olduğu doğru mudur? 

2. Kızılırmak suyuyla birlikte Ankara'da artış gösteren kombi arızaları ile ilgili yapılan bir 
araştırmanız var mıdır? Var ise bu araştırma ve sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmayı düşünüyor 
musunuz? 

3. Sık sık meydana gelen kombi arızalarına karşı tüketicileri nasıl korumayı planlıyorsunuz? 
Bu konuda çalışmanız var mıdır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorulanmın Sanayi ve Ticaret Bakanı tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

Hasan Çalış 

Karaman 

Türkiye genelinde yaklaşık 10 bin terzici esnafı kaldığını belirten Türkiye Terziler, 
Konfeksiyoncular ve Giyim Sanatkarları Federasyonu Genel Başkanlığı; Çin'den ülkemize getirilen 
kalitesiz ve sağlıksız tekstil ürünlerinin terzi esnafını mağdur ettiğini açıklamaktadır. 

Bu bilgiler ışığında; 

1. Çin malı tekstil ürünleri karşısında terzi esnafımız mağdur olmuş mudur? Olmuş ise bu 
mağduriyet kalıcı bir mağduriyet midir?, yoksa geçici midir? 

2. Çin malı ürünler karşısında, terzi esnafımızın rekabet gücü kalmış mıdır? Kalmamış ise terzi 
esnafının mesleklerini sürdürebilmeleri konusunda nasıl bir çalışma yapmayı düşünüyorsunuz? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını 
saygılarımla arz ederim. 

Yaşar Ağyüz 

Gaziantep 

Çek Senet ve Kredi kartı borçlarına ilişkin taahhütlerini yerine getiremeyen Vatandaşlarımızın 
Merkez Bankası kara listesine alınmaları, taahhütlerini yerine getirmeleri koşulu ile Merkez 
Bankası'nda tutulan kayıtların silinmesi TBMM'de çıkanlan 5834 sayılı yasa ile sağlanmış olmasına 
rağmen; 
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1. Seçim Bölgem Gaziantep'te borçlarını yerine getiren Vatandaşlarımız, Tüketici Kredisi 
başvurusu yaptıklarında isimleri kara listeden silinmediği için yeni kredi alamamaktadırlar. 

Merkez Bankası'nca Sicil Affı diye bilinen Yasa Hükümleri neden hala uygulanmamaktadır? 
2. Ekonomik krizin derinleştiği günümüzde sıkıntı içerisinde olan Esnafımızın, 

Emeklilerimizin, Çalışanlarımızın yeni kredi taleplerinde neden Bankalarca halen Kara liste engeli 
çıkarılmaktadır. 

3. Sicil Affı diye bilinen 5834 sayılı yasanın Merkez Bankası 'nca uygulanması için ilgili 
Bakanlıklarca ortak bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sanayi Ticaret Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Dr. Reşat Doğru 
Tokat 

Soru: 
1- 2008 yılı itibariyle KOBİ'lere ne kadar kredi verilmiştir? 
2- Tokat ili olarak bundan ne kadar faydalanılmıştır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı tarafından sözlü olarak yanıtlandırılmasını 

arz ederim. 
Saygılarımla. 

Hasan Çalış 
Karaman 

Ekonomik gidişatın hiç de iyi olmadığını işsizlik ve ihracat rakamlarından sonra açıklanan 
sanayi üretimi rakamları açık bir şekilde ortaya koymuştur. Aylık sanayi üretim endeksi, 2009 yılı 
Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,7 azalarak 84,8 olmuştur. 

Bu bilgiler ışığında; 
1- Sanayi bu ülkenin can damarıdır. Sanayi olmazsa, iş olmaz, aş olmaz. Sanayi sektöründe 

her geçen gün işsizliğin artması ve üretimin azalması, açılan ekonomik paketlerin yetersiz olduğunu 
mu göstermektedir? Şu ana kadar açılan ekonomik paketleri yeterli görüyor musunuz? 

2- İşsizliği önleme ve üretimi artırma konusunda yeni tedbirler almayı düşünüyor musunuz? 
Sanayi sektörüne nefes aldıracak yeni bir paket konuda çalışmanız var mıdır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Nihat Ergün tarafından sözlü olarak 

cevaplandırılmasını arz ederim. 
Mustafa Enöz 

Manisa 
Sorular: 
1 - Yerli pamuk kullanımını özendirmek amacıyla bu pamukları kullanan sanayicilere destek 

verilmesi ile ilgili Bakanlığınızca bir çalışma yapılmakta mıdır? 
2- Ege Bölgesi kaliteli pamuk üretimi açısından ve bunu işleyen kalifiye tekstil sektörü 

açısından özel bir bölgedir. Son yıllarda pamuk üretiminden vazgeçen üreticinin tercihleri bölgenin 
ürün desenini de olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle bölgedeki pamuk ve tekstil sanayini teşvik için 
özel destekler geliştirilmesini planlıyor musunuz? 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
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Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Nihat Ergün tarafından sözlü olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mustafa Enöz 

Manisa 

Sorular: 

1- Verilmesi düşünülen cansuyu kredisinden kaç tane işletmeninin faydalanması 
hedeflenmiştir? 

2- Verilecek olan kredi tutarının miktarı nedir? 

3- Manisa ilinde bu krediden faydalanan işyeri sayısı kaçtır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Nihat Ergün tarafından sözlü olarak 
yanıtlanması için gereğini arz ederim. 28.05.2009 

Osman Kaptan 

Antalya 

1- Bakanlığımızca; önceki yıllarda hazırlanıp Başbakanlığa gönderilmiş olan "Sebze ve Meyve 
Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Tasan Taslağı" ile ilgili gelişmeler 
hangi aşamadadır? Sebze ve meyve ticaretinin düzenlenmesi ve toptancı haller ile ilgili yasal 
düzenlemeler TBMM'de ne zaman görüşülüp yasalaşacaktır? 

2- Büyük Mağazalar Kanunu ile ilgili çalışmalar hangi aşamadadır? TBMM'de ne zaman 
görüşülüp, yasalaşacaktır? 

3- Doğalgaz aboneliklerinde Organize Sanayi Bölgelerinden alınan abonelik bedellerinin ve 
teminatlarının düşürülmesi yönünde bir çalışmanız var mıdır? 

BAŞKAN - Sayın Bakan, yalnız bir şey rica edeceğim: Sorulara cevap verirken soru sahibi 
milletvekillerini ve hangi sorularına cevap verdiğinizi belirtirseniz daha uygun olacak çünkü Genel 
Kurulda bulunan soru sahibi milletvekillerine ek açıklama olanağı tanıyacağım. 

Şimdi, buyurunuz efendim. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI NİHAT ERGÜN (Kocaeli) - Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; Tokat Milletvekili Sayın Reşat Doğru, Gaziantep Milletvekili Sayın Yaşar Ağyüz, 
Karaman Milletvekili Sayın Hasan Çalış, Gaziantep Milletvekili Sayın Hasan Özdemir, Manisa 
Milletvekili Sayın Mustafa Enöz, Antalya Milletvekili Sayın Osman Kaptan ve Kastamonu 
Milletvekili Sayın Mehmet Serdaroğlu'nun sözlü sorularını cevaplamak üzere huzurlarınızdayım. 
Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Önce, Sayın Reşat Doğru'nun sormuş olduğu sorulan cevaplamak istiyorum. 

Maliye Bakanımıza sormuş olduğu soruda Sayın Reşat Doğru, Uzlaşma Komisyonundaki 
durumu sormaktadır. Gelir İdaresi Başkanlığı Uzlaşma Komisyonunda 2005, 2006, 2007 yılları 
toplamı olarak uzlaşmaya konu olan dosya sayısı 169 olmuş, uzlaşılan dosya ise 96 olarak 
gerçekleşmiştir. Uzlaşma öncesi vergi tutarı 1.6 milyar iken uzlaşılan vergi tutarıysa 564 milyon 
lira şeklinde gerçekleşmiştir. 
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Yine Sayın Reşat Doğru, Tokat ilindeki organize sanayi bölgeleriyle ilgili: 

Tokat Organize Sanayi Bölgesi 'nde atık su arıtma tesisleri Tokat Belediye Başkanlığı tarafından 
31/03/2010 tarihinde işletmeye alınacaktır ve Tokat ilindeki çevre konuları organize sanayi 
bölgelerinde Çevre İl Müdürlüğünce denetlenmekte olup en son denetim 14 Nisan 2009 tarihinde 
gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, sanayicilerden doğan herhangi bir çevre kirliliği olmadığı için Tokat 
Organize Sanayi Bölgesi'nde çevre yönetim sistemi oluşturulmamıştır. Gerek duyulduğunda bu 
yönetim sistemi de oluşturulabilecektir. 

Tokat Niksar Organize Sanayi Bölgesi'nde henüz üretime geçmiş bir sanayi kuruluşu 
olmadığından kirlilik söz konusu değildir. 

Erbaa Organize Sanayi Bölgesi'nde ise, Erbaa Belediyesiyle birlikte, Organize Sanayi Bölgesi 
sınırları içinde yer alan arıtma tesisi Eylül 2008 tarihinde faaliyete geçirilmiştir. Erbaa Belediyesi 
tarafından, faaliyet gösteren fabrikaların çöpleri ve bütün atıkları da günlük olarak toplanmakta, 
herhangi bir çevre kirliliği bulunmamaktadır. Tokat İl Çevre Müdürlüğü de zaten sanayi tesislerinin 
denetimini de bu açıdan yapmaktadır. 

Turhal Organize Sanayi Bölgesi'nde üretimde olan sadece üç firma bulunmaktadır. Bu firmalar 
için de "Çevresel etki değerlendirme gerekli değildir." raporu bulunduğundan Tokat İl Çevre 
Müdürlüğünce Turhal Organize Sanayi Bölgesi 2008 15 Nisan ve 28 Mayıs tarihlerinde denetlenmiş 
ve herhangi bir kirliliğe rastlanmamıştır. 

Zile Organize Sanayi Bölgesi'nde ise imar planları onaylanmış olup etüt proje ihalesi 2008 15 
Nisanında gerçekleştirilmiş, Tokat Zile Organize Sanayi Bölgesi'nde üretime geçen sanayi kuruluşu 
bulunmadığından herhangi bir denetleme işlemi de yapılmamıştır. 

Yine, Tokat Merkez Organize Sanayi Bölgesi'nde son beş yıl içerisinde toplam dokuz farklı 
sektörde 63 sanayici yatırım için müracaat etmiştir. Bu sektörler: 11 sanayici makine endüstride, 11 
sanayici mobilya ahşapta, 28 sanayici gıdada, 8 sanayici tekstilde, 4 sanayici diğer sektörlerde 
-plastik, PVC, kozmetik, beton yapı, inşaat ve benzeri sektörlerde- yatırım gerçekleştirmişlerdir. 

Niksar Organize Sanayi Bölgesi'nin kamulaştırma işlemleri ise hâlihazırda devam etmektedir. 
Bölgenin imar uygulaması mülkiyeti alman yerlerde etaplar hâlinde yapılmaktadır. Bölgedeki 
yatırım faaliyetlerinin gecikmeden yürütülmesi için imar uygulaması yapılan yerlerde bulunan 
katılımcıların OSB'ye karşı sorumluluklarını, yükümlülüklerini yerine getirmesi hâlinde tapuları 
ve yapı izinleri de verilebilecektir. 

Sayın Reşat Doğru alışveriş merkezleriyle ilgili bir soru yöneltmiş. 

Alışveriş merkezleri, 2007-2008 yılları itibarıyla market sayıları çeşitlerine göre şu şekildedir: 

2.500 metrekarenin üstündeki büyük hipermarketler 2007 yılında 178 iken 2008 yılında 183 
olmuş, toplam 5 adet artış göstermiş. 

1.000-2.500 metrekare arasındaki büyük süpermarketler 2007 yılında 568 iken 2008'de 623'e 
çıkmış, 55 adet artış göstermiş. 

400 ila 1.000 metrekare arasındaki süpermarketler 1.712'den 1.912'e çıkmış, 190 adet artış 
göstermiş. 

Küçük süpermarketler, 400 metrekarenin altında olan süpermarketler 4.763'ten 5.544'e çıkmış 
ve 781 adet artış göstermiş. 
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Orta nitelikteki marketler ise -50 ila 100 metrekare arasında- 14.876'dan 15.273'e çıkmış, 397 
adet artış göstermiştir. 

Hatırlayacağınız gibi, kamuoyunda "sicil affı" diye bilinen kanun, 28/1/2009 tarihinde Resmî 
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kanun'un uygulanmasında bankalarda birtakım 
zorluklar yaşanmaktadır. Merkez Bankası ve bankalar ile özel fınans kurumlarınca kayıtların 
silinmesinden sonra bankalar ve özel fınans kurumlarınca yapılacak kredilendirme, çek karnesi 
verilmesi ve diğer bankacılık işlemlerinde silinmiş kayıtlar dikkate alınmayacaktır. Elbette, bu 
konuda bankalar sırf bu gerekçeyle kredi vermiyorlarsa, o zaman kanuna karşı sorumluluk altında 
olacaklardır ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuruluyla problem yaşayacaklardır. Ancak 
bankalar kredi verip vermeme konusunu, kredi sözleşmesi yapıp yapmama konusunu başkaca 
kriterlerle de değerlendirdiklerinden, kredi verilmeyenlerin hangi sebeple verilmediklerinin ayrıca 
araştırılması gerekmektedir. 

Millî Prodüktivite Merkezi çalışmalarına gelince: Millî Prodüktivite Merkezi ilk defa 1998 
yılında verimlilik artırma projelerini Gaziantep ilinden başlatmış ve bugün il sayısı elliye 
yaklaşmıştır. Bu projelerde götürülen hizmetler dört ana başlık altında toplanabilir. Verimlilik 
danışmanlığı, verimlilik eğitimleri, verimlilik araştırmaları, toplumda verimlilik bilincini geliştirme 
ve yaygınlaştırma programlar şeklinde programları sürdürülmektedir Millî Prodüktivite Merkezi 
tarafından. 

İllerin talep ve özelliklerine bağlı olarak bu hizmetler her ilde farklı kapsam ve yoğunlukta 
uygulanmaktadır. Projeler Millî Prodüktivite Merkezinin yıllık iş programları bazında planlanmakta 
ve uygulanmakta olup 2009 yılında ise Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Karabük ve Kastamonu 
illerinde verimliliği artırma projeleri uygulanmaktadır. Önümüzdeki yıllarda da bu projenin 
ülkemizin farklı bölgelerinde ve illerinde uygulanmasına devam edilecektir. 

Sayın Reşat Doğru KOBİ'lerle ilgili ne kadar kredi verildiğini sormuştu. 

Değerli arkadaşlar, 2008 yılında başlattığımız, KOBİ'lerin 1.000+1.000 KOBİ makine teçhizat 
destek kredisi: 941 işletme Türkiye genelinde bu kredilerden yararlandı ve 224 milyon 743 bin 123 
TL'lik kredi hacmi oluşturuldu. 

İmalatçı esnaf destek kredisi: Bu krediden yararlanan 5.108 işletme 129 milyon 242 bin Türk 
lirası kredi hacmine ulaştı. 

İhracat destek kredisi: Bundan 3.191 işletme yararlandı, 465 milyon 187 bin 500 lira kredi 
hacmi oluşturuldu. 

İstihdam endeksli can suyu kredisinden ise 12.428 işletme yararlandı ve 618 milyon 502 bin 
424 lira kredi hacmi oluşturuldu. 

Böylece, bu desteklerden Türkiye genelinde 21.668 işletme yararlanmış oldu, 1 milyar 437 
milyon 675 bin 47 lira kredi hacmi KOSGEB destekleriyle sağlanmış oldu. 

Tokat iline bunun yansımaları: 

1.000+1.000 KOBİ makine teçhizat destek kredisinden Tokat ilinde 9 işletme yararlandı, 1 
milyon 887 bin 292 lira kredi hacmi oluştu. 

İmalatçı esnaf destek kredisinden 60 imalatçı esnaf yararlandı, 1 milyon 530 bin lira kredi 
hacmi oluştu. 

İhracat destek kredisinden 1 işletme 75 bin lira olarak yararlandı. 
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İstihdam endeksli can suyu kredisinden ise 153 işletme Tokat'ta yararlanarak 6 milyon 332 bin 
lira kredi hacmine ulaştı. 

Böylece, Tokat ilinde KOSGEB desteklerinden 223 işletme, 9 milyon 824 bin 292 Türk lirası 
kredi hacmine ulaşmış oldu. 

Şimdi, Gaziantep Milletvekili Sayın Yaşar Ağyüz'ün sorularını cevaplıyorum: Bilindiği gibi, 
tarım satış kooperatifleriyle ilgili 1994 yılından itibaren uygulamaya konulan ekonomik istikrar 
tedbirlerinin bir sonucu olarak destekleme alımları durdurulmuştur. Bu dönemden sonra, tarım satış 
kooperatifleri ve birlikleri, alımlarını, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu kaynaklarından sağlanan 
düşük faizli kredilerle ve öz kaynakları ile gerçekleştirmişlerdir. Bu dönemden sonra, birlikler ürün 
alımı, satımı, fiyat politikaları ve ürün bedellerinin ödenmesi gibi konular da dâhil faaliyetlerini 
yetkili organların almış oldukları kararlar çerçevesinde yürütmektedirler. Birliğin ne kadar ürünü 
hangi fiyattan alacağı tamamen birlik yönetim kurulunca belirlenmekte, yapılan işlemlerin tüm 
sorumluluğu da birlik yönetim kuruluna ait bulunmaktadır. Bu çerçevede, Antep fıstığında da 
destekleme alımı yapılması ya da taban fiyat açıklanması konularında zaten Bakanlığımızın herhangi 
bir yetkisi de bulunmamaktadır. 

Türkiye İstatistik Kurumunun verilerine göre, 2008-2009 sezonu Antep fıstığı rekoltesi 116 
bin ton olarak tahmin edilmekteydi. Güneydoğubirlik'ten alınan bilgilerden, rekoltenin, yaşanan 
kuraklığın etkisiyle boş dane oranının yüzde 30 seviyesinde gerçekleşeceği ve bu nedenle rekoltenin 
80-90 bin ton seviyelerinde olmasının beklendiği ifade edilmektedir. 

Gaziantep Ticaret Borsası verilerine göre, 2007 yılında ortalama 5,9 ila 6,3 TL/kilogram olan 
kırmızı kabuklu Antep fıstığının fiyatı, 2008 yılında 7,6 TL'ye yükselmiştir. 2008-2009 sezonu 
başlangıcı olan, eylül ayı ortalaması 6,6 TL olan kırmızı kabuklu Antep fıstığı fiyatları, sezon 
ortalaması itibarıyla 7,5 TL seviyelerinde gerçekleşmiştir. Ayrıca, diğer ürünlerde olduğu gibi Antep 
fıstığı üreticileri de mazot, gübre desteklerinden istifade etmekte olup, sertifikalı Antep fıstığı anacı 
ile bahçe tesis edilen üreticilere, dekara 27 TL destek sağlanmaktadır. 

Dünyada yaşanan fınansal kriz ve ekonomik durgunluk nedeniyle alışverişlerdeki azalma 
zaman zaman büyük alışveriş merkezlerinde kiraların yüksek oluşuyla ilgili alışveriş merkezi 
yönetimleri ile kiracılar arasında da gerçekten sıkıntılar yaşanmasına sebep olmuştur. 

Ülkemizde, 90'lı yılların başlarında ivme kazanan marketleşme süreci zaman içerisinde büyük 
bir gelişim gösterdi. Her türlü tüketim maddesi ve ihtiyaç malzemesinin perakende ticaretinin 
yapıldığı ve büyük mağaza diye adlandırılan bu alışveriş merkezlerinin sayılarındaki artış, 
beraberinde bazı problemleri de ortaya çıkarmıştır. Alışveriş merkezleri ve büyük mağazalar ve 
zincir mağazalar kanun tasarısı taslağı hazırlanmış ve Bakanlar Kuruluna sevk edilmek üzeredir. 
Bunu arkadaşlarımızla paylaşmak istiyorum. Ayrıca, bu tasarıyla mevcut ve ileride doğması 
muhtemel olan sorunlara çözüm getirilmesi amaçlanmıştır. Dünya örnekleri ülkemiz gerçekleri 
kapsamında değerlendirilerek, kamu yararını ön planda tutan ve serbest piyasa şartlarıyla uyumlu 
düzenlemeler yapılmaya da özen gösterilmiştir. 

Diğer taraftan, esnaf ve sanatkârımızın dünyadaki değişim ve dönüşüme intibakları ve 
olumsuzluklardan etkilenmelerinin önüne geçilmesi amacıyla Esnaf ve Sanatkârlar Değişim, 
Dönüşüm, Destek Strateji Belgesi ve Eylem Planı da hazırlanmıştır. Bu eylem planıyla yapısal 
değişim ve dönüşümün sunduğu fırsatlardan esnaf ve sanatkârların azami ölçüde yararlandırılması, 
değişim ve dönüşümün bu kesim üzerindeki olumsuz etkilerinin belirlenen stratejik hedef ve 
eylemlerle azaltılması amaçlanmaktadır. 
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Sayın Yaşar Ağyüz'ün KOSGEB'le ilgili bazı soruları vardı. KOSGEB, kredi faiz destekleri 
için KOBİ'lerin kamu ve özel bankalardan kullanacakları yatırım, işletme ve ihracat amaçlı kredileri, 
geri dönüşsüz faiz desteği uygulamalarını yürütmekle görevlendirilmiş olan bir kurumdur. Bu 
itibarla, 27/7/2009 tarihi itibarıyla, Gaziantep ilinden, KOSGEB can suyu kredi programları 
kapsamında değerlendirilen beş ayrı program için Gaziantep ilinden protokole taraf bankalar 
aracılığıyla 798 işletme 99 milyon 128 bin 962 Türk lirası tutarında kredi kullanma imkânına sahip 
olmuştur. 1.000+1.000 KOBİ makine, teçhizat, kredi desteğinden 45 işletme 10 milyon 321 bin 962 TL; 
imalatçı esnaf kredi desteğinden 152 işletme 3 milyon 850 bin TL; ihracat destek kredilerinden 117 
işletme 16 milyon 953 bin Türk lirası; istihdam endeksli can suyu kredisinden 273 işletme 12 milyon 
630 bin Türk lirası; KOBİ ihracat, finansman destek kredisinden ise 211 KOBİ 55 milyon 374 bin 
Türk lirası tutarında kredi kullanmıştır Gaziantep ilimizde. 

Değerli arkadaşlar, benzer bir soruyu Sayın Yaşar Ağyüz de sormuş sicil affıyla alakalı. Eğer 
bankalar Sicil Affı Kanunu çıkmış olmasına rağmen, söz konusu silinmiş kayıtları gerekçe 
göstererek çek karnesi ve kredi başvurularını reddetmeleri söz konusu ise haksız fiil oluşturan ve 
kanuna aykırı bir davranış sergilemiş olacaklardır. Bu da kendilerinin Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurulu tarafından denetlenmelerini gerektirecek bir durumdur. Bununla birlikte Borçlar 
Kanunu'nun sözleşme serbestisi hükümleri çerçevesinde bir kredi talebinin değerlendirilmesi 
aşamasında kredi politikaları ve risk yönetimi açısından hangi kriterleri kullanacağı ve bu kriterlere 
bağlı olarak kredi talebinin karşılanıp karşılanmayacağı kararı da başvuruda bulunulan bankanın 
kendi yetkisi çerçevesindedir. Kredileri hangi kriterlerle verdiğini sözleşmelere göre kendisi 
belirlemektedir. 

Karaman Milletvekili Sayın Hasan Çalış'ın sorularını cevaplandırmak istiyorum: 

Bakanlık olarak hedefimiz, girişimcinin önünü açmak, yoluna çıkabilecek engelleri temizlemek, 
Türkiye'yi geleceğe taşıyacak yolda destekler sağlamaktır. Bu nedenle, kriz atmosferine girildiği 
andan itibaren, hatta daha öncesinden, 26/5/2008 tarih ve 26887 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan 
-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı- İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun ile, istihdam üzerindeki yüklerin hafifletilmesi amacıyla SSK primlerinde 5 
puanlık indirim yapılmış; bunun yanında, kadın eleman çalıştırma, genç çalıştırma gibi istihdam 
indirimleri de devreye sokulmuştur. Buna ilaveten, yeni teşvik sistemine ilişkin yatırımlarda devlet 
yardımları hakkındaki kararın açıklanmasıyla da önümüzdeki dönemde yatırımların artırılması, 
istihdam üzerindeki yüklerin azaltılması ve yeni iş imkânlarının meydana getirilmesiyle ilgili 
çalışmalar önümüzdeki süreç içerisinde gerçekleştirilmiştir. 

Elbette, imalat sanayisinde maliyetleri etkileyen en önemli hususlardan birisi de enerji 
fiyatlarıdır. Enerji fiyatlarıyla ilgili gelişmeler de Bakanlık olarak tarafımızdan yakın bir şekilde 
takip edilmektedir. 

KOBİ'lerin finansman sorunlarına çözüm bulmak amacıyla, az önce de ifade ettiğim gibi, 
KOSGEB tarafından Bakanlığımız bünyesinde kredi faiz destek programlan uygulanmış ve 26 binin 
üzerindeki işletmeye 2 milyar 745 milyon liralık kredi hacmi oluşturulmuştur. Şimdi yeni dönemde, 
tekrar, özellikle KOBİ kavramının içerisine hizmet sektörleri ve küçük esnaf da girdiği için yeni bir 
destek paketi daha açıkladık. 100 bin işletmeye, 25 bin lira üst limitli, bayan olursa 30 bin lira üst 
limitli bir kredi, yüzde 75'i faizinin KOSGEB tarafından karşılanacak ve yüzde 25'i işletme 
tarafından karşılanacak, 2,5 milyarlık bir kredi hacmi açıklanmıştır. 
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Yine, 2009 yılında afete maruz kalmış olan işletmeler için 100 bin liraya kadar, faizinin tamamı 
KOSGEB tarafından karşılanacak bir kredi paketi açıklanmıştır. 

Yine, GAP bölgesinde, GAP Eylem Planı çerçevesinde 300 bin liraya kadar olan, limitli makine 
ve teçhizat kredisi, otuz altı ay vadeli, altı ay ödemesiz, faizinin yüzde 75'i KOSGEB tarafından 
karşılanan bir kredi paketi açıklanmıştır. 

Daha büyük işletmeler ve daha büyük krediler için Kredi Garanti Fonu yeniden yapılandırılmış, 
sermayesi artırılarak bankalar ortak edilmiş, 60 milyon olan sermaye 240 milyona çıkarılmış, 1 
milyar hazine desteğiyle beraber, Kredi Garanti Fonu'ndan alınacak kredilerin yüzde 65'i hazine 
tarafından garanti edilmiş ve yüzde 35'lik risk, bankalar tarafından üstlenilerek 22 bin işletmeye her 
bir işletme için 1,5 milyona kadar kredi alabilme imkânı da geliştirilmiştir. 

Ayrıca, bu çerçevede, 2010 yılında KOBİTer için KOSGEB desteklerini daha çok, ölçek 
büyütme, ARGE, inovasyon çalışmaları, teknolojiye uyum, dışa açılma ve ihracatlarını artırmalarına 
yönelik desteklemelere yoğunlaştıracağımızı da buradan ifade etmek istiyorum. 

Sayın Çalış'ın asansörlerle ilgili sorusuna gelince: Bakanlığımızca, Asansör Yönetmeliği 
kapsamında seksen bir il müdürlüklerimiz personelince şikâyet, ihbar ve resen denetimler 
yapılmaktadır. Asansör Yönetmeliği'nce belediyeler veya valilikler de yılda en az 1 kere denetim 
yapmakta veya yaptırmaktadırlar. Türkiye'de asansörler için faaliyet gösteren onaylanmış kuruluşlar 
veya temsilciler tarafından da her yıl haberli veya habersiz olarak asansörler denetlenmektedir. 

Bakanlığımızca 2004 yılından 2009 yılına kadar 946 adet asansör denetlenmiştir. Bunlardan 595 
adedi uygun, 185 adedi ise aykırı bulunmuş olup 25 adet asansör için cezai yaptırım getirilmiştir. 
Asansörler için onaylanmış kuruluşlar veya temsilcileri tarafından, 2004 yılından bu yana, dokuz yüz 
asansör firmasının yaptığı asansörlerden, her firmanın, haberli ve habersiz olarak, asansörleri 
denetlenmektedir, riskli olanlar için yöneticiler uyanlarak işletmeye kapattırılmaktadır. 

Bunun dışında, yukarıda bahsedilen Asansör Yönetmeliği'nin yanı sıra Avrupa Birliği üye 
ülkelerinin "EN" standartları TSE tarafından kullanılmakta ve TSE tarafından bir ürünün teknik 
düzenlemesi var ise standartlar ihtiyari olarak uygulanmaktadır. TS EN 81-1 ve TS EN 81-2 
standartları gibi temel standartlar asansörler için uygulanmakta, bununla birlikte on altı adet de 
ihtiyari standart bulunmaktadır. Şu ana kadar standart dışı üretilen bir asansörle ilgili veri 
Bakanlığımıza ulaşmamıştır. 

Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfının ihtiyaç sahibi ailelere dağıttığı kömür yardımından 
sanayicilere kömür yardımı yapılması söz konusu değildir, böyle bir çalışmamız bulunmuyor. 

Tekstil sektörü ihracatımızda, 2008 yılında 2007'ye göre yüzde 4,5 civarında artmış olmasına 
rağmen, geçmiş yıllar artış oranı incelendiğinde bir yavaşlamanın olduğu çok açıktır. Hazır giyim 
ihracatımız 2008 yılında 2007'ye göre yüzde 2,3 azalmıştır. 

Tekstil ve hazır giyim sektörünün küresel ekonomik kriz koşullarından olumsuz yönde 
etkilenmemesi için Bakanlığımız ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından Dünya Ticaret Örgütü ve 
Avrupa Birliği yükümlülüklerimize uygun olarak hâlihazırda yürütülmekte olan faaliyetler de vardır, 
onları da ifade etmek isterim. 

Tekstil, hazır giyim, deri, deri ürünleri stratejisi uygulamaya konulmuş olup sektöre yönelik 
çalışmalar devam etmektedir. Stratejide alınan tedbirler ile pamuktan nihai ürüne kadar sektörde 
üretim zincirinde bulunan sektörün değişik bölümlerine yapılan destekler ile ülkemiz tekstilinin 
rekabet seviyesine olumlu katkı sağlayacak olup en önemli avantajımız durumunda olan tedarik 
hızımız korunmuş olacaktır. Bu kapsamda: Kümelenme çalışmalarının yapılması, sektörün finansman 
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temininin kolaylaştırılması, pamuk üretiminin desteklenmesi, çevresel maliyetlerin azaltılması, tekstil 
iş geliştirme modellerinin yaygınlaştırılması ve uygulanması, ARGE yardımı, yurt dışı fuar ve 
sergilere katılım desteği, pazar araştırması yardımı, eğitim yardımı, istihdam yardımı, yurt dışında 
ofis, mağaza açma, işletme ve marka tanıtım yardımı, Türk ürünlerinin yurt dışında markalaşması 
yardımı, pazarlama gibi desteklerin yanında sektördeki firmaların ihtiyaç duyduğu konularla ilgili 
bilgi ve danışmanlık hizmetlerinin sunulması da bu çerçevede amaçlanmaktadır. 

İhracatla ilgili uygun devlet yardımı destekleri de devam etmektedir. Ülkemizde devlet 
destekleriyle ilgili kararlar, ihracata yönelik devlet yardımı kararları kapsamında gelişmiş ülkelerin 
uygulamalarına paralel bir şekilde ve bir faaliyetin yapılması şartına bağlı olarak 
gerçekleştirilmektedir. Söz konusu uygulamalar uluslararası yükümlülüklerimiz çerçevesinde yalnız 
tekstil sektörü için değil tüm sektörlere yönelik olarak devam edecektir. 

Yine, tekstille alakalı Moda ve Tekstil İş Kümesi çalışmaları devam ediyor. Bu projede de 
ARGE merkezi, danışmanlık merkezi fiilen faaliyete başlamış olup söz konusu birimlerin resmî 
olarak konuşlandırılıp faaliyet göstereceği teknoparkın kurulmasına yönelik çalışmalar da 
sürdürülmektedir. İstanbul Tekstilpark adı altında kurulacak olan yapının, Teknopark Projesi 
kapsamında İstanbul Halkalı 'da önümüzdeki dönemde gerekli altyapı ve donanım çalışmaları 
tamamlanarak faaliyete geçmesi planlanmaktadır. 

Tekstil sektöründe sanayi üretimindeki krize bağlı olarak genel düşme ve kapasite kullanım 
oranlarındaki genel düşme 2008 yılı ortalarından 2009 yılı mart ayına kadar devam etmiştir ama 
2009 yılı Mart ayından itibaren, rakamları dikkatle takip edenler göreceklerdir ki hem kapasite 
kullanım oranlarında hem de sanayi üretim endeksinde bir yükseliş trendi devam etmektedir. 2009 
yılı Mart ayından Eylül ayına kadar kapasite kullanım oranları kademeli olarak artmıştır. Yüzde 
82-83'lerde olan en iyi zamandaki kapasite kullanım oranları yüzde 60'lara kadar gerilemişken 
şimdi yüzde 70'i aşmış, yüzde 71-72 gibi rakamları yakalamıştır. Tekstil sektöründe dokuzuncu ay 
itibarıyla yıllık bazda da düşüş eğilimi artık durmuş, bir durağanlık ve yükseliş dönemi tekstil 
sektöründe de başlama noktasına gelmiştir. 

Otomotiv sektörüyle ilgili: Biliyorsunuz, ekonomik krizden en çok etkilenen sektörlerimizden birisi 
de otomotiv sektörüdür çünkü üretimin yüzde 80'i ihracata çalışmaktadır ve bu ihracatın büyük bölümü 
de Avrupa Birliği pazarlarına yapılmaktadır. Avrupa Birliği pazarları global mali krizin etkisiyle 
daraldığında, dolayısıyla otomotiv sektöründe de ciddi bir daralma, üretim kaybı meydana gelmiştir. Ancak 
vergi indirimleri yoluyla altı ay boyunca devam ettirilen desteklemeler iç pazarda bir genişleme meydana 
getirmiş, bu altı ay içerisinde dış pazardaki yeni açılımlarla beraber, bir miktar genişlemeyle beraber 
otomotiv sektöründeki üretim devam etmiş ve otomotiv sektöründe 2009 yılının ilk dokuz ayında geçen 
yılın tamamından daha fazla otomobil satışı gerçekleştirilebilmiştir. Dolayısıyla sektörler, dış pazarlara her 
açıdan müdahale etme imkânımız olmadığından, iç pazarların genişletilmesi şeklinde desteklemelerle 
desteklenmiş ve 2009 yılının altı ayı boyunca sektörlerimiz de özellikle otomotiv sektörümüz de ciddi bir 
ivme kazanmış, üretim, ihracat kaybı daha fazla olmasına rağmen otomotiv sektörümüzde neredeyse 
istihdam kaybı olmamıştır. Ayrıca, sektörde istihdamla alakalı süre uzatımının gerçekleştirilmiş olması 
da sektörün istihdam kaybının önüne geçen önemli unsurlardan bir tanesi olmuştur. 

Bundan sonra otomotiv sektörüyle ilgili elbette yeni çalışmalara da ihtiyaç olabilir. Bunlardan 
bir tanesi, Türkiye'de iki milyonun üzerinde yaşlı otomobil bulunması -otomobilde çevre şartları da 
düşünülerek- önümüzdeki yıllarda bir hurda mekanizmasının oluşturulmasını da zorunlu hâle 
getiriyor ancak bugün itibarıyla bu konuda bir çalışma söz konusu değil. Bugün itibarıyla otomotiv 
sektörü yeni pazarlama sistemleri, yeni fiyat politikaları ve bankaların yeni kredi, ucuz ve uzun 
vadeli kredi politikalarıyla bir girişim başlatmalarıyla otomotiv sektörünün çarkını çevirmeye devam 
etmeleri mümkün olabilecektir. 
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Ankara'da Kızılırmak suyunun kullanılmasıyla birlikte kombi arızası var mıdır? Bakanlığımıza 
bu çerçevede herhangi bir bildirimde bulunulmamıştır. Kombi arızaları olabilir ama bunun 
Kızılırmak suyundan kaynaklandığına dair bir veriye rastlanmadı şimdiye kadar, dolayısıyla 
Bakanlığımıza böyle bir veri ulaşmadı. 

Kombi cihazlarıyla ilgili olarak: Ülkemizde piyasaya arz edilen her bir kombi cihazı ilgili 
yönetmelik çerçevesinde değerlendirilmektedir. Piyasaya arz edilen kombi cihazlarının ilgili 
yönetmelik hükümlerine uygunluklarının kontrolü ithalat aşamasında ve iç piyasada yürütülen 
piyasa denetim ve gözetim faaliyetleri sırasında gerçekleştirilmektedir. Eğer Bakanlığımıza ulaşan 
bir şikâyet varsa piyasa denetim ve gözetim faaliyetleri çerçevesinde bu şikâyetler 
değerlendirilmekte, ayrıca tüketici haklarının korunmasıyla ilgili kanun çerçevesinde de gereken 
yaptırımlar uygulanabilmektedir. 

Türkiye genelinde terzilerin Çin'deki tekstile karşı rekabet edemedikleri ifade ediliyor Sayın 
Çalış tarafından. Bu tekstil sektörüyle ilgili söylense daha doğru olur ama terzilerle ilgili konu çok 
farklı bir konu. Terzilik mesleği tekstil sektörünün gelişmesiyle, hazır giyim sektörünün gelişmesiyle 
elbette eski popülaritesini kaybetti. Dolayısıyla sayıca terzilerimizde bir azalma söz konusu oldu. 
Terzilik artık bir yönüyle sanata dönüşüyor bir yönüyle de tamir hizmetlerine dönüşüyor. Yani bu 
kadar, insanların giyim konusundaki tüketim alışkanlıklarının değişmesini sadece terziler yoluyla 
karşılama imkânı herhalde söz konusu olmayacaktır. Terzilerimizdeki bu kaybın Çin'deki gelişmelerle 
ilgili olmadığını, hazır giyim sektöründeki gelişmelerle ilgili olduğunu biz şahsen düşünüyoruz. 

Terzi sayısı, ayrıca, 10 bin değil. Şu anda Türkiye'de esnaf sanatkâr veri tabanına göre 21.221 
terzi bulunmaktadır, 480 adet de terzi malzemesi satıcısı olmak üzere toplam 21.701 terzilikle 
uğraşan esnaf ve sanatkârımız vardır. 

OKTAY VURAL (İzmir) - 2009 tarihi itibarıyla mı Sayın Bakanım? 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI NİHAT ERGÜN (Devamla) - Evet, 2 Eylül 2009 tarihi 
itibarıyla terzi sayısı bu kadar. 

Değerli arkadaşlar, Sayın Hasan Çalış'ın da sanayideki canlandırma paketleriyle ilgili somları var. 

Yaşanan küresel kriz neticesinde gerek dış talep gerekse iç talepteki gerilemeye bağlı olarak 
üretimde, ihracatta ve işsizlik göstergelerinde bazı olumsuz gelişmeler vardır. Küresel fınans krizinin 
olumsuz etkilerini en aza indirmeye yönelik olarak yılın ikinci yarısından itibaren likidite gibi, vergi, 
prim gibi, üretim, ihracat, finansman odaklı olmak üzere çeşitli tedbirler alındığını az önce de ifade 
etmiştim. Alınan tedbirlerin de etkisiyle sanayi üretimi 2009 yılı Mart ayından itibaren -biraz önce 
söyledim- bir toparlanma eğilimine girmiş ve kapasite kullanım oranlarında da sanayi üretiminde 
de önemli ilerlemeler mart ayından itibaren gözlemlenmeye başlamıştır. 

Ayrıca, ihracat pazarlarımızın çeşitlendirilmesiyle ilgili çalışmalarda, bizim Avrupa 
pazarlarında ihracatımızda önemli bir gerileme söz konusu ama buna mukabil Orta Doğu, Afrika ve 
Asya pazarlarında da ihracatımızda yeni bir atılım içerisinde olduğumuzu görüyoruz. Pazar 
çeşitlendirmesinin bazı sektörlerimiz açısından çok önemli avantajlar sağladığını da burada görmüş 
bulunuyoruz. 

Krizin ülkemiz üzerindeki etkileri, bir miktar üretim kaybı, bir miktar ihracat kaybı ve bir 
miktar istihdam kaybı şeklinde gerçekleşecektir, belki de en kalıcı etkisi istihdam üzerindeki etkisi 
olacaktır. Üretim ve ihracat kaybını daha kısa vadede ortadan kaldırabilecekken, istihdam üzerindeki 
etkilerini biraz daha uzun vadeli, daha hızlı bir büyüme hızıyla ortadan kaldırma imkânına sahibiz. 
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Türkiye'nin bu dönemdeki ihracat kaybı değer olarak yüzde 30'lar civarında görünüyor, ama 
bu, miktar olarak yüzde 10'lar civarındadır. Fiyatların azalmasından dolayı, rekabetten dolayı yüzde 
30'lar civarında bir ihracat kaybı gözlenmektedir, miktar olarak 2008 yılında yaptığımız ihracat ile 
2009 yılında yaptığımız ihracat arasında miktar bazında yüzde 10'lar civarında bir kayıp söz 
konusudur. 

Elbette istihdam üzerindeki etkilerini azaltmaya dönük de daha büyük bir büyüme hızına 
ulaşarak, bu çerçevede yeni KOBİ destekleri, yeni yatırım teşvik sistemiyle istihdam üzerindeki 
etkilerini azaltacak bir yaklaşımı da ortaya koymuş olacağız. 

Şimdi de Sayın Hasan Özdemir'in sorularını... 

BAŞKAN - Sayın Ergün, Sayın Çalış sisteme girmiş. 

Buyurunuz Sayın Çalış. 

HASAN ÇALIŞ (Karaman) - Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum. 

Sayın Bakanım, sorularımıza gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ediyorum, ancak maalesef Sayın 
Hükümetimizin Meclisimizin önemli bir denetim faaliyeti olan sorularımıza zamanlama ve diğer 
yönlerden gösterdiği ilgi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin denetim yetkisini âdeta sulandırmaktadır. 

Bir diğer husus da, yatırımın teşvikinden bahsettiniz. Doğrudur, ama sanayicimiz şu ana kadar 
alınan tedbirleri gerçekten pansuman tedbirler olarak görmektedir ve "Biz ayakta durma derdine 
düştük, Sayın Hükümetimizin yapacağı bir şey varsa işletmeye, bizim ayakta durmamıza teşvik 
versin." diyorlar Sayın Bakanım. 

Asansörlerle ilgili husus da. . . Bu konuda gerçekten ciddi bir boşluk var kaliteli mal 
kullanımında ve denetimde, buna dikkat çekmek istemiştik. Nitekim, siz de cevabınızda diyorsunuz 
ki: "Makine Mühendisleri Odasının tespitine göre 161 bin asansör var." Siz 900 küsur asansör 
denetlemişsiniz ve bu denetimde ciddi bir arıza ve diğer problemler ortaya çıkıyor. Bu konuda tedbir 
alınırsa önemli bir faaliyet olur diye düşünüyorum. 

Kızılırmak suyunu şimdilik kestik, problemi taca attık gibi görünüyor, ama bu problem 
Ankara'nın önünde duruyor. Ne olur bu konuya eğilin, bu konu ciddi bir konu Sayın Bakanım. 

"Çin mallarının terzilere bir zararı yok." diyorsunuz. Bakınız, 50 liraya takım elbise, 5 liraya 
Çin malı pantolonların satıldığı yerde ve üstelik bunlarda da insan sağlığına zararlı kimyasalların 
kullanıldığı ortadayken, o konuda da bir yasal boşluk varken "Terzilerin ayakta durmasına Çin 
mallarının bir zararı yoktur." görüşüne ben katılamıyorum. Bunun kayıtlara geçmesini istedim. 

Bir diğer husus, gerçekten yurt dışından gelen özellikle tekstil ürünlerindeki insan sağlığına 
zararlı kimyasallarla ilgili ve kontrolleriyle ilgili yasal boşluk vardır. Bunun bu dönem doldurulması 
faydalı olacaktır diye düşünüyorum. 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Çalış. 

Buyurun Sayın Bakan. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI NİHAT ERGÜN (Devamla) - Ben de teşekkür ediyorum. 

Ben "Çin mallarında zararlı ürünler yoktur." demedim. Çin tekstil ürünleriyle bizdeki terzilik 

mesleği arasında, terzi sayısının azalması arasında bir ilişki olmayacağını ifade ettim. 

HASAN ÇALIŞ (Karaman) - Sayın Bakanım, dikiş fiyatına pantolon satılırsa... 
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SANAYİ VE TİCARET BAKANI NİHAT ERGÜN (Devamla) - Elbette Çin mallarının 
denetimi konusunda, özellikle sağlıkla ilgili denetimi konusunda piyasa denetim ve gözetim 
faaliyetlerinin hem Bakanlığımız tarafından hem Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından daha da 
yoğunlaştırılması lazım. Çünkü, kamuoyundan niteliksiz malların, standart dışı malların Türkiye 
piyasalarına girebildiğine dair önemli şikâyetler de alıyoruz ve bu konuda denetim faaliyetlerini, 
piyasa denetim ve gözetim faaliyetlerini de sıklaştırdık, yoğunlaştırdık. Önümüzdeki günlerde belki 
de bu konuda daha ciddi rakamlarla sizlerin önüne gelme imkânına sahip olabileceğiz. 

Piyasa denetimi ve gözetimi faaliyetleriyle standart dışı ürünlerin bizim piyasalarımıza 
girmesini mutlaka önlemeliyiz. Çünkü sanayicimiz her zaman bize şunu söylüyor: Diyor ki: "Ben 
nitelikli ürünlerle rekabet etmeye hazırım. Avrupa sanayicisi ile rekabet etmeye hazırım ama 
kalitesiz mallarla rekabet edemiyorum." Haklı. Kalitesiz malla kimse rekabet edemez. Kim rekabet 
edebilir? Ortada bir kalitesizlik varsa o kalitesizlikle hakikaten rekabet etmek imkânsız bir şeydir. 

Bu nedenle, piyasa denetim ve gözetim faaliyetlerini yoğunlaştırmamız icap edecektir. Yoksa 
Çin'den gelen malların kalitesi üzerinde bir tartışma yapmaya gerek yok. Onunla ilgili zaten 
kamuoyunda oluşmuş belirli bir kanaat söz konusudur diye düşünüyorum. 

Evet, Sayın Hasan Özdemir'in sormuş olduğu yine tekstil sektörüyle ilgili soru var. Az önce de 
ifade ettim. Bu çerçevede strateji çalışması var ve bu strateji çalışmasıyla hem yatırım teşvikleri 
hem arıtma tesisi bulunan tekstil ve deri işletmeleri için enerji destekleri hem Eximbank 
kaynaklarının artırılması hem KOSGEB kredi, faiz desteklerinden yararlanılması hem de Kredi 
Garanti Fonu'nun kaynaklarının artırılması yoluyla tekstil sektörüne de ciddi manada desteklemeler 
gelebilecek, avantajlar ortaya çıkmış olacaktır. 

Yine, Sayın Özdemir büyük marketler yasası ile ilgili benzer bir soru sormuştu. Bu benzer 
soruda da az önce ifade ettim. Büyük mağazalar, zincir mağazalar kanun tasarısı, alışveriş merkezleri 
kanun tasarısı hazırlanmış ve Başbakanlığa sunulacak ve Parlamentoya sevk edilecek aşamaya 
gelmiştir, onu ifade etmek istiyorum. 

Bu sorunun içerisinde "Ne kadar iş yeri kapandı, büyük illerde, esnaf kapandı?" diye bir bölüm 
de var ve onu da ifade etmek isterim. Adana ilinde 2009 yılı içinde açılan esnaf sayısı 3.127, kapanan 
2.216; Ankara'da açılan 4.867, kapanan 3.240; Antalya'da 5.692 açılan, 2.545 kapanan; Bursa'da 
4.840 açılan esnaf, 3.159 kapanan; Eskişehir'de 1.208 açılan esnaf, 1.042 kapanan esnaf; 
Gaziantep'te 2.094 açılan esnaf, 567 kapanan esnaf; İstanbul'da 10.046 açılan esnaf, 6.563 kapanan 
esnaf; İzmir'de 9.061 açılan esnaf, 5.706 kapanan esnaf; Konya'da 3.363 açılan esnaf, 2.159 
kapanan esnaf, büyük şehirlerle alakalı... 

AKİF EKİCİ (Gaziantep) - Bırakıp gidenler hariç değil mi? Bırakıp gidenler hariç, dükkânının 
içini bırakıp gidenler hariç. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI NİHAT ERGÜN (Devamla) - Hepsi dâhil. 

AKİF EKİCİ (Gaziantep) - Olur mu Sayın Bakan! 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI NİHAT ERGÜN (Devamla) - Hepsi, terk eden, kapanan, 
ölüm sebebiyle, mesleği bırakma sebebiyle, muhtelif sebeplerle... 

TAYFUR SÜNER (Antalya) - Gayrifaal durumda olan... 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI NİHAT ERGÜN (Devamla) - Bunlar Türkiye'nin yıllık 
ortalamalarına uygun. Belirli dönemlerde artış gösteren grafikleri de ifade edebilirim ama bu 
rakamlar, 2007, 2006, 2005, en iyi olduğumuz zamanlarda bile açılan kapanan esnaf sayılarına 
baktığımızda bu veriler birbiriyle uyumlu veriler olarak görülmektedir. 
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Değerli arkadaşlar, Sayın Hasan Özdemir Belçikalı bir firmanın teşvikten yararlanıp Türkiye'de 
yatırım yaptığını söylüyor. Hayır, böyle bir firma yok. Bir Balpa firması var ama bu Belçikalı bir 
firma değil. "Balpa İnşaat Tekstil Sanayi Ticaret Anonim Şirketi" firmasının olduğu tespit edilmiştir 
ancak anılan firmanın pamuk ipliği, konut ve hazır beton konularında beş adet yatırım teşvik belgesi 
düzenlenmiş fakat bahsi geçen konuda bir teşvik almadığı ortaya çıkmıştır. 

Eski teşvik sistemiyle alakalı Gaziantep ilinden önemli şikâyetler gelmişti ve yeni teşvik sistemi 
biliyorsunuz yayınlandı. 16/7/2009 tarihinden itibaren de yeni teşvik sistemine göre bölgesel ve 
sektörel teşvik sistemine geçilmiş, eski teşvik sisteminin uygulamaları da yıl sonu itibarıyla sona 
ermiş olacaktır. 2009 yılı sonu itibarıyla eski teşvik sisteminin bir hükmü ve uygulaması 
kalmayacaktır. 

Şimdi de Manisa Milletvekili Mustafa Enöz arkadaşımızın sorularına geçiyorum. 

BAŞKAN - Bir dakika Sayın Bakan. 

Sayın Özdemir, ek açıklama isteyebilir belki. 

Buyurunuz. 

HASAN ÖZDEMİR (Gaziantep) - Sayın Başkan, Sayın Bakanın benim sorduğum sorulara 
verdiği cevaplar için teşekkür ediyorum. 

Ben "Gaziantep'te iki yüz firmayla Gaziantep halıcılık sektörü dünya pazarının yüzde 20'sini 
elinde tutuyor ve Belçika'yla rekabet ediyor." demiştim. Bunun Balpa firmasıyla -bu sorduğum 
sorunun- bir alakası yok. Ancak şunu söylüyorum: "Bu Balpa firması belirli yerlerde, teşvikli yerlere 
gidip oralarda üretim yapıyor, Gaziantep'in -buradaki- esnafı mağdur oluyor." demiştim, şimdi bunu 
düzeltmek istiyorum. 

Bunun dışında, hipermarket ve süpermarketlerin hem Gaziantep ve birçok yerde şehirlerin 
içerisinde kuruldukları ortada ve küçük esnafı bir Sanayi Bakanı olarak gezdiğiniz zaman 
göreceksiniz, benim ilim Gaziantep'te küçük esnaf, siftah etmeden birçokları gerçekten dükkânlarını 
kapatıyorlar. Hem ekonomik krizin hem de bu büyük hipermarket ve süpermarketlerin son derece 
büyük zararlar verdiğini görüyoruz. 

Bir de şunu söylemekte yarar var: Benim bu sorduğum soruları soralı tahmin ediyorum bir, 
buçuk, iki yıl oldu ve üzülerek söylüyorum, zatıaliniz için değil diğer bakanlarımız zamanında da 
oluyor, tabii bu soruların tamamen tesirleri geçtikten sonra cevap veriliyor. Bunların da 
düzeltilmesinde bir yarar vardır diye değerlendiriyorum ve şunu diyorum: Bu sorular sorulduktan 
sonra, böyle birkaç ay içerisinde cevap verilirse son derece faydalı olur diye düşüyorum. 

Teşekkür ediyorum efendim. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Özdemir. 

Buyurunuz Sayın Bakan. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI NİHAT ERGÜN (Devamla) - Ben de teşekkür ederim. 

Gerçekten, bazı sorular güncelliğini kaybedebiliyor. Tabii, Parlamentonun çalışma takvimi ve 
hızı da hepimiz tarafından biliniyor. Yoksa, sorulara cevap vermekten kaçınan bir bakan arkadaşımız 
olacağını zannetmiyorum. Sorular her zaman, gerçekten cevaplanmaya değer nitelikte sorular. Hem 
bizim göremediğimiz şeyleri bu sorular vasıtasıyla arkadaşlarımız bize göstermiş oluyorlar hem de 
bazı soruların cevapları çalışılırken bazı eksiklikler de görülerek giderilmiş oluyor böylece ve 
kamuoyu da bilgilendirilmiş oluyor bu vesileyle. Önemli, yani bu soru mekanizması Parlamentoda 
sadece bir denetim mekanizması olmanın ötesinde birçok şeyi birden restore eden, tamir eden bir 
mekanizma olarak da önemli. 
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Küçük esnafı mağdur eden büyük alışveriş merkezleri, zincir mağazalar gibi konuların bir 
düzene tabi tutulması lazım, bir kurala bağlanması lazım. Biz de bu çerçevede bir hazırlık yaptık. 
Dünyada nasıl oluyorsa bizim ülkemizde de öyle olmalı. Ama bu yasa çıkana kadar, şehirlerde yerel 
yönetimlerin, büyükşehir belediyeleri veya ilçe belediyelerinin şehri bir bütün olarak düşünmesinde 
fayda var. Şehir bir bütündür. Şehir, esnafıyla, oturan ahalisiyle, işçisiyle, memuruyla, kuşuyla, 
ağacıyla, yaprağıyla bir bütündür. Bunların hepsini bir bütün olarak değerlendirmeleri ve kısa günün 
kârı olarak görmemeleri gerekiyor bazı şeyleri. Plan tadilatlarını yaparken, alışveriş merkezlerinin 
yerlerini dizayn ederken, şehre getireceği otopark yüklerini, şehrin alışverişine, ekonomik canlılığına 
sağlayacağı olumsuz veya olumlu etkileri, katkıları göz önüne alarak birtakım ruhsatlandırmalar 
yapmalılar. Yani burada hepimiz, bu yasa çıkana kadar, şehirlerimizde belediyelerimizin de -her 
partinin belediyesi var, her partinin büyükşehir belediyeleri de var- buralarda uygulamalar 
konusunda daha dikkatli davranarak sürece olumlu katkı sağlamaları da mümkündür. İlk etapta, 
bence, bu konuyu hep birlikte ilgili yerlerle görüşmekte fayda var. 

Sayın Mustafa Enöz pamuk kullanımının özendirilmesiyle ilgili bir soru soruyor. Yine az önce 
ifade ettiğimiz gibi, tekstil strateji belgesinde yerli pamuk kullanımıyla ilgili ve Ege Bölgesi'nde ve 
Türkiye'nin diğer yerlerinde akıllı, çok fonksiyonlu tekstil yatırımlarının desteklenmesiyle ilgili 
teşvik mevzuatı bu konuda önemli etkiler meydana getirecektir diye düşünüyorum şahsen. 

Sektörün temel stratejik hammaddesini oluşturan pamuk ürünü, tekstil, hazır giyim, 
konfeksiyon ve deri sektörleri strateji planı kapsamına alınmıştır. Pamuk üretiminin artırılması ve 
sektörün pamuk ihtiyacının giderek daha fazla iç üretimle karşılanması, strateji planının temel 
hedefleri arasında yer almaktadır. 

Ayrıca, kütlü pamuk destekleme primi ödemesi miktarının, uluslararası Dünya Ticaret Örgütü 
normlarına yükümlülüklerimiz çerçevesinde artırılarak devam ettirilmesi de vardır. Destekleme 
primi miktarı, aynı yıla ait pamuk ekiminden önce belirlenerek ilan edilmesi tedbirine de yer 
verilmiştir bu stratejide. Böylece, 2007-2011 döneminde kütlü pamuk, yağlık ayçiçeği, soya 
fasulyesi, kanola, dane mısır, aspir ve zeytinyağı üreticilerine destekleme primi ödenmesi de 
öngörülmüştür. 2008 yılında kütlü pamuk için 27 kuruş, sertifikalı olan için 32 kuruş olan prim 
desteği, 2009 yılında sertifikalı için 42 kuruşa, sertifikasız için ise 35 kuruşa yükseltilmiştir. 

Yine, Sayın Mustafa Enöz'ün KOBİTerle ilgili sormuş olduğu soruya... Daha önceki 
arkadaşların sorusunu cevaplandırdım. KOSGEB tarafından 26.660 işletme 2 milyar 739 milyon 
402 bin 246 liralık kredi hacmine ulaşabildikleri, beş başlık altında, 2008 ve 2009 yıllarında 
desteklenmişlerdir. 

Manisa ili bu desteklerden nasıl yararlanmıştır? 1.000+1.000 KOBİ makine desteğinde 9 
işletme, 2 milyon 300 bin Türk lirası; imalatçı esnaf kredi desteğinde 101 işletme, 2 milyon 570 bin 
Türk lirası; ihracat destek kredisinde 58 işletme, 8 milyon 397 bin Türk lirası; istihdam endeksi can 
suyu kredisinde 232 işletme, 11 milyon 441 bin Türk lirası; KOBİ ihracat finansman destek 
kredisinde ise 75 işletme, 20 milyon 641 bin 500 Türk lirası kredi hacmine ulaşmıştır. Manisa ili de 
KOSGEB desteklerinden yararlanmıştır. 

Sayın Osman Kaptan'ın sorusuna geçiyorum. 

BAŞKAN - Bir dakika efendim. 

Sayın Enöz, buyurunuz. 

MUSTAFA ENÖZ (Manisa) - Teşekkür ederim Sayın Bakana, vermiş olduğu açıklamalardan 

dolayı. 
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Hem katkı olması bakımından da.. . Sayın Bakan, Ege Bölgesi 'nde son altı yıldır pamuk 
üretiminde -yok denecek kadar- azalma bulunmaktadır. İstatistiklerden de görebilirsiniz bunu. İşçilik 
ve temel girdilerin aşırı yüksekliği üreticiyi pamuk ekiminden uzaklaştırmıştır, çırçır fabrikaları 
kapanmıştır. Oysa ülkemizde arz açığı bulunmaktadır. Yurt dışından her yıl aşağı yukarı 1 milyar 
dolarlık bir alım yapmak zorundayız. 

Aynı zamanda tekstil sektörünün de içinde bulunduğu sıkıntılara bir çözüm olması noktasında 
bu soruları sormuştum. 

Aynı zamanda kaliteli Ege pamuğunun yeniden gözden geçirilmesi, teşvik edilmesi ve 
desteklenmesinin gereğine inanıyoruz. Kütlü pamuğa yapmış olduğunuz prim destekleri 2007'ye 
göre gerçekten artırılmıştır ancak yeterli olduğunu zannetmiyoruz. Bu üretim planlamasında, ürün 
desenlemesinde bunların tekrar gözden geçirilmesinin son derece önemli olduğunu bir kez daha 
ifade etmek istiyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Enöz. 

Buyurunuz Sayın Bakanım. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI NİHAT ERGÜN (Devamla) - Teşekkür ederim. 

Sayın Osman Kaptan'ın hem sebze meyve ticaretiyle ilgili hem de büyük mağazalarla ilgili bir 

sorusu var. 

Sebze meyve ticaretinin düzenlenmesiyle ilgili kanun tasarısı Meclise sevk edildi. Şu anda 
Sanayi Komisyonunda ilk sıralarda görüşülecek ve Genel Kurula hızlı bir şekilde indirilecek olan 
bir kanun tasarımızdır. 

Bu tasarımızla rekabetçi bir yapının temin edilmesini; maliyetlerin düşürülmesini; gıda 
güvenliğinin sağlanmasını; kayıt dişiliğin önlenmesini; tedarik, dağıtım ve satışta etkinliğin 
sağlanmasını; üreticinin emeğinin karşılığını hızlı bir şekilde alabilmesini; tüketicinin kaliteli, 
güvenilir, sağlıklı ve uygun fiyatlı mal talebinin karşılanabilmesini; toptancı halleri ile pazar 
yerlerinin çağdaş bir altyapıya kavuşturulmasını ve meslek mensuplarının faaliyetlerinin yeniden 
düzenlenmesini amaçlıyoruz. İnşallah, hızlı bir şekilde Komisyondan bu tasarıyı geçirip Genel 
Kurulda hep birlikte müzakere etme imkânına sahip olmuş olacağız. 

Perakende büyük mağazalarla alakalı açıklamayı az önce yapmıştım. Bu açıklama çerçevesinde 
Sayın Osman Kaptan'ın sorusuna da cevap vermiş oluyorum. Onunla ilgili tasarı da hazırlandı ve 
Bakanlar Kuruluna sevk edilecek. 

Organize sanayi bölgelerindeki doğal gaz abonelik bedellerini de soruyor Sayın Kaptan. 
"BOTAŞ'ın bu bedelleri, abonelik bedellerini yüksek tuttuğunu organize sanayi bölgelerinde..." 
Evet, böyle bir tablo var. BOTAŞ'la görüşmelerimiz devam ediyor ama BOTAŞ dışındaki ithalatçı 
firmalar da gaz temin ediyor organize sanayi bölgelerinde. Onlarla ilgili sorunlar çözüldü. BOTAŞ'la 
ilgili görüşmeler de devam ediyor. Umarım, kısa zaman içerisinde BOTAŞ ile organize sanayi 
bölgelerinin de abonelikle ilgili anlaşma sorunları bir çözüme kavuşmuş olacaktır. 

Son soru da Sayın Mehmet Serdaroğlu'na ait, onu cevaplandırmak istiyorum. 

BAŞKAN - Bir dakika Sayın Bakan. 

Buyurunuz Sayın Kaptan, bir açıklamanız var mı, ek istediğiniz? 

OSMAN KAPTAN (Antalya) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
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Sayın Bakan, bu hal yasa taslağıyla ilgili olarak aslında halciler memnun değil, 
"Komisyonumuz azalıyor." diyorlar; belediyeler memnun değil, "Rüsumumuz azalıyor." diyorlar; 
üreticiler ve tüketiciler de memnun değil. 

Ben, Antalya'da bu yıl bazı toplantılara katıldım bu yasa taslağıyla ilgili. Bu taslak, acaba, 
kamuoyunda taraflarca yeterince tartışılmadı mı? Yeterince tartışılmadan, olgunlaştırılmadan 
çıkacak yasa, sorunları çözer mi? 

İkincisi: Bu küçük esnaf bittikten sonra mı bu büyük mağazalar kanunu çıkacak Sayın Bakan? 

Son sorum da şu: Sayın Bakan, "Ekonomide işler iyi gidiyor." diyorsunuz. Peki, bu ekonomide, 
sanayide işler iyi gidiyor da 18 tane iş adamamız niye intihar etti? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Kaptan. 

Buyurunuz Bakanım. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI NİHAT ERGÜN (Devamla) - Ben teşekkür ediyorum. 

Sebze meyve ticaretinin tarafı çok; tüketiciler bir taraf, üreticiler bir taraf, dağıtıcılar, satıcılar, 
komisyoncular, belediyeler. Kuşkusuz, tarafı çok olan bir yasa tasarısında bütün tarafları aynı 
düzeyde memnun etme imkânı yoktur, ama bu tasarı bütün taraflarla uzun uzun tartışılarak ortaya 
çıkmış bir tasarıdır. Bu tasarıdaki amaçlar üreticiyi, tüketiciyi, hallerin düzenlenmesini, kayıt 
dişiliğin önlenmesini, daha sağlıklı ürünlere kavuşulmasını, ürünlerin kaynağının belli olmasını, 
bütün bunları birlikte sağlayan bir tasarı. Komisyonda tartışacağız, elbette eksiklikler, yeni öneriler 
olabilir, Komisyon bu tartışmalara kapalı bir yer değil. Genel Kurulda tartışacağız, müzakere 
edeceğiz. Genel Kurul da bu tartışmalara ve önerilere kapalı bir yer değil, ama amacımız sebze ve 
meyve ticaretinin yeni bir düzene kavuşması, hallerin yeni bir düzene kavuşması ve yüzde 70'i 
kayıt dışı olan bir alanın kayıt altına daha çok alınabilmesinin sağlanması lazım. Çok büyük bir 
sebze ve meyve israfımız var. Önemli bir bölümü satışa arz edilemeden gidiyor. Bütün bunların bir 
sisteme bağlanmasını sağlayacak bir yaklaşım diye düşünüyorum. 

Elbette, iş adamlarımızın veya Türkiye'de herhangi bir kişinin şu veya bu sebeple hayatını 
kaybetmesi, intihar etmesi hepimizi üzer. Bunların her birinin çok farklı sebepleri olabilir, ekonomik 
sebeplerle de olsa, başka sebeplerle de olsa intihar etmesi hepimizi üzen bir hadisedir. Ama 
sebeplerin üzerinde ayrıca durmak lazım. Ben, her şey güllük gülistanlık oldu, ne güzel, işler düzeldi, 
krizden çıktık, bayram edelim havasını vermek istemiyorum, ama bizim 2008'in ikinci yarısından 
itibaren düşüş trendine girmiş olan sanayi üretimimiz, kapasite kullanım oranımız, ihracatımız, 2009 
yılının Mart ayından itibaren bir yükseliş trendine ulaşmıştır, henüz 2008'deki kayıplarımızı, 2008 
ikinci yarısından itibaren ortaya çıkan kayıplarımızı telafi edecek bir boyuta, ne sanayi üretim 
endeksinde ne kapasite kullanım oranlarında ne ihracatımızda ne de istihdamımızda ulaştığımızı 
iddia etmiyorum. Ama iyileşme bir süreçtir, iyileşme süreci başlamıştır, bu süreci istikrarlı bir 
şekilde devam ettirmek bizim kayıplarımızı da ortadan kaldırabileceğimiz bir zemine ulaşmamızı 
sağlayacaktır. Söylemek istediğim şey bu. Yoksa küresel mali krizin etkilerinden sonra her şey 
güllük gülistanlık da demek istemedim yani, ama karamsarlığa, birbirimizi kötümser duygulara 
itmeye de gerçekten hakkımız olmadığını ve bunun da kimsenin menfaatine olmadığını 
düşünüyorum şahsen. 
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Sayın Mehmet Serdaroğlu, Kastamonu Taşköprü Organize Sanayi Bölgesi'nin yer tespitinin 
neden yapılmadığını söylüyor. Kastamonu Taşköprü Organize Sanayi Bölgesi'nin ilk yer seçim 
etüdü 2000 yılında yapılmış, incelenen iki adet alternatif alanda da kurumların tasarrufları 
olduğundan söz konusu alanlar uygun görülmemiş, Kastamonu Valiliği tarafından da bildirilmiş. 
Daha sonra Kastamonu Taşköprü OSB yatırım programından Yüksek Planlama Kurulu kararıyla 
2001 yılında çıkarılmış. Kastamonu Valiliği tekrar yer seçimi talebinde bulunmuş ve 2005 tarihinde 
toplanan yer seçimi komisyonunca incelenen Karapürçek köyü Yeniköy Mahallesi mevkisindeki 
70 hektarlık alan uygun görülmüş ve 2/11/2007 tarihinde Kastamonu Valiliğine bu bildirilmiştir. 
2007'de yer seçimi kesinleşen Taşköprü Organize Sanayi Bölgesi müteşebbis heyeti il özel 
idaresinden, Taşköprü Belediyesinden ve Taşköprü Sanayi ve Ticaret Odasından oluşturulmuştur. 
Hazırlanan kuruluş protokolü Bakanlığımıza sunulmakla birlikte Bakanlığımız yatırım programı 
usul ve esasları çerçevesinde yeni bir OSB projesine başlanabilmesi için, kamulaştırma 
yapılabilmesi için, il genelindeki mevcut organize sanayi bölgelerinin yüzde 75 doluluk oranına 
ulaşması gerekmektedir. Kastamonu ilimizde ise organize sanayi bölgelerindeki doluluk oranı henüz 
yüzde 23'tür. Mevcut organize sanayi bölgelerinin doluluk oranı yüzde 23 iken yeni bir organize 
sanayi bölgesi yatırımını yatırım planına almamız, kamulaştırması için kaynak ayırmamız söz 
konusu olmayacaktır. Yüzde 75 doluluk oranına ulaştığında elbette Taşköprü Organize Sanayi 
Bölgesi'yle ilgili çalışmalar da hızlı bir şekilde gerçekleştirilmiş olacaktır. 

Evet, benim cevaplarım bundan ibaret. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlarım. 

Teşekkür ederim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Bakan, bir dakika rica edeceğim sizden. 

Serdaroğlu da sisteme girmiş. En son onun açıklamasını da, size ek bir sorusu varsa alalım. 

Böylece bitirelim sözlü sorulara cevaplarımızı. 

Sayın Serdaroğlu, buyurunuz. 

MEHMET SERDAROĞLU (Kastamonu) - Efendim, teşekkür ederim. 

Sanayileşmede belli bir altyapısı olan Taşköprü ilçemizde organize sanayinin gerçekten çok 
önemli bir yeri haiz olacaktı. Fakat yedi yıldır, yani yedi buçuk veya sekiz yıldır İktidarınız 
döneminde bununla ilgili bir mesafe alınamadı. Şimdi, Taşköprü ilçesi Kastamonu'nun ekonomi 
bakımından en önemli ilçelerinden bir tanesidir. Atıl vaziyette bulunan nakitleri vardır. 

Bir diğer konu da şudur: Bunu da iktidarın gözden geçirmesi temennimizdir bizim. Bir ilde bir 
organize sanayi belli bir seviyeye gelmeden ikincisinin yapılmasına müsaade etmemek doğru bir 
karar belki değildir, bunun gözden geçirilmesi lazım. Şu sebeple: Sanayiyi bir yere yoğunlaştırmak 
ve dolayısıyla da istihdamı bir yere yoğunlaştırmak iktidarın hakkı olmaması lazım. Bu bakımdan 
Taşköprü insanı mağdurdur ve sizden süratle Taşköprü Organize Sanayisinin hayat bulması için 
temennide bulunmaktadırlar. 

Teşekkür ediyorum. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI NİHAT ERGÜN (Devamla) - Evet, ben teşekkür ediyorum, 

sağ olun. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Serdaroğlu. 

- 7 3 -



TBMM B : 8 2 0 . 1 0 . 2 0 0 9 0 : 3 

- 7 4 -

SANAYİ VE TİCARET BAKANI NİHAT ERGÜN (Devamla) - Bu konuyu da ayrıca 

inceleyelim Kastamonu'da. Beraber de bir incelemede bulunabiliriz. 

Sağ olun. 

BAŞKAN - Çok teşekkür ediyoruz Sayın Ergün. 

Sözlü soru görüşmeleri sona ermiştir. 

Sayın Şandır, sizin söz talebiniz... 

MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Efendim, İç Tüzük 60'a göre Sayın Bakanın açıklamalarının 
üzerine kısa bir açıklamam olacak. 

BAŞKAN - Buyurunuz yerinizden. 

V - AÇIKLAMALAR (Devam) 

3.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, hazırlığı yapılmış olan Hal Yasası 'yla ilgili tasarı 
üzerinde biraz daha çalışılması gerektiğine ilişkin açıklaması 

MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Çok teşekkür ederim. 

Sayın Bakan, verdiğiniz bilgilere ben de teşekkür ediyorum. 

Bu yaş sebze ve meyve komisyoncularıyla ilgili, Hal Yasası'yla ilgili hazırlıklarınızın öncesini 
de biliyoruz, onlara da katkı verdik. Bu noktada çok yoğun şikâyetler oluşmaya başladı. Demin bir 
arkadaşımızın ifade ettiği gibi yeterince istişare yapılmadığı gibi bir sonuç doğuyor. Özellikle ben 
kendi ilim için söylüyorum. Yaş sebze meyve komisyoncuları çiftçi için önemli, üretici için önemli 
çünkü verdiği avanslarla üretimi destekleyen çok temel bir müessese. Çıkartılacağı hazırlığı yapılmış 
olan bu kanun tasarısıyla komisyoncuların çok zor duruma düşürüleceği, bitirileceği, bu anlamda 
zararın daha çok çiftçiye yansıyacağı ifade ediliyor. Meselenin belediyeciler yönü de var, başka 
yönleri de var. Bu konunun biraz daha tartışılması gerektiği yönünde bir genel talep var. Bu bilgiyi 
sizin takdirlerinize sunmak için söz aldım. 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Şandır. 

Sayın Bulut, sisteme girmişsiniz ama biliyorsunuz bu soru-cevap işlemi değil, sadece sözlü 
soruları sormuş olan sayın milletvekillerimizin karşılıklı hakları var. Onun için teşekkür ediyoruz 
Sayın Bulut. 

Birleşime on dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 19.04 

• 
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BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 8'inci Birleşiminin 
Dördüncü Oturumunu açıyorum. 

Gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler" kısmına 
geçiyoruz. 

Bu kısımda öncelikle yarım kalan işlerin sırasıyla görüşmelerine başlayacağız. 
Deprem riskinin araştırılarak deprem yönetiminde alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 

amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergelerin birlikte yapılacak görüşmelerine 
kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

IX.- MECLİS ARAŞTIRMASI 
A) ÖNGÖRÜŞMELER 
1.- istanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 21 milletvekilinin, İstanbul'da depreme yönelik 

çalışmaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/60) 

2.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 26milletvekilinin, deprem riskinin ve alınması gereken 
önlemlerin araştırılması amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/63) 

3.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ve 31 milletvekilinin, Bursa ve çevresinde yaşanacak 
muhtemel bir deprem felaketine yönelik alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/99) 

4.- Yalova Milletvekili İlhan Evcin ve 20 milletvekilinin, deprem riskinin araştırılarak deprem 
yönetiminde alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/242) 

5.- Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün ve 23 milletvekilinin, deprem riskinin araştırılarak 
deprem yönetiminde alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/243) 

6.- İstanbul Milletvekili Nusret Bayraktar ve 20 milletvekilinin, özellikle İstanbul ve Marmara 
Bölgesi'ndeki deprem riskinin araştırılarak deprem yönetiminde alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/244) 

7.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 19 milletvekilinin, deprem riskinin araştırılarak 
deprem yönetiminde alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/245) 

8.- İstanbul Milletvekili Mithat Melen ve 20 milletvekilinin, başta İstanbul olmak üzere 
ülkemizdeki deprem riskinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/246) 

9. - İzmir Milletvekili Oktay Vural ve 21 milletvekilinin, İzmir 'deki deprem riskinin araştırılarak 
deprem yönetiminde alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/254) 

10.- Kocaeli Milletvekili Muzaffer Baştopçu ve 30 milletvekilinin, ülkemizdeki deprem riskinin 
araştırılarak deprem yönetiminde alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/256) 
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BAŞKAN - Hükümet? Yok. 

Bir defaya mahsus olarak ertelenmiştir. 

Şimdi, madencilik sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergelerin birlikte yapılacak 
görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

11. - Zonguldak Milletvekili Ali Kocal ve 26 milletvekilinin, taş kömürü üretimindeki sorunların 
ve Türkiye Taşkömürü Kurumunun durumunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/67) 

12.-Muğla Milletvekili Metin Ergun ve 29 milletvekilinin, mermercilik sektöründeki sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/75) 

İS.- İstanbul Milletvekili Mehmet Ufuk Uras ve 19 milletvekilinin, altın madenciliğinin bütün 
yönleriyle araştırılması amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/82) 

14.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve 34 milletvekilinin, bor madenciliğindeki 
sorunların araştırılarak bor kaynaklarının etkin ve verimli değerlendirilmesi için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/122) 

15.- Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici ve 22 milletvekilinin, Manisa-Turgutlu-Çaldağ nikel 
yatağının işletilmesi konusunun araştırılması amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/141) 

16.- Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 24 milletvekilinin, petrol arama çalışmaları 
konusunda Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/180) 

17.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan ve 28 milletvekilinin, mermercilik sektörünün 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/193) 

18.- Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür ve 38 milletvekilinin, mermercilik sektöründeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/208) 

19.- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz ve 28 milletvekilinin, taş ocaklarının çevreye etkilerinin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/216) 

20.- Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan ve 20 milletvekilinin, mermercilik sektöründeki 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/229) 

21.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 37 milletvekilinin, madencilik sektöründeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/304) 

22.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 24 milletvekilinin, bor madenciliğindeki sorunların 
araştırılarak bor kaynaklarının etkin değerlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/309) 

23.-Mardin Milletvekili Ahmet Türk ve 20 milletvekilinin, Batman 'dakipetrol tesislerinin çevre 
ve insan sağlığı üzerindeki etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/320) 
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24.- Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 23 milletvekilinin, Kütahya 'daki Seyitömer ve Garp Linyit 
işletmeleri yönetimine yönelik iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/324) 

25.- Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen ve 20 milletvekilinin, maden kaynaklarının 
araştırılarak madenciliğe dayalı sanayinin oluşturulabilmesi için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/336) 

26.- Kahramanmaraş Milletvekili Veysi Kaynak ve 20 milletvekilinin, ülkemizdeki maden 
kaynaklarının araştırılarak etkin ve verimli değerlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/337) 

27- Eskişehir Milletvekili E Murat Sönmez ve 23 milletvekilinin, lüle taşının değerlendirilmesindeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/342) 

28.- Siirt Milletvekili Afif Demirkıran ve 20 milletvekilinin, madencilik sektöründeki sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/374) 

29.- Manisa Milletvekili Şahin Mengü ve 22 milletvekilinin, Turgutlu-Çal Dağı 'nda yapılacak 
nikel madenciliği faaliyetlerinin çevreye etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/377) 

30.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 21 milletvekilinin, Tarsus 'taki şantiye ve maden 
ocaklarının yol açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/388) 

31.- Mardin Milletvekili Ahmet Türk ve 20 milletvekilinin, kömür üretimi ve ticaretindeki 
yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/404) (x) 

BAŞKAN - Hükümet burada. 
Geçen hafta salı günü yapılan görüşmelerde CHP ve MHP grupları adına konuşmalar 

tamamlanmıştı. 
Şimdi söz sırası Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına Siirt Milletvekili Afif Demirkıran'a 

ait. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
Buyurunuz Sayın Demirkıran. 
AK PARTİ GRUBU ADINA AFİF DEMİRKIRAN (Siirt) - Sayın Başkan, değerli 

milletvekilleri; madencilik sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasıyla ilgili görüşmeler üzerine AK PARTİ Grubu 
adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ulusal ekonomileri oluşturan en önemli sektörlerden biri 
madencilik sektörüdür. Madencilik sektörü bir taraftan, başta sanayi olmak üzere ekonominin tüm 
sektörlerinin ihtiyaç duyduğu temel girdileri sağlarken diğer taraftan özellikle kırsal bölgelerde yeni 
istihdam imkânları yaratır. Bugünün gelişmiş sanayi ülkelerinin hemen hepsinde madencilik sektörü 
ekonomik kalkınmayı başlatan bir öncü sektör görevi yüklenmiştir. 

Türkiye ekonomisi içinde de madencilik sektörünün büyük bir önemi vardır. Yurdumuzda çok 
çeşitli, zengin maden rezervleri olmakla beraber, maalesef bu kaynakların çoğu henüz işletmeye 
alınamamıştır. Bu yönüyle Türkiye, maden kaynakları açısından dünya madenciliğinde adı geçen 
132 ülke arasında üretim değeri itibarıyla 28'inci, maden çeşitliliği itibarıyla 10'uncu sırada yer 
almaktadır. Ayrıca dünyada ticareti yapılan 90 çeşit madenden 77'si Türkiye'de bulunmakta ve 60 
çeşit madenin de üretimi yapılmaktadır. 

(x) (10/67, 75, 82,122,141,180,193,208,216,229, 304, 309, 320,324, 336, 337, 342,374, 377,388, 404) esas 
numaralı Meclis araştırma önergelerinin ön görüşmelerine 13/10/2009 tarihli 5 'inci Birleşimde başlanmıştır. 

-11-
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MTA'nm muhtemel rezerv ve araştırmalarına göre Türkiye'de yer altında bulunan en yüksek 
maden rezervi 15,8 milyar ton ile dolomittir. İçinde kalsiyum karbonat ve sodyum karbonat 
barındıran ve bu özellikleri yüzünden cam ve seramik endüstrisinin vazgeçilmezleri arasında yer 
alan dolomit, nadir ve çok değerli bir kireç taşı olarak biliniyor. Bunun yanı sıra ülkemizde 13,9 
milyar ton mermer; 12,3 milyar ton linyit kömürü; 5,7 milyar ton kaya tuzu; 1,2 milyar ton yüksek 
kalorili taş kömürü; 3 milyar ton bor; 1,5 milyar ton ponza; 1,9 milyar ton bllister bakır cevheri 
bulunmaktadır. Toplam yer altı maden kaynaklarımızın bugünkü piyasa değeri ise 2,5 trilyon doların 
üzerindedir. Bu arada, araştırmalar, Türkiye'de 700 ton görünür altın rezervi -ki muhtemel rezerv 
olarak 6.500 ton olduğu iddia edilmektedir- ve 1.926 ton görünür gümüş rezervi mevcuttur. 

Değerli Başkan, değerli milletvekilleri; dünya metal maden rezervlerinin yüzde 0,5'i; 
endüstriyel ham madde rezervlerinin yüzde 2,5'u; kömür rezervlerinin yüzde l ' i ve jeotermal 
potansiyelinin yüzde 0,8'i ülkemizde bulunmaktadır. Jeotermal potansiyeli itibarıyla ülkemiz 
dünyada 7'nci sırada, Avrupa'da l ' inci sırada bulunmaktadır. Ülkemiz 3,8 milyar metreküp 
işletilebilir mermer; 2,7 milyar metreküp işletilebilir traverten ve 995 milyon metreküp işletilebilir 
granit olmak üzere toplam 7,5 milyar metreküp doğal taş rezerviyle dünya doğal taş potansiyelinin 
yüzde 40'ına sahiptir. Ülkemizde yapılan araştırmalarda 650'ye varan renk ve dokuda mermer 
olduğu belirlenmiştir. Dünya bor rezervlerinin yüzde 78'ine sahip olan Türkiye bu oranıyla dünyada 
ilk sırada yer almakta ve dünya tüketimini en az dört yüz yıl karşılayabilmektedir. İktidarımızdan 
önce 1,9 milyar ton olarak tespit edilmiş olan ülkemiz bor rezervi, yapılan yoğun aramalar sonucu 
3 milyar tonu aşmış bulunmaktadır. Dünya feldispat rezervinin yüzde 23'ü ve bentonit rezervinin 
yüzde 20'si ülkemizde bulunmaktadır. Dünyada ikinci büyük soda külü rezervi olan Beypazarı trona 
yatağını işletmek üzere kurulan tesis yılda 1 milyon ton soda külü, 100 bin ton sodyum karbonat 
üretimiyle dünya tüketiminin yüzde 2,5'unu karşılamaktadır. Toplam trona rezervimiz de 233 milyon 
ton olarak belirlenmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Anadolu madenciliği cumhuriyet öncesi dönemde 
Batı'nın bir yandan kendi sınai ürünlerini satabilecek, öte yandan sınai üretim için ucuz ham madde 
sağlayacak dış pazarlara açılma politikalarına paralel olarak yabancıların kontrolünde kalmıştır. Bu 
dönemde İngilizler Balıkesir Susurluk'ta pandermit madenini ve Murgul Bakır İşletmesini, 
Fransızlar Balıkesir bölgesinde boraks madenlerini, Muğla bölgesinde krom madenini, Balya'da 
kurşun, çinko madenini; İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar ve Almanlar Zonguldak taş kömürü 
havzasını işlettiler. Cumhuriyetle birlikte devletçilik politikası yanı sıra yerli müteşebbis yetersizliği 
nedeniyle, birçok sektörlerde olduğu gibi madencilik sektörünün de kurumsallaşmasını sağlamak ve 
bu sektörde gerekli yatırımları yapmak üzere Maden Tetkik Arama Enstitüsü (MTA) ve Etibank 
kuruldu ve madenciliğe dayalı sanayileşmenin altyapısı hazırlandı. Bu dönemde demir çelik 
fabrikaları kuruldu, krom ve kömür başta olmak üzere maden üretiminde önemli ölçüde artış 
sağlandı. 1933 yılına geldiğimizde, millîleştirme politikalarıyla çok sayıda maden işletmesi 
yabancılardan geri alındı. Çok partili döneme geçişle birlikte, 1954 yılında yerli özel sektörün ve 
yabancı sermayenin de sıcak bakacağı bir maden kanunu çıkarıldı. 1960-1970 yılları arasında 
ülkenin siyasi ve sosyokültürel yapısındaki gelişmelere paralel olarak gündeme gelen sanayileşme 
politikaları doğrultusunda İskenderun ve Ereğli demir çelik fabrikaları, Seydişehir Alüminyum, 
Bandırma boraks ve borik asit, Antalya ferrokrom, Karadeniz Bakır İşletmesi, Samsun blister bakır, 
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ÇİNKUR -çinko kurşun, Kayseri- KUMAŞ Kütahya manyezit fabrikaları kuruldu veya kuruluş 
çalışmaları başladı. 1970'li yıllarda yaşanan petrol krizleri sonrası 1978 yılında çıkarılan 2172 sayılı 
Devletçe İşletilecek Madenler Hakkında Kanun ile linyit ruhsatlan birleştirilerek havza madenciliğine 
dayalı termik santraller projelendirildi. Ayrıca bu Yasa kapsamında tüm bor sahaları da Etibank'a 
devredildi. Bilahare bu Yasa ile ilgili uygulamalar 1979 yılındaki iktidar değişikliği sonrası 
durduruldu. 1970'li yıllar ve sonrası dönemlerde uygulanan politikalardaki belirsizliklerin yanı sıra 
madencilik yatırımları için kamu ve özel sektör arasında tam bir tercih yapılamaması sonucu 
madencilik sektörü arzu edilen gelişimi gösterememiştir. 

Her ne kadar 1980-1990 arasında planlanan elektrik santrallerinin tamamlanmasıyla birlikte 
linyit ve elektrik üretiminde önemli ölçüde artışlar sağlanmış ise de genelde kamu madenciliğindeki 
gelişmelerin olumlu olduğu söylenemez. Buna mukabil özel sektöre dayalı mermer, seramik, cam, 
çimento ve endüstriyel ham maddeler sektöründe önemli gelişmeler yaşandı. Özellikle 1984 yılında 
mermerin 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamına alınmasıyla mermer ihracatımız 25 kat arttı. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gayrisafı millî hasıla içinde madenciliğimizin payı 
cumhuriyetin ilk yıllarında yüzde 30 iken 1960'lı yıllarda yüzde 5'e, günümüzde ise yüzde 1,5'lara 
kadar düşmüş bulunuyor. Bu oran Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yüzde 4, Kanada'da 
yüzde 7,5; Avustralya'da yüzde 8,7'dir. Gerçi cam, seramik, çimento, demir çelik ürünleri ve elektrik 
üretimi gibi bazı ürünler sanayi ve kimya sektöründe değil de madencilik sektöründe gösterilmiş 
olsaydı, ülkemiz madencilik sektörünün gayrisafi millî hasıla içindeki payı yüzde 3,5 civarında 
olacaktı. Ancak bu seviyenin de ülkemiz madenciliği için çok düşük olduğu kanaatindeyim. Ancak 
AK PARTİ İktidarının madencilik sektöründe uyguladığı politikalar sonucu 2002 yılında sadece 
685 milyon dolar olan maden ihracatı 2008 yılında 3,24 milyar dolara artmış olup toplam ihracatımız 
içindeki payı yüzde 2,37'ye çıkmıştır. Madencilik sektöründe ihracatın ithalatı karşılama oranı ise 
2008 yılında yüzde 68 dolayında gerçekleşmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ABD kaynaklı olarak ortaya çıkan ve dünya genelinde 
etkili olan küresel fınans krizi tüm sektörlerde olduğu gibi sanayide önemli bir konuma sahip olan 
ülke kalkınması ve refah düzeyinin yükselmesinde etkin rol oynayan madencilik sektörünü de 
etkilemiştir. Son yıllarda ulusal pazarlardaki talep ve fiyat artışları dolayısıyla yeni maden 
sahalarının işletmeye alınması, mevcut maden işletmelerinde üretim ve ihracat artışı sağlanmasının 
ardından maden fiyatlarında dünyayı etkisi altına alan küresel mali kriz nedeniyle önemli oranda 
düşüş yaşandı. Küresel piyasalardaki olumsuz havanın etkisiyle Türkiye'nin maden ihracatında 
önemli yer tutan bakır, çinko, alüminyum, kurşun, nikel ve kalay gibi madenlerin fiyatı da ciddi 
şekilde düşerek üç dört yıl önceki fiyatlara geriledi. Örneğin, 2005 yılında tonu 3.677 dolar olan 
bakırın fiyatı 2008 yılı Nisan ayında 8.683 dolara kadar çıkmış ancak bakır fiyatları 2008 yılı Ekim 
ayı sonunda tekrar 3.742 dolara düşmüştür. Böylece, küresel krizin etkileri maden sektöründe 2008 
sonlarından itibaren kendisini hissettirmiş olup talep daralması, iç pazarın yanı sıra ihracat 
rakamlarında da önemli düşüşlere yol açmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; madencilik sektörüne yön verirken uzun vadede bir 
madencilik politikası oluşturmak şarttır. Bu politikanın kalıcı olması yanında zaman içinde değişip 
yeni koşullara uyacak esnekliği de göstermesi zorunludur. Ayrıca, bu politika tespit edilirken maden 
potansiyelimiz sağlıklı bir şekilde belirlenmeli ve doğal kaynaklarımızın tükenebilirliği de göz 
önüne alınmalıdır. 
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Madencilik sektörümüzün gelişmiş ülkeler düzeyine gelmesi ve ekonomimizde olması gereken 
yere ulaşması için sektördeki belirsizliklerin en aza indirilmesi gereklidir. Ülkemizin sınırlı 
kaynakları akılcı bir şekilde maden aramaları yoğunlaştırılmak ve sektörde gerekli yatırımların 
yapılması teşvik edilmelidir. 

Çalışmaların daha verimli olabilmesi için gerekli yasal ve kurumsal düzenlemelerin yapılması 
ve bunlara işlerlik kazandırılması da şarttır. 

ALİ KOCAL (Zonguldak) - Kim yapacak onları? 

AFİF DEMİRKIRAN (Devamla) - Hükümet. Yapıyoruz... Onun için bu araştırma komisyonu 
şey ediliyor. Ama yapılıyor. 

Bir ülkenin refah seviyesi, birçok göstergenin yanı sıra o ülkede tüketilen maden miktarıyla da 
doğrudan ilgilidir. Araştırmalar göstermektedir ki bir insan yetmiş yaşına kadar Amerika'da 1.600 
ton, Almanya'da 1.000 ton fakat Türkiye'de ise maalesef sadece 300 ton maden tüketmektedir. 
Dolayısıyla refah seviyemiz arttıkça tüketeceğimiz maden miktarı artacak olup bunu ithalat yerine 
kendi yer altı kaynaklarımızdan temin etmek için gerekli politikaları oluşturmalıyız. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemizin maden potansiyeli değişik kesimler tarafından 
farklı algılanmakta ve ifade edilmektedir. Kimine göre Türkiye maden fakiri, kimine göre ise trilyon 
dolarların üzerinde oturmaktayız. Türkiye, gerçekten birçok endüstriyel maddeler ve metalik 
maddeler açısından ihtiyacımızı karşıladığı gibi önemli ihracat potansiyeli de oluşturmaktadır. 
Ancak linyit dışındaki enerji ham maddeleri hâlen tespit edilmiş rezervleri itibarıyla yetersizdir. 
Alüminyum, cıva, kurşun, çinko gibi bazı madenler de yeterli üretim yapılmadığı için veya kalite 
nedeniyle ithal edilmektedir. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, ülkemizin maden potansiyeli yeterince araştırılmış mıdır? 
Mevcut madenler ekonomik olarak isletilebiliyor mu? Maden üretimi ve işletmesinde teknolojik 
yeniliklere ve çevre şartlarına ne kadar uyulmaktadır? Ülkemizde hâlen keşfedilmemiş madenler var 
mıdır? Aramaları ve üretimi artırmak için mevzuat ve devlet destekleri yeterli midir? Bu ve buna 
benzer birçok önemli sorunun yanıt bulması ülke madenciliğinin geleceği açısından gereklidir. 
Ayrıca, dünyada ve Türkiye'de ekonomik kalkınmanın en temel ve ağırlıklı enerji girdileri olan 
petrol ve doğal gaza gün geçtikçe daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Ülkemizin enerji ham 
maddelerine yılda 40-50 milyar dolar ödemek zorunda olduğu dikkate alındığında bu maddelerin 
ülkemizdeki varlığının etüdünün ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. 

1945 yılında Raman petrol sahasının keşfinden bugüne kadar yapılan çalışmalar, Türkiye'de 
petrol ve doğal gazın varlığını kanıtlamıştır. 120 tane kadar irili ufaklı petrol ve doğal gaz sahası 
mevcuttur. Toplam 1 milyar ton petrol varlığı tespit edilmiş ancak bunun yüzde 15 'ine tekabül eden 
150-160 milyon tonu üretilebilir vasıftadır. Bunun şimdiye kadar 110-120 milyon tonu zaten 
üretilmiş ve tüketilmiştir. Geriye 40-50 milyar ton rezerv kalmaktadır ki bu da Türkiye'nin bir buçuk 
yıllık bir tüketimine denk gelmektedir. Mevcut tespit edilmiş olan doğal gaz rezervimizse maalesef 
sadece 8 milyar metreküp olarak görülmektedir. Gerçi Karadeniz'deki çalışmalar devam ediyor. Bu 
da 2008 yılında Türkiye'nin tükettiği 33 milyar metreküp doğal gazla karşılaştırıldığında üç aylık 
bir ülke ihtiyacını ancak karşılayacağı görülecektir. 
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Değerli arkadaşlar, AK PARTİ iktidara geldiği günden itibaren tüm yer altı kaynaklarımızda 
olduğu gibi petrol ve doğal gaz rezervlerimizin de artırılmasına yönelik olarak arama faaliyetlerini 
artırmıştır. TPAO'nun 2002 yılında 42 milyon dolar olan yatırım bütçesi 2009 yılında 10 misli 
artırılarak 460 milyon dolara, 32 adet ve 63 bin metre olan arama sondajı -yıllık- 80 adet ve 155 bin 
metreye 2008 yılında, yurt içi ve yurt dışı petrol ve doğal gaz üretim toplamı -ki doğal gazı petrolün 
eş değeri olarak alıyoruz burada- 18,9 milyon varilden 30,6 milyon varile yükselmiştir. 

Karadeniz'in Sinop açıklarında TPAO'nun Petrogras ve Exxon Mobille birlikte yapacağı ve 
toplam bütçesi 800 milyon dolar civarında olan aramalar Karadeniz'de önemli bir petrol yatağının 
varlığını ortaya koyabilecektir. 

Öte yandan AK PARTİ iktidarlarından önce yılda 15-20 bin metre olan MTA maden arama 
sondajları bugün yılda 200 bin metreye, yılda 10-15 milyon TL olan yatırım bütçesi de 102 milyon 
TL'ye yükselmiştir. Bunun sonucunda yetmiş yılda 8,3 milyar ton olan linyit rezervimiz yüzde 50 
artarak 12,3 milyar tonu bulmuştur ki bunun çoğunluğu Afşin-Elbistan'da bulunmaktadır. Yapılacak 
yeni aramalar sonucunda bu rezervin yani 12,3 milyar tona çıkmış olan rezervin 25 milyar tona 
kadar çıkabileceği varsayılmaktadır. 

AK PARTİ İktidarına kadar 1,9 milyar ton olan bor rezervimiz 3 milyar tona çıkmıştır. Bor 
ihracatımız 2002'de 186 milyon dolar iken 2008'de 518 milyon dolara yükselmiştir. Tabii ki Bor 
Enstitüsünün yaptığı çalışmalarla uç ürün tespitleri yapıldıkça bor gelirlerimiz artacaktır. 

250-300 ton yılda altın ithal etmekteyiz. Gerçi bunun 150 tonunu işleyerek tekrar ihraç 
etmekteyiz ama altına yılda 5-6 milyar dolar ödeme yapmaktayız, döviz çıktısı oluyor. Ancak öte 
yandan Türkiye'de 650 ton görünür ve 6.500 ton muhtemel altın rezervimiz var, dolayısıyla bunu 
bir an önce ekonominin emrine vermek mecburiyetindeyiz değerli arkadaşlar. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Hükümetimizin madencilikle ilgili temel yaklaşımı, 
ülkemiz maden kaynaklarını üretmek, üretilen bu kaynaklarımızı ülkemiz sanayisine rekabet edebilir 
koşullarda ham madde olarak sunmak ve ham madde olarak ihraç ettiğimiz maden kaynaklarımızın 
kullanıldığı kendi sanayimizi kurmak, böylece ülkemizi ham madde üretip satan bir kaynak ülke 
olmaktan çıkarıp sanayiyle entegre olmuş, dünya pazarlarında katma değeri yüksek uç ürünlerde söz 
sahibi bir ülke konumuna getirmektir. Hükümetimizin temel hedefi, politikası budur madencilik 
sektöründeki. 

AK PARTİ İktidarında madencilik sektöründe sağlanan tüm bu gelişmelere rağmen ülkemizdeki 
maden, doğal taş, petrol ve doğal gazdan oluşan tabii yer altı kaynaklarının sorunlarının tespiti, 
sektördeki belirsizliklerin en aza indirgenmesi için etkin, kalıcı ve uzun vadeli çözümlerin 
belirlenmesi, bu sektörün önünün açılması ve teşvikinde nelerin yapılabileceğinin tespiti, bu konu 
çerçevesinde dünya ölçeklerine göre yeterli araştırma yapılıp yapılmadığı ve konuyla ilgili gerekli 
önlemlerin alınması ve bu sektörümüzün teknik bilgi ve kurumsal yapı da dâhil olmak üzere altyapı 
eksikliklerinin giderilmesi için Anayasa'nın 98'inci, Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzüğü'nün 
104 ve 105'inci maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açılmasını AK PARTİ Grubu olarak 
desteklediğimizi ifade ederek yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Demirkıran. 
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Gruplar adına, Demokratik Toplum Partisi Grubu adına Batman Milletvekili Bengi Yıldız söz 
istemiş ama kimse yok. 

Şimdi, önerge sahiplerinin konuşmalarına geçiyoruz. 

İlk söz Afyonkarahisar Milletvekili Sayın Halil Ünlütepe'ye ait. 

Buyurunuz Sayın Ünlütepe. (CHP sıralarından alkışlar) 

HALİL ÜNLÜTEPE (Afyonkarahisar) - Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler; madencilik 
sektörünün sorunlarını araştırmak üzere verilen önerge üzerinde söz almış bulunuyorum. Yüce 
heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, bizim ilimizin en önemli maden sektörü girdilerinden birisi mermerciliktir. 
Afyonkarahisar denilince akla öncelikle mermer sektörü gelir. Mermercilik sektörünün geçmişi çok 
eskiye dayanıyor mu? Yok. Yani elli-elli beş yıllık bir sektör, geçmişi bu kadar. Fakat bugün ciddi 
sorunlarla karşı karşıya olduğunu da belirtebiliriz. Nedir? Mermer sanayisinde en önemli beş ana 
işletme modeli vardır. Bunlar: Mermer ocak işletmesi, entegre mermer fabrika işletmesi, mermer 
kesme işletmeleri, mermer torna atölye işletmeleri, mermer mozaik işletmeleri. 

Ben daha ziyade madenciliğin üzerinde de mermercilik konusu üzerinde ilimizi de ilgilendirdiği 
için ağırlığı o yöne yönlendirerek düşüncelerimi yüce heyetinizle paylaşmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, bugün için görebildiğim kadarıyla mermercilik sektörünün en önemli 
sorunlarından birisi girdilerin çok pahalı olmasıdır. Sektörün ana girdileri enerji, elektrik ve mazot, 
ayrıca işçilik ve sektör tamamen yüzde 100 yerli. Enerji fiyatlarının son dönemlerdeki afaki 
yükselişleri, mazotun yükselişleri dünya piyasalarında bizim rekabet ortamımızı ciddi oranda geriye 
doğru itmektedir. Örneğin Çin mermerin ana kültesini Türkiye'den almaktadır, ama dünya 
piyasalarında işlenmiş mermeri Türkiye'den daha çok satmaktadır. Türkiye, bu alanda, işlenmiş 
mermerin ihracatında Çin ve Mısır'la ciddi bir şekilde rekabet içindedir, ama bu rekabet alanında 
Çin Türkiye'yi geçmiştir. Çin, Türkiye'den mermerin ham kültesini alıyor -onlarda da petrol yok, 
onlar da petrolü bizim gibi dışarıdan alıyor- ama uyguladıkları teşvikler sonucu dünya piyasalarına 
hâkim hâle gelmişlerdir. 

Bakın, bununla ilgili önergeler üzerinde konuşan arkadaşlarım belirttiler. Nedir bu sıkıntılardan 
birisi? Örneğin Antalya'dan mermeri aldınız, Afyon'daki işletme fabrikalarına getirirken kara 
yolunu kullanıyoruz. Antalya'dan mermerin kültesini Afyon'a getirmek için ödediğimiz miktar, 
Çin'in denizcilik yolunu kullanarak Antalya'dan Çin'e kadar götürdüğü bedelle aynı. Buna ciddi bir 
çözüm yolu bulmak zorundasınız. Nedir? Demir yolu taşımacılığını ön plana getirmek zorundayız. 
Zaten şu bir gerçek, hani zaman zaman tonaj yüksekliğinden yakınıyoruz, ama kara yolları ağındaki 
tonaj yüksekliğine uyacaksınız. 

Çin, dışarıdan bizim gibi aldığı petrolde ciddi bir şekilde teşvik yaparken biz yapamıyoruz. 
Türkiye'nin hemen hemen 500'e yakın atölyesi ve fabrikasıyla birlikte bir İscehisar bölgemiz var. 
Ekonomik tedbirlerin zamanında yeterince alınamaması sonucu bu fabrikaların hemen hemen yarısı 
bugün kapalı. 

İşin çok daha ilginci, bundan beş altı yıl önce bizim bölgemiz genellikle işlenmiş mermeri 
dışarıya ihraç ederken ve oranı da yüzde 80'i bulurken, maalesef, bugün sektör işlenmiş mermer 
ihracatından ciddi bir şekilde geriye doğru düşüş yaşamakta, dışarıya ocaktan direkt mermeri satarak 
işletmeler ayakta durmaya çalışmaktadır. Hâlbuki, o kurulu fabrikaların atıl bir durumdan kurtarılarak 
ciddi bir şekilde çalışması gerekir. 
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Zaman zaman iktidarın uygulamalarında ciddi yanlışlıklar görüyoruz. Örneğin "İlimiz mermer 
sektörünün -zaman zaman yazarlar- başkenti." derler. Ama madencilik teşvikinde Afyon yoktur. 
Neye göre, kim bu kıstası koyuyor, bu kıstasları neye göre ayarlıyorlar, onu anlamakta da 
zorlanıyorum. Mermerci işletme sahipleriyle konuşuyoruz, onlar da bunun niçin böyle olduğunu 
anlamakta zorlanıyorlar. Hâlbuki, bölgesel teşvik yerine sektörel teşvike yöneldiğiniz anda, Afyon, 
madencilik sektöründe, mermer sektöründe o teşviki alır ve o işletmeler, bugün çalıştırdıkları 
işçilerin hemen hemen yarısını çıkarmazlardı. Hele hele, mermercilik işletmesinde çalışan işçiler 
kalifiye işçiler değil, ilkokul mezunu, mesleksiz kişiler, yani toplumun en fazla ihtiyaç duyduğu 
alandaki işsizliği gideriyor, işsizlik alanını gideriyor. Onlar da bu dönemde yatırımdaki teşvikin 
yeterli oranda yapılmaması nedeniyle, işçilerini çıkarmak zorundalar. Bölgemizde pek çok yatırımcı 
fabrika yatırımlarını durdurmuş durumda. Ekonomik krizden ciddi bir oranda etkilenmiştir. 

Ne yapılması gerekiyor? Çin'in yaptığı uygulamanın bir benzerini biz de yapmak zorundayız. 
İhracata teşvik uygulamak zorundayız. Yatırımcıyı ihracata zorlamak zorundayız. Enerji girdilerinde 
özel tüketim vergisini almamak zorundayız, almamalıyız. Çin'de özel tüketim vergisi alınmıyor, 
biz alıyoruz. Enerji pahalıya mal oluyor. Pek çok fabrika bugün elektrik ücretlerini yatıramadığından 
dolayı kapalı. Pek çok işletmeci borçlarını ödeyemediğinden dolayı izini kaybettirmeye çalışıyor, 
zaman kazanmaya çalışıyor. Her birinin ciddi yatırımı var. Mal varlığının değeri çok yüksek. Ama 
bu sadece oranın değil, Türkiye'nin sorunu. Hele hele Afyon işletmecileri... Düşünürseniz, Afyon'u 
merkez alırsanız, çevresinde, en az 400 kilometrelik bir çevrede tüm ocakların işletmelerinin hemen 
hemen yüzde 50'si Afyonluların elinde. Fakat inanın, bugün çalıştırdığı işçilerin ücretlerini 
ödemekte zorlanıyorlar. 

Petrol ürünlerinde özel tüketim vergisi alınmamalı. Bunun çıkış yolları bence bu olmalı. Teşviki 
yaparsanız hem dışarıya ciddi oranda mermer ihraç edersiniz hem de kalitesiz olan o alandaki 
işsizliğin de önüne geçmiş oluruz diye düşünüyorum. 

Görebildiğim kadarıyla, bu sorunlardan bir tanesi de şu: Yani hemen hemen 2008 yılı ihraç 
miktarı yaklaşık 1 milyar 250 milyon dolar. Çin'de, demin söyledim, rekabet koşullarında işçilik 
ücretleri ucuz. Çin'de 100 dolar civarında. Mısır'da 200-250 dolar civarında. Türkiye'de işçilik 
ücretlerinin maliyeti 500-600 dolar civarında. Dolayısıyla bizim bu işçilik ücretlerini de aşağıya 
çekemeyeceğimize göre sosyal yaşam gereği, elektrik ücretlerinde ve mazotta, girdilerde bir özel 
tüketim vergisi kaldırılarak onların o alandaki eksiklikleri giderilmiş olabilir diye düşünüyorum. 

Ekonominin yanlış yönlendirilmesi sonucu bölgemizdeki işletmelerin çoğunluğu demin de 
söylediğim gibi kapanmış durumda. Önemli olan, bu işletmeler millî bir sermaye. Onların öncelikle, 
yatırımın çalışır bir hâle dönüştürülmesini sağlamak zorundayız. Mermerin ham bir şekilde 
satılmasından ziyade işlenmişini satmak zorundayız. Çünkü onu işlediğiniz anda hem istihdama 
hem ihracata ciddi bir katkısı olacağı tartışmasızdır. 

Böyle bir ortamda bu konunun yüce Mecliste gündeme getirilmesinin ne kadar haklı olduğunu 
bugün görüyoruz. 

Ben sözlerimi daha ziyade şöyle bağlayarak sona erdirmek istiyorum: Bu bölgesel teşvik yerine 
mermer sektörünü içine alacak olan sektörel teşviki madencilikte ön plana almak zorundayız. Elli 
beş ilde hemen hemen teşvik uygulanıyor, bunların içinde Afyon yok. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Buyurunuz. 
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HALİL ÜNLÜTEPE (Devamla) - Çözemezsiniz çünkü Türkiye'deki mermer piyasasının 
fiyatları Afyon'da tespit ediliyor ama o bölge teşvikten yararlanamıyor. 

Ocakların açılmasıyla ilgili bürokratik engellerin çoğunluğunu hepimiz biliyoruz. Örneğin 2007 
ile 2009'u karşılaştırmak istiyorum. Genellikle maden ocakları açılırken, mermer ocakları 
açılırken... Örneğin bir yer meradır. Mera Kanunu'na göre orada otlakiye bedeli verilmesi lazım, 
teminat miktarı verilmesi lazım yani belirli birtakım külfetler içine girecektir, bu da doğru bir 
işlemdir. Fakat, örneğin 2007 yılında 1 hektar için meralığa ödenen teminat bedeli 2.535 TL iken 
şimdi 18 binTL'dir. 2007 ile 2009.. . Mermercilik sektöründe ciddi bir ekonomik krizi yaşıyorsunuz. 
Örneğin ot bedellerinde artışlar çok fazla, yüzde 65 oranında 2007 ile 2009 arasında. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen sözünüzü tamamlayınız. 

HALİL ÜNLÜTEPE (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, öncelikle bu sektörün topluma verimli 
bir şekle getirilebilmesi için belirtmeye çalıştığım eksikliklerin, benden önce konuşmuş olan 
arkadaşlarımın belirttiği konuların bir Meclis araştırması önergesi Genel Kurulca da kabul edilerek 
enine boyuna araştırılmasını... Çünkü Türkiye'nin her tarafı madendir, Türkiye'nin yer altındaki 
zenginliklerine sahip çıkarsak Türkiye ekonomik krizini belki de en iyi şekilde aşabilecek bir ortamı 
da yakalayabilir diye düşünüyorum. 

Bu duygu ve düşüncelerle yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP, AK PARTİ ve MHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Ünlütepe. 

Muğla Milletvekili Metin Ergun. 

Buyurunuz Sayın Ergun. (MHP sıralarından alkışlar) 

METİN ERGUN (Muğla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Ben de Halil Bey gibi, rezervi bol ama derdi çok bir bölgenin milletvekiliyim. Mermercilik 
açısından Muğla, rezerv bakımından 1 'inci sırada yer alıyor artık. 

Muhterem arkadaşlar, bilindiği üzere mermer, hem yapı malzemesi hem de süsleme ve 
dekorasyon amacıyla birçok alanda kullanılan değerli taşlardan biridir. Bilimsel anlamda mermeri, 
kalker ve dolomit kalkerlerinin fay kırıklarından ısınarak çıkan su ile fay hareketlerinin yarattığı 
basınç altında başkalaşıma uğrayarak kristalleşmesi sonucu oluşmuş metamorfık bir kayaç olarak 
tanımlayabiliriz. 

Hâl böyle olunca, faylardan dolayı Türkiye topraklarının yüzde 95'i deprem bölgesidir. 
Dolayısıyla bu durum ülkemiz açısından bir külfettir ama bizler, Yaradan'ın her külfete karşı bir 
nimet de verdiğine inanırız. Fayların oluşturduğu deprem ülkemiz için nasıl büyük bir külfet ise ve 
biz bu külfeti en ağır şekilde yaşıyor ve bedel ödüyor isek yine fay hareketleri neticesinde oluşan 
doğal taş, mermer ve termal enerji de Yaradan'ın, Cenabı Allah'ın bize sunduğu nimettir. Ne yazık 
ki bu nimeti yeterince değerlendiremiyoruz. 

1985 yılında mermerin Maden Kanunu kapsamına alınması ile birlikte yatırımcıya bu sektörde 
beklenilen güven ortamı sağlanmıştır. Bu tarihten sonra inşaat sektörünün canlanması ve iç talebin 
artmasıyla birlikte doğal taş ve mermer üretim ve kullanımı hız kazanmıştır. Bu dönemden sonra, 
özellikle büyük firmaların yapmış oldukları yatırımlarla işletmecilikte büyük boyutlu üretim sağlayan 
modern ekipmanların kullanımına geçilmiş, böylelikle mermer üretim miktarı ülkemizde artmıştır. 
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Ülkemiz, mermer çeşitliliği bakımından 290 çeşitle dünya ortalamasında ilk sırada yer 
almaktadır. Ancak ticari anlamda sürekliliğini kanıtlamış 80'in üzerinde değişik yapıda ve 120'nin 
üzerinde değişik renk ve desende mermer rezervi bulunmaktadır. 

Türkiye, 1980 yılından sonra, ihracata dayalı büyüme modelini seçtikten sonra başta Amerika, 
Çin, İngiltere, İspanya, İtalya gibi ülkeler olmak üzere dünyanın dört bir yanına mermer ve doğal 
taş ihraç etmeye başlamıştır. Dünya mermer rezervlerinin yüzde 40'ına sahip olan doğal taş cenneti 
ülkemizin 2008 yılında yaptığı ihracat 1,5 milyar dolar civarındadır. 2009 yılı için 1,2 milyar dolar 
gerçekleşeceği beklenmektedir. Dünya doğal taş ticareti 20 milyar dolar civarındayken bizim yüzde 
40'lık rezervimizde yapmamız gereken 8 milyar dolarlık mermer ihracatımız ne yazık ki çok düşük 
seviyelerde kalmaktadır. Ancak bu sektördeki sorunlara ciddi bir şekilde yönelip çözümleri 
sağlandığı takdirde, elbette bu oranı 8 milyar dolara çıkarmamız mümkündür. 

Unutmayalım ki mermer sektörü yüzde 100'e yakın yerli girdi ile çalışmakta ve oldukça büyük 
oranda istihdam sağlamaktadır. Mermer rezervleri bakımından son derece önemli bir potansiyele 
sahip olan mermercilik ve doğal taş sektörü uygulanan yanlış politikalar ve yoğun bürokrasi 
nedeniyle yeteri kadar gelişme gösterememiştir. Eğer sorunlar giderilmezse sektörün sıkıntıları gün 
geçtikçe büyüyecek ve içinden çıkılmaz bir hâl alacaktır ve büyümeye de başlamıştır. O kadar ki, 
2002 yılında Muğla'da mermercilik sektöründe çalışan işçi sayısı 13 bin iken -yeni aldım, yeni 
rakam- 6 bine düşmüş. Bu kısa süre içerisinde düşüş yüzde 50'den fazla. Taş bizde, üretim ve 
işletmenin tamamı emeğe dayandığı için emek bizde, üretimle ilgili her türlü makine de yurdumuzda 
yapılmakta -özellikle mermer sektörüyle ilgili her türlü makine, artık, yurdumuzda yapılmakta-
dolayısıyla o da bizdedir. Yani kısacası mermer sektörüne, tek başına yüzde 100 katma değer 
sağlayan Türkiye'nin tek sektörü diyebiliriz. 

Genellikle işlenmeden ihraç edilen mermerlerimiz nihai işlenmiş mamul olan mermer fayans 
ve plaka şeklinde ihraç edilebilir ise ülkemiz ekonomisine yüzde 100 katma değer bırakarak çok 
daha fazla katkı sağlayacaktır. Bunun için, sektörün önündeki engeller ortadan kaldırılmalı ve 
yatırım yapması sağlanmalıdır. Zira, bu alanda dünyada en önde gelen ülkeler, mesela İtalya, 
mermeri bizden blok hâlinde alıp işleyerek başka ülkelere işlenmiş -hem de kendi damgasını 
vurarak- mamul, madde olarak satmakta ve bizden kat kat daha fazla gelir elde etmektedir. 

Mermercilik sektörü, sektörün dünyadaki rakipleriyle mukayese edince işçi girdileri üzerindeki 
yüksek sosyal sigorta vergilerinin 5 veya 10 kat fazla olması, motorin ve enerji üzerindeki yüksek 
ÖTV ve benzeri yüksek girdilerden dolayı rakipleriyle rekabet edemez duruma gelmiştir 
günümüzde. Özellikle işçilik ve akaryakıt, sektör açısından ciddi girdi maliyetlerini oluşturmaktadır. 
Bu maliyetlerin dünyada rekabet ettiğimiz ülkelerle en az aynı seviyeye indirilmesi ve ÖTV 
oranlarının düşürülmesi gerekmektedir. Sektörde motorin ve enerji ciddi girdi maliyetlerini 
oluşturmaktadır belirttiğimiz gibi. Mermercilik sektöründe dolaylı vergiler toplam maliyetin içinde 
yüzde 63'lük bir paya sahiptir. Bu enerji maliyetiyle sektörün dünyada rekabet etmesi mümkün 
değildir. Enerji ve motorin girdi fiyatlarındaki ÖTV oranlarının düşürülmesi sektörün en azından 
önünü açacaktır. 

Doğal taş ve mermer ocak fabrikalarını başka bir ile taşıma imkânı bulunmadığı için mermerler 
çıkarıldığı yerde işlenmelidir. Bu nedenle, bölgesel teşvik değil, sektörel teşvik desteklenmelidir. Bu 
husus acilen, yani sektörel teşvik acilen uygulanmalıdır. Üstelik, bölgesel teşvik, firmalar arasında 
da haksız rekabete sebep olmaktadır. 
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Akaryakıt fiyatlarının yüksek olması nedeniyle, kara yolu taşımacılığından daha ucuz maliyetli 
olan demir yolu taşımacılığına önem verilmelidir. Petrole bağımlı kara yolu taşımacılığından daha 
pahalı konumda olan demir yolu taşıma ücretleri makul seviyelere indirilmelidir. Bu durum kara 
yollarını da rahatlatacaktır. 

Ocaktan demiryoluna taşıma sırasında tonaj fazlalığı nedeniyle kesilen trafik cezaları, mermer 
ocak sahibini işten bıktırır hâle getirmiştir. Unutmamak gerekir ki mermer bloğu ne kadar büyük 
olursa mermerin kalitesi de o kadar yüksek olmaktadır. Ancak, ne var ki, tonaj uygulamasından 
dolayı bloklar parçalanmak zorunda kalmaktadır, bu da kalite kaybına sebep olmaktadır. Bundan 
dolayı mermer bloklarının taşınmasında yaşanan sıkıntıların çözülmesiyle sektörün bu konudaki 
önü açılacaktır. 

Çin malları, her sektöre girdiği gibi mermercilik sektörüne de girmiştir. Ucuz olması nedeniyle, 
kalite şartlan aranmadan Çin granitine rağbet artmış, hatta öyle bir hâl almıştır ki bu durum, kalitesi 
yüksek mermerlerimiz bir tarafa itilmiş, kalitesiz Çin malı mermerler kamu kurum ve 
kuruluşlarımızda dahi kullanılmaya başlanmıştır. Mermerciliğimizin gelişimini engelleyen bu 
ithalatın kısıtlanması gerekmektedir. Bu durum, sektörü rahatlatmanın ötesinde ülke ekonomisi 
açısından da önemli bir kazanç getirecektir. 

Ayrıca, bu ucuz granitlerin insan sağlığını tehdit eden boyutunun olduğu, sektör temsilcileri ve 
uzmanlar tarafından sürekli gündeme getirilmektedir. 

Sonuç olarak, mermer sektörünün içinde bulunduğu sorunların hem yerinde görerek hem 
uzmanları dinleyerek araştırılması ve dolayısıyla bir komisyonun kurulması, bu sektörün önünün 
açılmasını sağlayacaktır ve bizi bu alanda dünya lideri yaparak 2023'te hedeflenen 500 milyar 
dolarlık ihracatın gerçekleşmesinde katkı sağlayacak nitelikte olması nedeniyle biz önemli 
görüyoruz. 

Hepinize saygılarımı sunarım. (MHP ve AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Ergun. 

Sayın milletvekilleri, sözlü soru önergeleri ile kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için 
21 Ekim 2009 Çarşamba günü, alınan karar gereğince saat 14.00'te toplanmak üzere birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.58 

• 
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X.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

/.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Bursa 'daki hastane yangınına ilişkin sorusu ve Sağlık 
Bakanı Recep Akdağ 'ın cevabı (7/8280) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sn. Prof. Dr. Recep AKDAĞ tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Bursa Şevket Yılmaz hastanesinde; 26 Mayıs 2009 tarihinde, gece 02:00 
sıralarında 2. bodrum katındaki radyoloji bölümünde sebebi henüz kesinleşmemiş bir 
yangın çıkmış. İtfaiyenin ve sağlık çalışanlarının çok fedakar çalışmalarıyla yoğun 
bakımdaki hastalar ve yeni doğan yoğun bakımdaki hastaların büyük bir bölümü 
kurtarılmış. Bu iki birimde toplam 29 hasta varmış. Erişkin yoğun bakım servisi 
olaydan en çok etkilenen alan olarak önümüze çıkıyor. Buradaki hastalardan 8'i 
hayatını kaybetti. 

1. Bursa Şevket Yılmaz hastanesinde meydana gelen yangının sebepleri nelerdir? 
2. Hastanenin elektrik aksamıyla ilgili kontroller en son ne zaman yapılmıştır? 
3. İlgili hastanenin, herhangi bir yangın veya doğal afet durumunda hastaların 

tahliyeslyle ilgili olarak planlama mevcut muydu? 
4. Bu yangında hastaların tahliyeslyle ilgili olarak ortaya- çıkan aksaklıklar 

nelerdir? 
5. Hastanede havalandırma sistemi mevcut muydu? 
6. Yangın sırasında havalandırma sisteminde ve acil yangın çıkışlarında sorun 

yaşanmış mıdır? 
7. Bursa Şevket Yılmaz hastanesindeki yangında; hastanede var olan, yangın 

ihbar sisteminin çalışmadığı şeklindeki görüşler konusunda neler 
düşünüyorsunuz? 

8. Bu sistem çalışmadıysa, çalışmamasının sebepleri nelerdir? 

Kemal OEMİREL 
Bursa Milletvekili 
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T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞf 

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü" 

Sayı : B.10.0.THG.0.10.00.02/090-01 - 38697 08.10.2009 
Konu: Yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 15.06.2009tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-13837 sayılı yazınız. 

Bursa Milletvekili Kemal DEMÎREL tarafından verilen "Bursa'daki hastane yangınına 
ilişkin" 7/8280 sıra sayılı yazılı soru önergesi'nin cevabı ilişikte gönderilmektedir. 

Gereğini bilgilerinize arz ederim. 

Bakan 

Ekler : 
Ek-1 : önerge Cevabı 
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Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'tarafından verilen "Bursa'daki hastane 
yangınına ilişkin" 7/8280 sıra sayılı yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

Bursa Şevket Yılmaz Hastanesinde; 26 Mayıs 2009 tarihinde, gece 02:00 sıralarında 
2.bodrum katında radyoloji bölümünde sebebi henüz kesinleşmemiş bir yangın çıkmış. 
İtfaiyenin ve sağlık çalışanlarının çok fedakar çalışmalarıyla yoğun bakımdaki hastalar ve 
yeni doğan yoğun bakımdaki hastaların büyük bir bölümü kurtarılmış. Bu iki birimde toplam 
29 hasta varmış. Erişkin yoğun bakım servisi olaydan en çok etkilenen alan olarak önümüze 
çıkıyor. Buradaki hastalardan 8'i hayatını kaybetti. 

1 .Bursa Şevket Yılmaz Hastanesinde meydana gelen yangının sebepleri nelerdir? 
2.Hastanenin elektrik aksamıyla ilgili kontroller en son ne zaman yapılmıştır? 
3.tlgili hastanenin, herhangi bir yangın veya doğal afet durumunda hastaların 

tahliyesiyle ilgili olarak planlama mevcut muydu? 
4.Bu yangında hastaların tahliyesiyle ilgili olarak ortaya çıkan aksaklıklar nelerdir? 
5.Hastanede havalandırma sistemi mevcut muydu? 
ö.Yangın sırasında havalandırma sisteminde ve acil yangın çıkışlarında sorun 

yaşanmış mıdır? 
7.Bursa Şevket Yılmaz Hastanesindeki yangında; hastanede var olan, yangın ihbar 

sisteminin çalışmadığı şeklindeki görüşler konusunda neler düşünüyorsunuz? 
8.Bu sistem çalışmadıysa, çalışmamasının sebepleri nelerdir? 

CEVAPLAR: 

Bursa Şevket Yılmaz Devlet Hastanesinde meydana gelen yangın nedeniyle konunun 
tüm yönleriyle araştırılması için gerekli inceleme, gerekiyorsa soruşturma yapmak üzere 
Bakanlığımızca Müfettiş görevlendirilmiştir. 

İnceleme ve soruşturma sonunda düzenlenen 14.07.2009 tarih ve 128/13, 171/15 sayılı 
Tazmin Raporu ile 27.07.2009 tarih ve 6321 sayılı Onayda, Bursa Şevket Yılmaz Devlet 
Hastanesinde 26.05.2009 günü saat 02.00 civarında meydana gelen yangın ile ilgili olarak; 
yangının sebebinin ne olduğu, yangının sebebi bağlamında hastanenin görüntüleme 
merkezinin yüklenicisinin, ilgili hastane personeli ile diğer kişilerin kasıt, ihmal ve 
kusurlarının ve yangın esnasında yangın alarm sisteminin çalışmamasında ilgili personelin 
ihmallerinin olup olmadığı konusunda; Görüntüleme hizmetlerini yürüten Burtom özel 
Sağlık Tesisleri Ltd. Şti. tarafından kablolama imalatlarının 2005 yılında yapıldığı, bu 
imalatların tabi olduğu 2002 yılında yayımlanan Binaların Yangından Korunması Hakkında 
Yönetmeliğe göre "halojen free" kablolar (yandıkları zaman duman çıkarmayan kablolar) ve 
yanmaz kablo kullanılması gerekirken, firmanın yaptığı kablolama imalatlarının mezkur 
Yönetmelik hükümlerine uygun olmadığı anlaşılmakla, zikredilen firmanın hisselerinin 
%99,99'unun sahibi ve aynı zamanda şirket müdürü olan, ayrıca şirket unvanı altında 
vazedeceği münferit imzası ile şirketi 3. şahıslara, resmi ve özel kuruluşlara karşı temsil ve 
ilzama yetkili kılınan kişinin yukarıda belirtilen eylemler nedeniyle adli yönden sorumluluğu 
bulunduğu kanaatine varılarak söz konusu şahıs hakkında "Suç Duyurusu Raporu" 
düzenlenmiştir. 

Burtom Özel Sağlık Tesisleri Ltd. Şti. ile yapılan 21.10.2005 tarihli sözkRjgiün 
9.2.maddesine göre sözleşme eki olan idari şartnamenin 55.9'uncu maddesinde " î h ^ y ^ a ^ g i 
işin faal hale getirilmesi esnasında ortaya çıkacak olan bütün masraflar (cihazların ff^fW> 
kablolama, cihazların hastane bilgisayar ve otomasyon sistemine entegrasyonu, bimrarMra&i 
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şartlarında yapılacak değişiklik, düzenleme, tamirat, etüt, proje vbi işlerin tamamı) yüklenici 
firma tarafından karşılanacak" deVamında ise "cihazların kullanımı ile ilgili gerekli olabilecek 
ruhsat veya izin belgelerinin alınması yükleniciye aittir" denilmektedir. Mevcut sözleşmeden 
de anlaşılacağı üzere görüntüleme merkezinin teknik alt yapısının oluşturulmasından Burtom 
özel Sağlık Tesisleri Ltd. Şti. sorumludur. 

Söz konusu raporda; "Bursa Şevket Yılmaz Devlet Hastanesinde görevli teknik 
elemanlar tarafından düzenlenen 02.05.2008 tarihli tutanakta; özetle hastane genelinde 
bulunan yangın alarm sisteminin çalışmadığı ve bunun çalışır vaziyette tutulması ile ilgili 
eksiklik ve ihmaller olduğu tespit edilmiştir. 

Bursa Cumhuriyet Savcısı Nejdet PINAR tarafından görevlendirilen bilirkişi 
tarafından düzenlenen Bilirkişi Teknik Raporunda; duman algılama dedektörünün 
bulunmamasından dolayı meydana gelen yangının geç fark edilmiş olmasının müdahalenin de 
geç yapılmasına neden olduğunun belirtildiği; ilgili ifadelere göre de yangın alarm sisteminin 
yangın esnasında çalışmadığı, yangın alarm sisteminin çalışmaması nedeniyle yangının geç 
fark edildiği ve dolayısıyla da müdahalenin geç.yapılabildiğinin anlaşıldığı" belirtilmektedir. 

Bu bağlamda; Hastane Başhekimi Osman Naci ÇELİK'in Yataklı Tedavi Kurumlan 
İşletme Yönetmeliğinin 110.maddesinde (110/c, o,ö vb. bentleri) kayıtlı görevlerini gerektiği 
gibi yapmakta ihmalinin olduğu anlaşıldığından, başhekimin bu fiili nedeniyle 657 sayılı 
Devlet Mcmurlan Kanunu'nun 125/C-a maddesine göre "Aylıktan Kesme" cezası ile tecziye 
edilmesi; 

Hastane Müdürü Salim ÖZDAĞ'ın Yataklı Tedavi Kurumlan İşletme Yönetmeliğinin 
147.maddesinde (147/a,b,e,g vb. bentleri) kayıtlı görevlerini gerektiği gibi yapmakta 
ihmalinin olduğu anlaşıldığından, müdürün bu fiili nedeniyle 657 sayılı Devlet Memurlan 
Kanunu'nun 125/C-a maddesine göre "Aylıktan kesme" cezası ile tecziye edilmesi; 

Hastane Müdür Vardımcılan Mehmet GENÇ ve Yakup GÜLER'in Yataklı Tedavi 
Kurumları İşletme Yönetmeliğinin 148. maddesinde kayıtlı görevlerini ihmal ettikleri 
anlaşıldığından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/C- a maddesine göre "Aylıktan 
Kesme" cezası ile tecziye edilmeleri, 

Kadrosu Bursa Devlet Hastanesinde olmakla birlikte 07.04.2005 tarihinden bu yana 
Bursa Şevket Yılmaz Devlet Hastanesinde haftada 2 gün geçici olarak görevlendirilen 
Elektrik Elektronik Mühendisinin Yataklı Tedavi Kurumlan İşletme Yönetmeliğinin 163. 
maddesinde kayıtlı görevlerini ihmal ettiği anlaşıldığından, 657 sayılı Devlet Memurlan 
Kanunu'nun 125/C-a maddesine göre "Aylıktan Kesme" cezası ile tecziye edilmesi gerektiği, 
kanaatine vanlmış olup, 

Ayrıca hastane başhekiminin yukanda sayılan konularda ihmali nedeniyle 
Başhekimlik görevinden alınarak Bakanlığımızın başka kurum veya kuruluşlanna uzman 
hekim olarak atanmasının; 

Keza Hastane Müdürü ve Müdür Yardımcılarının ihmalleri nedeniyle görevlerinden 
ayrılarak Bakanlığımızın başka kurum veya kuruluşlarında durumlanna uygun bir göreve 
atanmalarının uygun olacağı sonucuna vanlmıştır. 

Yoğun bakım üniteleri ve diğer boş yatak durumları 112 Komuta Kontrol Merice** 
tarafından çevrimiçi olarak görülmekte ve koordinasyon Komuta MerbdiindeB 
sağlanmaktadır. 
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Yangın öncesinde yoğun bakım ünitesinde bulunan ve yangın dolayısıyla tahliye 
edilen 16 hastadan 8 hastanın hayatını kaybetmesinde kasıt, ihmal ve kusur olup olmadığı, bu 
hastaları taşıyan nöbetçi personelin ihmallerinin olup olmadığı, gereken gayret ve çabanın 
gösterilip gösterilmediği, yoğun bakım ünitesinin usulüne uygun yapılandırılıp 
yapılandırılmadığı, hastaların tahliyesinin gerektiği gibi yapılabilmesi için uygun alt yapı 
oluşturulup oluşturulmadığı konusunda; Hastaların yoğun bakımdan çıkarılarak ambulanslara 
yerleştirilip değişik hastanelere yönlendirilmeleri ve bu sırada solunum desteği sağlanmaya 
çalışılmasına rağmen yoğun bakımda ventilatörsüz geçen süre içinde beynin oksijensiz 
kalmasına bağlı geri dönüşümü olmayan değişiklikler geliştiğinden resüsitasyon çabalarının 
sonuç vermediği, dolayısı ile yoğun bakımda ve ambulans ile nakilde görevli sağlık 
personelinin 8 hastanın hayatını kaybetmesinde ihmalinin bulunmadığı kanaatine varılmıştır. 

öte yandan, Adli Tıp Kurumundan 8 hastanın kesin ölüm sebebini gösteren rapor 
henüz gelmemiştir. Adli Tıp Kurumunun kesin ölüm sebeplerini gösteren raporu geldiğinde 
gerekli inceleme ve/veya değerlendirmeler ayrıca yapılacaktır. 

Olay gecesi nakledilen hastaların diğer yoğun bakım ünitelerine kabulü sırasında 
herhangi bir sorun yaşanmamıştır. Genel yoğun bakım ünitesinde bulunan toplam 16 hasta 15 
dakika içerisinde il içindeki hastanelere ambulanslar ile nakledilmiştir. 112 Acil Sağlık 
Hizmetleri Yönetimi ve 112 Komuta Kontrol Merkezi yanında üniversite ve devlet hastaneleri 
ile Özel hastaneler üzerlerine düşen görevi özveriyle yerine getirmişlerdir. 

Konuya göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederim. 
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2.-Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman 'ın, Bursa 'dayanan hastaneye ilişkin sorusu ve Sağlık 
Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı (7/8366) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Recep Akdağ tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

26 Mayıs 2009 Salı sabahı saat 02:00 sularında Bursa ili Şevket Yılmaz Devlet 
Hastanesi bünyesinde görev yapan görüntüleme merkezinde çıkan yangın sonucunda 
hastanenin 3. katında hizmet veren genel yoğun bakım ünitesinde yatan 8 hasta hayatını 
kaybetmiştir. 

Buna göre; 

1- Şevket Yılmaz Devlet Hastanesinin planlamasında olmayan görüntüleme ünitesi 
hangi kriterler dikkate alınarak özel bir görüntüleme merkezine verilmiştir? Görüntüleme 
merkezinin teknik alt yapısı(elektrik vs.) kim tarafından yapılmıştır? İlgili yönetmelikler 
gereği duman çıkartmayan malzeme kullanılması gerekirken maliyeti azaltmak için farklı bir 
malzeme kullanılmış mıdır? 

2- Hastanenin teknik alt yapısı sonradan açılan bu bölümün kullandığı gücü karşılama 
noktasında yeterli midir? Görüntüleme merkezini işleten firma şartnamede belirtilen hasta 
sayısından fazla tetkik yapmakta mıdır? 

3- Eksi ikinci (-2.) katta meydana gelen yangına Büyükşehir Belediye İtfaiye Dairesi 
yeterli müdahalede bulunmuş mudur? Üçüncü katta hizmet veren (yani yangının çıktığı 
yerden beş kat yukarıda) genel yoğun bakım ünitesindeki hastaların ölüm nedeni nedir? 
Havalandırmalar vasıtasıyla duman yoğun bakım ünitesine ulaşmış mıdır? Karbon 
monoksitten etkilenen hasta ya da çalışan olmuş mudur? Elektrik kesilmesi ve tesisatın zarar 
görmesi neticesinde jeneratörler yetersiz kalmış mıdır? 

4- Bursa ilinde yoğun bakım yatak sayısı yeterli midir?Yoğun bakım üniteleri arasında 
koordinasyon nasıl sağlanmaktadır? Olay gecesi nakledilen hastaların diğer yoğun bakım 
ünitelerine kabulü esnasında sorun yaşanmış mıdır? 
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T B M M 20 . 1 0 . 2009 

T.C, 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.lO.O.TGH.0.10.00.15/090-01/.- 38807 09 EKİM 2009 
Konu : Yazılı soru önergesi cevaplandırılması. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 17/06/2009 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-13921 sayılı yazınız. 

Bursa Milletvekili İsmet BÜYÜKATAMAN tarafından verilen "Bursa'da yanan 
hastaneye ilişkin" E.7/8366 sayılı yazılı soru önergesi cevabı ilişikte sunulmaktadır. 

Gereğini bilgilerinize arz ederim. 

EKLER : 
Ek-1 : Önerge cevabı 
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TBMM 20 . 10 . 2009 

Bursa Milletvekili Sayın İsmet BÜYÜKATAMAN'ın "Bursa'da yanan hastaneye 
ilişkin" E.7/8366 sayılı yazılı soru önergesinjn cevabıdır: 

s 
26 Mayıs 2009 Salı sabahı Saat 02:00 sularında Bursa ili Şevket Yılmaz Devlet 

Hastanesi bünyesinde görev yapan görüntüleme merkezinde çıkan yangın sonucunda 
hastanenin 3.katında hizmet veren genel yoğun bakım ünitesinde yatan 8 hasta hayatını 
kaybetmiştir. 
Buna göre; 

1. Şevket Yılmaz Devlet Hastanesinin planlamasında olmayan görüntüleme ünitesi hangi 
kriterler dikkate alınarak özel bir görüntüleme, merkezine verilmiştir? Görüntüleme 
merkezinin teknik alt yapısı (elektrik vs.) kim tarafından yapılmıştır? İlgili yönetmelikler 
gereği duman çıkartmayan malzeme kullanılması gerekirken maliyeti azaltmak için farklı bir 
malzeme kullanılmış mıdır? 

2. Hastanenin teknik alt yapısı sonradan açılan bu bölümün kullandığı gücü karşılama 
noktasında yeterli midir? Görüntüleme merkezini işleten firma şartnamede belirtilen hasta 
sayısından fazla tetkik yapmakta mıdır? 

3. Eksi ikinci (-2.) katta meydana gelen yangına Büyükşehir Belediye İtfaiye Dairesi 
yeterli müdahalede bulunmuş mudur? Üçüncü katta hizmet veren (yani yangının çıktığı 
yerden beş kat yukarıda) genel yoğun bakım ün ites indeki hastaların ölüm nedeni nedir? 
Havalandırmalar vasıtasıyla duman yoğun bakım ünitesine ulaşmış mıdır? Karbon 
monoksitten etkilenen hasta ya da çalışan olmuş mudur? Elektrik kesilmesi ve tesisatın zarar 
görmesi neticesinde jeneratörler yetersiz kalmış mıdır? 

4. Bursa ilinde yoğun bakım yatak sayısı yeterli midir? Yoğun bakım üniteleri arasında 
koordinasyon nasıl sağlanmaktadır? Olay gecesi nakledilen hastaların diğer yoğun bakım 
ünitelerine kabulü esnasında sorun yaşanmış mıdır? 

CEVAPLAR 

Cevap 1: 

Bakanlığımıza bağlı sağlık kurumlarında tetkik ve tedavi maksadıyla kullanılan tıbbi 
cihazların yeterli sayıda, yeni teknolojiye sahip olması kamu kaynaklarının etkili ve verimli 
kullanabilmesi için hizmet alımları yapılmaktadır. 27 Haziran 2003 tarih ve 1082 sayılı Tıbbi 
Cihaz Hizmet Alımı Hakkında Genelge doğrultusunda, Bursa Şevket Yılmaz Devlet 
Hastanesi görüntüleme ünitesinin hizmetleri de Hastane idaresi tarafından hizmet alımı 
yöntemiyle yürütülmektedir. 

5283 sayılı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık 
Bakanlığına Devredilmesine Dair Kanun kapsamında Hastanenin 19 Şubat 2005 tarihi 
itibariyle SSK Başkanlığından Sağlık Bakanlığına devredilmesi sebebiyle, işin ilk projesinde 
A Blok B.03, B.04 nolu depo ve A Blok B.05 nolu eczane deposu olarak planlanan yerlerin 
görüntüleme merkezi (Tomografi, MR, Ultrasonografi) olarak düzenlenmesine karar 
verilmiş ve bu amaçla yapılan Hizmet Alım İhalesi sonrasında Burtom öze l Sağlık Tesisleri 
Ltd.Şti ile sözleşme yapılımj£ 

Burtom Özel Sağlık Tesisleri Ltd.Şti ile yapılan 21 Ekim 2005 tarihli sözleşmenin 9.2. 
maddesine göre sözleşme eki olan idari şartnamenin 55.9'uncu maddesinde "ihale konusu işin 
faal hale getirilmesi esnasında ortaya çıkacak olan bütün masraflar (cihazların kurulumu, 
kablolama, cihazların hastane bilgisayar ve otomasyon sistemine entegrasyonu, binanın fiziki 
şartlarında yapılacak değişiklik, düzenleme, tamirat, etüt, proje vb. işlerin tamamı) yüklenici 
•firma tarafından karşılanacak" devamında ise "cihazların kullanımı ile ilgili gerekli 
olabilecek ruhsat veya izin belgelerinin alınması yükleniciye aittir" denilmektedir. Mevcut 
sözleşmeden de anlaşılacağı üzere görüntüleme merkezinin teknik alt yapısmm 
oluşturulmasından Burtom özel Sağlık Tesisleri Ltd.Şti sorumludur. 
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TBMM 20 . 10 . 2009 

Bursa Şevket Yılmaz Devlet Hastanesinde meydana gelen yangın nedeniyle konunun tüm 
yönleriyle araştırılması için 26 Mayıs 2009 tarihinde gerekli inceleme ve soruşturmayı 
yapmak üzere Bakanlığımızca Müfettiş görevlendirilmiş olup, inceleme ve soruşturma 
sonucunda düzenlenen 14 Temmuz 2009 tarih ve 128/13, 171/15 sayılı Müfettiş Raporlarında; 
Görüntüleme merkezi işini yapan Burtom özel Sağlık Tesisleri Ltd. Şti. tarafından kablolama 
imalatlarının 2005 yılında yapıldığı; bu imalatların tabi olduğu, 2002 yılında yayımlanan 
Binalarm Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe göre "halojen free" kablolar 
kullanılması gerekirken, firmanın yaptığı kablolama imalatlarının mezkur Yönetmelik 
hükümlerine uygun olmadığı anlaşılmış olmakla, zikredilen firmanın hisselerinin 
%99,99'unun sahibi ve aynı zamanda şirket müdürü olan, ayrıca şirket unvanı altında 
vazedeceği münferit imzası ile şirketi 3. şahıslara, resmi ve özel kuruluşlara karşı temsil ve 
ilzama yetkili kılınan kişinin yukarıda belirtilen eylemler nedeniyle adli yönden sorumluluğu 
bulunduğu kanaatine varılarak söz konusu şahıs hakkında Suç Duyurusu Raporu düzenlendiği 
belirtilmektedir. 

Cevap 2 ve 3: 

Bursa İl Sağlık Müdürlüğünden alman bilgiye göre; hastanenin kurulu elektrik gücü 8200 
kw olup görüntüleme merkezinin ihtiyacı olan enerji 200 kw*dır. Bu ünitenin enerji tüketimi 
ise toplam enerji tüketiminin % 2.1'dir. Enerji kullanımının asgari seviyede olduğu saat 02:00 
civarında hastanenin kurulu gücünün bu bölümün gücünü karşılamada yetersiz olduğu 
düşünülmemektedir. 

Şartname hükümlerine göre öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu 
olması halinde, artışa konu işi idare sözleşme bedelinin %20'sine kadar oran dahilinde aynı 
yükleniciye yaptırmaya yetkilidir. Bu madde kapsamında yapılan tetkik sayısında belli 
dönemlerde artışlar olabilmektedir. 

Hastanede meydana gelen yangına Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekibi zamanında ve 
yeterli müdahalede bulunmuştur. Olay yerine 2 dakika gibi kısa bir sürede ulaşılmıştır. 

Duman yoğun bakım ünitesine havalandırmalar vasıtasıyla değil, elektrik kablolarının 
katlar arası dağılımının sağlandığı şaft vasıtasıyla ulaşmıştır. Jeneratör güçlerinin yetersiz 
kalması söz konusu değildir. Yangın esnasında elektrik kabloları hasar gördüğünden jeneratör 
kullanılamamıştır. 

Adli Tıp Kurumundan genel yoğun bakım ünitesindeki hastaların kesin ölüm nedenini 
gösteren rapor beklenmekte olup, rapor tamamlandığında hastaların ölüm nedeni 
anlaşılacaktır. 

Cevap 4: 

Bursa ili Devlet Hastanelerinde toplam yatak sayısı 4230 olup, bunların 305'i yoğun 
bakım yatağıdır. Bursa ilinde Sağlık Bakanlığı hastanelerinde Yoğun bakım yatak oram % 
7.2*dir. 750 yataklı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde 55 yoğun bakım yatağı bulunmakta 
olup, yoğun bakım yatak oranı % 7.3'tür. 

İl genelinde özel hastaneler ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi dahil edildiğinde, toplam 
hasta yatağı sayısı 5723 olup, bunun 559'u yoğun bakım yatağıdır. îl genelinde yoğun bakım 
yatak oranı % 9.7'dir. Dünya genelinde bu oran kamu hastanelerinde % 4.5, üniversite 
hastanelerinde %10'dur. Bu bağlamda Bursa ilindeki mevcut yoğun bakım yatak sayıları 
yeterlidir. 

İl düzeyinde yoğun bakım üniteleri ve diğer yatakların bilgileri 112 Komuta Kontrol 
Merkezi tarafından çevrim içi olarak görülmekte ve koordinasyon Komuta Merkezinden 
sağlanmaktadır. 

Olay gecesi nakledilen hastaların diğer yoğun bakım ünitelerine kabulü sırasında herhangi 
bir sorun yaşanmamıştır. Genel yoğun bakım ünitesinde bulunan toplam 16 hasta 15 dakika 
içerisinde il içindeki hastanelere ambulan"slar ile nakledilmiştir. Hastaların nakli konusunda 
112 ASYH ve 112 KKM yanında ildeki üniversite ve devlet hastaneleri ile özel hastaneler 
üzerlerine düşen görevi özveriyle yerine getirmişlerdir. 

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederim. 
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T B M M B: 8 20 . 10 . 2009 

3.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in, akaryakıttaki ÖTV artışına ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı (7/8914) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 'NA 

Aşağıdaki soru lar ımın Başbakan Sayın Recep Tay ip ERDOĞAN tarafından 
yazılı olarak cevaplandır ı lmasını saygı lar ımla d i le r im. 15 .07 .2009 

2009 yıl ının ilk 6 ayında bütçe açığının 23.2 mi lyar TL olarak, geçen yı la 
göre 13 kat daha fazla arttığının açık lanmasının hemen ardından, Hükümet 
resmi gazetede yayımladığı bir kararname ile benzin ve motorindeki ÖTV 
tutarlarını çok fahiş bir oranda artırmıştır. Bu art ış la benzine 1 litrede 23.06 
kuruş, motor inde ise 18 kuruş zam yapılmıştır . 

Buna göre ; 

1-Akaryakıt tan al ınan ÖTV tutarları hangi gerekçey le bu kadar yüksek 
miktarda art ı r ı lmışt ı r? Bu artışın amacı hükümet in önleyemediği bütçe 
açıklarının kapat ı lması mıdır? 

2-Kr iz döneminde taşıt alımlarını canlandırmak amacıy la uygulanan ÖTV 
miktarının düşürü lmes i ile taşıt alımları cazip hale get i r i l i rken, diğer taraftan 
akaryakıt f iyat larındaki ÖTV artışı ile, tabiri ca izse, va tandaşa kaşıkla veri len 
kepçeyle geri a l ınmamış mıdır? 

3-Bu ÖTV artışı ile bir süredir hükümetin uyguladığı akaryakıt taki tavan 
f iyat uygulamasının bir an lamı kalmış mıdır? 

A v . Turgut DİBEK 
Kırklarel i Mil letvekil i 

Adale t Komisyonu Üyesi 

- 9 6 -



TBMM B: 8 20 . 10 . 2009 

T.C. ' 
MALÎYE BAKANLIĞI 

Gelir Politikaları 'Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.07.0GEP.0.05-610/ 
Konu : Soru önergesi 

16.10.2009* 0 8 3 0 

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

İlgi: Başbakanlığın 19/8/2009 tarihli ve B.02.0.KKG.0.12/106-158-66/3505 sayılı yazısı. 

Kırklareli Milletvekili Turgut DİBEK'in Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ve Sayın 
Başbakanımızın tarafımca cevaplandırılmasını istediği 15/7/2009 tarihli ve 8914 esas 
numaralı yazılı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin cevabımız aşağıda açıklanmıştır. 

Akaryakıt ürünlerinde ÖTV, her bir ürün için litre, kilogram veya metreküp başına 
maktu (sabit) bir tutar olarak uygulanmaktadır. 

ÖTV Kanununun yürürlüğe girdiği 1/8/2002 tarihinden 31/12/2004 tarihine kadar 
geçen dönemde akaryakıt ürünleri için belirlenen maktu ÖTV tutarları her ay, bir önceki ayda 
uygulanan vergi tutarları esas alınmak suretiyle Devlet İstatistik Enstitüsü (yeni adıyla 
Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından açıklanan toptan eşya fiyatları endeksindeki (şimdiki 
adıyla üretici fiyatları endeksindeki) aylık artış oranında arttırılmaktaydı. ÖTV Kanununda 
yapılan değişiklikle 2005 yılı başından itibaren bu uygulamaya son verilmiştir. 

Aylık olarak uygulanan otomatik vergi artışının yürürlükten kaldırıldığı 2005 yılı 
başından 2007 yılı sonuna kadar geçen sürede akaryakıt ürünlerinden alman ÖTV'de herhangi 
bir değişiklik yapılmamıştır. • * • 

1/1/2005-30/6/2009 döneminde üretici fiyatları endeksindeki (ÜFE) artış %35,48'dir. 
15/7/2009 tarihinde yürürlüğe giren Bakanlar Kumlu Kararıyla akaryakıt ürünleri ÖTV sinde 
yapılan değişiklikle yaklaşık 4,5 yılın sonundaki ÖTV tutarındaki artış kurşunsuz benzin için 
%24,15 ve kırsal motorin için %29,96 olmuştur. Aynı dönemdeki %35,48 oranındaki ÜFE 
artış oranı ile birlikte değerlendirildiğinde ÖTV artışının gerçekleşen enflasyonun oldukça 
altında tutulduğu görülecektir. 

Vergileme alanında yapılacak düzenlemelerin etkileri Bakanlığımız ve ilgili birimlerce 
değerlendirilmektedir. Bu değerlendirmeler neticesinde izlenen ekonomik program ile bütçe 
hedefleri ve gerçekleşmeleri de göz önünde bulundurularak, ülke ekonomisinin ihtiyaçları 
çerçevesinde vergi oran veya tutarlarında değişiklikler yapılmaktadır. 

Bilgilerini arz ederim. 

Maliye Bakanı 
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T B M M B: 8 2 0 . 1 0 . 2009 

4- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk un, bir ailenin yardım ihtiyacına ilişkin Başbakandan sorusu 
ve Devlet Bakanı Hayati Yazıcı 'nın cevabı (7/8921) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 

yazılı olarak yanıtlanmasını saygıyla dilerim. 20.07.2009 

18 Temmuz 2009 tarihli Sözcü gazetesinin 9.sayfasında yer alan " Engelli 3 
kızını eve kilitleyip işe giden annenin yürek yakan feryadı: evlatlarım aç, buzdolabı 
boş, yardım edin" başlıklı insanın içini acıtan, tüylerini diken diken yapan bir haber 
yer almıştır. Haberde Adana'da Sevim Tecimen isimli bir kadının doğuştan engelli 3 
kızını bakabilmek için sabah önlerine yemeklerini koyup işe gittiği, tek başına 
kazandığı parayla geçimini sağlayamadıklarını, buzdolabında yiyecekleri olmadığı, 
çoğu akşamları aç yattıkları yer almaktadır. Anayasamızın 2.maddesi hükmüne 
göre Türkiye Cumhuriyeti, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir. Sosyal 
devlet, güçsüzleri sahip çıkıp koruyan, bakıma muhtaç kişileri bakan, açları doyuran, 
sırtında giyeceği olmayan kişileri giydiren devlettir. Nitekim Hükümetinizin, her seçim 
öncesinde kömür ve iaşe yardımları dağıtmasına hatta son yerel seçimlerden önce 
Tunceli'de elektriği ve suyu olmayan mezralardaki evlere buzdolabı ve çamaşır 
makinesi dağıtmasına yönelik eleştirilere karşı bu yardımların dağıtılmasının, 
Devletin, sosyal bir devlet olmasının gereği olarak savunmuştunuz. Bu çerçevede; 

1- Seçimler bitince unuttuğunuz Devletin sosyal niteliğini hatırlayıp haberde 
adı geçen ailenin sürekli geçimini sağlayacak bir yardım yapacak mısınız? Annenin 
üç engelli çocuğu ile yakından ilgilenmesi onları insan gibi bakımını yapıp ana 
sevgisinden yoksun bırakmadan yetiştirmesi için gerekli önlemleri alacak mısınız? 

2- Haberde adı geçen doğuştan engelli üç kız çocuğuna engelli maaşı 
bağlayacak mısınız? 

- 9 8 -



T B M M B: 8 20 . 10 . 2009 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAYI îB.02.0.006/ 2413 1 6 / 1 0 / 2 0 0 9 
KONU : 7/8921 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a)TBMM Başkanlığının, 13.08.2009 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/8921/15062/32644 sayılı yazısı. 

b)Başbakanlığm, 19.08.2009 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-158-73/3483 sayılı yazısı. 

Mersin Milletvekili Ali Rıza ÖZTÜRK'ün 7/8921 sayılı yazılı soru önergesi cevabı 
ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Hayati YAZICI 
Devlet Bakanı 

ICI 

Ek: Soru önergesi Cevabı 
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T B M M B: 8 20 . 10 . 2009 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAYI : B.02.0.007.00/ 1244 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

07 / 9 / 2 0 0 9 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sayın Hayati YAZICI) 

İLGİ: a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nin 13.08.2009 tarih ve 
KAN.KARMD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/8921/15062/32644 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü'nün 19.08.2009 tarih ve 
B.02.0.KKG.0.12/106-158-73/3483 sayılı yazısı. 

c) 28.08.2009 tarih ve B.02.0.006/2033 sayılı yazınız. 

İlgi (c) yazınız ekinde Mersin Milletvekili Sayın Ali Rıza ÖZTÜRK'e ait 7/8921 esas 

nolu yazılı soru önergesi Bakanlığıma bağlı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 

Müdürlüğüne incelettirilmiş olup, hazırlanan cevap ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Selma Aliye KA 
Devlet Bakanı 

Ek: 1 Yazı 

V.C. 
O E \ L E T BAKANLIĞI 
T A R İ H : o S . a . j i ^ ^ s Ö 
SAYI : 2.1 k o 
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KONU 

Mersin Milletvekili Sayın Ali Rıza ÖZTÜRK' e ait Başbakan Sayın Recep 
Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı olarak cevaplandırılmak üzere Türkiye 
Büyük Millet Meclisi .Başkanlığına verilen 20.07.2009 târih ve 6885(8921) sayılı 
soru önergesi 

SORU 
SAHİBİ 

SORULAR 

CEVAPLAR 

Mersin Milletvekili Sayın Ali Rıza ÖZTÜRK 

18 Temmuz 2009 tarihli Sözcü gazetesinin 9.sayfasında yer alan "Engelli 
3 kızını eve kilitleyip işe giden annenin yürek yakan feryadı: evlatlarım aç, 
buzdolabı boş, yardım edin" başlıklı insanın içini acıtan, tüylerini diken diken 
yapan bir haber yer almıştır. Haberde Adana'da Sevim Tecimen isimli bir 
kadının doğuştan engelli 3 kızını bakabilmek için sabah önlerine yemeklerini 
koyup işe gittiği, tek başına kazandığı parayla geçimini sağlayamadıklarını, 
buzdolabında yiyecekleri olmadığı, çoğu akşamları aç yattıkları yer almaktadır. 
Anayasamızın 2.maddesi hükmüne göre Türkiye Cumhuriyeti, demokratik, laik 
ve sosyal bir hukuk Devletidir. Sosyal devlet, güçsüzleri sahip çıkıp koruyan, 
bakıma muhtaç kişileri bakan, açları doyuran, sırtında giyeceği olmayan kişileri 
giydiren devlettir. Nitekim Hükümetinizin, her seçim öncesinde kömür ve iaşe 
yardımları dağıtmasına hatta son yerel seçimlerden önce Tunceli'de elektriği ve 
suyu olmayan mezralardaki evlere buzdolabı ve çamaşır makinesi dağıtmasına 
yönelik eleştirilere karşı bu yardımların dağıtılmasının, Devletin, sosyal bir 
devlet olmasının gereği olarak savunmuştunuz. Bu çerçevede; 

1- Seçimler bitince unuttuğunuz Devletin sosyal niteliğini hatırlayıp haberde adı 
geçen ailenin sürekli geçimini sağlayacak bir yardım yapacak mısınız? Annenin 
üç engelli çocuğu ile yakından ilgilenmesi onları insan gibi bakımını yapıp ana 
sevgisinden yoksun bırakmadan yetiştirmesi için gerekli önlemleri alacak 
mısınız? 
2- Haberde adı geçen doğuştan engelli üç kız çocuğuna engelli maaşı bağlayacak 
mısınız? 

1- 2- Selma TECİMEN'in özürlü çocuklarının evde bakım hizmetinden 
yararlandırılması amacıyla Adana İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nce durumları 
değerlendirilmiştir. Bakım Hizmetleri Değerlendirme Heyeti tarafından ikamet 
adresinde yapılan inceleme sonucunda; Sinem ve Sezgi SERİN'in evde bakım 
hizmetinden yararlandırılması uygun görülmüştür. 

Annenin engelli çocukları ile yakından ilgilenmesi ve bakımlarını 
yaparak anne sevgisinden yoksun bırakılmadan yetişmeleri için Özürlüler 
Kanunu çerçevesinde 2009 Temmuz ayı itibariyle Selma TECİMEN'in özürlü 
iki çocuğu için evde bakım hizmetine ilişkin onay alınmış olup, annenin banka 
hesabına aylık 992 TL. düzenli olarak yatırılmaktadır. 

Sosyal Devlet olmanın gereğini yerine getirmek üzere 2005 yılında 
çıkarılan Özürlüler Kanunu ile halihazırda 186.457 ağır özürlüye ulaşılmış ve 
devletin desteği de sağlanmıştır. 
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Sayı :B.02.1.SYD.0.65/331- 12752 31/08/2009 
Konu : Soru önergesi 7/8921 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sn. Hayati YAZICI) 

ligi: 28/08/2009 tarihli ve B.02.0.006/2033 sayılı yazınız. 

tlgi yazınızda belirtilen Mersin Milletvekili Sayın Ali Rıza ÖZTÜRK'ün Sayın 
Başbakanımıza tevcih ettiği 7/8921 sayılı yazılı soru önergesine verilen cevap ekte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

T . C . 
D E V L E T BAKANLIĞI 

EK: Soru Önergesi Cevap TA*,H :
 ^\,3.2joo3 

S A Y I *' 2 1 0 ^ 

- 1 0 2 -

TİC. 
BAŞBAKANLIK 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü 
(Strateji Geliştirme Müdürlüğü) 



T B M M 20 . 10 . 2009 

M E R S İ N M İ L L E T V E K İ L İ S A V I N A L İ R I Z A Ö Z T Ü R K ' Ü N 7/8921 S A Y I L I 
S O R U Ö N E R G E S İ İ L E İ L G İ L İ O L A R A K ; 

t 
Anayasada ifadesini bulan Sosyal Devlet ilkesinin gereklerini yerine getirerek 

vatandaşlarına insan onuruna yaraşır asgari bir yaşam düzeyi sağlamak için idari 
yapı lanmamızda çeşitli kurumlar oluşturulmuştur. Bu kurumlar ya doğrudan doğruya sosyal 
yardım v e hizmet alanıyla görevli kılınmakta ya da kendi görev alanlarına ek olarak parasal 
transferler yaparak yoksullukla mücadele etmekte ve sosyal barışı sağlama yolunda 
çalışmalarda bulunmaktadır. 

Sosyal Yardımlaşma v e Dayanışma Genel Müdürlüğü ( S Y D G M ) , Ülkemizde sosyal 
yardım hizmetlerini en yaygın, kapsamlı ve organize biç imde yürüten kurumdur. S Y D G M , 
sosyal yardım faaliyetlerini 1986 yı l ında çıkarılan 3 2 9 4 sayılı Sosyal Yardımlaşma v e 
Dayanışmayı Teşvik Kanunu ile oluşturulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik 
Fonu kaynaklarıyla yürütmektedir. Bu kaynakları y ine aynı yasa île ülkemizdeki tüm il ve 
i lçede oluşturulan ve başkanlıklarını illerde Valilerin ilçelerde ise Kaymakamların yaptığı 973 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ( S Y D V ) aracılığıyla kullanmaktadır. Soru 
önerges inde iddia edilenin aksine S Y D G M faaliyetlerini, seçim öncesi veya seç im sonrası 
gibi dönemse l l ik içinde değil tüm yıl boyunca belirli programlar çerçevesinde v e önceden 
belirlenen periyotlarda yapmaktadır. 

Soru önergesine mesnet teşkil eden ve son günlerde görsel medya organlarında sıkça 
yer verilen habere ilişkin olarak : 

• Soru önerges inde adı g e ç e n Sel m a T E C İ M E N ' e (soru önergesinde Sev im T E C İ M E N 
olarak yaz ı lmış ) Seyhan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 
1 7 . 0 7 . 2 0 0 9 tarihinde 1.000 TL acil ihtiyaçlar için nakdi yardım yapı lmış; 2 7 . 0 7 . 2 0 0 9 
tarihinde d e 3 .000 TL I yı l l ık kira bedeli olarak ödenmiştir. 

• Şahsın özürlü çocukları için 2 0 2 2 maaşı başvurusu al ınmış, bunun neticesinde 
kızlarından Fulya S E R İ N maaşa bağlanmış; diğer kızları Sezgi ve S inem SERİN' in 
evrakları ise işlem g ö r m e y e devam etmektedir. 

• Ayrıca Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından stts. konusu vatandaşların Evde 
Bakım Ayl ığ ı alabilmesi için gerekli işlemler yapılmış olup; her bir kız için 4 9 6 T L 
olmak üzere 2 kızı için Ağustos ayından itibaren geçerli olmak üzere 9 9 2 TL maaş 
bağlanmıştır. 

• Üçüncü kız için ise yakın akrabalarından birinin vasi tayin edi lmesi durumunda 

müracaatı değerlendirilebilecektir. 

• Ayrıca Zihinsel Engell i ler Vakfı Uç çocuğun eğit imini üst lenme taahhüdünde 

bulunmuş o lup eğ i t im konusunda da Seyhan S Y D V ' n i n destek v e yardımları devam 

edecektir. 

ö z e t l e soru önerges ine mesnet teşkil eden vaka, Sosyal D e v l e t İlkesinin bir gereği 

olarak ç ö z ü m l e n m i ş v e bahsi g e ç e n vatandaşlarımızın toplumsal hayata katılımları için ciddi 

bir adım atılmıştır. 
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5.- Adana Milletvekili Recai Yıldırım 'ın, Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli 
Projesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker'in cevabı (7/8925) 

Son 6-7 yıldan beri, özellikle de son 2 yıldır ülkemizin tarım sektörü can çekişir hale 
gelmiştir. Uygulanan politikaların milyonlarca üreticinin ihtiyaçlarına göre düzenlenmediği, 
küresel sermayenin dayatmalarına göre belirlendiği ve tatbik edildiği endişeleri bu süre içinde net 
olarak ortaya çıkmaktadır. Sürekli olarak azaltılan ve seçim zamanlarında 'bahşiş' gibi sunulan 
teşviklerle üretici ekimden uzaklaştınlirken aynı süre içinde doğal sonuç olarak Türkiye 'Kendi 
kendine yeten ülke' olmaktan çıkarılmış, ithalata bağımlı hale getirilmiştir. 

Hükümeti devraldığınız 2002 yılından bu yana tarımsal dış ticaret açığındaki seyir tesadüf 
olmamakla birlikte uygulanan politikalarla bariz şekilde örtüşmesi dikkate şayandır. 2002 yılı dış 
ticaret müsteşarlığı verilerine göre 2.293 milyar dolar ihracata karşın 2.162 milyar dolar ithalatla 
131 milyon dolar olan ihracat fazlası ne yazık ki, sürekli gerilemiş ve geçen yıl itibarıyla ithalat 
zirve yapmıştır. 2008 de hububat, yağ, gübre ve yağlı tohumlar ithalatı yüzde 119,6 artarak 6 
milyar 392 milyon dolara ulaşmasının izahı, elbette uygulanan tarım politikalarında gizlidir. 

Gelinen noktada, 2008'deki tarımsal dış ticaret açığı da 2007 yılına göre yüzde 169 
oranında artmış ve 2007 yılında 916 milyon dolar olan tarım ürünleri dış ticaret açığı 2 milyar 
464 milyon dolara yükselmiştir. Bunun da izahını, son 7 yıllık tarım politikalarında aramak 
gerekmektedir. 

Son yedi yılda ülke tarımı, adım adım yok olma noktasına gelirken, geçtiğimiz günlerde 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığfnca açıklanan 2010 yılında uygulamaya konulması planlanan 
"Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli" ise haklı olarak kuşkuyla 
karşılanmaktadır. Proje, ilk başta doğru bir proje gibi görünse de değişik kaygıları, kuşkuları da 
beraberinde getirmektedir. Türkiye'yi 30 havzaya bölen ve bu havzalara göre teşvik sistemi 
getiren model ile kaynakların daha etkin kullanımının amaçlandığı açıklanmıştır. Hangi ürünün 
hangi bölgede daha verimli olduğu, buna göre üreticilerin ürün tercihine yönlendirileceği, 
böylece verimin artırılmasının hedeflendiği bildirilmiştir. 

22/07/2009 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Recai YILDIRIM 
MHP Adana Milletye 
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Bu hususlar çerçevesinde; 

1- Türkiye Tarım Havzaları Üretim Ve Destekleme Modeli ile ilgili çalışma ve 
araştırmalarda herhangi bir küresei sermaye veya yabancı bir ülkenin etki ve baskısı olmuş 
mudur? 

2- Bu modelde Uluslararası Para Fonu'nun (ÎMF), BM Tarım ve Gıda örgütü'nün (FAO), 
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'nın (OECD), Dünya Ticaret örgütü'nün (DTÖ) etkisi 
veya katkısı ne ölçüdedir? 

3- Tarım Bakanı'nın ifadesine göre "Hangi ürünün nerede, ne kadar üretileceğine karar 
vermeyi sağlayacak" olan bu model ile sürekli artan dış ticaret açığı gerçeğinde, aslında 
Türkiye'nin mi ihtiyaçları planlanacak yoksa yabancı çiftçilerin mi? 

4- Tarım Bakanı'nın "Bir tuşla bütün ürünlerle ilgili her türlü veriye ulaşma imkânına 
sahip olacağız" sözüyle ifade ettiği modelin, Türkiye'de yeni ithalat fırsatçıları oluşturmayacağı 
garantisi verilebilecek midir? 'Tek tuşla' ulaşılan Türkiye'nin veri bankası bütün ülke 
çiftçilerinin hizmetine sunulabilecek midir? 

5- Tarım Bakanı "Modelde 30 yıla ait 21 milyon iklim verisi sisteme işlendi. Toprakla 
ilgili 11 değişik veri grubu işlendi. 22 milyon toprak kaydı var. Eğim, yön ve yüksekliğe ilişkin 
500 milyon nokta verisi var. Nüfus, hayvancılık ve canlı varlıklara ilişkin bilgiler var. Tarımsal 
ticarete ilişkin veriler var. Bu projede 525 milyon 782 bin kayıt işlendi. Çiftçi Kayıt Sisteminden 
veriler kullanıldı, hangi bölgelerde hangi ürünlerin yetiştirildiği, ne şekilde desteklendiği, 
ürünlerin destekleme hassasiyetine ilişkin veriler işlendi." diyor. Türkiye'nin tarımla ilgili çok 
stratejik bilgileri, tarımsal mahremiyeti, dahası Ülkenin güvenliğini de ilgilendireceği kuşkusuz 
olan stratejik bilgileri ÎMF, FAO, OECD ve DTÖ ile paylaşıldı mı? Paylaşıldı ise gerekçesi 
nedir? 

6- Tarım Bakanı'nın, tarım havzasını; "Ülkenin idari yapılanmasına da uygun olarak 
yönetilebilir büyüklükte, tarım ürünlerinin hem ekonomik hem de ekolojik anlamda 
yetiştirilebildiği bölge" olarak tanımlamasının, Türkiye'yi eyaletlere bölen idari yapılanma 
projeleriyle bir ilgisi var mıdır? 

7- Bir taraftan sözde verimliliği esas alan bir modelin açıklandığı bu günlerde, Karadeniz 
bölgesindeki fındık alanlarını daraltma çabası ve baskısı nasıl izah edilecektir? 

8- Teşvik dışındaki havzalarda verimli ancak küçük toprak alanlarında ekim yapan ve 
modelin desteklemediği küçük çiftçilerin mağduriyeti nasıl giderilecektir? 

9- Bu model ile çok sayıdaki küçük üreticilerin kırsaldan kent varoşlarına göç etmesi 
kaçınılmaz olacaktır. Çok muhtemel bu süreç, sadaka toplumu oluşturma politikalarının bir 
parçası ve uzantısı mıdır? 

10- Üreticilerin çoğu gelecek mevsim için ekim planlamasını yapmışken, 2010'daki 
ürünleri kapsayan modelde havzalara yönelik ürün desteği boşta kalacaktır. Bu durumda sayısız 
çiftçi daha çok zarar edecek, mağdur olacaktır. Bunu önlemek için hangi tedbirler alınacaktır? 
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T.C. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.12.0.SGB.0.03-610- 3865 
Konu : Soru Önergesi 19 E K İ M 2 0 0 9 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) 13.08.2009 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/8925/15125/32800 sayılı yazı, 
b) 19.08.2009 tarihli ve B.02.0.KKG.0.12/106-158-77/3525 sayılı yazı. 

İlgi (a)'da kayıtlı yazınız ile Başbakanlığa gönderilen ve İlgi (b)'de kayıtlı yazı ile 
Başbakanlıktan Bakanlığımıza gönderilen yazı ekinde yer alan Adana Milletvekili Recai 
YILDIRIM'a ait 7/8925 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımız görüşü ekte 
sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Mehdi EKER 
Bakan 

EKLER: 
1 - Görüş 7/8925 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 
önerge Sahibi : -.Recai YILDIRIM 

Adana Milletvekili 
Esas No :7/8925 

Son 6-7 yıldan beri, özellikle de son 2 yıldır ülkemizin tarım sektörü can çekişir hale 
gelmiştir. Uygulanan politikaların milyonlarca üreticinin ihtiyaçlarına göre düzenlenmediği, 
küresel sermayenin dayatmalarına göre belirlendiği ve tatbik edildiği endişeleri bu süre içinde net 
olarak ortaya çıkmaktadır. Sürekli olarak azaltılan ve seçim zamanlarında 'bahşiş' gibi sunulan 
teşviklerle üretici ekimden uzaklaştırılırken aynı süre içinde doğal sonuç olarak Türkiye 'Kendi 
kendine yeten ülke' olmaktan çıkarılmış, ithalata bağımlı hale getirilmiştir. 

Hükümeti devraldığınız 2002 yılından bu yana tarımsal dış ticaret açığındaki seyir tesadüf 
olmamakla birlikte uygulanan politikalarla bariz şekilde örtüşmesi dikkate şayandır. 2002 yılı dış 
ticaret müsteşarlığı verilerine göre 2.293 milyar dolar ihracata karşın 2.162 milyar dolar imalatla 
131 milyon dolar olan ihracat fazlası ne yazık ki, sürekli gerilemiş ve geçen yıl itibarıyla ithalat 
zirve yapmıştır. 2008 de hububat, yağ, gübre ve yağlı tohumlar ithalatı yüzde 119,6 artarak 6 
milyar 392 milyon dolara ulaşmasının izahı, elbette uygulanan tarım politikalarında gizlidir. 

Gelinen noktada, 2008'deki tarımsal dış ticaret açığı da 2007 yılına göre yüzde 169 
oranında artmış ve 2007 yılında 916 milyon dolar olan tarım ürünleri dış ticaret açığı 2 milyar 
464 milyon dolara yükselmiştir. Bunun da izahını, son 7 yıllık taran politikalarında aramak 
gerekmektedir. 

Son yedi yılda ülke tarımı, adım adım yok olma noktasına gelirken, geçtiğimiz günlerde 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nca açıklanan 2010 yılında uygulamaya konulması planlanan 
"Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli" ise haklı olarak kuşkuyla 
karşılanmaktadır. Proje, ilk başta doğru bir proje gibi görünse de değişik kaygıları, kuşkulan da 
beraberinde getirmektedir. Türkiye'yi 30 havzaya bölen ve bu havzalara göre teşvik sistemi 
getiren model ile kaynakların daha etkin kullanımının amaçlandığı açıklanmıştır. Hangi ürünün 
hangi bölgede daha verimli olduğu, buna göre üreticilerin ürün tercihine yönlendirileceği, 
böylece verimin artırılmasının hedeflendiği bildirilmiştir. Bu hususlar çerçevesinde; 
SORU l)Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli ile ilgili çalışma ve 
araştırmalarda herhangi bir küresel sermaye veya yabancı bir ülkenin etki ve baskısı olmuş 
mudur? 
SORU 2) Bu modelde Uluslararası Para Fonu'nun (İMF), BM Tarım ve Gıda örgütü'nün (FAO), 
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'nın (OECD), Dünya Ticaret örgütünün (DTÖ) etkisi 
veya katkısı ne ölçüdedir? 
CEVAP 1-2) Söz konusu projede hiçbir dış kaynak kullanılmamış olup, proje finansmanı genel 
bütçe kalemleri ile gerçekleştirilmiştir. Tarım kesiminin ihtiyaçları ve milli kalkınma 
hedeflerimiz doğrultusunda çalışma yapılmıştır. 
SORU 3) Tarım Bakanı'nın ifadesine göre "Hangi ürünün nerede, ne kadar üretileceğine karar 
vermeyi sağlayacak" olan bu model ile sürekli artan dış ticaret açığı gerçeğinde, aslında 
Türkiye'nin mi ihtiyaçları planlanacak yoksa yabanct çiftçilerin mi? 
CEVAP 3) Model, ithalatın azaltılması, ihracatın artırılması ve toplumsal refahın maksimize 
edilmesini amaçlamaktadır. 
SORU 4) Tarım Bakanı'nın "Bir tuşla bütün ürünlerle ilgili her türlü veriye ulaşma imkânına 
sahip olacağız" sözüyle ifade ettiği modelin, Türkiye'de yeni ithalat fırsatçıları oluşturmayacağı 
garantisi verilebilecek midir? Tek tuşla' ulaşılan Türkiye'nin veri bankası bütün ülke çiftçilerinin 
hizmetine sunulabilecek midir? 
CEVAP 4) Sisteme ait veritabanı Bakanlıkça belirlenen kullanıcılar tarafından görülebilmektedir. 
SORU 5) Tarım Bakanı "Modelde 30 yıla ait 21 milyon iklim verisi sisteme işlendi. Toprakla 
ilgili 11 değişik veri grubu işlendi, 22 milyon toprak kaydı var. Eğim, yön ve yüksekliğe ilişkin 
500 milyon nokta verisi var. Nüfus, hayvancılık ve canlı varlıklara ilişkin bilgiler var. Tanmsal 
ticarete ilişkin veriler var. Bu projede 525 milyon 782 bin kayıt işlendi. Çiftçi Kayıt Sisteminden 
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veriler kullanıldı, hangi bölgelerde hangi ürünlerin yetiştirildiği, ne şeküde desteklendiği, 
ürünlerin destekleme hassasiyetine ilişkin veriler işlendi." diyor. Türkiye'nin tarımla ilgili çok 
stratejik bilgileri, tarımsal mahremiyeti, dahası* ülkenin güvenliğini Öe ilgilendireceği kuşkusuz 
olan stratejik bilgileri IMF, FAO,'. OECD ve DTÖ ile paylaşıldı mı? Paylaşıldı ise gerekçesi 

• nedir? 
CEVAP 5) İlgili kurum ve kuruluşlardan sadece veri temini yapılmıştır. 
SORU 6) Tarım Bakanı'nın, tarım havzasını; "Ülkenin idari yapılanmasına da uygun olarak 
yönetilebilir büyüklükte, tarım ürünlerinin hem ekonomik hem de ekolojik anlamda 
yetiştirilebildiği bölge" olarak tanımlamasının, Türkiye'yi eyaletlere bölen idari yapılanma 
projeleriyle bir ilgisi var mıdır? 
CEVAP 6) Türkiye tarım havzaları, iklim, topografya, arazi kullanımı, toprak gibi tarımsal 
üretim için göz önünde bulundurulması şart olan, önemli ve öncelikli kriterlere göre 
belirlenmiştir. Aynı ilin idari sınırlan içerisinde yer alan ancak iklim, toprak, topografya ve arazi 
kullanımı konularına göre benzer nitelikte olmayan ilçeler farklı havzalara düşmüştür. Fiziksel, 
yani coğrafîk ve iklimsel koşullara bağlı olarak ülkemizde 30 tarım havzası belirlenmiştir. 
Çalışmanın amacı tarım havzalarının Tarım Kanunu'nun 14. maddesi gereğince belirlenmesidir. 
SORU 7) Bir taraftan sözde verimliliği esas alan bir modelin açıklandığı bu günlerde, Karadeniz 
bölgesindeki fındık alanlarını daraltma çabası ve baskısı nasıl izah edilecektir? 
CEVAP 7)2844 sayılı Fındık Üretiminin Planlanması ve Dikim Alanlarının Belirlenmesi 
Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayanarak 22.11.2001 tarihinde yürürlüğe giren 2001/3267 sayılı 
Fındık Alanlarının Tespitine Dair Bakanlar Kurulu Karan ile Fmdık üretimine izin verilecek 
alanlar 13 il ve 86 ilçe ile smırlandınlmıştır. Buna göre 1 inci ve 2 nci sınıf tarım arazilerinde, % 
6'dan daha az eğimli 3 üncü sınıf tanm arazilerinde ve rakımı 750 metrenin üzerindeki tanm 
arazilerinde fındık bahçesi tesis edilmesine ve yenilenmesine izin verilemez. 
SORU 8) Teşvik dışındaki havzalarda verimli ancak küçük toprak alanlannda ekim yapan ve 
modelin desteklemediği küçük çiftçilerin mağduriyeti nasıl giderilecektir? 
SORU 9) Bu model ile çok sayıdaki küçük üreticilerin kırsaldan kent varoşlanna göç etmesi 
kaçınılmaz olacaktır. Çok muhtemel bu süreç, sadaka toplumu oluşturma politikalannın bir 
parçası ve uzantısı mıdır? 
CEVAP 8-9) Öncelikle "teşvik dışındaki havza" gibi bir kavram düşünülemez. Her tarım 
havzasında üretilmesi önerilen çok sayıda ürün mevcuttur. Hiçbir havza teşvik dışında değildir. 
Verimli ve küçük toprak alanlannda ekim yapan küçük çiftçilerimizin mağduriyeti söz konusu 
değildir. Çünkü sistem, havza bazmda üretim önerisinde bulunmaktadır. Herhangi bir havzada 
yer alan ilçelerde ekim yapan her çiftçi bulunduğu havzalarda önerilen ürünleri ekebilecektir. 
Modelde işletme büyüklüğü gibi bir kavram bulunmamaktadır. Modelin kullandığı verimlilik 
verisi ise işletme verimi değil, toprak verimidir (kg/da), yani toprak-bitki uyumu ile ilgili bir 
kavramdır. Bu durumda, küçük Ölçekli üreticilerin herhangi bir kaybı ya da mağduriyeti söz 
konusu olmadığı gibi, her ölçekteki çiftçiye katkı sağlamanın hesabı yapılmıştır. 
SORU 10)Üreticilerin çoğu gelecek mevsim için ekim planlamasını yapmışken, 2010'daki 
ürünleri kapsayan modelde havzalara yönelik ürün desteği boşta kalacaktır. Bu durumda sayısız 
çiftçi daha çok zarar edecek, mağdur olacaktır. Bunu önlemek için hangi tedbirler alınacaktır? 
CEVAP 10)Destekleme, sadece fark ödemesinde yer alan ürünleri kapsamaktadır ve fark 
ödemesi kapsamındaki destekler uygulanacaktır. Yani çiftçimiz mazot, gübre vb diğer 
desteklerimizden faydalanmaya devam edecektir. Bununla birlikte Modelin üretim öngörüsü, 
çiftçi alışkanlıklarında da birden bire farklılık oluşturulmaması adına Çiftçi Kayıt Sistemi ürün 
deseni ile uyumlulaştırılmıştır. 
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Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Mehmet ŞİMŞEK tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla 

Dt. Şevket KÖSE 
Adıyaman Milletvekili 

Haziran ayında son bulan ve kimi ürünlerde bir süre daha uzatılan çeşitli vergi 

indirimleri, piyasada olumlu tepki görmüştür. Bununla birlikte, vergi indiriminin daha fazla 

sektörde uygulanabileceği görüşü kamuoyunda dile getirilmiştir. Bu bağlamda: 

1. Akaryakıt sektöründe uygulanacak vergi indirimlerinin piyasada ne gibi etkilerinin 

olacağına dair herhangi bir araştırma yapılmış mıdır? 

2. Akaryakıt sektöründe bu vergi indirimleri neden uygulanmamıştır? 

3. önümüzdeki günlerde akaryakıt sektöründe bu gibi vergi indirimleri uygulamayı 

düşünüyor musunuz? 
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6.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse 'nin, akaryakıt sektöründe vergi indirimi uygulanmasına 
ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı (7/9077) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 



TBMM B: 8 20 . 10 . 2009 

T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

Gelir politikaları Genel Müdürlüğü 

"Sayı : B.07.0.GEP.0.05-610/ 
Konu : Soru önergesi 

1u.lQ.2Q09* 0 8 3 3 

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

ilgi: 13/8/2009 tarihli ve A. 01.0.GNS.0.10.00.02/4725 sayılı yazısı. 

İlgide belirtilen yazının eki listede yer alan ve Adıyaman Milletvekili Şevket 
KÖSE'nin tarafıma tevcih ettiği 1/7/2009 tarihli Ve 9077 esas numaralı yazılı soru önergesi ile 
15/7/2009 tarihli ve 9085 esas numaralı yazılı soru önergesindeki hususlara ilişkin cevabımız 
aşağıda açıklanmıştır. 

Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV, her bir ürün için litre, kilogram veya metreküp başına 
maktu (sabit) bir tutar olarak uygulanmaktadır. 

ÖTV Kanununun yürürlüğe girdiği 1/8/2002 tarihinden 31/12/2004 tarihine kadar 
geçen dönemde akaryakıt ürünleri için belirlenen maktu ÖTV tutarları her ay, bir önceki ayda 
uygulanan vergi tutarları esas alınmak suretiyle Devlet İstatistik Enstitüsü (yeni adıyla 
Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından açıklanan toptan eşya fiyatları endeksindeki (şimdiki 
adıyla üretici fiyatları endeksindeki) aylık artış oranında arttırılmaktaydı. ÖTV Kanununda 
yapılan değişiklikle 2005 yılı başından itibaren bu uygulamaya son verilmiştir. 

Aylık olarak uygulanan otomatik vergi artışının yürürlükten kaldırıldığı 2005 yılı 
başından 2007 yılı sonuna kadar geçen sürede akaryakıt ürünlerinden alınan ÖTV'de herhangi 
bir değişiklik yapılmamıştır. 

1/1/2005-30/6/2009 döneminde üretici fiyatları endeksindeki"(ÜFE) artış %35,48'dir. 
15/7/2009 tarihinde yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararıyla akaryakıt ürünleri ÖTV sinde 
yapılan değişiklikle yaklaşık 4,5 yılın sonundaki ÖTV tutarındaki artış kurşunsuz benzin için 
%24,15 ve kırsal motorin için %29,96 olmuştur. Aynı dönemdeki %35,48 oranındaki ÜFE 
artış oranı ile birlikte değerlendirildiğinde ÖTV artışının gerçekleşen enflasyonun oldukça 
altında tutulduğu görülecektir. 

öte yandan, ÖTV ve KDV toplamının perakende satış fiyatı içindeki payı, Mayıs 2009 
itibarıyla Almanya'da benzinde %66,5 motorinde %61,4; İngiltere'de benzinde %67,84 
motorinde %63,38; Fransa'da benzinde %65,57 motorinde %60,32 olup, ülkemizde ÖTV 
artışlarından sonra (22/8/2009 itibarıyla) söz konusu pay benzinde • %66,82 ve kırsal 
motorinde %57,78'dir. 

Vergileme alanında yapılacak düzenlemelerin etkileri Bakanlığımız ve ilgili birimlerce 
değerlendirilmektedir. Bu değerlejıdirmeler neticesinde izlenen ekonomik program ile bütçe 
hedefleri ve gerçekleşmeleri de göz önünde bulundurularak, ülke ekonomisinin ihtiyaçları 
çerçevesinde vergi oran veya tutarlarında değişiklikler yapılmaktadır. 

Bilgilerini arz ederim. ^ m 

İehmet ŞİMŞEK 
Maliye Bakanı 
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7.- istanbul Milletvekili Sacid Yıldız 'ın, turizm alanında yapılan bir KDV artışına ilişkin sorusu ve 
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı (7/9086) 

T Ü R K İ Y R B Ü Y Ü K M Î I . L R J MI-CI . İS İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağıdaki sorularımın Mal iye Bakanı Sayın Mehmet Ş İ M Ş E K tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla 

Tur izm sektörü geçt iğimiz yıllarda önemli bir büyüme yakalamışken son zamanlarda 
Hükümet tarafından yapılan düzenlemeler ile ciddi yaralar almaya başlamıştır. Mal iye 
Bakanlığı tarafından, bir inci sınıf lokantalar ile 3 yı ldız ve üzeri oteller, tatil köyleri gibi 
tesislerin bünyesindeki lokantalarda uygulanan K D V oranı % 8'den % I8 'c çıkarılmıştır. 
Zaten her şey dahil sistemin darbe vurduğu turizm sektörü, sezon ortasında yapılan % 10'luk 
K D V artışıyla büyük zarar görecektir. Ayn ı zamanda hükümetten teşvik beklerken aniden 
gelen bu zam, sektöre büyük bir yük getirecektir. Sektör i le i lg i l i dernek ve kuruluşların 
görüşlerine başvurulmadan, apar topar alınan bu kararın tur izm sektörüne büyük zarar 
vereceği açıkça görülmekledir. Tüm dünyada küresel ekonomik kr iz ile bir l ikte tüm vergiler 
indir i l i rken b iz im ülkemizde sürekli K D V zamları yapılmaktadır. Hükümet 2008 yı l ı başında, 
turizm sektörüne destek olmak amacıyla K D V oranlarını % 18'den % 8'e indirmişt i . Yapılan 
zamlar ise Hükümet in kararından erken vazgeçtiğini göstermektedir. 

Bu nedenle; 

1- Bu artış neden sezonun en canlı olduğu döneme denk get i r i lmişt i r? 
2- Yapılan zam ile tur izm sektöründe istihdam, turist sayısı ve tur izmin ülke ekonomisine 

katkısı gibi alanlarda bir daralma beklenmekte midir? 
3- Tur izm alanında yapılan bu K D V zammı, bölçe açığını kapatmak için mi yapılmıştır? 
'4- K D V oranında % 10'luk bu artış yapılırken sektör yetk i l i ler in in görüşleri neden 

dikkale alınmamıştır? 
5- Kül tür ve Tur izm Bakanı Sayın Hrtuğrııl G Ü N A Y televizyondaki bir konuşmasında bu 

zamma taraftar olmadığını söylemiştir. İ lg i l i Bakanın bu konudaki görüşleri neden 
dikkale alınmamıştır? 

6- Yapılan zammın tur izm sektörüne ağır bir yük getirdiği kamuoyunda di le 
getiri lmektedir. Bu nedenle yapılan zammın geri alınması söz konusu mudur? 

Prof. Dr. Sacid Y I L D I Z 
CHP İstanbul Mi l le tvek i l i 
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T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü 

1 6.10,2009 0 8 3 4 
AYI : B.07.0.GEP.0.04-610/ 

KONU : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi: 13.08.2009 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-14725 sayılı yazı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Sacid YILDIZ'ın, tarafıma tevcih ettiği 7/9086 sayılı yazılı 
soru önergesinde birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip olan yerler ile üç 
yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki lokantalarda katma 
değer vergisi oranının % 18 olarak uygulanacağı hükmüne ilişkin olarak sorulara yer verilmiş 
olup, bu hususlara ilişkin cevabımız aşağıda yer almaktadır. 

2007/12143 sayılı BKK ile lokantalarda ve otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri 
konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmetlerinde katma değer vergisi oranı 01.01.2008 
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere % 8'e indirilmiştir. 

Vergi mevzuatına ilişkin değişiklikler, izlenen ekonomik program, bütçe hedefleri ve 
gerçekleşmeleri, kamu finansman dengesi göz önünde bulundurularak değerlendirilmektedir. 
2009/15200 sayılı BKK ile düzenlenen KDV oran artırımı da bu doğrultuda yapılmış bir 
düzenlemedir. 

Birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip olan yerler ile Uç yıldız ve 
üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki lokantalarda katma değer vergisi 
oranını artıran düzenleme, 2009/15200 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı olarak "yürürlüğe 
girmiştir. 

2009/15200 sayılı BKK ile 15.07.2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere birinci 
sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip olan yerler ile Uç yıldız ve üzeri oteller, tatil 
köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki lokantalarda KDV oranının % 18 olarak 
uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. Yalnızca, üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve 
benzeri tesislerde verilen yemek hizmetlerinden geceleme hizmeti satın almaksızın 
yararlanılması halinde bu hizmetler % 18 oranda vergilendirilecektir. Ancak, geceleme 
hizmeti dışında olup, mutat olarak geceleme hizmeti kapsamında sunulan hizmetlere ilişkin 
bedellerin, geceleme bedeline dahil edilerek geceleme-konaklama bedeli olarak tek bir bedel 
alınması ve fatura edilmesi halinde yemek hizmeti de geceleme hizmeti ile birlikte % 8 
oranında KDV'ye tabi olacaktır. Örneğin, her şey dahil, tam pansiyon veya yarım pansiyon 
sistemlerinde geceleme hizmetine dahil edilen kahvaltı, öğle yemeği veya akşam yemeği 
öğünlerinden tek bir bedel alınması ve faturada geceleme bedeli olarak gösterilmesi halinde 
söz konusu hizmetler % 8 oranında KDV'ye tabi olacaktır. 

Konaklama hizmetlerinde KDV oranı % 8 olarak uygulanmaya devam edilmekte olup, 
söz konusu düzenlemenin bu anlamda turizm sektörünü olumsuz etkilemesi 
beklenmemektedir. 

Bilgilerini arz ederim. 

Mehmet ŞİMŞEİ 
Maliye Bakanı 

- 1 1 2 -



T B M M B: 8 20 . 1 0 . 2009 

8.-Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, akaryakıttaki ÖTV zammına ilişkin sorusu veMaliye 
Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı (7/9087) 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

A ş a ğ ı d a k i S o r u l a r ı m ı n Ma l i ye B a k a n ı S a y ı n M e h m e t Ş i m ş e k ta ra f ından yaz ı l ı 
o larak y a n ı t l a n m a s ı n ı s a y g ı y l a d i ler im. 16 .07 .2009 

H o a - ö z t ü r k 
'sin Milletvekili 

A k a r y a k ı t f i ya t la r ına yap ı l an %7,8 ' l ik Ö T V z a m m ı n d a n s o n r a Ener j i P i y a s a s ı 
D ü z e n l e m e Ku ru l u ( E P D K ) , akaryak ı t dağ ı t ım v e bay i s a t ı ş l a r ı n a yöne l i k bel ir lediği 
" tavan f iyaf ' ı y e n i Ö T V mik tar la r ına g ö r e y e n i d e n d ü z e n l e d i . 

E P D K , aka ryak ı t bay i tavan f iyat ını 9,5 ok tan k u r ş u n s u z b e n z i n için l i trede 2,93 
l i radan 3,16 l i raya, motor inde 2,35 l i radan 2 , 5 3 l i raya, k ı r sa l moto r inde i se 2,22 
l i radan 2 ,40 l i raya yüksel t t i . Benz in in rafineri ç ı k ı ş ı 0 ,74 l ira, sa t ı ş ı i se 3,16 liradır. 
Y a n i b e n z i n b e d a v a bi le o l s a Türk Ha l k ı l i t resine 2 ,42 lira p a r a ödeyecek t i r . 

S i g a r a y a ö z e l tüket im verg is i z a m m ı , eh l iyet , p a s a p o r t g ib i değer l i kağı t la ra 
% 5 0 z a m , lokan ta ve tatil köyler in in K D V oran lar ı % 8 d e n % 1 8 ' e yükse l t i ld i .Bu 
ç e r ç e v e d e ; 

1- Aka ryak ı t l a rdak i ö z e l Tüke t im V e r g i s i n e %7,8 ' l ik z a m y a p ı l m a s ı hangi 
ih t iyaçtan k a y n a k l a n m ı ş t ı r ? H a n g i kr i ter ler g ö z ö n ü n d e bu lunduru la rak bu z a m 
gerçek leş t i r i lm iş t i r? 

2 - 8 T e m m u z 2 0 0 8 d e k u r ş u n s u z benz in raf ineri ç ı k ı ş f iyatı 1.13 iken top lam vergi 
2 .03 l ira, 1 5 T e m m u z 2009 tar ih inde i s e k u r ş u n s u z b e n z i n raf ineri ç ı k ı ş fiyatı 
0 .74 l ira i ken top lam vergi ler 2 .17 lira o lmuştur . B e n z i n d e k i raf iner i ç ı k ı ş fiyatı 
d ü ş e r k e n ve rg i le rde a r t ı şa g id i lmes i çe l i şk i değ i l m id i r? 

3- Ü l k e m i z d e üret i len benz in in ne k a d a r ı , d iğer ü lke lere hang i f iyattan 
sa t ı lmak tad ı r ? A B D ' y e bez in in litre f iyatı 0 .74 l i raya sa t ı l ı rken ü lke ha l k ım ıza 
3 .16 l i raya s a t ı l m a s ı n ı n ge rekçe le r i ne lerd i r? 

4 - A v r u p a Bir l iğ i ü lke le r inde akaryakı t tak i s a t ı ş fiyatı v e verg i o ran ı i le ü lkemizdek i 
s a t ı ş f iyatı v e verg i oran lar ın ı k a r ş ı l a ş t ı r d ı ğ ı m ı z d a e n üst s ı r a d a o l duğumuz bir 
gerçekt i r . B u verg i oranlar ı a r a s ı n d a k i fark ne le rden k a y n a k l a n m a k t a d ı r ? T ü m 
normlar ı A v r u p a Bir l iğ i 'ne u y u m için değ iş t i r i rken, b e n z i n sa t ı ş f iyat lar ında ve 
verg i o r a n l a r ı n d a ayn ı ç a b a n e d e n gös te r i lmemek ted i r? 

5- Aka ryak ı t f i ya t lar ındak i denges i z l i k Tü rk i ye 'dek i u z u n vade l i enerji 
po l i t ika lar ıy la uyumlu mudu r? 

6- A k a r y a k ı t a y a p ı l a n b u z a m gib i d iğer tüket im m a d d e l e r i n i e tk i leyecek mid i r? 
Y a p ı l a n bu z a m l a r iç tüket imdeki c a n l a n d ı r m a y ı b i t i rmeyecek mid i r? B u z a m 
en f l asyon la y a p ı l a n m ü c a d e l e ile b a ğ d a ş m a k t a m ı d ı r ? 

7- A k a r y a k ı t g ib i s i g a r a y a Ö T V d e z a m , ehl iyet , p a s a p o r t g ib i ö z e l kâğı t la ra , 
l okan ta la ra v e tatil köy ler ine y a p ı l a n K D V ar t ı ş la r ı , İMF ile y a p ı l a c a k o lan 
a n t l a ş m a n ı n bir alt y a p ı s ı m ıd ı r? 

8- B u z a m l a r , k ü r e s e l kr iz i g ö r e m e y e r e k ö n l e m a l m a d a n ve tu ta rs ı zca yap ı l an 
k a m u h a r c a m a l a r ı n d a n do lay ı o r taya ç ı k a n ü l k e m i z d e k i bü tçe a ç ı ğ ı n ı k a p a m a k 
için mi u y g u l a n m a k t a d ı r ? 

- 1 1 3 -



TBMM B: 8 2 0 . 1 0 . 2 0 0 9 

T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü 

'Sayı :B.07.0GEP.0.05-610/ 
Konu : Soru önergesi 

16.10.2009* 0 8 3 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi: 13/8/2009 tarihli ve A. Ol.O.GNS.0.10.00.02/4725 sayılı yazısı. 

İlgide belirtilen yazının eki listede yer alan ve Mersin Milletvekili Ali Rıza 
ÖZTÜRK'ün tarafıma tevcih ettiği 16/7/2009' tarihli ve 9087 esas numaralı yazılı soru 
önergesindeki hususlara ilişkin cevabımız aşağıda açıklanmıştır. 

Akaryakıt ürünlerinde ÖTV, her bir ürün için litre, kilogram veya metreküp başına 
maktu (sabit) bir tutar olarak uygulanmaktadır. 

ÖTV Kanununun yürürlüğe girdiği 1/8/2002 tarihinden 31/12/2004 tarihine kadar 
geçen dönemde akaryakıt ürünleri için belirlenen maktu ÖTV tutarları her ay, bir önceki ayda 
uygulanan vergi tutarları esas alınmak suretiyle Devlet istatistik Enstitüsü (yeni adıyla 
Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından açıklanan toptan eşya fiyatları endeksindeki (şimdiki 
adıyla üretici fiyatları endeksindeki) aylık artış oranında arttırılmaktaydı. ÖTV Kanununda 
yapılan değişiklikle 2005 yılı başından itibaren bu uygulamaya son verilmiştir. 

Aylık olarak uygulanan otomatik vergi artışının yürürlükten kaldırıldığı 2005 yılı 
başından 2007 yılı sonuna kadar geçen sürede akaryakıt ürünlerinden alınan ÖTV'de herhangi 
bir değişiklik yapılmamıştır. 

1/1/2005-30/6/2009 döneminde üretici fiyatları endeksindeki (ÜFE) artış %35,48'dir. 
15/7/2009 tarihinde yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararıyla akaryakıt ürünleri ÖTV sinde 
yapılan değişiklikle yaklaşık 4,5 yılın sonundaki ÖTV tutarındaki artış kurşunsuz benzin için 
%24,15 ve kırsal motorin için %29,96 olmuştur. Aynı dönemdeki %35,48 oranındaki ÜFE 
artış oranı ile birlikte değerlendirildiğinde ÖTV artışının gerçekleşen enflasyonun oldukça 
altında tutulduğu görülecektir. 

Öte yandan, ÖTV ve KDV toplamının perakende satış fiyatı içindeki payı Mayıs 2009 
itibarıyla Almanya'da benzinde %66,5 motorinde %61,4; İngiltere'de benzinde %67,84 
motorinde %63,38; Fransa'da benzinde %65,57 motorinde %60,32 olup, ülkemizde ÖTV 
artışlarından sonra (22/8/2009 itibarıyla) söz konusu pay benzinde %66,82 ve kırsal 
motorinde %57,78'dir. 

Ülkemizde üretilen benzinin diğer ülkelere s*atışı özel sektör tarafından serbest piyasa 
ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Akaryakıt piyasasının düzenlenmesi ve denetimi 
ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun görev alanına girmektedir. 

Vergileme alanında yapılacak düzenlemelerin etkileri Bakanlığımız ve ilgili birimlerce 
değerlendirilmektedir. Bu değerlendirmeler neticesinde izlenen ekonomik program ile bütçe 
hedefleri ve gerçekleşmeleri de göz önünde bulundurularak, ülke ekonomisinin ihtiyaçları 
çerçevesinde vergi oran veya tutarlarında değişiklikler yapılmaktadır. 

Bilgilerini arz ederim. 

Maliye Bakanı 
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T B M M B: 8 20 . 10 . 2009 

9.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulutun, akaryakıta yapılan ÖTV zammına ilişkin sorusu 
ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 'in cevabı (7/9088) 

Aşağıda yer alan soruların Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 16.07.2009 

Ekonomik Kriz piyasalarda durgunluğu da beraberinde getirmiştir. Yılın ilk altı aylık 
döneminde bütçe açığı 23,2 milyar TL'ye çıkmıştır. Bu açığın kapatılması içinde dolaylı 
vergiler yükseltilerek vatandaşımızın geçim yükü daha da artırılmıştır. 

Özel Tüketim Vergisi artırılarak bütçe açığı kapatılmak istenmektedir. Geçtiğimiz gün 
petrol fiyatlarını %7,8'lik ÖTV zammı akaryakıt girdisi olan tüm ürünlerin fiyatlarının 
yükselmesini beraberinde getirerek, alım gücünü daha da zorlaştıracaktır. 

-Akaryakıt fiyatlarına yapılan yüzde 7,8'lik ÖTV zammının geri alınması konusunda 
çalışmanız olacak mı? Bu artış bütçeye ne oranda kazanç sağlayacaktır? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
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TBMM B: 8 20 . 10 . 2009 

T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.07.0.GEP.0.05-610/ 
Konu : Soru önergesi 16.10.2009* 0 8 3 1 

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

İlgi: 13/8/2009 tarihli ve A. 01.0.GNS.0.10.00.02/4725 sayılı yazısı. 

İlgide belirtilen yazının eki listede yer alan ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran 
BULUT'un tarafıma tevcih ettiği 21/7/2009 tarihli ve 9088 esas numaralı yazılı soru 
önergesindeki hususlara ilişkin cevabımız aşağıda açıklanmıştır. 

Akaryakıt ürünlerinde ÖTV, her bir ürün için litre, kilogram veya metreküp başına 
maktu (sabit) bir tutar olarak uygulanmaktadır. 

ÖTV Kanununun yürürlüğe girdiği 1/8/2002 tarihinden 31/12/2004 tarihine kadar 
geçen dönemde akaryakıt ürünleri için belirlenen maktu ÖTV tutarları her ay, bir önceki ayda 
uygulanan vergi tutarları esas alınmak suretiyle Devlet İstatistik Enstitüsü (yeni adıyla 
Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından açıklanan toptan eşya fiyatları endeksindeki (şimdiki 
adıyla üretici fiyatları endeksindeki) aylık artış oranında arttırılmaktaydı. ÖTV Kanununda 
yapılan değişiklikle 2005 yılı başından itibaren bu uygulamaya son verilmiştir. 

Aylık olarak uygulanan otomatik vergi artışının yürürlükten kaldırıldığı 2005 yılı 
başından 2007 yılı sonuna kadar geçen sürede akaryakıt ürünlerinden alman ÖTV'de herhangi 
bir değişiklik yapılmamıştır. 

1/1/2005-30/6/2009 döneminde üretici fiyatları endeksindeki (ÜFE) artış %35,48'dir. 
15/7/2009 tarihinde yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararıyla akaryakıt ürünleri ÖTV sinde 
yapılan değişiklikle yaklaşık 4,5 yılın sonundaki ÖTV tutarındaki artış kurşunsuz benzin için 
%24,15 ve kırsal motorin için %29,96 olmuştur. Aynı dönemdeki %35,48 oranındaki ÜFE 
artış oranı ile birlikte değerlendirildiğinde ÖTV artışının gerçekleşen enflasyonun oldukça 
altında tutulduğu görülecektir. 

Akaryakıt ürünlerinde maktu olarak uygulanan ÖTV'de 15/7/2009 tarihinden geçerli 
olmak üzere yapılan artış ile ÜFE'de önceki dönemlerde gerçekleşen artışın bir kısmı telafi 
edilmiş olup değişikliğin geri alınması konusunda çalışmamız bulunmamaktadır. 

Vergileme alanında yapılacak düzenlemeleriıi etkileri Bakanlığımız ve ilgili birimlerce 
değerlendirilmektedir. Bu değerlendirmeler neticesinde izlenen ekonomik program ile bütçe 
hedefleri ve gerçekleşmeleri de göz önünde bulundurularak, Ülke ekonomisinin ihtiyaçları 
çerçevesinde vergi oran veya tutarlarında değişiklikler yapılmaktadır. 

Bilgilerini arz ederim. 

tehmet ŞİMŞEK 
Maliye Bakanı 
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T B M M B: 8 20 . 1 0 . 2009 

10.- Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı 'nın, bir hastanenin internet sitesine ilişkin sorusu ve 
Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı (7/9127) 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Recep AKDAĞ tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 30.06.2009 

Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi internet sitesinde 
(http://www.ztb.gov.tr/) eğitim amaçlı yapıldığı şüphe götürmeyen bir bölüm vardır. Bu 
bölümün adı "ZTB TV" dir. (]ıttp:/Ay,.ztb!goy,.tx/) Ameliyat görüntülerinin yer aldığı ve 
ameliyatlarda kullanılan aletlerin tanıtıldığı bu bölümün öğrenci, hemşire, doktor ve diğer 
görevliler için konulduğu düşünmekteyim. 

1 . Yukarıda bahsettiğim "ZTB TV" bölümü internet sitesine giren her kesim ziyaretçiye 
açıktır. Bu bölüm, internet sitesine giren öncelikle çocuk ve konu ile ilgisi olmayan kişilere 
bir fayda sağlamakta mıdır? 

2. Bahsi geçen bölümün bir şifre altına alınarak sadece ilgili kişiler tarafından görülmesinin 
sağlanması daha faydalı olabilir mi? 

3. Diğer hastanelerde de Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
internet sitesinde yer alan "ZTB TV" bölümüne benzer uygulamalar var mıdır? Var ise aynı 
şifre uygulaması bu hastanelerin internet sitelerinde de uygulanabilir mi? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Kemal 
Tekirdi 

Sorular: 
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TBMM 20 . 10 . 2009 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.10.0.THG-0.12.00.04.020/38687 08 .10 .2009 
Konu: Yazılı Soru Önergesi Cevabı 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

îlgi: 13.08.2009 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-14725 sayılı yazınız. 

Tekirdağ Milletvekili Sn. Kemalettin NALCI'nm "bir hastanenin internet sitesine 
ilişkin" yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte yer almaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EKLER : 
1-Önerge Cevabı 
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T B M M 20 . 10 . 2009 

Tekirdağ Milletvekili Sayın Kemalettin NALCTnın "bir hastanenin internet sitesine 
ilişkin" yazılı soru önergesinin cevabıdır: 

SORU 1: 'ZTB TV' bölümü internet sitesine giren her kesim ziyaretçiye açıktır. Bu 
bölüm, internet sitesine giren öncelikle çocuk ve konu ile ilgisi olmayan kişilere bir fayda 
sağlamakta mıdır? 

CEVAP 1: Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi internet 
sitesine kadın sağlığı ve hastalıkları konularında adı geçen hastanemizin öncülüğünde 
geliştirilen çeşitli ürünler ve sistemler (dünyada ilk olan kavramsal eğitim videoları, yeni 
ameliyat teknikleri, ameliyat yardımcı aletleri) sağlık profesyonellerine yönelik olarak 
konulmuştur. Dünya üzerinde olabildiğince çok sağlıkçıya bu her biri orijinal olan ürün, 
sistem ve ameliyat tekniklerinin ulaştırılması sağlanmaya çalışılmıştır. 

SORU 2: Bahsi geçen bölümün bir şifre altına alınarak sadece ilgili kişiler tarafından 
görülmesinin sağlanması daha faydalı olabilir mi? 

CEVAP 2: Bu tür yayınlara sadece hedef kitlenin ulaşabilmesi arzulanan bir 
durumdur. Ancak, söz konusu yayınlara istenmeyen kişilerin erişmesini engellemek için şifre 
altma alınması yeterli olmamaktadır. Üstelik bu uygulama hedef kitlenin yararlanmasını 
engelleyebilmektedir. 

SORU 3: Diğer hastanelerde de Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi internet sitesinde yer alan "ZTB TV" bölümüne benzer uygulamalar var mıdır? Var 
ise aynı şifre uygulaması bu hastanelerin internet sitelerinde de uygulanabilir mi? 

CEVAP 3: Ülkemizde ve dünyada eğitim araştırma hastanelerinin ve üniversite 
hastanelerinin benzeri yayınları mevcuttur. 
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TBMM B: 8 2 0 . 1 0 . 2009 

İL-İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız 'ın, Şanlıurfa 'daki bir hastanede yaşanan bebek ölümlerine 
ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı (7/9138) 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T MECLİS İ B A Ş K A N L I Ğ I N A ' 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Recep A K D A Ğ tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla 

Prof. Dr. Sacid Y I L D I Z 
CUP İstanbul Mi l le tvek i l i 

Geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesinde yaşanan 
bebek ölümlerine basında sıkça yer veri lmiştir. Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası 
(SES) tarafından yapılan açıklamaya göre: hastanenin yeni doğan bölümü hasta kabulü 
yapmamakla ve mevcut hastalar da diğer hastanelere sevk edilmekledir. Sendika tarafından, 
son ik i haftada hastanede 8-1 0 bebek ölümünün.gerçekleştiği, bununda hastane enfeksiyonuna 
bağlı olduğu ve ölen bebeklerin raporlarında "tanımlanmamış solunum yeters iz l iğ i " ibaresinin 
yer aldığı yönünde açıklamalarda bulunulmuştur. Konunun basına yansıması üzerine hastane 
yetki l i ler i tarafından bazı hastalar apar topar taburcu edilmiştir. Ayrıca Şanlıurfa Valisi de 
önce bebek ölümler ini reddetmiş daha sonra ölümler in olduğunu, fakat hastane enfeksiyonuna 
bağlı olmadığını belirtmiştir. Bu tartışmalar devam ederken Sağlık Bakanlığı tarafından bahsi 
geçen hastanede enfeksiyona bağlı bebek ölümlerinin olmadığı yönünde, açıklamalar 
yapılmıştır. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklaya göre tüm ülke genelinde yeni doğan 
sağlığı konusunda yürütülen bir program çerçevesinde tüm i lgi l i lere kurslar düzenlendiği de 
bel ir t i lmişt ir . 

Bu nedenle; 

1- Bahsi geçen hastanede, yaşanan bebek ölümleri sonrasında hir inceleme başlatılmış 
mıdır? 

2- Eğer bir inceleme yapıldı ve sonuçlandı ise; bu incelemede bebeklerin ölüm 
nedenleri nasıl açıklanmıştır? 

3- Şanlıurfa Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesinde, hastane enfeksiyonu 
bulunmadığına dair elinizde geçerl i bir belge bulunmakta mıdır? 

4- Konunun basına yansımasının hemen ardından acil bir şekilde taburcu edilen 
hastaların takibi yapılmış mıdır? Bu hastaların akıbeti ne olmuştur? 

5- Bakanlığınız tarafından yapılan açıklamada belirt i len; yeni doğan sağlığı konusunda 
yürütülen program çerçevesinde düzenlenen kurslar hangi illerde gerçekleştir i lmiştir? 

6- Bu kurslara, i l ler bazında kaç sağlık personeli katılmıştır? 

7- Va l i ' n i n , bebek ö lümler in i reddetmesini daha sonra ise kabul eder yöndeki çelişkil i 
açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? 
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T B M M B: 8 20 . 1 0 . 2009 

T.C, 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.10.0.THG.0.10.00.15/090-01 - 38794 
Konu : Yazılı soru önergesi cevabı 

09 EKİM 2009 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 13.08.2009 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-14725 sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Sacid YILDIZ tarafından verilen "Şanlıurfa'daki bir hastanede 
yaşanan bebek ölümlerine" ilişkin 7/9138 sayılı yazılı soru önergesi cevabı ilişikte 
gönderilmektedir. 

Gereğini bügilerinize arz ederim. 

EKLER: 
EK-1 : Önerge cevabı 
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TBMM 20 . 10 . 2009 

İstanbul Milletvekili Sacid YILDE'ın "Şanlıurfa'daki bir Hastanede yaşanan bebek 
ölümleri" ne ilişkin 7/9138 sayılı yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

Geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi'nde yaşanan 
bebek ölümlerine basında sıkça yer verilmiştir. Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası 
(SES) tarafından yapılan açıklamaya göre; hastanenin yeni doğan bölümü hasta kabulü 
yapmamakta ve mevcut hastalar da diğer hastanelere sevk edilmektedir. Sendika tarafından, 
son iki haftada hastanede 8-10 bebek ölümünün gerçekleştiği, bununda hastane enfeksiyonuna 
bağlı olduğu ve ölen bebeklerin raporlarında "tanımlanmamış solunum yetersizliği" ibaresinin 
yer aldığı yönünde açıklamalarda bulunulmuştur. Konunun basına yansıması üzerine hastane 
yetkilileri tarafından bazı hastalar apar topar taburcu edilmiştir. Ayrıca Şanlıurfa Valisi de 
önce bebek ölümlerini reddetmiş daha sonra ölümlerin olduğunu, fakat hastane enfeksiyonuna 
bağlı olmadığını belirtmiştir. Bu tartışmalar devam ederken Sağlık Bakanlığı tarafından bahsi 
geçen hastanede enfeksiyona bağlı bebek ölümlerinin olmadığı yönünde açıklamalar 
yapılmıştır. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre tüm ülke genelinde yeni 
doğan sağlığı konusunda yürütülen bir program çerçevesinde tüm ilgililere kurslar 
düzenlendiği de belirtilmiştir. 

Bu nedenle; 

SORULAR: 
1- Bahsi geçen hastanede yaşanan bebek ölümleri sonrasında bir inceleme başlatılmış 

mıdır? 
2- Eğer bir inceleme yapddı ve sonuçlandı ise; bu incelemede bebeklerin ölüm nedenleri 

nasıl açıklanmıştır? 
3- Şanlıurfa Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesinde, hastane enfeksiyonu 

bulunmadığına dair elinizde geçerli bir belge bulunmakta mıdır? 
4- Konunun basına yansımasının hemen ardından acil bir şekilde taburcu edilen hastaların 

takibi yapılmış mıdır? Bu hastaların akıbeti ne olmuştur? 
5- Bakanlığınız tarafından yapılan açıklamada belirtilen; yenidoğan sağlığı konusunda 

yürütülen program çerçevesinde düzenlenen kurslar hangi illerde gerçekleştirilmiştir? 
6- Bu kurslara, iller bazında kaç sağlık personeli katılmıştır? 
7- Vali'nin, bebek ölümlerini reddetmesini daha sonra ise kabul eder yöndeki çelişkili 

açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? 

CEVAPLAR: 

C E V A P - 1 , 2 ve 3: 
Şanlıurfa Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesinde meydana gelen ölüm vakaları, 

21.07.2009 tarih ve 28980 sayılı Bakanlık Oluru gereği sahalarında yetkin uzman tabipler ve 
Bakanlık başmüfettişi ile oluşturulan komisyon tarafından yerinde incelenmiştir. İnceleme 
sonucunda; 

Şanlıurfa Kadm Hastalıkları ve Doğum Hastanesinde meydana gelen., bebek 
ölümlerinin tek bir kaynağa bağlı olmadığı, bir kısım bebeklerin vaktinden önce doğmuş, 
gelişmesini tamamlayamamış (immatüre) ve doğuştan kusurlu (konjenital anomali) olduğu 
anlaşılmıştır. 

ölen bebeklerden 4'ünün yaşamla bağdaşmayan "konjenital anomali"sinin bulunduğu, 
5 bebeğin 28 hafta altı ve 1000 gr. altı olan."prematüre" bebek olduğu, 1 bebeğin ise 32 
haftalık "prematüre" bebek ve "perinatal asfiksi" tanısına yönelik tedavi aldığı tespit 
edilmiştir. Bu bebeklerin yalnızca 2 tanesinin kan kültüründe üreme olduğu ve ölümlerin tek 
başına kan kültüründeki üremeler ile açıklanamayacağı, nitekim bir bebekte ağır "kon/fâtsâ 
kalp anomali"si, diğerinde ise "prematürite" ve böbrek yetmezliği belirlenmiştir. 
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Ayrıca Hastane Enfeksiyonları Bilimsel Danışma Kurulu kararı ile 2008 yılı Ekim 
ayında yataklı tedavi kurumları, yeni doğan yoğun bakım ünitelerinde meydana gelen hastane 
enfeksiyonlarının önlenmesi ve kontrolü üzerinde çalışmak üzere bir komisyon oluşturmuştur. 
Komisyon tarafından "Parenteral Beslenme İçin Güvenli Uygulamalar Rehberi" 
hazırlanmıştır. Ülke genelindeki yeni doğan yoğun bakım üniteleri, illerde oluşturulan ekipler 
tarafından, bu rehber çerçevesinde ve yeni doğan yoğun bakım ünitelerinin denetimine ilişkin 
Bakanlık genelgesi doğrultusunda denetlenmektedir. 

Şanlıurfa Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi yeni doğan yoğun bakım ünitesinin 
yatak kapasitesinin artırılması ve yeniden yapılandırılması için Bakanlığımızca 
görevlendirilen mimar tarafından yapılan projelendirme çalışmaları doğrultusunda hastane 
bünyesinde 60 kuvöz kapasiteli yeni doğan yoğun bakım ünitesi oluşturulması çalışmalarına 
başlanmıştır. 

CEVAP-4: 
Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğünden alman bilgiye göre; Şanlıurfa Kadın Hastalıkları ve 

Doğum Hastanesinde meydana gelen bebek ölümünün basına yansımasından önce veya sonra 
ilgili serviste yatan bebeklerden hiç biri zamansız ve tedavisi tamamlanmadan taburcu 
edilmemiştir. Kan kültüründe üreme tespit edildiği dönemde, durumları nispeten daha iyi olan 
bebeklerin Şanlıurfa Çocuk Hastalıkları Hastanesine nakli sağlanmıştır. 

CEVAP-5 ve 6: 
Yeni doğan ölümlerinin azaltılması, yeni doğana optimal yaklaşım ve etkin 

resüsitasyonun sağlanması amacıyla 1998 yılından beri "Neonatal Resüsitasyon Programı 
(NRP)" ülke genelinde yürütülmektedir. Bu program kapsamında doğum hizmetlerinde görev 
yapan doktor, ebe, hemşire ve benzeri sağlık personeline eğitim verilmektedir. 

Ayrıca Bakanlığımız, 2004 yılı Eylül ayından bu yana hastane enfeksiyonlarının 
önlenmesi ve kontrolü faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Bu alandaki çalışmalar 11.08.2005 
tarih ve 25903 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Yataklı Tedavi 
Kurumlan Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği" esas alınarak, "Hastane Enfeksiyonlan Bilimsel 
Danışma Kurulu" görüşleri ve kararlan çerçevesinde yürütülmektedir. 

Hastane enfeksiyonlarının önlenmesi ve enfeksiyon kontrolünde ulusal 
standardizasyon ve kaliteli hizmet sunumu sağlanması, hizmetin gerektirdiği özelliklere 
uygun sağlık insan gücü yetiştirilmesi amacıyla 2007 yılından bu yana yeni doğan 
ünitelerinde hastane enfeksiyonlarının kontrolü konularını da içerecek şekilde yılda üç kez 
enfeksiyon kontrol hekimliği, dört kez de enfeksiyon kontrol hemşireliği eğitimleri 
düzenlenmektedir. Eylül 2009 itibari ile Ankara il Sağlık Müdürlüğü Eğitim Merkezinde 
düzenlenen Enfeksiyon Kontrol Hekimliği eğitimlerinde 266 enfeksiyon kontrol hekimine, 
Bakanlığımız tarafından yetkilendirilmiş farklı illerden 28 üniversite ile eğitim ve araştırma 
hastanelerinde verilen eğitimler ile de 653 enfeksiyon kontrol hemşiresine ulusal sertifika 
verilmiştir. 

Neonatal Resüsitasyon Programının başlangıç tarihi olan 1998 yılından 2002 yılı 
sonuna kadar 4053 sağlık personeli, 2003 yılından 2009 yılı Temmuz ayına kadar 21225 
sağlık personeli olmak üzere toplam 81 ilden 25278 adet sağlık personelinin Neonatal 
Resüsitasyon eğitimi alması sağlanmıştır. 

Sağlık çalışanlarımızın gelişen tıp bilimi ve teknolojisini yakından takip etmelerini 
sağlamak, sunulan sağlık hizmetinin kalitesini artırmak amacıyla tüm sağlık hizmet sunumu 
alanlarında olduğu gibi yeni doğan yoğun bakım hizmetleri konusundaki eğitimlere de önem 
vermekteyiz. Eğitim alan sağlık personeli ve eğitim konularına ilişkin tablo Ek-T de yer 
almaktadır. 

CEVAP-7: 
Şanlıurfa Valisi basına yaptığı açıklamalarda bebek ölümlerinin hastane 

enfeksiyonuna bağlı olduğu iddialarını reddetmiştir. Bakanlığımız tarafından görevlendirilen 
müfettiş ve bilirkişiler marifetiyle"yapılan incelemeler sonrasında hazırlanan rapor da bebek 
ölümlerinin enfeksiyona bağlı olmadığını bilimsel açıklamalarla ortaya koymuştur. 

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederim. 
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YENİDOĞAN SAĞLIĞI KONUSUNDA YÜRÜTÜLEN PROGRAM ÇERÇEVESİNDE 
DÜZENLENEN KURSLARA 81 İL GENELİNDE KATH.AN SAĞLIK PERSONELİNE İLİŞKİN 

TABLO (EK-1) 

İLİ ENFEKSİYON 
KONTROL 
HEKİMLİĞİ 
EĞİTİMİ ALAN 
HEKİM SAYISI 

ENFEKSİYON 
KONTROL 
HEMŞİRELİĞİ 
EĞ İTİM t ALAN 
HEMŞİRE SAYISI 

NRP EĞİTİMİ ALAN 
SAĞLIK PERSONELİ 
SAYISI 
(DR.,EBE,HEMŞ İRE) 

YENİDOĞAN 
YOĞUN BAKÎM 
EĞİTİMİ ALAN 
UZMAN HEKİM 
SAYISI 

YENİDOĞAN 
YOĞUN BAKIM 
EĞİTİMİ ALAN 
HEMŞİRE/EBE 
SAYISI 

ADANA 8 12 1117 - -
ADIYAMAN 3 3 193 - -
AFYONKARAHİSAR 1 9 135 - -
AĞRI - 1 150 - -
AMASYA 1 3 50 - 1 
ANKARA 40 89 2388 - -
ANTALYA 8 15 577 - 2 
ARTVİN 1 2 72 - -
AYDIN 2 9 433 - -
BALIKESİR 2 10 180 - -
BİLECİK 1 2 73 - 7 
BİNGÖL 1 1 18 1 -
BİTLİS - 2 79 - -
BOLU 2 6 157 - -
BURDUR 1 4 83 1 -
BURSA 9 25 389 - -
ÇANAKKALE 1 4 86 - -
ÇANKIRI 2 - 91 - -
ÇORUM 1 4 131 - 12 
DENİZLİ 7 9 494 - -
DİYARBAKIR 4 10 522 - -
EDİRNE 2 8 111 - -
ELAZIĞ 6 8 164 - -
ERZİNCAN 1 - 155 - -
ERZURUM 3 11 285 - -
ESKİŞEHİR 5 9 184 - -
GAZİANTEP 5 8 313 - -
GİRESUN 4 107 - -
GÜMÜŞHANE - 1 36 - 6 
HAKKARİ - - 41 - 1 
HATAY 3 4 322 - -
İSPARTA 3 33 122 2 -
MERSİN 3 11 461 - -
İSTANBUL 29 88 5620 . - -
İZMİR 11 52 1906 - 2 
KARS 1 2 145 - -
KASTAMONU 2 5 88 -
KAYSERİ 6 11 128 1 -
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ILI " ENFEKSİYON 
KONTROL 
HEKİMLİĞİ 
EĞİTİMİ ALAN 
HEKİM SAYISI 

ENFEKSİYON 
KONTROL 
HEMŞİRELİĞİ , 
EĞjTİMİALAN 
HEMŞİRE SAYISI 

NRP EĞİTİMİ ALAN 
SAĞLIK PERSONELİ 
SAYISI 
(DR.3BE4IEMŞİRE) 

YKNİDOĞAN 
YOĞUN BAKIM 
EĞİTİMİ ALAN 
UZMAN HEKİM 
SAYISI 

YENİDOĞAN 
YOĞUN BAKIM 
EĞİTİMİ ALAN 
HEMŞİRE/ERE 
SAYISI 

KIRKLARELİ - 3 125 - -

KÎRŞEHİR - 3 81 - 2 
KOCAELİ 5 16 231 . - 1 
KONYA 8 17 870 - -

KÜTAHYA - 9 130 - 14 
MALATYA 5 5 250 - -

MANİSA 4 14 958 - -
KAHRAMANMARAŞ 1 6 323 - 3 
MARDİN 3 2 204 - -
MUĞLA 2 8 175 - -
MUŞ 1 - 61 - 4 
NEVŞEHİR 1 1 160 - -
NİĞDE 2 3 128 - 6 
ORDU 3 6 1-26 - -

RİZE 2 4 120 - -
SAKARYA 2 3 179 - -

SAMSUN 6 12 448 - -
SİİRT 1 - 66 - -

StNOP 1 3 79 - -

SİVAS 4 9 221 - -

TEKİRDAĞ 2 3 166 - -
TOKAT 3 5 37 - - -

TRABZON 4 8 500 - -

TUNCELİ - - 20 - -

ŞANLIURFA 3 5 249 - -

UŞAK 2 3 132 - -

VAN 4 7 365 - -

YOZGAT 1 4 162 - -

ZONGULDAK 5 11 34 - -

AKSARAY 1 3 38 - 4 
BAYBURT - - 36 - -

KARAMAN 2 3 77 - 5 
KIRIKKALE 2 3 55 - 3 
BATMAN 1 2 230 - -
ŞIRNAK 1 - 43 - -

BARTIN 1 2 77 - 4 
ARDAHAN 2 - 13 - -

İĞDIR 1 2 54 - -

YALOVA 1 1 69 - -

KARABÜK 1 5 38 - -

KİLİS 1 1 39 - -

OSMANİYE 1 2 176 - -
DÜZCE 1 4 127 - -

GENEL TOPLAM: 266 673 25278 5 77 
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12.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in, Kırklareli'deki TOKİ projesinin durumuna ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in cevabı (7/9196) 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K MÎLLET MECLİS İ B A Ş K A N L I Ğ I ' N A 

A ş a ğ ı d a k i s o r u l a n m ı n Başbakan S a y ı n R e c e p T a y y l p E R D O Ğ A N 
ta ra f ından yaz ı l ı o la rak cevap land ı r ı lmas ın ı sayg ı l a r ım la d i le r im. 

B a ş b a k a n l ı k Top lu Konu t İdaresi Başkan l ığ ı (TOKİ ) ta ra f ından seç im 
bö lgem o lan Kı rk la re l i II merkez inde 2 0 0 6 yı l ın ın A ğ u s t o s ay ında yap ımına 
baş lanan v e 2 0 ay ın sonunda 2 0 0 7 . A ra l ı k ay ında hak sahib i 
v a t a n d a ş l a r ı m ı z a tes l im edi leceği taahhü t ed i l en , 4 5 6 ade t toplu konut , 1 
sağ l ık o c a ğ ı , 2 4 ders l ik l i bir o k u l , t icaret me rkez i v e c a m i İnşaat ı , Ihafesihi 
a lan 2 . f i rma d a i f las ett iğini aç ık lad ık tan s o n r a , İhale T O K İ taraf ından 
2 0 0 9 Mar t a y ı tar ihî İ t ibarıyla fesh edi lmiş t i r . 

T O K İ Başkan l ı ğ ı Kı rk lare l i 'ndek i ya r ım ka lan bu İnşaat ı , geçt iğ imiz 
gün le rde 3 . f i r m a y a ihale etmişt i r . Bu konudak i h a b e r l e r ye re l basında da 
y e r a lm ış t ı r 

Buna g ö r e ; 
1-TOKİ ta ra f ından Kırk lare l i II m e r k e z i n d e 2 0 0 6 yı l ı Ağus tos ay ında 

y a p ı m ı n a baş lanan 4 5 6 konut v e ek b inalar ın inşaat ı İçin yen i b i r f i rma İle 
s ö z l e ş m e i m z a l a n m ı ş mıd ı r? İmza lanmış İse hang i ta r ih te imza lanmış t ı r . 
Bu f i rman ın İsmi ned i r? 

2 -TOKİ B a ş k a n l ı ğ ı n c a , 3 . f i rma İle s ö z l e ş m e İmza lanmadan önce 
İnşaat ın m e v c u t f iz ik i ge rçek leşme yüzdes i ne k a d a r o larak tespi t 
ed i lm iş t i r? Y e n i f i rma i le İmzalanan s ö z l e ş m e y e ge reğ ince bu f i rmaya 
ödenecek o lan t o p l a m mik ta r ne kadar o lacak t ı r? 

3 -ÖncekI yük len ic i f i rman ın if las e tmes i neden i y l e , T O K İ Başkan l ığ ın ın 
uğ ramış o l duğu m a d d i zarar ın miktar ı -ne kadard ı r? Bu zarar ın yük len ic i 
f i rmadan tahs i l i İçin hang i İş lemler yap ı lmak tad ı r ? İnşaa t a lan ındak i i f las 
eden öncek i yük len ic i f i rmaya ai t m a l z e m e v e ek i pman la r kayı t a l t ına 
a l ı nmış m ıd ı r? 

4 - S ö z l e ş m e s i f esh ed i len f i rma adına ça l ı şan işç i ler in a lacak la r ın ın tahsi l i 
k o n u s u n d a T O K İ Başkan l ığ ınca yap ı lan b i r ç a l ı ş m a v a r mıd ı r? Bu kişi ler in 
mağdur i ye t l e r i nası l g ider i lecekt i r? 

5 -Konu t l a r hak sah ip le r ine ne z a m a n tes l im ed i lecek t i r? Hak sahib i 
va tandaş la r ım ız ın konut lar ın tes l imin in g e c i k m e s i neden iy le uğ ramış 
o lduğu m a d d i v e m a n e v i kay ıp la r nası l telaf i ed i lecek t i r? 

3 0 . 0 7 . 2 0 0 9 

A v . T u r g u t D İ B E K 
Kı rk lare l i Mi l le tvek i l i 

Ada le t K o m i s y o n u Üyes i 
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T.C 
DEVLET BAKANI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.001/605 
Konu :Soru önergesi 

19 Ekim 2009 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :01/10/2009 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/9196-15234/33048 
sayılı yazınız. 

Kırklareli Milletvekili Sn. Av. Turgut DtBEK'in Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 
7/9196 sayıb yazılı soru önergesine verilen cevap ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Ek-Yazı 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 

20. ı o . 2009 

Sayı : B.02.1.KNT.0.65.03.00/610- 1060 
Konu: Soru önergesi Hk. 

16.10.2009 * 6 3 2 3o 

DEVLET BAKANLIĞI VE 
BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 

(Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Cemil ÇİÇEK) 

İlgi: 08.10.2009 tarih ve B.02.0.001/578 sayılı yazınız. 

Kırklareli Milletvekili Sayın Turgut DÎBEK'in Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ve 
Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlıkları koordinatörlüğünde 
cevaplandınlmasını istediği, ilgide kayıtlı 7/9196 sayılı soru önergesine ilişkin olarak 
hazırlanan İdaremiz görüşü yazımız ekinde sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK: Soru önergesi Cevabı. 
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Kırklareli MilletvekiluSayın Turgut DİBEK'in Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 
7/9196 sayılı soru önergesine verilecek cevaba esas Toplu Konut İdaresi Başkanlığının 
görüşü aşağıda yer almaktadır. 

SORU : Başbakanlık Toplu Konut tdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından seçim 
bölgem olan Kırklareli il merkezinde 2006 yılının Ağustos ayında yapımına 
başlanan ve 20 ayın sonunda 2007 Aralık ayında hak sahibi vatandaşlarımıza 
teslîm edileceği taahhüt edilen, 456 adet toplu konut, 1 sağlık ocağı, 24 
derslikli bir okul, ticaret merkezi ve cami inşaatı, 2009 yılının Haziran ayma 
gelinmiş olmasına rağmen bitirilemediği gibi, inşaatların ihalesini alan 2. 
firma da iflas ettiğini açıkladıktan sonra, ihale TOKİ tarafından 2009 Mart 
ayı tarihi itibarıyla fesh edilmiştir. 

TOKİ Başkanlığı Kırklareli'ndeki yarım kalan bu inşaatı, geçtiğimiz 
günlerde 3. firmaya ihale etmiştir. Bu konudaki haberler yerel basında da 
yer almıştır. Buna göre; 

TOKİ tarafından Kırklareli il merkezinde 2006 yılı Ağustos ayında yapımına 
başlanan 456 konut ve ek binaların inşaatı için yeni bir firma ile sözleşme 
imzalanmış mıdır? İmzalanmış ise hangi tarihte imzalanmıştır? Bu firmanın 
ismi nedir? 

TOKİ Başkanlığınca, 3. firma ile sözleşme imzalanmadan önce inşaatın 
mevcut fiziki gerçekleşme yüzdesi ne kadar olarak tespit edilmiştir? Yeni 
firma ile imzalanan sözleşmeye gereğince, bu firmaya ödenecek olan toplam 
miktar ne kadar olacaktır? 

öncek i yüklenici firmanın iflas etmesi nedeniyle, TOKİ uğramış olduğu 
maddi zararın miktarı ne kadardır? Bu zararın yüklenici firmadan tahsili 
için hangi işlemler yapılmaktadır? İnşaat alanındaki iflas eden önceki 
yüklenici firmaya ait malzeme ve ekipmanlar kayıt altına alınmış mıdır? 

Sözleşmesi fesh edilen firma adına çalışan işçilerin alacaklarının tahsili 
konusunda TOKİ Başkanlığınca yapılan bir çalışma var mıdır? Bu kişilerin 
mağduriyetleri nasıl giderilecektir? 

Konutlar hak sahiplerine ne zaman teslim edilecektir? Hak sahibi 
vatandaşlarımızın konutların tesliminin gecikmesi nedeniyle uğramış olduğu 
maddi ve manevi kayıplar nasıl telafi edilecektir? 

CEVAP : Anayasanın her Türk vatandaşının güvenli ve çağdaş şartlara uygun konut sahibi 
olma hakkına dair 56. ve 57. maddelerinden hareketle, Toplu Konut İdaresi 
Başkanlığı, vatandaşları makul yaşam standartlarına kavuşturmak gibi toplumsal 
bir amaç doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Bu doğrultuda, 58., 59. ve 60. Hükümetlerin Programı ve Acil Eylem Planlarında 
deklare ettiği önemli hedefleri doğrultusunda, TOKİ tarafından, dar ve orta gelirli 
vatandaşların konut ihtiyacmın karşılanması amacıyla ülke genelinde geniş çaplı 
bir konut seferberliği başlatılmıştır. 

Bu itibarla, TOKİ tarafından uygulaması başlatılan, soru önergesine konu 
"Kırklareli 456 Adet Konut, 1 Adet (24 Derslikli) İlköğretim Okulu, Ticaret 
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Merkezi, Camii, Sağlık Ocağı, Adaiçi ve Genel Altyapı ile Çevre Düzenlemesi 
İkmal İnşaatı" işinin »30.06.2009 tarihinde 2. ikmal ihalesi yapılmış ve iş, İnta 
Müh.Mim.lnş.San.Tic.Ltd.Şti. yükleniminde kalmıştır. 

Yüklenici ile 23.07.2009 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Akdedilen sözleşmeye 
göre iş bitim tarihi 25.03.2010 olarak belirlenmiştir. Bu itibarla, halihazırda 
uygulama alanında inşaat işleri devam etmektedir. îdare tarafından konutların 
Geçici Kabul işlemleri yapılarak, kabulün onaylanmasının ardından konutlar hak 
sahiplerine teslim edilecektir. / 

Bahse konu işin 1. ikmal ihalesine ilişkin Sözleşme, 15.05.2009 tarihinde fesh 
edilmiştir. İdare tarafından kurulan fesih tespit komisyonunca oluşturulan fesih 
tespit tutanağına göre inşaatın fiziki ilerleme yüzdesi 67,92'dir. İdarece ihalesi 
yapılan ve İnta Mühendislik Mimarlık İnş. San. Tic. Ltd. Şti. yükleniminde kalan 
ikmal inşaatı işinin ihale bedeli 11.690.000,00 TL'dir. 

Hesap Kesme Hakediş (Fesih) Raporu, / İdarece 21.08.2009 tarihinde 
onaylanmıştır. Gerekli hesaplamalar İdare tarafından yapılmaktadır. Sözleşmesi 
İdarece fesh edilen Kobalt în^.Tur.San.veTic.A.Ş. ile yapılan sözleşmenin ekinde 
bulunan özel İdari ve Teknik Şartnamenin 5.2 maddesindeki "hakedişlerde 
ihrazat ödemesi yapılmayacaktır" hükmü doğrultusunda, herhangi bir ödeme 
yapılmadığından, şantiye sahasındaki malzeme ve ekipmanlar kayıt altına 
alınmamıştır. s 

İdare tarafından Hesap Kesme Hakedişi öncesinde bildirilen tüm işçilik alacakları 
ile ilgili dilekçeler dikkate alınmış olup, yapılacak inceleme neticesinde gerekli 
ödemeler yapılacaktır. Hesap Kesme Hakedişinin onay tarihinden sonraki 
dilekçeler için İdarenin bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Dolayısıyla, gereği de 
yetkili ve görevli hukuk mahkemelerince yapılacaktır. 

Diğer taraftan, TOKİ, uygulamaları kapsamında satışa arz ettiği tüm projelerde 
konutların fiyatlarını, maliyet bedelini dikkate alarak ve kar amacı olmadan 
belirlemektedir. Gerçek ihtiyaç sahibine ulaşmaya yönelik ön şartlar ve satış 
koşullan koyarak, kira ödermiş gibi hedef kitleye yönelik satış politikası 
uygulanmasına azami özen göstermektedir. 

Kırklareli Merkez Toplu Konut Projesi kapsamında 456 adet konutun (192 adedi 
alt gelir grubu, 264 adedi ise orta gelir grubunda) satışı gerçekleştirilmiştir. Konut 
alıcıları; alt gelir gurubunda 18-26 Eylül 2006 tarihleri arasında, orta gelir 
grubunda ise 11-23 Ağustos 2006 tarihleri arasında Gayrimenkul Satış 
Sözleşmelerini imzalamışlardır. 

Anılan projede konut teslimlerinin gecikmesinden dolayı, vatandaşların mağdur 
olmamalan için îdare, projeden konut satın almış olan konut alıcılarına, Temmuz 
2007 tarihi itibariyle (2007 yılı ikinci altı aylık dönem artışı yapılmayacak) 
konutlarını teslim alıncaya kadar dönemsel artış/artışların yapılmaması ve konut 
taksitlerinin dondurularak, yine konutlann anahtar teslim tarihini takip eden ay 
itibanyla başlatılması için karar almış ve bu karar doğrultusunda uygulamaya 
geçilmiştir. 
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Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip F.RDOÖAN tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını arz ederim. 

Fevzi TOPUZ 
Muğla Mi l le tveki l i 

T O K İ kurulurken, ülkenin arsa ve konut ihtiyacının karşılanması, ucuz ve sosyal konut üretilmesi 
düşünülmüş olup amaç konut ihtiyacının karşılanması için konut uygulamaları yapanlara devlet 
desteği sağlanmasıydı. Ancak T O K İ , 58. ve 59. hükümetlerin acil eylem planıyla doğrudan . 
konut yapmak ve kâr amaçlı projeler uygulamak yetkilerini almış, kâr elde etmek için lüks ve 
pahalı konutlar yaptırmaya başlamıştır. 

T O K İ 2003 yılında 4966 sayılı Toplu konut yasasında yapılan değişikl ikle kontrolsüz güç 
sayılabilecek yetkilerle donatılmıştır. Ve bu güçle gözüne kestirdiği yere istediği binayı diker, 
istediği projeyi yapar. Belediye, TOKİ 'n in yaptığı uygulama planlarını onaylar/ Bu planlar 
şehircilik ilkelerine ve yürürlükteki planlara aykjrı olsa.bile geçerli sayılır. Belediye meclisleri 
TOKİ 'n in getirdiği planı beğenmez, onaylamaz diye bir şeyin hükmü yoktur, TOK l ' n i n planı, üç 
aylık bekleme süresinden sonra kendil iğinden yürürlüğe girer. 

T O K İ uygulayacağı proje içerisinde Veya. üzerindeki şahıslara" veya'tüzel kişilere ait arsa veya 
yapıları kamulaştırmaya yetki l idir . Üstelik T O K İ tarafından yapılan kamulaştırmalar. 
Kamulaştırma Kanunundaki "İskân projelerinin gerçekleştirilmesi amaçlı".kamulaştırma sayılır. 
Proje kapsamında kamulaştıracaği gayrirrienkullerin bedellerini, ödeme şeklini ve süresini kendisi 
tespit eder ve gerekli görürse bunu kamuoyuna ilan eder. 

Bu ticaretin sermayesinde kamunun arsa ve" arazileridir. T O K İ , Arşa Of is in in, Emlak Bankasının 
ve iştiraklerinin gecekondu alanlarındaki karniı 'arsalarının tamamını kullanma ve pazarlama 
yetkisini almıştır. 

Bu arada T O K t , hâsılat paylaşımı diye bir yöntem icat etmiştir. Bu yönteme göre en değerli 
hazine arsaları, elde edilecek gelir bil inmeden müteahhitlere lüks konut yapmaları için 
verilecektir. T O K İ , bunlardan elde ettiği gelir in bir kısmıyla kendine alt gelir grubuna Konut, \ \ 
Okul hastane yaptığını söyleyecektir 

Ancak yapılan konutların sadece %10'u yoksullar içindir. Hâsılat paylaşımı kapsamında yapılan 
lüks konutların Ülke geneli payı ise %20'dir. Sosyal konut olarak yaptırdığını söylediği diğer tüm 
konutlar ise %15-40 arasında değişen peşinatlarla ayda 750-2000 T L arasında değişen taksitlerle 
satılmaya çalışılmaktadır. Bu da üst gelir içindir.. 

Devletin başka bir anayasal görevi de sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak, sağlıklı ve düzenli 
kentleşmeyi gerçekleştirmek vekamumal lar ın ı korumak olarak belirlenmiştir. 

- 1 3 1 -

13.- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz'un, Giresun Doğankent'teki TOKİ projesine ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in cevabı (7/9201) 

TÜRKİYE BJÜYÜK MİLÎLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
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Kamu mallarının korunmadığı, sosyal ve ekonomik' gelişmenin sağlanamadığı, gelir dağılımının 
bozulduğu, halkımızın giderek yoksullaştığı odadadır... 

Hazine ara/ileri ve arsaları, bu ülke vatandaşlarının ve daha çok gelecek kuşakların ortak malıdır. 
Hiçbir yüç bu arsaları islediği gibi kullanmak, islediğine salmak hakkına sahip değildir. Yeler ki 
gelecek kuşakların hakkına sahip çıkın. Okul vb sosyal kurumlar karşılık bcklcnmcycnlcrcc 
yapılır. 

TOKİ aynı zaman da AKP'li Belediyeleri de yanma alıp kamu kaynaklarına göz dikmiştir. 
Giresun ili Doğankent Belediye Başkanlığı TOKİ ile işbirliği yaparak Doğankcnt HES İşletme 
Müdürlüğüne ait üç adet lojmana el koymaya çalışmaktadır. 

Bu konumda; 

1. TOKİ, Doğankent HES İşletme Müdürlüğüne ait üç adet lojmanına neden göz dikmiştir? 
Kamunun kaynaklarına el koyduktan sonra yapılması planlanan konutlar kimler için yapılmak 
istenmektedir? 

2. Bu alanın kadastral çalışması.tamamlanmış mıdır? İlgili bölge hangi kamu kuruluşun adına 
kayıtlıdır? İlgili bölgenin belediye ile bir ilgisi var mıdır?. 

3. Belediye santral alanı ile neden ilgilenmektedir? Yapılacak olan konutlar ile belediye yönetimi 
veya çalışanları arasında bir bağ bulunmakta mıdır? 

4. TOKİ o bölgeyi isterken ne gibi bir fizibilite çalışması yapmıştır? 

5. El konulmak istenen lojmanlar, santral ile birlikte mi yapılmıştır ve şu anda kullanılmakta 
mıdır? ; ; ' /V : v 

6. Doğankent HES işletme Müdürlüğüne ait lojman yıkıldığı takdirde santralde çalışanlar nerede 
barınacaklardır? 
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T.C 
DEVLET BAKANI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.001/614 
Konu :Soru önergesi 19 Ekim 2009 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :01/10/2009 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/9201-15246/33112 
sayılı yazınız. 

Muğla Milletvekili Sn. Fevzi TOPUZ'un Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 7/9201 sayılı 
yazılı soru önergesine verilen cevap ekte gönderilmiştir. 

Gereğini ve bilgilerinize arz ederim. 

Ek-Yazı 
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Muğla Milletvekili Sqyın Fevzi TOPUZ'un Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 
7/9201 sayılı soru önergesine verilecek cevaba esas Toplu Konut İdaresi Başkanlığının 
görüşü aşağıda yer almaktadır. 

SORU : Kamuoyunda günlerdir tartışılan ve haklı tepkiler koyulan TOKİ'nin Ataköy 
sahilindeki Arsa Satışı İhalesi için» yargı yürütmeyi durdurma karan verdi 
ve yeni bir süreç başladı. 

TOKİ kurulurken, ülkenin arsa ve korut ihtiyacının karşılanması, ucuz ve 
sosyal kotun üretilmesi düşünülmüş olup, amaç konut ihtiyacının 
karşılanması için konut uygulamaları yapanlara devlet desteği sağlanmaydı. 
Ancak TOKİ, 58. ve 59. Hükümetlerin acil eylem planıyla doğrudan konut 
yapmak ve kar amaçlı projeler uygulamak yetkilerini almış, kar elde etmek 
için lüks ve pahalı konutlar yaptırmaya başlamıştır. 

TOKİ 2003 yılında 4966 sayılı Toplu Konut Yasasında yapılan değişiklikle 
kontrolsüz güç sayılabilecek yetkilerle donatılmıştır. Ve bu güçle gözüne 
kestirdiği yere istediği binayı diker, istediği projeyi yapar. Belediye, 
TOKİ'nin yaptığı uygulama planlarını onaylar. Bu planlar şehircilik 
ilkelerine ve yürürlükteki planlara aykırı olsa bile geçerli sayılır. Belediye 
Meclisleri TOKİ'nin getirdiği planı beğenmez, onaylamaz diye bir şeyin 
hükmü yoktur. TOKİ'nin planı, Üç aylık bekleme süresinden sonra 
kendiliğinden yürürlüğe girer. 

TOKİ uygulayacağı proje içerisinde veya üzerindeki şahıslara veya tüzel 
kişilere ait arsa veya yapılan kamulaştırmaya yetkilidir. Üstelik TOKİ 
tarafından yapılan kamulaştırmalar Kamulaştırma Kanunundaki "iskan 
projelerinin gerçekleştirilmesi amaçlı" kamulaştırma sayılır. Proje 
kapsamında kamulaştıracağı gayrimenkullerin bedellerini, ödeme şeklini ve 
süresini kendisi tespit eder ve gerekli görüne bunu kamuoyuna ilan eder. 

Bu ticaretin sermayesi de kamunun .arsa ve arazileridir. TOKİ, Arsa 
Ofisinin, Emlak Bankasının ve iştiraklerinin gecekondu alanlarındaki kamu 
arsalarının tamamını kullanma ve pazarlama yetkisini almıştır. 

Bu arada TOKİ, hasılat paylaşımı diye bir yöntem icat etmiştir. Bu yönteme 
göre en değerli hazine arsaları, elde edilecek gelir bilinmeden müteahhitlere 
lüks konut yapmaları için verilecektir. TOKİ bunlardan elde ettiği gelirin bîr 
kısmıyla kendine alt gelir grubuna konut, okul, hastane yaptığını 
söyleyecektir. 

Ancak, yapılan konutların sadece %10'u yoksullar içindir. Hasılat paylaşımı 
kapsamında yapılan lüks konutların ülke geneli payı ise %20'dir. Sosyal 
konut olarak yaptırdığını söylediği diğer tüm konullar ise % 15-40 arasında 
değişen peşinatlarla ayda 750-2.000 TL arasında değişen taksitlerle satılmaya 
çalışılmaktadır. Bu da üst gelir içindir. 

Devletin başka bir anayasal görevi de sosyal ve ekonomik gelişmeyi 
sağlamak, sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek ve kamu mallarını 
korumak olarak belirlenmiştir. 

- 1 3 4 -



T B M M 20 . 10 . 2009 

Kamu mallarının korunmadığı, sosyal ve ekonomik gelişmenin 
sağlanamadığı, gelir'ıdağılımının bozulduğu, halkımızın giderek yoksullaştığı 
ortadadır. 

Hazine arazileri ve arsaları, bu ülke vatandaşlarının ve daha çok gelecek 
kuşakların ortak malıdır. Hiçbir güç bu arsaları istediği gibi kullanmak, 
istediğine satmak hakkına sahip değildir. Yeter ki gelecek kuşakların 
hakkına sahip çıkın. Okul vb. sosyal kurumlar karşılık beklenmeyenlerce 
yapılır. 

TOKİ aynı zamanda AKP'li belediyeleri de yanına alıp kamu kaynaklarına 
göz dikmiştir. Giresun ili Doğanken Belediye Başkanlığı TOKİ ile işbirliği 
yaparak, Doğankent HES İşletme Müdürlüğüne ait üç adet lojmana el 
koymaya çalışmaktadır. 

Bu konumda; 

TOKİ Doğankent HES İşletme Müdürlüğüne ait üç adet lojmanına neden 
göz dikmiştir? Kamunun kaynaklarına el koyduktan sonra yapılması 
planlanan konutlar kimler için yapılmak istenmektedir? 

Bu alanın kadastral çalışması tamamlanmış mıdır? İlgili bölge hangi kamu 
kuruluşu adına kayıtlıdır? İlgili bölgenin belediye ile bir ilgisi var mıdır? 

Belediye santral alanı ile neden ilgilenmektedir? Yapılacak olan konutlar ile 
belediye yönetimi veya çalışanları arasında bir bağ bulunmakta mıdır? 

TOKİ, o bölgeyi isterken ne gibi bir fizibilite çalışması yapmıştır? 

El konulmak istenen lojmanlar, santral ile birlikle mi yapılmıştır ve şu anda 
kullanılmakta mıdır? 

Doğanken HES İşletme Müdürlüğüne ait lojman yıkıldığı takdirde santralde 
çalışanlar nerede barınacaklardır? 

CEVAP : Anayasanın her Türk vatandaşının güvenli ve çağdaş şartlara uygun konut sahibi 
olma hakkına dair 56. ve 57. maddelerinden hareketle, Toplu Konut İdaresi 
Başkanlığı, vatandaşları makul yaşam standartlarına kavuşturmak gibi toplumsal 
bir amaç doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Bu doğrultuda, 58., 59. ve 60. Hükümetlerin Programı ve Acil Eylem Planlarında 
deklare ettiği önemli hedefleri doğrultusunda, konut üretimi ve planlı kentleşme 
birlikte ele alınarak, 2002 yılının sonunda ulusal düzeyde bir konut planlama 
programı hazırlanmıştır. Bu program uyarınca, TOKİ tarafından dar ve orta gelirli 
vatandaşların konut ihtiyacının karşılanması amacıyla ülke genelinde geniş çaplı 
bir konut seferberliği başlatılmıştır. 

Bilindiği üzere, Toplu Konut İdaresi, kendi mülkiyetindeki arsalar üzerinde konut 
inşa ettirmekte ve bu konutları kredilendirerek satışa sunmaktadır. Konut satışları 
ile hedeflenen; mevcut piyasa koşulları ile konut sahibi olamayan ancak belirli bir 
birikime sahip dar ve orta gelirli ailelerin gelirlerine uygun ödeme koşulları ile 
kira öder gibi konut sahibi olmalarıdır. 

Bu itibarla, TOKİ, Ocak 2003 - 14 Ekim 2009 tarihleri arasında 81 il, 649 ilçe, 
1.433 şantiyede toplam 387.856 adet konutun üretimini başlatmış bulunmaktadır. 
Bu rakam 100 bini aşkın nüfuslu 15 adet şehir demektir. 
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TOKİ tarafından üretilen konutların yaklaşık %85'i "sosyal konut" niteliğinde 
olup; i 

• Dar ve Orta Gelir Grubu Uyg. Kapsamında 181.000 adet 
• Alt Gelir ve Yoksul Grubu Uyg. Kapsamında 100.805 adet 
• Gecekondu Dönüşüm Uyg. Kapsamında 40.033 adet 
• Afet Konutu Uyg. Kapsamında 9.538 adet 
• Tanm Köy Uyg. Kapsamında 3.472 adet 

olmak üzere, toplam 334.848 adet konut "sosyal konut olarak, 
• Kaynak Geliştirme Uyg. Kapsamında ise 53.008 adet konut, 

üretilmiştir. 

Görüldüğü üzere, idare tarafından hayata geçirilen projelerin yaklaşık %30'u alt 
gelir ve yoksul grubu projeleridir. Emlak GYO tarafından gerçekleştirilen projeler 
dahil edilmezse bu oran daha da yükselmektedir. 

TOKİ, uygulamaları kapsamında yürüttüğü her bir toplu konut projesinde, 
projenin özelliklerini ve hedef kitlenin ödeme gücünü dikkate alarak, satış 
koşullarını belirlemekte, değişken fiyat endeksi kullanmakta ve inşaat 
halindeyken konutu kredilendirerek, satışa sunmaktadır. 

İdare, özellikle yoksul, alt ve orta gelir gruplarına yönelik sosyal konut 
projelerinde, gerçek ihtiyaç sahibine ulaşma amaçlı ön şartlar ve satış koşulları 
koyarak, hedef kitleye en uygun satış politikası uygulanmasına azami özen 
göstermektedir. 

Burada göz önünde bulundurulması gereken önemli bir husus, TOKİ'nin yatırım 
maliyetleri içinde; arsa değeri, müşavir hizmetleri, adaiçi ve genel altyapı, çevre 
düzenlemesi ve sosyal donatı gibi diğer unsurların da bulunduğudur. Dolayısıyla, 
sözkonusu nicel değerler sadece konut maliyeti olarak değerlendirilmemelidir. 
Ayrıca, konut maliyetleri, projenin bulunduğu il veya ilçeye göre; arsa maliyeti, 
arazi zemin durumu, konut sayısı, tipi, konut m 2 büyüklüğü gibi unsurlara göre de 
farklılık arz etmektedir. 

Bu itibarla, TOKİ yoksul, alt ve orta gelir gruplarına yönelik geliştirdiği sosyal 
konut projeleri çerçevesinde satışa sunduğu konutların fiyatlarını, kar amacı 
gütmeden ve sadece maliyet bedelini dikkate alarak belirlemektedir. Ancak, doğal 
olarak, bu fiyatlar, projenin bulunduğu il veya ilçeye göre farklılık arz etmektedir. 

TOKİ tarafından yürütülen bu modelde, konut bedelinin %10 ile %40'lık kısmı, 
hedef kitlenin ödeme gücü gözönüne alınarak, peşin olarak tahsil edilmekte ve 
konut bedelinin geri kalan kısmı ise 36 ile 240 aylık vadelere yayılmaktadır. 

TOKİ'nin 2003 yılından sonraki uygulamalarında yoksul ve alt gelir grubu da 
hedef grup içine dahil edilerek, peşinatsız/düşük peşinatlı ve 240 aya varan uzun 
vadelere sahip yeni konut sunum stratejisi geliştirilmiştir. 

Yoksul ve alt gelir grubuna yönelik projelerde, hedef grubun ödeme gücü 
gözönüne alınarak, taksit ödemeleri, konutların anahtar teslim tarihinden sonra 
başlatılmaktadır. İdarenin orta gelir grubuna yönelik projelerinde ise konut taksit 
ödemeleri, sözleşme imzalama tarihini takip eden ay itibarıyla başlatılmaktadır. 

TOKİ'nin dar gelirli vatandaşlar için geliştirdiği konut projeleri özellikli projeler 
olup, sözkonusu projelerde alt gelir grubunda konut bedelinin %12'si peşinat 
olarak alınmaktadır. Yoksul grubu kapsamında yer alan projelerde ise peşinat 
alınmamaktadır. Alt gelir grubu projelerinde alınan peşinat miktarı için 
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vatandaşlara taksit imkanı sunulmuş olup, peşinatlar %6'lık iki eşit taksitde ve 3 
ay ara ile alınmaktadır. 

Takdir edileceği üzere, TOKİ'nin ülkemizdeki kentleşme ve konut sorunlarının 
çözümüne yönelik sözkonusu faaliyetlerini yürütmek için gerekli finansman 
olanaklarının yaratılması büyük önem arz etmektedir. 

TOKİ, konut satış hasılatları ve kredi geri dönüşleri ile genel bütçeden aldığı 
kısıtlı paylarla faaliyetlerini sürdürmektedir. TOKİ, kısıtlı kaynakları ile sistemin 
eksik parçasını tek başına doldurma gayreti içerisindedir. Bu nedenle TOKİ, kendi 
kısıtlı kaynaklan ile yeni konut üretimini ve kredilendirilmesini sağlayabilmek 
için farklı finansman kaynaklan araştırmaya başlamış ve yeni projeler 
geliştirmiştir. 

Bu bakış açısı doğrultusunda, TOKİ, mevcut piyasa koşullanyla konut sahibi 
olamayan dar ve orta gelirli vatandaşlar için ürettiği "sosyal amaçlı projeleri" 
finanse etmek ve yeni kaynaklar bulmak amacıyla, mülkiyetinde bulunan değerli 
arsaları üzerinde devletin sübvansiyonu olmadan ve herhangi bir kamu finansmanı 
da kullanılmadan uygulanan "Arsa Karşılığı Gelir Paylaşımı Modelini" hayata 
geçirmiştir. 

Bu model ile; İdare mülkiyetindeki rant getirişi yüksek arsalar değer kabul 
edilerek, gelir paylaşımı esasıyla yüklenici firmalara ihale yoluyla konut 
yaptırılmaktadır. 

Arsa Karşılığı Gelir Paylaşımı Modeli ile rant alanlannda standartlan yüksek lüks 
konutlar ve sosyal donatılar üretilerek, idare arsalan en iyi şekilde 
değerlendirilmektedir. Bu yolla elde edilen gelir de yeni projelerin finansmanında 
kullanılmakta ve yoksul, dar ve orta gelirli ailelerin konut sahibi yapılmasına 
imkan yaratılmaktadır. • . 

Diğer taraftan, TOKİ, ülke genelinde başlattığı konut seferberliği kapsamında, 
özellikle yoksul, dar ve orta gelir grubunda yer alan vatandaşlann konut 
ihtiyacının karşılanmasına yönelik uygulamalarını ülke geneline dengeli bir 
şekilde dağıtacak model geliştirmek amacıyla; talep örgütlenmesi modelini hayata 
geçirmiştir. TOKİ, nüfusu 40 binin altında olan yerleşim birimlerine yönelik 
projelerde talebin düşük olabileceğini göz önüne alarak, yapılacak toplu konut 
yatınmlarının atıl duruma düşmemesi amacıyla, talep örgütlenmesi koşulu 
aramaktadır. Bu yöntemde, konut ihtiyacı ilgili kurum ve kuruluşlarca 
gerçekleştirilen anket yöntemiyle belirlenmektedir. Talep örgütlenmesi de yine bu 
kurumlar tarafından organize edilmektedir. Talep örgütlenmesi yönteminde, 
konut uygulaması yapılacak arsa ve müşteri temini ilgili kurumların 
sorumluluğunda olmak kaydıyla, TOKİ, toplu konut projeleri yapmaktadır. Bu 
model, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde TOKİ tarafından başanyla 
uygulanmaktadır. 

Bu çerçevede, soru önergesinde bahse konu Giresun ili Doğanken ilçesiyle ilgili 
olarak, adı geçen Doğankent Belediye Başkanlığı, talep örgütlenmesi uygulaması 
kapsamında, Giresun ili Doğankent ilçesinde konut yapılması hususunda 
15.04.2008 tarihinde TOKİ'ye yazılı talepte bulunmuştur. Ancak, bu konuya 
ilişkin olarak İdare tarafından bugüne kadar herhangi bir çalışma başlatılmamıştır. 
Dolayısıyla, konu, sadece bu yazılı talepten ibaret olup, başkaca bir gelişme 
mevcut değildir. 
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14.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal'ın, TOKİ'nin İstanbul'daki faaliyetlerine ve Ataköy 
sahilindeki tasarruflara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil 
Çiçek'in cevabı (7/9231) 

T Ü R K İ Y E BÜYÜK M İ L L E T ' t o E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağıdaki soru lann Başbakan Sn. Recep Tayyip E R D O & A N taraf ından yazı l ı 
olarak yanıtlanması için gereğini saygılarımla a rz ederim.17.08,2009 

Çet in S O Y S A L İ 
i s tanbu l AMfetvekilf V̂ __ 

is tanbul 'da yeşi l alanlar her geçejı gün daha da azalmaktadır . Kentin yeşil 
alan olan her metrekaresi imara açı lmakta, yeşi l alanların yer in i dev binalar 
almaktadır, is tanbul 'daki yeşi l alanların imara açılması beraber inde pek çok yeni 
sorunu gündeme get i rmekte , mevcutj. sorunları da içinden çıkı lmaz hale 
get i rmektedi r . Kentin yoğunluğunu a r t t ı ran , kenti yaşanılmaz hale get i ren t ra f i k 
sorununun kaynağı kentteki plansızlıktır. Rant sağlamaya dönük yapılan plan 
tadi lat lar ıdır . İştanbuİ t raf iğ in in kaldıracağı araç sayısı 1300 civarında iken, bu 
sayının neredeyse iki katı kadar araç tsljanbul t ra f iğ inde bulunmaktadır. T ra f i k t e 
yaşanan 4 5 dakikalık gecikme İstanbul halkının cebinden ödenecek milyonlarca 
l i radır . Tüm bu olumsuzluklar İstanbul'u yaşanabil ir b i r kent olmaktan 
çıkarmaktadır . İngi l iz Gazetesi 'nin 2C07 yılında yaptığı yaşanabil ir kent ler 
sıralamasında İstanbul 104.sırada yer al ı rken, 2009 yı l ında İstanbul bu 
sıralamada HO.sıraya ger i lemişt i r . 

Kentin yoğunluğuna yoğunluk katan, plansız b i r şeki lde büyümesine neden 
olan önemli etkenlerden bi r i de, neredeyse tüm yeşi l alanları imara açt ı ran 
TOKİ 'd i r . 

Daha kalitel i b i r yaşam sürmek .bir yana, İstanbul lular yoğunlaşan kent 
nedeniyle çok zor b i r hayat sürmeye ijnahkum edi lmektedir . Bunun yanında alt 
yapı , t r a f i k gibi sorunların bedeli de yine İstanbul halkına ödeti lmiektedir. T O K İ 
taraf ından kentin değişik yer ler ine pek çok bina yapılmaktadır.* Bu dev binalar 
yeşi l alan olarak tanımlanan yer ler in imara açılması ile sağlanan arsalara 
yapılmaktadır. Böylece İstanbul 'da kişi başına düşen yeşi l alan günden güne 
azalmaktadır. Rant uğruna kentinj yağmalanmaktadır. TOKİ 'n in isteği 
doğrultusunda pek çok park ve yeşil alan, beton yığıni haline gelmişt i r . 

Ataköy 1. ve 2. Kısım'daki yeşi l alanların imara açı lması, ardından da 
sahildeki 94 bin metrekarel ik yeşi l alanın T O K İ taraf ından sat ışa çıkar ı lmışt ı r . 
Ataköy'ün ranta kurban edilmesini protesto eden çeşi t l i sivi l toplum kuruluşları ve 
Ataköylü lere, T O K İ şantiyelerinden tpplanan yaklaşık 500 kişi l ik işçi grubu 
el ler inde sopalarla karşı l ık vermişt i r . 
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Ataköy sahilinde imara açılarak Toplu Konut îdares i 'nce '(TOKÎ) sa t ı şa 
çıkarılması beklenen 125 bin, metrekarelik araziyle ilgili tartışmalar sürerken, 
imar planındaki parsel sınırının' kıyının 2 0 0 m e t r e açığında işaret lenmesi denizdeki 
yaklaşık 180 bin metrekarelik alanın toprakla doldurulacağı iddiasını gündeme 
get irmişt ir . 

Bu iddianın doğru olması, Ataköy Sahili'nin tamamen bitmesi anlamına 
gelmektedir . Bunun yânında, tstanbul 7J Numaralı Kültür v e Tabiat Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Koruma kurulunun, TOKÎ'nin satmaya hazırlandığı 
Ataköy sahilindeki tarihi yapıları birinci sınıf e s e r olarak tesc i l e t t iğ i i fade 
edilmektedir. Kurul kararı olmaksızın [herhangi bir işlemin yapılması hukuka 
aykırıdır. 

Kamunun malı olan sahillerin halkın kullanımına ücre t s i z şekl ide , en iyi 
koşullarda tahs i s edilmesi yerine, lüks morinaların kapladığı be ton yığını haline 
getiri lmesi , binlerce yıllık tarihi ve kültürel mirasın bu şeki lde yok edilmesi 
İstanbul'a v e İstanbul halkına yapılacak en büyük haksızlıklardan biridir. 
Bu çerçevede; 
^İstanbul'da TOKÎ'nin başvurusu ile imaj'a açılan yeşil alan kaç m e t r e karedir? 
2)İstanbul'da TÖKÎ kaç metrekarelik aldna inşaat yapmıştır? 
3)Kentin her yerinde ..dey binalar yükselirken hala daha kente yoğunluk katan ve 
alt yapı ulaşım gibi var olan sorunları daha da çözümsüz hale get iren imar 
değişiklikleri neden engel lenmemektedir? : . i. • . v. 
4)Kentin pek çok. yerindeki yeşil alanla^, imara açılarak TOKİ'ye verilmektedir. 
Bunlardan gündemde olanlarından biri de Ataköy sahilidir. Ataköy Sahili'nde doğal 
yapısının korunması yer ine imara açılmasının Ataköy'e ve Ataköy'de yaşayan halka 
nasıl bir getiriş i olacaktır? 
5)Atakö'y sahi l şeridinin rant uğruna yağmalanmasını, önlemek amacıyla eylem 
yapan kişilere T O K t inşaatında çalışan işçiler tarafından . sopalarla karşılık 
verilmiştir. İ ş ç i l e re bu talimatı kim vermiştir? V;,,. 
6)bemokrat ik haklardan biri olan protestoya tahammül gös termeyen ve bu hakkı 
inşaatta çalışan işçiler aracılığıyla engel lemeye çalışan kişiler hakkında herhangi 
bir inceleme başjatılmış mıdır? 
7)Ataköy Sahilindeki İmar planında parsel sınırının kıyının 2 0 0 m e t r e açığında 
işaretlenmesinin nedeni nedir? . / 
8)Ataköy Sahili'nin imar planı değişikliğinde ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri 
nedir? 
9)ts tanbul 7 Numaralı Kültür ve Tcıbiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğü Koruma Kurulunun, TOKÎ'nin satmaya hazırlandığı Ataköy sahilindeki 
tarihi yapıları birinci sınıf e s e r olarak tesc i l e t t iğ i i fade edilmektedir. Kurul 
kararı olmaksızın herhangi bir işlemin yapılması hukuka aykırıdır. Koruma 
Kurulu'nun konuyla ilgili, görüşü alınmış mıdır? Alındıysa bu görüş nedir? 
Alınmadıysa, nedeni nedir? 
10)Öenizde 180 bin metrekarel ik alanın doldurulmasında ilgili kurum ve 
kuruluşların görüşleri nelerdir? 
l l )Gelişmiş pek çok k e n t t e kişi başına düşen yeşi l alan miktarı oldukça yüksektir. 

.Amsterdam'da 4 5 . 5 metrekare , Roma'da 4 5 . 3 metrekare . New York'da 29.1 
metrekare,Londra'dd i se 2 6 . 9 metrekaredir. İstanbul'da kişi başına düşen yeşi l 
alan 2 0 0 4 yılında kaç m e t r e kare idi? Bugün İstanbul'da kişi başına düşen yeşil 
alan kaç metrekaredir? 
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T.C 
DEVLET BAKANI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.001/606 
Konu :Soru önergesi 

19 E k i m 2009 ! 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :01/10/2009 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/9231-15525/33688 
sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Sn. Çetin SOYSAL'ın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 7/9231 
sayılı yazılı soru önergesine verilen cevap ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Ek-Yazı 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Toplu Konut İdaresi Başkanlıg 

Sayı : B.02.1.KNT.0.65.03.00/610-1061 
Konu: Soru önergesi Hk. 

1 6 . 1 0 . 2 0 0 9 * 6 3 2 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Cemil ÇİÇEK) 

İlgi: 08.10.2009 tarih ve B.02.0.001/580 sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Sayın Çetin SOYSAL'ın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ve 
Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlıklan koordinatörlüğünde 
cevaplandırmasını istediği, ilgide kayıtlı 7/9231 sayılı soru önergesine ilişkin olarak 
hazırlanan İdaremiz görüşü yazımız ekinde sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK: Soru önergesi Cevabı. 
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İstanbul Milletvekili Sayın Çetin SOYSAL 'ın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 
7/9231 sayılı soru önergesine verilecek cevaba esas Toplu Konut idaresi Başkanlığının 
görüşü aşağıda yer almaktadır. 

SORU : İstanbul'da yeşil alanlar her geçen gün daha da azalmaktadır. Kentin yeşil 
alan olan her metrekaresi imara açılmakta, yeşil alanların yerini dev binalar 
almaktadır. İstanbul'daki yeşil alanların imara açılması beraberinde pek çok 
yeni sorunu gündeme getirmekte, mevcut sorunları da içinden çıkılmaz hale 
getirmektedir. Kentin yoğunluğunu arttıran, kenti yaşanılmaz hale getiren 
trafik sorununun kaynağı kentteki plansızlıktır. Rant sağlamaya dönük 
yapılan plan tadilatlarıdır. İstanbul trafiğinin kaldıracağı araç sayısı 1.300 
civarında iken, bu sayının neredeyse iki katı kadar araç İstanbul trafiğinde 
bulunmaktadır. Trafikte yaşanan 45 dakikalık gecikme, İstanbul halkının 
cebinden ödenecek milyonlarca liradır. Tüm bu olumsuzluklar İstanbul'u 
yaşanabilir bir kent olmaktan, çıkarmaktadır. İngiliz Gazetesi'nin 2007 
yılında yaptığı yaşanabilir kentler sıralamasında İstanbul 104. sırada yer 
alırken, 2009 yılında İstanbul bu sıralamada 100. sıraya gerilemiştir. 

Kentin yoğunluğuna yoğunluk katan, plansız bir şekilde büyümesine neden 
olan önemli etkenlerden biri de, neredeyse tüm yeşil alanları imara açtıran 
TOKİ'dir. 

Daha kaliteli bir yaşam sürmek bir yana, İstanbullular yoğunlaşan kent 
nedeniyle çok zor bir hayat sürmeye mahkum edilmektedir. Bunun yanında 
alt yapı, trafik gibi sorunların bedeli de yine İstanbul halkına ödetilmektedir. 
TOKİ tarafından kentin değişik yerlerine pek çok bina yapılmaktadır. Bu 
dev binalar yeşil alan olarak tanımlanan yerlerin imara açılması ile sağlanan 
arsalara yapılmaktadır. Böylece İstanbul'da kişi başına düşen yeşil alan 
günden güne azalmaktadır. Rant uğruna kent yağmalanmaktadır. TOKİ'nin 
isteği doğrultusunda pek çok park ve yeşil alan beton yığını haline gelmiştir. 

Ataköy 1. ve 2. Kısım'daki yeşil alanların imara açılmış, ardından da 
sahildeki 94 bin metrekarelik yeşil alanın TOKİ tarafından satışa 
çıkarılmıştır. Ataköy'ün ranta kurban edilmesini protesto eden çeşitli sivil 
toplum kuruluşları ve Ataköylülere, TOKİ şantiyelerinden toplanan yaklaşık 
500 kişilik işçi grubu ellerinde sopalarla karşılık vermiştir. 

Ataköy sahilinde imara açılarak, Toplu Konut İdaresince satışa çıkarılması 
beklenen 125 bin metrekarelik araziyle ilgili tartışmalar sürerken, imar 
planındaki parsel sınırının, kıyının 200 metre açığında işaretlenmesi 
denizdeki yaklaşık 180 bin metrekarelik alanın toprakla doldurulacağı 
iddiasını gündeme getirmiştir. 

Bu iddianın doğru olması, Ataköy Sahili'nİn tamamen bitmesi anlamına 
gelmektedir. Bunun yanında, İstanbul 7 Numaralı Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Koruma Kurulu'nun, 
TOKİ'nin satmaya hazırlandığı Ataköy sahilindeki tarihi yapılan birinci 
sınıf eser olarak tescil ettiği ifade edilmektedir. Kurul Karan olmaksızın 
herhangi bir işlemin yapılması hukuka aykırıdır. 

Kamunun malı olan sahillerin halkın kullanımına ücretsiz şeklide, en iyi 
koşullarda tahsis edilmesi yerine, lüks marinaların kapladığı beton yığını 
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haline getirilmesi, binlerce yıllık tarihi ve kültürel mirasın bu şekilde yok 
edilmesi İstanbul'a ye İstanbul halkına yapılacak en büyük haksızlıklardan 
biridir. Bu çerçevede; 

1. İstanbul'da TOKİ'nin başvurusu ile imara açılan yeşil alan kaç metre 
karedir? 

2. İstanbul'da TOKİ kaç metrekarelik alana inşaat yapmıştır? 

3. Kentin her yerinde dev binalar yükselirken, hala daha kente yoğunluk 
katan ve alt yapı ulaşım gibi var olan sorunları daha da çözümsüz hale 
getiren imar değişiklikleri neden engellenmemektedir? 

4. Kentin pek çok yerindeki yeşil alanlar, imara açılarak TOKİ'ye 
verilmektedir. Bunlardan gündemde olanlarından biri de Ataköy 
sahilidir. Ataköy Sahilinde doğal yapısının korunması yerine imara 
açılmasının Ataköy'e ve Ataköy'de yaşayan halka nasıl bir getirişi 
olacaktır? 

5. Ataköy Sahil şeridinin rant uğruna yağmalanmasını önlemek amacıyla 
eylem yapan kişilere TOKİ inşaatında çalışan işçiler tarafından sopalarla 
karşılık verilmiştir. İşçilere bu talimatı kim vermiştir? 

6. Demokratik haklardan biri olan protestoya tahammül göstermeyen ve bu 
hakkı inşaatta çalışan işçiler aracılığıyla engellemeye çalışan kişiler 
hakkında herhangi bir inceleme başlatılmış mıdır? 

7. Ataköy Sahilindeki imar planında parsel sınırının kıyının 200 metre 
açığında işaretlenmesinin nedeni nedir? 

8. Ataköy Sahilinin imar planı değişikliğinde ilgili kurum ve kuruluşların 
görüşleri nedir? 

9. İstanbul 7 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarım Koruma Bölge 
Kurulu Müdürlüğü Koruma Kurulunun, TOKİ'nin satmaya hazırlandığı 
Ataköy Sahilindeki tarihi yapıları birinci sınıf eser olarak tescil ettiği 
ifade edilmektedir. Kurul Kararı olmaksızın herhangi bir işlemin 
yapılması hukuka aykırıdır. Koruma Kurulunun konuyla ilgili görüşü 
alınmış mıdır? Alındıysa bu görüş nedir? Alınmadıysa, nedeni nedir? 

10. Denizde 180 bin metrekarelik alanın doldurulmasında ilgili kurum ve 
kuruluşların görüşleri nelerdir? 

11. Gelişmiş pek çok kentte kişi başına düşen yeşil alan miktarı oldukça 
yüksektir. Amsterdam'da 45.5 metrekare, Roma'da 45.3 metrekare, New 
York'da 29.1 metrekare.Londra'da ise 26.9 metrekaredir. İstanbul'da kişi 
başına düşen yeşil alan 2004 yılında kaç metrekaredir? Bugün 
İstanbul'da kişi başına düşen yeşil alan kaç metrekaredir? 

CEVAP : İmar planında "park" ya da "yeşil alan" kullanımı getirilen parseller mülkiyete 
konu olamazlar. Dolayısıyla, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının mülkiyetinde 
olmayan alanlarda plan değişikliği yapılması da söz konusu değildir. İdare 
mülkiyetinde olan ve zamanla yeşil doku niteliğini kazanan parsellerin "park" ya 
da "yeşil alan" olarak değerlendirilmesi imar hukukuna aykırıdır. Bu nedenle, 
idare mülkiyetinde olmayan ve imar planında "park" ya da "yeşil alan" kullanımı 
getirilen hiçbir alanda İdare tarafından imar planı tadilatı yapılmamıştır. Diğer bir 

- 1 4 3 -



TBMM 20 . 10 . 2009 

ifadeyle, İstanbul ili genelinde İdarece yeşil alandan .imara dönüştürülen alan 
bulunmamaktadır. \ 

TOKİ tarafından İstanbul ili genelinde Anadolu ve Avrupa yakasında sosyal ve 
kaynak geliştirme amaçlı toplu konut inşaatı uygulamaları yanında sosyal donatı 
(hastane, okul, cami.vb.) ve yol inşaatları da yapılmaktadır. 

İdaremize verilen planlama yetkisi 5793 sayılı Kanun ile belirlenmiştir. Anılan 
5793 sayılı Kanunun 7. maddesinde yer alan hüküm ve ilgili yasa ve 
yönetmelikler doğrultusunda hazırlanan planlar onaylanmak üzere ilgili kuruma 
(planın yapıldığı bölgeye göre belediye veya valilikler) gönderilmektedir. İlgili 
Kanun gereğince, plan onayında nihai yetki, planı onaylayacak olan idarede 
bulunmaktadır. Planı onaylayacak olan ilgili idarenin, hazırlanan planlan, gerekli 
incelemeleri yaparak, değiştirme ya da aynen onaylama yetkisi bulunmaktadır. 
Dolayısıyla, planı nihai onaylayacak olan kurumda planlan tadil etme ya da aynen 
onaylama yetkisi bulunmaktadır. 

İstanbul Ataköy Sahil Bandında İdare mülkiyetinde bulunan parsellerin, 1991 ve 
1997 yıllannda Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından onaylanan 1/5000 ve 
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylanan 1/1000 ölçekli mevcut imar 
planlan bulunmaktadır. Bu planlarda İdare tarafından herhangi bir değişiklik 
yapılmamıştır. İdarece gerçekleştirilen uygulamalar onaylı imar planlan 
doğrultusunda yapılmaktadır. 

Diğer bir ifadeyle, Ataköy Sahili bugüne kadar hep mülkiyete konu olan parseller 
üzerinde yer almaktadır. Bu bölge Ataköy Turizm Merkezi olması nedeniyle imar 
planlannı yapma yetkisi Turizm Bakanlığındadır. ö te yandan, bölge Bayındırlık 
ve İskan Bakanlığı ile Turizm Bakanlıktan tarafından 1991 yılında yapılan imar 
planlannda turizm ve rekreasyon alanı olarak tanımlanmıştır. Aynca, Bakanlar 
Kurulu Karan ile 1987 yılında Turizm Bölgesi ilan edilmiştir. 

Parsel sınırlan ilgili Kadastro Müdürlüğünün tespit sınırları ile belirlenmektedir. 

Bölgenin 1991 ve 1997 tasdik tarihli imar planlan, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 
ile Turizm Bakanlığınca hazırlandığından bu planlarda herhangi bir değişiklik 
yapılmamıştır. 

Ataköy Sahilinde yer alan tarihi eserler ve ağaçlann tescil edilmesine yönelik 
Toplu Konut İdaresi Başkanlığının başvurusu ile İstanbul 7 Numaralı Koruma 
Kurulunca bahse konu eserler birinci sınıf tarihi eser olarak tescil edilmesi 
sağlanmış ve yine TOKİ'nin talebi ile K.T.V.K.K.'dan onay alınmadan hiçbir 
işlem yapılamayacağına dair tapu kayıtlanna şerh düşürttürülmüştür. 

Diğer taraftan, söz konusu taşınmazlar 05.05.2009 tarih ve 85177 sayılı Kültür ve 
Turizm Bakanlığının uygun görüşü doğrultusunda satışa sunulmuştur. 

Aynca, soru önergesinde ifade edildiği gibi denizde herhangi bir alanın TOKİ 
tarafından doldurulması ya da Ataköy Sahil Bandı için İdarece herhangi bir plan 
değişikliği yapılması söz konusu değildir. 

İstanbul ili genelinde kişi başına düşen yeşil alan miktan İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanlığından temin edilebilir. 
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15.- İstanbul Milletvekili Hasan Macit'in, TOKİ'nin bazı faaliyetlerine ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in cevabı (7/9248) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

A ş a ğ ı d a yer alan sorularıma B a ş b a k a n Sayın R e c e p T a y y i p E R D O Ğ A N 
^tarafından yaz ı l ı olarak c e v a p ver i lmes in i s a y g ı y l a arz eder im. 2 5 . 0 8 . 2 0 0 9 

Başbakanl ık , T o p l u K o n u t İdaresi Başkanl ığ ı , ü lke çapında ağırlıkla kamu 
arazileri üzer inde tasarrufta bulunarak konut üretip, halka satış yapan bir kamu 
kurumu olarak inşaat v e e m l a k sektöründe ö n e m l i aktör konumundadır . TOKİ 
hakkında yaz ı l ı v e görse l bas ında yer alan v e k a m u o y u n u n tepkisini çeken 
birçok icraat bulunmaktadır . B u bağlamda; 

1- T O K İ 0 1 . 0 1 . 2 0 0 3 tarihinden 3 0 . 0 7 . 2 0 0 9 tarihine kadar haz ineden bedell i 
y a da b e d e l s i z olarak kaç m 2 arsa almışttr? 

2 - T O K İ kendi mülk iye t inde bulunan arazilerden (arsa-tarla vb . ) Emlak 
K o n u t G Y O A Ş ' y e v e r m i ş midir? Ver i l en arazi y a da mülkleri aracılar 
vasıtası i le mi devretmiştir? Arac ıya ö d e n e n k o m i s y o n miktarı ne 
kadardır? G e r ç e k y a da tüzel kişi olarak aracı, k o m i s y o n c u v e y a 
k o m i s y o n c u l a r ı n is imleri nelerdir? 

3 - a ) T O K İ yapt ığ ı ça l ı şmalar sunduğu hizmet ler v e satışlar ile ilgili tanıtım 
v e reklamlar iç in 0 1 . 0 1 . 2 0 0 3 tarihinden 3 0 . 0 7 . 2 0 0 9 tarihine kadar yıllar 
itibarı i le n e kadar harcama yapılmışt ır? 

b) R e k l a m v e tanıtımlar, hangi kişi , kurum v e y a kuruluşlar tarafından v e 
ne kadar bede l karşı l ığ ında yapılmıştır . 

4 - A n a y a s a m ı z ı n 171 nci maddes i "Devle t , mi l l i e k o n o m i n i n yararlarını 
dikkate alarak, ö n c e l i k l e üret imin artırılması v e tüket ic inin korunmasını 
a m a ç l a y a n kooperat i fç i l iğ in ge l i şmes in i sağ layacak tedbirleri alır" 
h ü k m ü n e amirdir. H ü k ü m e t i n i z tarafından konut kooperatiflerinin 
d e s t e k l e n m e m e s i yanında , kamu kaynak v e olanaklarını kul lanan TOKİ 
i le kooperat i f ler haks ı z bir rekabet i le karşı karş ıya g e l m e k t e midir? 

5 - K o n u t kooperatif lerinin des tek lenmes i y ö n ü n d e hükümet in izce 
u y g u l a n m a k üzere hazır lanmış bir proje y a da bu y ö n d e bir düşünceniz 
var mıdır? 

Hasan M A C I T 
D S P İstanbul Mil le tveki l i 
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T.C 
DEVLET BAKANI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.001/604 
Konu :Soru önergesi 

19 Ek im 2009 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :01/10/2009 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/9248-15630/33971 
sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Sn. Hasan MACtTin Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 7/9248 
sayılı yazılı soru önergesine verilen cevap ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Ek-Yazı 
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Sayı : B.02.1.KNT.0.65.03.00/610-1059 
Konu: Som önergesi Hk. 

1 6 . 1 0 . 2 0 0 9 * 6 3 2 3 î 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Cemil ÇİÇEK) 

İlgi: 08.10.2009 tarih ve B.02.0.001/576 sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Sayın Hasan MACİT'in Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ve 
Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlıkları koordinatörlüğünde 
cevaplandırmasını istediği, ilgide kayıtlı 7/9248 sayılı soru önergesine ilişkin olarak 
hazırlanan İdaremiz görüşü yazımız ekinde sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK: Soru Önergesi Cevabı. 
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istanbul Milletvekili Çayın Hasan MACÎT'in Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 
7/9248 sayılı soru önergesine verilecek cevaba esas Toplu Konut İdaresi Başkanlığının 
görüşü aşağıda yer almaktadır. 

SORU : Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, ülke çapında ağırlıkla kamu 
arazileri Üzerinde tasarrufta bulunarak konut üretip, halka satış yapan bir 
kamu kurumu olarak inşaat ve emlak sektöründe önemli aktör 
konumundadır. TOKİ hakkında yazılı ve görsel basında yer alan ve 
kamuoyunun tepkisini çeken birçok icraat bulunmaktadır. Bu bağlamda; 

TOKİ 01.01.2003 tarihinden 30.07.2009 tarihine kadar hazineden bedelli ya 
da bedelsiz olarak kaç m 1 arsa almıştır? 

TOKİ kendi mülkiyetinde bulunan arazilerden (arsa, tarla vb.) Emlak 
Konut GYO AŞ.'ye vermiş midir? Verilen arazi ya da mülkleri aracılar 
vasıtası ile mi devretmiştir? . Aracıya ödenen komisyon miktarı ne 
kadardır? Gerçek ya da tüzel kişi olarak aracı, komisyoncu veya 
komisyoncuların isimleri nelerdir? 

TOKİ yaptığı çalışmalar sunduğu hizmetler ve satışlar ile ilgili tanıtım 
ve reklamlar için 01.01.2003 tarihinden 30.07.2009 tarihine kadar yıllar 
itibarı ile ne kadar harcama yapılmıştır? 

Reklam ve tanıtımlar, hangi kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından ve ne 
kadar bedel karşılığında yapılmıştır. 

Anayasamızın 171'nci maddesi "Devlet, milli ekonominin yararlarını 
dikkate alarak, öncelikle üretimin artırılması ve tüketicinin korunmasını 
amaçlayan kooperatifçiliğin gelişmesini sağlayacak tedbirleri alır" hükmüne 
amirdir. Hükümetiniz tarafından konut kooperatiflerinin desteklenmemesi 
yanında, kamu kaynak ve olanaklarını kullanan TOKİ ile kooperatifler 
haksız bir rekabet ile karşı karşıya gelmekte midir? 

Konut kooperatiflerinin desteklenmesi yönünde hükümetinizce uygulanmak 
üzere hazırlanmış bir proje ya da bu yönde bir düşünceniz var mıdır? 

CEVAP : Anayasanın her Türk vatandaşının güvenli ve çağdaş şartlara uygun konut sahibi 
olma hakkına dair 56. ve 57. maddelerinden hareketle, Toplu Konut İdaresi 
Başkanlığı, vatandaşları makul yaşam standartlarına kavuşturmak gibi toplumsal 
bir amaç doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Bu doğrultuda, 58., 59. ve 60. Hükümetlerin Programı ve Acil Eylem Planlarında 
deklare ettiği önemli hedefleri doğrultusunda, TOKİ tarafından, dar ve orta gelirli 
vatandaşların konut ihtiyacının karşılanması amacıyla ülke genelinde geniş çaplı 
bir konut seferberliği başlatılmıştır. 

Toplu Konut İdaresi, kendi mülkiyetindeki arsalar üzerinde konut inşa ettirmekte 
ve bu konutları kredilendirerek satışa sunmaktadır. Konut satışları ile hedeflenen; 
mevcut piyasa koşulları ile konut sahibi olamayan ancak belirli bir birikime sahip 
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dar ve orta gelirli ailelerin gelirlerine uygun ödeme koşullan 'ile kira öder gibi 
konut sahibi olmalarıdır. 

TOKİ; 01.01.2003 ile 30.07.2009 tarihleri arasında, 134.841.913,00 m2 alanı, 
bedelsiz ve 24.647.283,00 m 2 alanı ise bedelli olmak üzere, toplam 
159.489.196,00 m 2'lik alanı Hazineden devir almıştır. 

TOKÎ, 03.05.2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Toplu 
Konut İdaresi Başkanlığı Satış, Devir, İntikal, Kiraya Verme, Trampa, Sınırlı 
Ayni Hak Tesisi ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı" İhale Yönetmeliği 
kapsamında, iştiraki olan şirketlere doğrudan satış yapabilmektedir. Bu 
Yönetmelik doğrultusunda da TOKİ, iştiraki olan Emlak Konut Gayrimenkul 
Yatınm Ortaklığı A.Ş.'ne satış yapmıştır. 

Bu tarihten önceki önceki arsa satış ihalesi kapsamındaki İdare satışlan, "Toplu 
Konut İdaresi Başkanlığının 14.07.2000 tarih ve 24109 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan İhale Yönetmeliğinin 39'uncu maddesi ve 08.07.2004 tarih ve 25516 
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Toplu Konut idaresi Başkanlığı Satış Ve Gelir 
Paylaşımı İhale Yönetmeliğinin 24/d maddesi çerçevesinde yapılan, TOKİ 
mülkiyetinde bulunan taşınmazlanh (arsa, konut, işyeri) satışına ve satış sonrası 
hizmetlerine, İdareden herhangi bir ücret talep etmeden aracılık edecek emlak 
şirketinin belirlenmesine yönelik hizmet alım ihaleleri sonucunda belirlenen" 
aracı firma tarafından gerçekleştirilmiştir. 

TOKİ mülkiyetindeki arsa ve arazilerin satışına aracılık edecek firmanın 
belirlenmesi amacıyla, 19.09.2003 tarihinde yapılan ihale, İdareden hiç bir ücret 
talep etmeyerek, alıcılardan tahsil edilecek komisyon olarak da -%2 komisyon ve 
komisyon KDV'si- en düşük teklifi veren firma olan Eskidji firması uhdesinde 
kalmıştır. 

Bu itibarla, 03.05.2006 tarihli anılan İhale Yönetmeliğinden önceki arsa satış 
ihalesi kapsamındaki TOKİ satışlan, idare ile Eskidji firması arasında imzalanan 
03.10.2003 tarihli sözleşme gereği, anılan firma tarafından yapılmıştır. 

Diğer taraftan, soru önergesinde yer alan kooperatiflerin desteklenmesi konusuyla 
ilgili olarak, TOKİ tarafından, 1984-2009 yıllan arasında 944.442 konut 
kredilendirilerek inşaatları tamamlanmıştır. 2003-2009 yıllan arasında, kooperatif 
inşaatlannın tamamlanmasına yönelik (2003/1, 2004/1, 2005/1, 2006/1) sayılı 
tebliğler kapsamında konut kredisi açılmış ve kullandınlmıştır. Ancak yeterli talep 
oluşmamıştır. Bununla birlikte, bu dönemde ve daha önceki dönemden devam 
eden kredi ödemeleri yapılarak, 56 bin konut inşaatı tamamlanmıştır. 

TOKİ tarafından başlatılan konut seferberliği çerçevesinde, Ocak 2003 - 14 Ekim 
2009 tarihleri arasında 81 il, 649 ilçe, 1.433 şantiyede toplam 387.856 adet 
konutun üretimini başlatmış bulunmaktadır. Bu rakam 100 bini aşkın nüfuslu 15 
adet şehir demektir. 

TOKİ, devam eden projeleri ile 2011 yıl sonuna kadar 500 bin konutu ve gerekli 
sosyal donatı yapılannı tamamlamayı hedeflemiştir. 

Diğer taraftan, bilindiği üzere, TOKİ, konut satış hasıladan ve kredi geri dönüşleri 
ile genel bütçeden aldığı kısıtlı paylarla faaliyetlerini sürdürmektedir. TOKİ, 
kısıtlı kaynaklan ile sistemin eksik parçasını tek başına doldurma gayreti 
içerisindedir. 
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Bu itibarla, TOKİ, 500 bin konut •hedefi doğrultusundal ihtiyaç duyacağı kaynağı 
da dikkate alarak, "Toplu Konut Kredileri Uygulama Yönetmeliği" kapsamında 
Toplu Konut Yapımcılarına (Kooperatifler, Belediyeler, Sosyal Yardımlaşma 
Kurumlan) bu dönem için kredi açmayı düşünmemektedir. 

Soru önergesinde bahsi geçen idareye ait reklam ve tanıtım harcamalan, T.C. 
Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ilan, Reklam, Tanıtım ve Halkla 
İlişkiler Hizmet Alım İşlerine ait 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 yıllannda yapılan 
ihaleler çerçevesinde yapılmaktadır. Sözkonusu ihaleler, Kamu İhale Kanunu 
kapsamında "Açık ihale" usulü ile gerçekleştirilmiştir, ihale bilgileri aşağıda yer 
almaktadır. 

Sözleşme Dönemi: 2004 / 2005 
Yüklenici Firma : Organizer Ses Ef.Rek.Tan.Org.Tic.San.Ltd. 
İhale Bedeli :1.842.541,35 TL 

Sözleşme Dönemi: 2005 / 2006 
Yüklenici Firma : Organizer Ses Ef.Rek.Tan.Org.Tic.San.Ltd. 
ihale Bedeli :1.997.476,00 TL 

Sözleşme Dönemi: 2006/2007 
Yüklenici Firma : Organizer Ses Ef.Rek.Tan.Org.Tic.San.Ltd. 
İhale Bedeli : 2.895.402,00 TL 

Sözleşme Dönemi: 2007 / 2008 
Yüklenici Firma : Ajans Roa Reklam Org.Araş.Eğt.Sn.Tic.Ltd.Şti. 
İhale Bedeli : 2.865.340,00 TL 

Sözleşme Dönemi: 2008 / 2009'Haziran 
Yüklenici Firma : Ajans Roa Reklam Org.Araş.Eğt.Sn.Tic.Ltd.Şti. 
İhale Bedeli :3.997.295,00 TL 
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16- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, emeklilere farklı zam yapılmasına ilişkin sorusu ve 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer'in cevabı (7/9305) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanmın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam Saym Ömer DİNÇER tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 
24.07.2009 

Ensar ÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

Sosyal Güvenlik Kurumu tek çatı altında kurulan sistem eşitlik yönünden de iflas etmiştir. 
Memur emeklilerine kümülatif olarak yıl içerisinde yüzde 8.68 zam yapılırken İşçi ve Bağ -
kur emeklilerine sadece %5.74 zam yapılmıştır. Tüm emeklilere ayn muamele yapılmıştır 
bunun artık tek çatılı bir sistem olduğunu ifade etmek zordur. 

1 - Emekliler arasındaki bu aynm sakıncalı bir ayncalıktır. 5510 sayılı kanunun ilgili 
maddesinde bir ekleme yapılarak bütün emeklilere İşçi-Memur ve Bağ-kur emeklisi ayrımı 
yapmadan eşit zam verilmesi sağlanabilir mi? 
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T .C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 
Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.13.2.SGK.0.65.03.01/01-7.8/ 12748136 
15 Ekim 2009 

Konu : Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'e ait 
(7/9305) Esas Nolu Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 01//10/2009 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-15242 sayılı yazınız. 

Ardahan Milletvekili Ensar ÖGUT'e ait 7/9305 Esas No'lu yazılı soru önergesi 
Bakanlığımız ilgili birimlerince incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve değerlendirmeler 
ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

ÖmerDİNÇE^* 
Bakan 

EKİ-Yazı 
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ARDAHAN MİLLETVEKİLİ SAYIN ENSAR ÖĞÜT'E AİT 
7/9305 ESAS NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAP 

506 ve 1479 sayılı Kanuna göre emekli aylıklarında yapılan artışlar: 

Bilindiği üzere, 4447 sayılı Kanunla 506 ve 1479 sayılı Kanunlarda yapılan 
değişikliklerle 1/1/2000 tarihi itibariyle aylık bağlama sistemi ile gelir/aylıkların artırılması 
yeniden düzenlenmiş olup, 4447 sayılı Kanunla 506 sayılı Kanuna eklenen ek 38 ile 1479 
sayılı Kanunun değişik 36 ıncı maddelerinde bu Kanunlara göre bağlanan gelir ve aylıkların 
her ay bir önceki aya göre Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan en son 
temel yıllı kentsel yerler tüketici fiyatları indeksi artış oranı kadar arttırılması 
öngörüldüğünden, 1/1/2003 tarihine kadar Kurumumuz emekli, dul ve yetimlerinin gelir ve 
aylıkları her ay bir önceki aya göre tüketici fiyatları indeksindeki artış oram kadar artırılarak 
ödenmiş, 17/1/2003 tarih ve 24996 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2003/5146 sayılı 
Bakanlar Kurulu Karan ve eki Kararnamenin 1 inci maddesi gereğince de, 2003/Ocak 
ayından itibaren gelir, aylık ve telafi edici ödemelere sosyal destek ödemesi yapılmış, 2004 
yılından itibaren ise Kurumumuz emekli, dul ve yetimlerinin gelir ve aylıklanna oransal 
artışlar uygulanmıştır. 

Buna göre, Kurumumuz sigortalı ve hak sahiplerine ödenen gelir ve aylıklar; 
-5073 sayılı Kanun gereğince, 2004/Ocak Ödeme döneminde % 10, 2004/Temmuz 

ödeme döneminde % 10 oranında, 
-5282 sayılı Kanun gereğince, 2005 yılında aylık miktanna bağlı olarak kademeli bir 

şekilde % 6, % 7 ve % 8 oranlannda, 
-5454 sayılı Kanun gereğince, 2006/Ocak ödeme döneminde % 3, 2006/Temmuz 

ödeme döneminde % 3 oranında yapılan artışın yanı sıra 2006 yılında Kurumumuzdan 
gelir/aylık alanlann kümüiatif artış oranı ile memur maaş katsayılannın yükseltilmesi 
suretiyle oluşan kümüiatif artış oranı arasında gerçekleşen %1,33'lük farkla birlikte % 4,37 
oranında, 

-5565 sayılı Kanun gereğince, 2007/Ocak ödeme döneminde % 5, 2007/Temmuz 
ö^eme döneminde 2007 yılının birinci altı aylık dönemi için Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) tarafından açıklanan en son temel yıllı tüketici fiyatlan genel endeksindeki değişim 
oranı (TÜFE) olan % 3,87 oranında, 

-5724 sayılı Kanun gereğince, 2008/Ocak ödeme döneminde % 2, 2008/Temmuz 
ödeme döneminde % 7,2 oranında, 

-TÜİK verilerine göre 2008 yılı Temmuz-Aralık dönemine ilişkin TÜFE artış oranı % 
3,84 olarak gerçekleştiğinden, 5510 sayılı Kanunun 55 inci maddesine göre gelir ve aylıklar 
2009/Ocak ödeme döneminde % 3,84 oranında, 

- TÜİK verilerine göre 2009 yılı Ocak-Haziran dönemine ilişkin TÜFE artış oranı % 
3,84 olarak gerçekleştiğinden, 5510 sayılı Kanunun 55 inci maddesine göre gelir ve aylıklar 
2009/Temmuz ödeme döneminde % 1,83 oranında, 

artınlarak ödenmiştir. 
Yine, 2008/Ekim ayı başı itibariyle yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve 

Genel Sağlık Sigortası Kanununun gelir ve'aylıkların yükseltilmesinin düzenlendiği 55 inci 
maddesinde, bu Kanuna göre bağlanan gelir ve aylıklann, her yılın Ocak ve Temmuz ödeme 
tarihlerinden geçerli olmak üzere, bir önceki altı aylık döneme göre Türkiye İstatistik Kurumu 
tarafından açıklanan en son temel yıllı tüketici fiyatlan genel indeksindeki değişim oranı 
kadar artınlarak belirleneceği öngörülmüştür. 
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5434 sayılı Kanuna göre emekli aylıklarında yapılan artışlar: 

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun Ek 9 uncu maddesinde; teşkilat, kadro ve 
ıair kanunlarda yapılacak değişiklikler sonunda aylık tutarlarında oluşacak yükselmelerin, aynı 
•ütbe, kadro unvanı ve dereceden bağlanmış bulunan emekli, adî malûllük, vazife malûllüğü, 
dul ve yetim aylıklarına da uygulanması esası düzenlenmiştir. Yani, Kanun hükümlerine göre 
aylık hesaplanmasına esas alman ve Bütçe Kanunları ile tespit edilen katsayı değişiklikleri 
yanında, emekli aylığı bağlanmasına esas aylık tutannı etkileyen unsurlarda artış öngören 
yasal düzenlemelerin, bu düzenlemelerin yürürlüğünden önce, aynı rütbe, kadro unvanı ve 
dereceden emekli olmuş olanlar hakkında da (artış öngören düzenlemelerin niteliği dikkate 
alınarak yeni hükümlerin geçmişte emekli olmuş olanlan kapsayıp-kapsamadığını açıkça 
düzenleyen geçici maddelerin mevcudiyeti de aranmak suretiyle) uygulanarak lehe olan 
artışların uygulanmasına imkan tanınmasıdır. 

Öte yandan, 4447 sayılı Kanun ile anılan madde değiştirilerek Kanunun yürürlüğe 
girdiği 8/9/1999 tarihinden önce ve sonra emekli, adî malûllük, vazife malûllüğü ile dul ve 
yetim aylığı alan veya bağlanacak ayhklann, her ay bir önceki aya ilişkin Devlet İstatistik 
Enstitüsü tarafından (Türkiye İstatistik Kurumu'nca) açıklanan en son temel yıllı kentsel 
yerler tüketici fiyatları indeksi değişim oranına göre belirlenmesi bir başka deyişle 
yükseltilmesi amaçlanmıştır. 

Ancak, Anayasa Mahkemesi'nin 23/2/2001 tarihli ve E.No: 1999/42, K.No: 2001/41 
sayılı karan ile söz konusu değişikliğe ilişkin düzenlemenin iptal edilerek; eski emeklilerle 
yeni emekliler arasında herhangi bir eşitsizlik doğması engellenmesine rağmen, yeni 
düzenlemeyle emekli aylıklanndaki artışın katsayı ve gösterge ve ek göstergelerdeki artışa 
göre hesaplanması esasından vazgeçilerek (barem, teşkilat, kadro ve sair kanunlarda yapılacak 
değişiklikler eski emekliler açısından geçerli kabul edilmeyerek), aylığın enflasyon oranındaki 
artışa göre hesaplanması kabul edilmiş, böylece çalışan memurlann maaş artışı ile emekli 
memurlann maaş artışı arasında olduğu gibi, daha önce aynı görevlerde bulunan eski ve yeni 
emeklilerin maaşlan arasında da büyük farklann ortaya çıkmasına neden olacak bir sistem 
getirildiği değerlendirilerek, 

Eşitlik temeline dayanan adil bir hukuk düzeni kurmak, hukuk devletinin en önemli 
işlevlerinden biri olduğundan hukuksal eşitlik sağlanmadan hukuk devleti ilkesinin 
gerçekleşmeyeceği, 

gerekçelerine yer verildiği görülmüştür 
Diğer taraftan 5510 sayılı Kanunun geçici 4üncü maddesine göre; 
- 5510 sayılı Kanunun yürürlüğünden önce 5434 sayılı Kanuna göre kendilerine veya 

dul ve yetimlerine bağlanmış olan aylıklar hakkında, 
- 5434 sayılı Kanuna göre iştirakçi iken Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle 4 

üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamına alınanlar ve Kanunun yürürlüğünden 
önce iştirakçiliği olup, Kanunun yürürlüğünden sonra 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) 
bendine tabi olarak yeniden çalışmaya başlayanlar ile bunlann dul ve yetimleri hakkında, 

- 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kamu idarelerinde hizmet akdi ile veya 
sözleşmeli olarak çalışanlardan; ilgili kanunlan gereği 5434 sayılı Kanun ile ilgilendirilenler 
aynı statüde çalışmaya devam ettikleri sürece, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının 
(c) bendine göre sigortalı (kamu görevlisi) sayılacak, kendileri veya hak sahipleri hakkında, 

5510 sayılı Kanunla yürürlükten kaldınlan hükümleri de dahil 5434 sayılı Kanun 
hükümlerine göre işlem yapılması ve bunların aylıklarının bağlanması, artmlması, azaltılması, 
kesilmesi, yeniden bağlanması, toptan ödemeleri, ilgi devamı, ihya ve borçlanmalan, diğer 
ödemeler ve yardımlar ile emeklilik ikramiyeleri hakkında mülga 2829 sayılı Kanun 
hükümleri dikkate alınarak 5510 sayılı Kanunla yürürlükten kaldınlan hükümleri de dahi 
5434 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılması öngörülmüştür. 
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Söz konusu geçici 4 üncü maddenin dokuzuncu fıkrasının; "5434 sayılı Kanuna göre 
ödenen aylıklar ile bu madde kapsamında bağjanacak aylıklar, memur maaş katsayılarındaki 
artışlara göre yükseltilir. Aynca 5434 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra barem, 
teşkilat, kadro ve sair kanunlar ile aynı rütbe, kadro ve sair kanunlarda yapılacak 
değişiklikler sonucunda aylık tutarlannda meydana gelecek yükselmeler, aynı rütbe, kadro 

' unvanı ve dereceden bağlanmış bulunan emeklilik, malûllük ve vazife malûllüğü aylıklan ile 
dul ve yetim aylıklan hakkında da uygulanır." hükmü ile 5434 sayılı Kanun hükümlerine 
göre bağlanacak aylıklann ne şekilde artınlacağı açıkça hükme bağlanmıştır. 

Ancak, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında bu 
Kanuna göre ilk defa sigortalı olanlar hakkında ise 5510 sayılı Kanun hükümleri 
uygulanmaktadır. Bu kapsamda, Kanunun 55 inci maddesine göre ilk defa Kanunun 4 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olan kamu görevlilerinin aylıklan 
da her yılın Ocak ve Temmuz ödeme tarihlerinden geçerli olmak üzere, bir önceki altı aylık 
döneme göre Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan en son temel yıllı tüketici 
fiyatlan genel indeksindeki değişim oranı kadar artınlarak belirlenecektir. 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 1 inci 
maddesinin dördüncü fıkrasında bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) 
bentlerine göre sigortalı sayılanlara ve bunlann hak sahiplerine bağlanmış olan aylık ve 
gelirler, 55 inci maddenin ikinci fıkrasına göre yükseltilirken; Kanunun 4 üncü maddesinin 
birinci fıkrasının (c) bendine göre sigortalı sayılanlardan 5434 sayılı Kanuna tabi olanlara ve 
bunlann hak sahiplerine bağlanan gelir ve aylıklar geçici 4 üncü maddenin 9 uncu fıkrasına 
göre, memur maaş katsayısındaki artışlara göre yükseltilir. 

Buna göre, Kurumumuz emeklilerine bağlanan gelir ve aylıklar, kanunlarla belirlenen 
oranlara göre arttınlmaktadır. 
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17.- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz'un, kanser riski taşıyan maddeler kullanılan ürünlerin 
denetimine ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün 'ün cevabı (7/9572) 

TÜRKİYE'BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Nihat ERGÜN tarafından yazılı 
olarak yanıtlanmasını arz ederim. , , 

Uzakdoğu menşeli bazı tekstil, hazır giyim, konfeksiyon deri ürünlerinde yapılan testler 
sonucunda kanserojen etkili 'azo boyar' (renklendirici) maddesi tespit edilmiştir. 

Türkiye'de belirli bir oranın altında azo boyar maddeli Ürünlerin ithalatının serbest olduğunu, 
bu durumun endişe verici boyutlara doğru gittiği, yapılan testlerde direkt vücutla temas eden 
tişört, ceket, atkı ve şal gibi giysilerin hatta parmak arası terlik ve ayakkabılarda limit üstü azo 
boyar maddeye rastlanmıştır. 

Mart 1995'ten itibaren Türkiye'de Avrupa Birliği'nde olduğu gibi azo boyar maddelerin 
üretimi ve kullanımı yasak. Bu konuyla ilgili 24 adet yasaklı madde var. Fakat dünyada 30 
ppm'e kadar azo boyar maddenin kullanımının şerbet olduğunu Türkiye'nin de ithalatta dünya 
normlarına uyarak 30 ppm'i sadece ithalatta serbest bırakmıştır. 

Azo boyar maddeler, tekstilde kullanılan boyaların ürüne tam oturmasını sağlıyor. Ancak 
kanserojen özelliği var. Fakat yapılan denetimlerde 3000 ppm 'azo boyar madde' içeren 
kumaşlara rastlandığı basında yer almıştır. 3000 ppm'lik bir elbiseye dokunmak bile kanser 
yapacaktır. 

Tüm bunların yanında ayrıca Uzakdoğu'dan gelen bazı ürünlerde ağır metaller de olduğunu, 
bunun dünyada yasaklandığını fakat Türkiye'de bu konuda bir düzenleme olmadığı için 
ithalatın yapıldığı iddia edilmektedir. 

Bu konuda yapıları incelemelerde 55 numunede tehlikeli sonuçlar ortaya çıkmıştır. Hkotcks 
Yönetim Kurulu Üyesi Nilgün özdemir'in verdiği bilgiye göre, bugüne kadar toplam 2210 
firmanın ithalat beyannamesinden numune alınmış. Numunelerin yüzde 3'üne yakın bir oranda 
55'inde pozitif çıktı, özdemir, "Azo boyarın sınırların üzerinde kullanıldığı ülkeler ağırlıklı 
olarak Çin, Bangladeş, Hindistan ve Nepal. Kansorejen kimyasal içeren 55 numunenin 22'si 
azo boyar 100 ppm üzerinde çıkmıştır. 

Konuyla ilgili olarak; 

1. Azo boyar maddelerin kullanan konfeksiyon ürünlerinin denetimin hangi kurum ve 
hangi laboratuar koşullarında yapılmaktadır? 

2. Uzakdoğu ürünü giysilerin boyalarında kanser riski var mı? 

3. Piyasada bazı firmalar mallarım ilan yoluyla toplamaktalar. Bu bir1 anlamda denetimsiz 
mal satımının ispatı anlamına gelmiyor mu? v 

4. Kanser yapıcı madde kullanılan giysilerle ilgili ne kadar mal sürülmüştür? Bu malların 
r ekonomik değeri nedir? 

5. İthal edilen mallarda neden malın üretildiği ülkede test yapıldığını belgelemiyorsunuz? 
Aynı şekilde ithal malların Türkiye'ye girişinde de neden test yapılmasını 
sağlamıyorsunuz? 
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SANAYİ VE TİCARET BAKANLİĞİ 
Basın ye Halkla İlişkiler Müşavirliği 

SİYİ :B 14 0 BHİ 000 00 622-01-509 

KONU: Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞIMA 

İLGİ:01.10.2009 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/9572-15388/33372 sayılı yazınız. 

Muğla Milletvekili Fevzi TOPUZ'un, "Kanser riski taşıyan maddeler kullanılan ürünlerin 
denetimine" ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği (7/9572) esas nolu yazılı 
soru önergesi ile ilgili cevap ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Nihat EHGUN 
Bakin 

Ek: 3 sayfa önerge cevabı 
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M U Ğ L A M İ L L E T V E K İ L t S A Y I N F E V Z İ T O P U Z ' U N 
Y A Z I L I S O R U Ö N E R G E S İ N E İ L İ Ş K İ N C E V A P L A R I M I Z 

1- A z o b o y a r maddeler in kul lanan konfeks iyon ürünlerinin denet iminin hangi 
k u r u m v e hang i laboratuar koşul lar ında yap ı lmaktad ır? 

Sağlık Bakanlığının 29 .12 .1994 tarihli ve 15488 sayılı genelgesi ile aril aminler vc 
bunlan içeren azo-boyar maddelerin deri, tekstil ve hazır giyim ürünlerinde kullanımı 
kansere neden olduğundan 01.03.1995 tarihinden itibaren yasaklanmıştır. Ayrıca A B 
mevzuatı uyum çalışmaları devam etmektedir. 31/12/2008 tarihli ve 27097 (2. 
mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bazı Boyar Maddelere İlişkin 2009/15 
sayılı Tebliğ'in 4 üncü maddesinde "Risk değerlendirmesi sonucunda gerekli 
görülmesi halinde, eşyanın gümrük gözetimi sona erdirilmeden önceki 3 (üç) iş günü 
içerisinde, D ı ş Ticaret Müsteşarlığı'nca eşyadan numune alınabilir", hükmü yer 
almaktadır. 17/9/2009 tarihli ve 27352 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 
1/11/2009 tarihinde yürürlüğe girecek olan Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin 
Denetimine İlişkin 2009/22 sayılı Tebljğ'in 13 üncü maddesinde ise "Bu Tebliğ 
hükümlerine göre numune alınması, testler,' toplatma v e imha işlemleri, D ı ş Ticaret 
Müsteşarlığı ithalat Genel Müdürlüğü'nün belirleyeceği usul v e esaslar çerçevesinde 
ilgilisi ve istanbul Tekstil ve Konfeksiyon Ihracatçılan Birlikleri Genel Sekreterliği 
(İTKlB) tarafından uluslararası akreditasyona sahip laboratuvarlara ve uluslararası 
gözet im şirketlerine yaptınhr." hükmü yer almaktadır. Bahse konu Tebliğ 'ler 
kapsamında ithal eşyanın denetimi Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) tarafından 
yapılmaktadır. DTM tarafından yapılan risk değerlendirmesi sonucunda numunesi 
alınan eşyanın testi uluslar arası akreditasyona sahip laboratuarlarda yapılmaktadır. 

2-Uzakdoğu ü r ü n ü giysi lerin boyalar ında kanser riski v a r m ı ? 

Boya içeren ürünlerle ilgili kanser riski Uzakdoğu ülke ürünlerinde görülebildiği gibi 
diğer ülke ürünlerinde de rastlanılabilmektedir. B u ürünlerle ilgili DTM Müsteşarlığı, 
gümrüklerde sıkı denetimler yapmakta ve uygunsuz ürünlerle ilgili gerekli işlemleri 
yerine getirmektedir. 

3 -Piyasada bazı f i rmalar mallarını i lan yoluyla toplamaktalar . Bu bir an lamda 
denet imsiz m a l sat ımının ispatı anlamına ge lmiyor m u ? 

11.7.2001 Tarih ve 2 4 4 5 9 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış, 11.1. 2002 tarihinde 
yürürlüğe girmiş olan, 4703 sayılı, ürünlere ilişkin teknik mevzuatın hazırlanması ve 
uygulanmasına dair Kanunun 11'inci maddesinde; bir ürünün güvenli olmadığına dair 
kesin belirtilerin bulunması halinde, bu ürünün piyasaya arzı, kontrol yapılıncaya 
kadar yetkili kuruluşça geçici olarak durdurulur, hükmü yer almaktadır. 

Kontrol sonucunda Ürünün güvenli olmadığının tespit edilmesi halinde, masrafları 
üretici tarafından karşılanmak üzere, yetkili kuruluş; Ürünün piyasaya arzının 
yasaklanması, piyasadan toplanması gibi bütün bu önlemler hakkında gerekli 
bilgilerin, masraflan üreticiden karşılanmak üzere, ülke genelinde dağıtımı yapılan iki 
gazete ile ülke genelinde yayın yapan iki te levizyon kanalında ilanı suretiyle, risk 
altındaki kişilere duyurulmasını sağlar. 
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Risk altındaki kişilerin yerel yayın yajsan gazete v e televizyon kanalları vasıtasıyla 
bilgilendirilmesinin mümkün olduğu durumlarda, bu duyuru yerel basın ve yayın 
organları yoluyla, risk altındaki kişilerin tespit edilebildiği durumlarda ise bu kişilerin 
doğrudan bilgilendirilmesi yoluyla yapılır. 

Üreticinin, piyasaya arz ettiği ürünün güvenli olmaması durumunda üretici ürününü 
piyasadan ilan yolu ile geri çağırabilir, toplatabilir. Bazı firmaların mallarını piyasadan 
toplaması piyasada denetim yapılmadığı anlamına gelmemektedir. 

4 - K a n s e r yapıc ı m a d d e kul lanı lan giysilerle ilgili ne k a d a r m a l sürülmüştür . B u 
mal lar ın e k o n o m i k değeri nedir? 

Bazı Boyar Maddelere İlişkin 2009/15 sayılı Tebliğ kapsamında D T M tarafından 
yapılan denetimler sonucunda 6/10/2009 tarihi itibariyle 77 adet firmanın, anılan 
Tebliğ kapsamında yer alan ithal eşyasından alman numunelerin sağlığa zararlı boyar 
madde içerdiği tespit edilmiştir. Söz konusu ürünler, ilgili fımıalar tarafından 
toplatılmıştır. A z o Boyar madde içerdiği tespit edilen ürünlere ilişkin liste ektedir. 

5-İthal edi len mal larda neden mal ın üreti ldiği ü lkede test yapı ldığını 
be lge l emiyorsunuz? A y n ı şeki lde ithal mal lar ın T ü r k i y e ' y e gir iş inde de neden 
test yapı lmas ın ı sağ lamıyorsunuz? 

Bazı Boyar Maddelere İlişkin 2009/15 sayılı Tebliğ v e 1/11/2009 tarihinde yürürlüğe 
girecek olan Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin Denetimine İlişkin 2009/22 
sayılı Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin ihracat aşamasında test edilmesi ve test 
sonuçlarının beyan edilmesi hususunda bir engel bulunmamakla birlikte, testi yapılan 
ürün ile ithalatı yapılan ürünün aynı ürün olduğunun tespit edilmesi mümkün 
bulunmadığından evrak üzerinden yapılacak denetimlerin verimli olmadığı 
düşünülmektedir. 

Diğer taraftan, 2009 /22 sayılı Tebliğ'in 5. maddesi 2 nci fıkrasında yer alan "Numune 
alınarak test edilen eşyayı Türkiye'ye ihraç eden ihracatçıdan ithal edilen benzer 
nitelikteki eşya dolaylı temsil edilen eşya kabul edilir. " hükmü ile sağlığa zararlı boyar 
madde içeren ürünlerin ihracatını yapmış olan firmaların, Tebliğ kapsamında diğer 
ürünlerinin denetlenmesi zorunluluğu getirilmiş bulunmaktadır. Bunun sonucunda 
denetimlerinin etkinliğinin arttırılarak ithalat öncesi aşamaya da yaygınlaştırılması 
amaçlanmaktadır. 
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•MTİA MİKTAR ADET/METRE/KG 
ANORAK 16.771 ADET 
AYAKKABI 6.397 ADET 
BANDANA.BERE.KEP 1.366 ADET 
BLUZ 3.244 ADET 
BOYUNLUK 475 ADET 
CEKET 364 ADET 
DANTEL 800 METRE 
DERİDEN MAMUL YER 
DÖŞEMESİ 68 ADET 

DOKUNMAMIŞ MENSUCAT 201 METRE 
EL ÇANTASI 900 ADET 
ELBİSE.ETEK.BLUZ, BAYAN 
PANTOLON 11.100 ADET 

ELDİVEN 8.584 ADET 
HALI 80 ADET 
İPEK KUMAŞ 1.980 METRE 
KADİFE KUMAŞ 589 METRE 
KEMER 325 ADET 
KUMAŞ 1.500 METRE 
MASA ÖRTÜSÜ 17 ADET 
MİNDER KILIFI 75 ~ ADET 
MUHTELİF EV TEKSTİLİ 582 ADET 
PAMUKLU MENSUCAT 43 METRE 
PANTOLON 921 ADET 
İÇ ÇAMAŞIR KABI 2.127 ADET 
_ŞAL 90.103 ADET 
ŞORT 1.930 ADET 
YAKA 611 KG 
YASTIK KILIFI 481 ADET 
TOPLAM 145.910 ADET 

5113,40 METRE 
611,00 KG 
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2009/15 Sayılı Tebliğ Kapsamında Tespiti Yapüan Eşya 



TBMM B: 8 20 . 10 . 2009 

Aşağıdaki sorulanmın S o * ^ vrt Tıcare> Wux»t -S». K*WxA ettCıûu tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 5.08.2009 

Kars 2008 yılında uygulamaya geçen ve sadece imalatçılara yönelik kullandırılan (cansuyu 
Kredisi) nin küçük esnafa 'da verilmesi Kars ticaretine ve esnafa da yardımcı olacağı gibi 
bölgede ticaret hacmini genişletecektir. 

1- İmalatçılara yönelik kullandırılan Cansuyu kredisi kars'da bulunan küçük esnafa*da 
uygulatılacak mı? 
2- Kars esnafının vergi, Sosyal Güvenlik borçlarını ödeyemeyecek durumdadır. Esnafın 

başta Esnaf Kefalet Kooparatifine olan borçları, vergi ve sosyal güvenlik borçlarının 
uzun vadeli kredi verilerek faiz alınmadan ödeme olanağı sağlanabilinir mi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın 5art^ \A"n.cora*-CoNa*u-S<ı.*J^^at ESÇtiu tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 5.08.2009 

Şırnak 2008 yılında uygulamaya geçen ve sadece imalatçılara yönelik kullandırılan (cansuyu 
Kredisi) nin küçük esnafa 'da verilmesi Şırnak ticaretine ve esnafa da yardımcı olacağı gibi 
bölgede ticaret hacmini genişletecektir. 

1 - İmalatçılara yönelik kullandırılan Cansuyu kredisi Şırnak "ta bulunan küçük esnafa'da 
uygulatılacak mı? 
2- Şırnak esnafının vergi, Sosyal Güvenlik borçlarını ödeyemeyecek durumdadır. Esnafın 

başta Esnaf Kefalet Kooparatifine olan borçlan , vergi ve sosyal güvenlik borçlarının uzun 
vadeli kredi verilerek faiz alınmadan ödeme olanağı sağlanabilinir mi. 
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18.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars esnafının desteklenmesine, 

Şırnak esnafına destek sağlanmasına, 

Ardahan esnafının desteklenmesine, 

İlişkin soruları ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün un cevabı (7/9503), (7/9573) ,(7/9574) 

T Ü R K I Y E B Ü Y Ü K M Î L L E T M E C L İ S ! B A Ş K A N L I Ğ I N A 



T B M M 20 . 1 0 . 2009 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın i t e * c ^ ^T«cor*A-B<cka«\< S n . tuMnat- eftGO»J tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 5.08.2009 

Ardahan 2008 yılında uygulamaya geçen ve sadece imalatçılara yönelik kullandırılan 
(cansuyu Kredisi) nin küçük esnafa 'da verilmesi Ardahan ticaretine ve esnafa da yardımcı 
olacağı gibi bölgede ticaret hacmini genişletecektir. 

1- İmalatçılara yönelik kullandırılan Cansuyu kredisi Ardahan'da bulunan küçük 
esna fa'da uygulatılacak mı? 
2 - Ardahan esnafının vergi, Sosyal Güvenlik borçlarım ödeyemeyecek durumdadır. 

Esnafın başta Esnaf Kefalet Kooparatifîne olan borçları, vergi ve sosyal güvenlik 
borçlarının uzun vadeli kredi verilerek faiz alınmadan ödeme olanağı sağlanabilir mi? 

SaYI : B 14 0 BHÎ 0 0 0 0 0 6 2 2 - 0 1 - 510 
KONU : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

İLGİ: a) 01.10.2009 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/9503-15420/33441 sayılı 
yaz ın ız . 

b) 01.10.2009 tarih ve A.01.O.GNS.0.10.00.02-7/9573-15410/33431 sayılı 
yaz ın ız . 

c) 01.10.2009 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/9574-15421/33442 sayılı 
yaz ın ız . 
Ardahan Milletvekili Ensar Ö Ğ Ü T ü n , "Kars, Şırnak ve Ardahan esnafının 

desteklenmesine" İlişkin olarak tarafımdan cevaplandırı lmasını istediği (7/9503, 7/9573. 
7/9574) esas nolu yazı l ı soru önergeleri ile ilgili cevaplar ekte takdim edilmiştir. 

Ensar ÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
Basın ye Halkla İlişkiler Müşavirliği 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Ek: önerge cevabı 
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TBMM 20 . 10 . 2009 

ARDAHAN MİLLETVEKİLİ SAYIN ENSAR ÖĞÜT'ÜN 
YAZILI SORU ÖNERGELERİNE İLİŞKİN CEVAPLAR 

SORU 1- İmalatçılara yönelik kullandırılan Cansuyu Kredisi, Kars'ta, Şırnak'ta 
ve Ardahan'da bulunan küçük esnafa da uygulatılacak mı? 

SORU 2- Kars, Şırnak ve Ardahan esnafı vergi, sosyal güvenlik borçlarını 
ödeyemeyecek durumdadır. Esnafın başta Esnaf Kefalet Kooperatifine olan borçları, 
vergi ve sosyal güvenlik borçları uzun vadeli kredi verilerek, faiz alınmadan ödeme 
olanağı sağlanabilir mi? 

CEVAP 1- Küçük ve Orta ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi 
Başkanlığı (KOSGEB) tarafından verilecek Hizmetler ve Desteklerden Yararlanacak Küçük 
ve Orta Büyüklükteki İşletmelere İlişkin Sektörel ve Bölgesel önceliklerin Belirlenmesi 
Hakkında 2009/15431 sayılı Bakanlar Kurulu Karan 18.09.2009 tarihinde Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

KOSGEB'in üst karar ve onay mercii olan İcra Komitesi Kararlan ile belirlenen 
kaynaklar ile sınırlı "KOSGEB Can Suyu" programlanndan 2008 yılı içerisinde; 
ARDAHAN ilinden 23 esnaf, sanatkâr/işletme 580.000.-TL, KARS ilinden 54 esnaf, 
sanatkâr/işletme 1.501.000.-TL, ŞIRNAK ilinden 2 esnaf, sanatkâr/işletme 185.000.-TL 
tutarında kredi kullanarak yararlanmıştır. 

KOSGEB'in kredi, faiz, destek uygulamalarında, vergi ve sosyal güvenlik 
borçlarından yasal ödeme süresi geçmiş borcu olan KOBİ'lerin kredi kullanımları ancak, 
borcun mahsubu ile gerçekieştirilebilmektedir. 

KOSGEB tarafından 2009 yılı içerisinde uygulamalarına başlanılan ve 100,000 
işleüneye ulaşılması hedeflenen programda, KOSGEB veri tabanına kayıtlı esnaf ve 
sanatkârlar ile işletmeler için; 

Kullandınlacak işletme kredisinin faizinin 3/4'ü KOSGEB tarafından peşin olarak, 
1/4'ü krediyi kullanan KOBÎ tarafından karşılanmak üzere ilk 3 (üç) ay ödemesiz geri kalanı 
aylık eşit taksitler halinde ödemeli toplam 15 ay vadeli işletme başına üst limiti 25.000.-TL, 
(işletme sahibinin kadın girişimci olması halinde kredi üst limitinin 30.000.- TL) olması yer 
almaktadır. 

2009 yılı içerisinde yürürlüğe alınmak üzere bankalarla protokol hazırlık çalışmaları 
sürdürülen ve Şırnak ilini de kapsayan GAP kapsamındaki illerde yer alan işletmelerin 
makine-teçhizat alımları için kullanacakları, üst limiti 300.000.-TL. ve ilk 6 ayı ödemesiz 36 
ay vadeli Kredi Faiz Desteği programlanndan yararlanabilmeleri için kendilerine en yakın 
KOSGEB Merkez Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir. 

CEVAP 2- Türkiye Halk Bankasınca, şube takibinde izlenen Esnaf ve Sanatkârlar 
Kredi ve Kefalet Kooperatiflerinin ortaklanna yeniden yapılandırma programı çerçevesinde 
kolaylıklar getirilerek, borçlarını uygun faiz oranıyla 60 aya kadar vadeli olarak yeniden 
yapılandırabilme olanağı sağlanmıştır. Aynca, Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet 
Kooperatifi ortaklarının kooperatife olan borçlan da Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve 
Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Bidiğince (TESKOMB) getirilen düzenleme ile 
yeniden yapılandırılabilmektir. 

. Diğer yandan; kamu bankalarının yeniden yapılandırılması ve özelleştirilmeye 
hazırlanmasına ilişkin 03.07.2001 tarih, 24451 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4684 sayılı 
Kanunun l/B maddesine göre "Bankalara bedeli önceden ödenmeden görev verilmez" hükmü 
gereğince Türkiye Halk Bankasınca kaynak maliyetinin altında düşük faizli kredi kullandırma 
imkânı ancak karşılığının Hazine tarafından sübvanse edilmesi ile mümkün olabilmektedir. 
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TBMM B: 8 20 . 1 0 . 2009 

19.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt un, Van Kevenli TOKİ konutlarına ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in cevabı (7/9655) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın. & Sf^^Jz-Zs-) . , tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 4.09.2009 

Ardahan Milletvekili 

Van'da iki yıl önce yapımına başlanan Kevenli'deki TOKİ konutları yaşanan ekonomik kriz 
nedeniyle paralarını yatırın aidatlarını zamanında ödeyen hak sahiplerine daireleri zamanında 
teslim edilmediğinden hak sahipleri mağdur olmuşturlar. 

1 - Van Kevenli'de TOKİ inşaatları ne zaman tamamlanacak,hak sahiplerine ne zaman teslim 
edilecektir? 

T.C 
DEVLET BAKANI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.001/616 , n c r ^ n r i C . 
Konu :Soru önergesi 19 Ekim 2009 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :07/10/2009 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/9655-15852/34473 
sayılı yazınız. 

Ardahan Milletvekili Sn. Ensar ÖĞÜT'ün Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 7/9655 
sayılı yazılı soru önergesine verilen cevap ekte gönderilmiştir. 

Gereğini ve bilgilerinize arz ederim. 

Ek-Yazı ı 
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T B M M 20 . 10 . 2009 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 
7/9655 sayılı soru önergesine verilecek cevaba esas Toplu Konut İdaresi Başkanlığının 
görüşü aşağıda yer almaktadır. 

SORU Van'da 2 yıl önce yapımına başlanan Kevenli'deki TOKİ konutları, yaşanan 
ekonomik kriz nedeniyle paralarını yatıran, aidatlarını zamanında ödeyen 
hak sahiplerine daireleri zamanında teslim edilmediğinden hak sahipleri 
mağdur olmuştur. 
Van Kevenli'deki TOKİ inşaatları ne zaman tamamlanacak, hak sahiplerine 
ne zaman teslim edilecektir? 

C E V A P : Anayasan ın her Türk vatandaşının güvenl i v e çağdaş şartlara uygun konut sahibi 
o l m a hakkına dair 56 . v e 57 . maddelerinden hareketle, Top lu Konut İdaresi 
Başkanl ığ ı , vatandaşları makul yaşam standartlarına kavuşturmak gibi toplumsal 
bir amaç doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmektedir. 

B u doğrultuda, 58 . , 59 . v e 60 . Hükümetlerin Programı v e A c i l E y l e m Planlarında 
deklare ettiği öneml i hedefleri doğrultusunda, TOKÎ tarafından, dar v e orta gelirli 
vatandaşların konut ihtiyacının karşılanması amacıy la ülke gene l inde geniş çaplı 
bir konut seferberliği başlatılmıştır. 
B u çerçevede , soru önergesine konu "Van Merkez Keven l i 3 6 8 Adet ; Camii , 
Ticaret Merkez i , 4 0 Derslikli İlköğretim Okulu İnşaatı i le Adaiçi , Gene l Altyapı 
ve Çevre D ü z e n l e m e s i İnşaatı" işinin ihalesi 1 6 . 0 4 . 2 0 0 7 tarihinde yapılmıştır. 
Anı lan iş, Etemhan İnş.San. ve Tic. A . Ş . . v e Gür-Dağ Mühendis l ik înş .San.ve D ı ş 
Tic.Ltd.Şti . î ş Ortaklığı uhdesinde kalmıştır. 2 4 . 0 5 . 2 0 0 7 tarihinde söz leşmes i 
imzalanan iş in yer tesl imi 2 9 . 0 5 . 2 0 0 7 tarihinde gerçekleşmiştir . Akdedi len 
s ö z l e ş m e y e göre iş bit im tarihi 2 0 . 0 8 . 2 0 0 8 olarak hesaplanmış , ancak, İdarenin v e 
yüklenic in in insiyatifinin dışında ge l i şen ve önceden öngörü lemeyen gel i şmeler 
nedeniy le , bu tarih 17 .07 .2009 tarihinde İdarece revize edilerek, yeni i ş b i t im 
tarihi 1 1 . 0 8 . 2 0 0 9 olarak belirlenmiştir. 

Yüklen ic i firma ekonomik nedenlerle taahhüdünü yerine ge t i rememiş ve bu 
sebep le de , Y a p ı m İşleri Genel Şartnamesinin 4 8 (a) maddes i , K a m u İhale 
Kanunun 4 7 3 5 sayılı Söz leşmeler Kanununun 2 0 (a) maddes i v e S ö z l e ş m e n i n 2 6 . 
maddes i "Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine 
uygun olarak yerine getirmemesi (... iş programının ciddi boyutta aksatılması gibi 
sözleşmeye aykırı davranışlar) veya işi süresinde bitirmemesi hallerinde, ihale 
dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az 
yirmi gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı halin devam 
etmesi durumunda, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve 
varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve Sözleşme feshedilerek hesabı genel 
hükümlere göre tasfiye edilir." h ü k m ü uyarınca, adı g e ç e n yüklenic inin 
S ö z l e ş m e s i 2 9 . 0 9 . 2 0 0 9 tarihinde İdarece fesh edilmiştir. 

T O K İ tarafından sözkonusu iş in ikmal ihalesi çalışmaları ivedi l ik le başlat ı lmış 
o l u p , ihale çalışmaları halihazırda devam etmektedir. 
D iğer taraftan, V a n Merkez Kevenl i Projesi çerçeves inde yapımı d e v a m eden 3 6 8 
adet konutun, 3 2 0 adedi alt gelir grubu v e 4 8 adedi de dar v e orta gelir grubu 
kapsamında üretilmektedir. Sözkonusu 4 8 adet konut, halihazırda İdare stoğunda 
bulunmaktadır. 
T O K İ , uyguladığı konut satış esasları ve koşulları çerçeves inde , yoksul v e alt gelir 
grubuna yönel ik projelerinde, hede f grubun ö d e m e gücünü g ö z ö n ü n e alarak, taksit 
ödemeler ini , konutların anahtar tes l im tarihinden sonra başlatmaktadır. 
B u itibarla, V a n M e r k e z Kevenl i Toplu Konut Uygu lamas ı kapsamında alt gel ir 
grubuna yöne l ik gerçekleşen satışlarda, konut taksit ödemeler i , Gayrimenkul Satış 
Söz le şmeler inde d e hükme bağlandığı şeki lde , anahtar t e s l im tarihinden sonra 
başlayacaktır. 
D iğer taraftan, yoksul , dar v e orta gelirli vatandaşların konut ihtiyacının 
karşılanması amacıyla , TOKİ tarafından ülke gene l inde başlatılan bu kadar g e n i ş 
çaplı konut seferberliği kapsamında, doğal olarak, bazen , İdarenin insiyatifinin 
dış ında, daha ö n c e d e n öngörülemeyen v e i s t enmeyen bir takım aksamalar 
yaşanabilmektedir. Ancak , TOKİ, ç o k hızl ı bir şeki lde b u durumların üzerine 
giderek, gereken teknik ve yasal önlemleri süratle yerine getirmektedir. 
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T B M M B: 8 20 . 10 . 2009 

20- İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın, katıldığı törenlerin organizasyonlarına ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in cevabı (7/9678) 

TÜRKİYE B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

A ş a ğ ı d a k i soru la r ımın B a ş b a k a n S a y ı n R e c e p Tayy ip E R D O Ğ A N taraf ından yaz ı l ı 
o larak cevap land ı r ı lmas ın ı a rz eder im. Sayg ı la r ım la , 

1. 2007 tar ihinden bu g ü n e kadar S a y ı n Ş a ş b a k a n hangi tar ihlerde, hang i kurum veya 
kuruluşların (kamu-özel) aç ı l ı ş , temel a tma gibi s i yas i o lmayan törenine kat ı lmışt ı r? 

2 . S a y ı n B a ş b a k a n ' ı n katı ldığı bu törenleri y a p a c a k şirket v e y a k a m u kurumlar ına 
güvenl ik nedeniy le aç ı l ı ş veya temel a tma töreni o rgan izasyonunu y a p a c a k f i rma 
konusunda bir tercih ileti lmiş midi r? 

3 . S a y ı n B a ş b a k a n ' ı n 2007 baş ından it ibaren kat ı lmış o lduğu aç ı l ı ş , temel a tma gibi 
s iyas i o lmayan törenler in organizasyonlar ın ı hangi f i rma yapmış t ı r? 

4. Başbakan l ı k ' ı n v e y a S a y ı n B a ş b a k a n ' ı n Mücah i t A s l a n a d ı n d a bir d a n ı ş m a n ı var 
mıd ı r? N e z a m a n a tanmış t ı r? Hang i konularda dan ışman l ı k görev i yürütmektedi r? 

İLGİ : 07.10.2009 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS. 0.10.00.02-7/9678-16023/34796 
sayılı yazınız. 

İzmir Milletvekili Sn. Oktay VURAL'ın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 7/9678 sayılı 
yazılı soru önergesine verilen cevap ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Oktay V U R A L 
izmir Milletvekili 

T.C 
DEVLET BAKANI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı : B.02.0.001/623 
Konu: Soru önergesi 20 Ekim 2009 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

CemflÇİÇEK) 
Devlet Bakanı/ve 

Başbakan Yardımcısı 

Ek-soru önergesi cevabı 

- 1 6 6 -



T B M M B: 8 20 . 1 0 . 2009 

İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN OKTAY VURAL'IN SAYIN BAŞBAKANA TEVCİH 

ETTİĞİ 7/9678 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI 

S a y ı n B a ş b a k a n ' ı n tö ren le re k a t ı l m a s ı , ilgili m e v z u a t l a r v e 

t e a m ü l l e r ç e r ç e v e s i n d e gerçek leş t i r i lmek ted i r . 

21.- Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, Giresun TOKİ konutlarının yer seçimine ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek 'in cevabı (7/9698) 

Aşağıdaki sorularımın Sayin Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması 

hususunda gereğini arz ederim. 15.09.2009 

TOKİ ülkemizin birçok şehrinde toplu konut üretimi yapmaktadır. Bu konutlardan bir 

kısmı da seçim bölgem olan Giresun iline yapılmıştır. 

1) Bu konutlar neden dere yatağına yapılmıştır? 

2) Sel afetine maruz bir bölge olan Giresun'da devlet eliyle yapılan konutlarda yer 

seçimi hatası yapılmasından sorumlu olanlar hakkında ne yapmayı 

düşünüyorsunuz? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
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T B M M 20 . 1 0 . 2009 

Sayı :B.02.0.001/615 
Konu :Soru önergesi 

T.C 
DEVLET BAKANI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

19 Ekim 2009 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :07/10/2009 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/99698-16135/35005 
sayılı yazınız. 

Giresun Milletvekili Sn. Murat ÖZKAN'ın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 7/9698 
sayılı yazılı soru önergesine verilen cevap ekte gönderilmiştir. 

Gereğini ve bilgilerinize arz ederim. 

Cemil ÇİÇEI 
Devlet Bakanı t e 

Başbakan Yardınjcısı 

Ek-Yazı 
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T B M M 20 . 1 0 . 2009 

Giresun Milletvekili Sayın Murat ÖZKAN'ın Saytn Başbakanımıza tevcih ettiği 
7/9698 sayılı soru önergesine verilecek cevaba esas Toplu Konut idaresi Başkanlığının 
görüşü aşağıda yer almaktadır. 

SORU : TOKİ ülkemizin birçok şehrinde toplu konut üretimi yapmaktadır. Bu 
konutlardan bir kısmı da seçim bölgem olan Giresun iline yapılmıştır. 

Bu konutlar neden dere yatağına yapılmıştır? 

Sel afetine maruz bir bölge olan Giresun'da devlet eliyle yapılan konutlarda 
yer seçimi hatası yapılmasından sorumlu olanlar hakkında ne yapmayı 
düşünüyorsunuz? 

CEVAP : Anayasanın her Türk vatandaşının güvenli ve çağdaş şartlara uygun konut sahibi 
olma hakkına dair 56. ve 57. maddelerinden hareketle, Toplu Konut İdaresi 
Başkanlığı, vatandaşları makul yaşam standartlarına kavuşturmak gibi toplumsal 
bir amaç doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Bu doğrultuda, 58., 59. ve 60. Hükümetlerin Programı ve Acil Eylem Planlarında 
deklare ettiği önemli hedefleri doğrultusunda, TOKİ tarafından, dar ve orta gelirli 
vatandaşların konut ihtiyacının karşılanması amacıyla ülke genelinde geniş çaplı 
bir konut seferberliği başlatılmıştır. 

Bu çerçevede, soru önergesine konu "Giresun Merkez 240 Adet Konut, Sosyal 
Donatı, Karakol İnşaatı ile Adaiçi, Genef Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı" 
işi tamamlanarak, 2008 yılında hak sahiplerine teslim edilmiştir. 

Giresun Merkez Toplu Konut Uygulama alanı; Giresun ili sınırları içerisinde 
Emniyet Genel Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında Giresun ili, Merkez 
ilçesi, Tayyaredüzü mahallesinde bulunan EGM'ye tahsisli 22.086,08 m 2 

yüzölçümlü, 1015 ada, 11 nolu taşınmazın mahallinde arsa-arazi araştırması 
yapılmış, toplu konut yapımı için uygun görülmüş ve protokol kapsamında, 
14.02.2007 tarihinde idare mülkiyetine geçmiştir. 

Sözkonusu Proje dere yatağında bulunmayıp, TOKİ tarafından gerçekleştirilen 
toplu konut uygulaması onaylı imar planı koşullarına uygun olarak yürütülmüştür. 

Diğer taraftan, Giresun ilimizde yaşanan sel afeti esnasında, imar sınırı dışındaki 
kuru derelerin aşırı yağış nedeniyle sürüklenmesi sonucu lığlar, mevcut yağmur 
suyu hatlarını tıkamış ve bu sebeple de, 2-3 bloğun bodrumlarına önemli 
sayılmayacak miktarda su girmiştir. 

Bu itibarla, Giresun Merkez Toplu Konut Uygulamasında soru önergesinde ifade 
edildiği gibi bir durum söz konusu değildir. 
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T B M M B: 8 20 . 10 . 2009 

22.- Adana Milletvekili Nevingaye Erbatur'un, kadın yönetici sayısına ilişkin sorusu ve Devlet 
Bakanı Zafer Çağlayan 'ın cevabı (7/9772) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıda yer alan soruların Devlet Bakanı Sayın Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN 

tarafından yazılı olarak cevaplandrılmasını arz ederim. 

Çalışma hayatında kadınların mesleki ilerlemelerinin önünde varolan görünmez 

engellemeleri tanımlamak için "cam tavan" kavramı kullanılır. Bahsedilen bu cam tavan 

sebebiyle kadınlar erkeklerle eşit iş yapmalarına rağmen çoğu zaman ya eşit ücret 

almazlar, ya kayıt dışı çalışmaya zorlanırlar ya da kariyer ilerlemelerinde belli bir 

basamağın ötesine geçemezler, öze l sektörde varolan bu ayrımcı tutuma kamu 

sektöründe de sıklıkla rastlanmaktadır. Oysa Anayasa madde 10. gereğince devlet kadın 

erkek eşitliğini hayata geçirmekle yükümlüdür. Bu çerçevede; 

1. Bakanlığınıza bağlı kurumlarda bulunan personel sayısı kaçtır? İlgili kurumlarda 

kaç adet yönetici kadın bulunmaktadır? 

2. Kadın yönetici sayısını artırmak için ne gibi tedbirler almayı düşünüyorsunuz? 

Prof. Dr. Nevin Gaye E&BATUR 

CHP Adana Milletvekili 
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TBMM B: 8 20 . 1 0 . 2009 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

TJış Ticaret Müsteşarlığı 

Sayı : B.02.1.DTM.0.09.00.00 - 646 

Konu : Yazılı Soru önergesi 15.10.2009* 3 6 9 0 6 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 07/10/2009 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-15837 sayılı yazıları. 

llgt'de kayıtlı yazılan eki Adana Milletvekili Sn. Prof. Dr. Nevin Gaye ERBATUR 
tarafından verilen 7/9772 sayılı yazılı soru önergesine ilişkin cevap ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. r\ 

Adana Milletvekili Sn. Prof. Dr. Nevin Gaye ERBATUR tarafından verilen 7/9772 sayılı yazılı 
soru önergesine ilişkin sorular ve cevaplar 

SORU: Çalışma hayatında kadınların mesleki ilerlemelerinin önünde varolan görünmez 
engellemeleri tanımlamak için"cam tavan" kavramı kullanılır. Bahsedilen bu cam tavan sebebiyle 
kadınlar erkeklerle eşit iş yapmalarına rağmen çoğu zaman ya eşit ücret almazlar, ya kayıt dışı 
çalışmaya zorlanırlar ya da kariyer ilerlemelerinde belli bir basamağın ötesine geçemezler. Özel 
sektörde varolan bu ayınmcı tutuma kamu sektöründe de sıklıkla rastlanmaktadır. Oysa Anayasa 
madde 10. gereğince devlet kadın erkek eşitliğini hayata geçirmekle yükümlüdür. Bu çerçevede; 

1-Bakanlığınıza bağlı kurumlarda bulunan personel sayısı kaçtır? İlgili kurumlarda kaç adet 
yönetici kadın bulunmaktadır? 

2-Kadın yönetici sayısını arttırmak için ne gibi tedbirler almayı düşünüyorsunuz? 

1- Dış Ticaret Müsteşarlığı bünyesinde toplam 1760 personel görev yapmakta olup bayan 
yönetici sayısı 100'dür. 

2- Personel istihdamında fırsat eşitliği ilkesi esas alınmakta ırk, di l , din ve cinsiyet ayırımı 
gözetilmemektedir. 

Zafer ÇAĞLAYAN 
Devlet Bakanı 

CEVAP: 
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TBMM B: 8 20 . 1 0 . 2009 

23.- Bursa Milletvekili H. Hamit Homriş'in, dağıtılan hediye ve harçlıkların kaynağına ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in cevabı (7/9937) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Sayın Başbakan seyahatlerinde ve yaptığı ziyaretlerde çocuklara değişik hediyeler 
vermekte ve bazen de korumaları vasıtasıyla harçlık dağıtmaktadır. Basına yansıdığı kadarı ile 
makam aracının bagajından desteyle dağıtmak üzere para çıkardığı görülmektedir. 

Buna^örej, 

1 -Sayın Başbakan'm, seyahatlerinde çocuklara dağıttığı hediyelerin ve harçlıkların 
kaynağı nereden sağlanmaktadır? 

Bursa Milletvekili 
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TBMM B: 8 20 . 10 . 2009 

T.C 
DEVLET BAKANI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı : B.02.0.001/622 
Konu: Soru önergesi 20 Ekim 2009 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 13.10.2009 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS. 0.10.00.02-7/9937-16237/35266 ' 
sayılı yazınız. 

Bursa Milletvekili Sn. Hamza Hamit HOMRİŞ'in Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 
7/9937 yazılı soru önergesine verilen cevap ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Ek- soru önergesi cevabı 
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TBMM B: 8 20 . 1 0 . 2009 

BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN HAMZA HAMİT HOMRİŞ'İN SAYIN BAŞBAKAN'A 

TEVCİH ETTİĞİ 7/9937 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI 

Sayın Başbakan'ın seyahatleri ve seyahatleri esnasında yapılan 

24.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun, tören ve açılış organizasyonlarını alan bir 
firma ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil 
Çiçek'in cevabı (7/9939) 

Aşağıda yer alan sorularımın Başbakan Sayın R e c e p Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak 

yanıtlanmasını saygılarımla dilerim. / 

A l . T U S O r g a n i z a s y o n T a n ı t ı m O t o K i r a l a m a H i z m e t l e r i A n o n i m Şirkct i 'n in Başbakan 

Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı tören ve açılışların organizasyon işlerini kamudan 

ya da kamuya iş yapan firmalardan ihalesiz olarak aldığı, değişik tarihlerde basın organlarına 

yansımıştır. B u duruma itiraz eden diğer organizasyon şirketlerinin, 7 Eylül 2 0 0 9 tarihinde 

Cumhurbaşkanlığından Başbakanlığa birçok kurum ve kuruluşa şikayet dilekçeleri gönderdiği 

basın organlarına yansımıştır. Ancak Başbakanlığın, gelen şikayet dilekçelerini i ş l eme koyup 

soruşturma açmak yerine, şikayet dilekçelerini gönderen kişileri tespite çalıştığı ve bazı 

firmalara gözdağı verdiği iddia edilmektedir. Ayrıca A L T U S ş irket in in sahipler inin 

B a ş b a k a n B a ş d a n ı ş m a n ı M ü c a h i t A s l a n ' l a yakınlığı bulunduğu da iddialar arasındadır. 

Bunlarla birlikte S a y ı n M u s t a f a M u t l u 12.3 .2009 tarihli köşe yazısında, A L T U S firmasının 

organize etmediği açılışlarda Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güvenlik gerekçe gösterilerek 

konuşma yapmadığı; A L T U S firmasının Mücahit Aslan' la yakınlığı o lduğu bilgisine yer 

vermektedir. 

A L T U S şirketinin W e b Sitesine bakıldığında, Sayın Başbakanın katıldığı birçok tören ve 

açılışın organizasyonunu yaptığı görülmektedir. Yani A L T U S Şirketinin Sayın Başbakanın 

tören ve açılışlarının organizasyonunu yaptığı sadece bir iddia değil , bir gerçektir. Bu 

1. Başbakan Sayın R e c e p Tayyip Erdoğan'ın katıldığı tören ve açıların organizasyonunu 

yapacak firmalar hangi yöntemle belirlenmektedir? 

2. A L T U S Organizasyon Tanıtım Oto Kiralama Hizmetleri A n o n i m Şirketi 15 .8 .2007 

tarihinden bugüne kadar hangi kamu kurum ve kuruluşundan, hangi işleri, ne tutarda 

bedel le almıştır? 

harcamalar ilgili mevzuatlar çerçevesinde yapılmaktadır. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Kemal K I L I Ç D A R O Ö L U 

İstanbul Milletvekili 

çerçevede; 
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TBMM 20 . 10 . 2009 

3. Organizasyonu ALTUS şirketi tarafından gerçekleştirilmeyen açılış've törenlere Sayın 

Başbakanın, güvenlik gerekçe gösterilerek, katılmadığı doğru mudur? Eğer doğru ise, 

söz konusu güvenlik gerekçeleri nedir? Bu durum Başbakanlık Koruma 

Müdürlüğünün hangi yetersizliklerinden kaynaklanmaktadır? 

4. Sayın Başbakanın açılış ve törenlerine ilişkin tüm organizasyon işlerinin ALTUS 

firmasına verilmesine ilişkin olarak Başbakanlık birimlerine hangi tarihlerde kim ya 

da kimler tarafından şikayet ya da ihbarda bulunulmuştur? Bu şikayet ve ihbarlar için 

herhangi bir inceleme ya da soruşturma başlatılmış mıdır? Eğer başlatıldı ise, bu 

inceleme ve soruşturmalann sonuçlan ne olmuştur? Eğer başlatılmadı ise, inceleme ve 

soruşturma başlatılmamasının gerekçeleri nedir? 

5. Başbakanlık Baş Danışmanı Mücahit Aslan'ın ALTUS Şirketi ile ilişkileri konusunda 

basında çıkan haberler üzerine adı geçen hakkında herhangi bir inceleme ve 

soruşturma başlatılmış mıdır? Eğer başlatıldı ise, bu inceleme ve soruşturmalann 

sonuçlan ne olmuştur? Eğer başlatılmadı ise, inceleme ve soruştumıa 

başlatılmamasının gerekçeleri nedir? 

6. ALTUS Şirketi hakkında şikayet mektubu yazan fırmalan ya da kişileri tespit etmek 

ve firmalara gözdağı vermek amacıyla Başbakanlık bürokratlarının girişimlerde 

bulunduklan şeklinde basında yer alan haberlerin doğru olup olmadığına ilişkin bir 

inceleme başlatılmış mıdır? Eğer başlatıldı ise, bu incelemenin sonuçlan ne olmuştur? 

Eğer başlatılmadı ise, bu ciddi iddialar hakkında inceleme başlatılmamasının 

gerekçeleri nedir? 

7. Açılış ve tören organizasyonlarının ALTUS tarafından gerçekleştirilmesi 

konusunda Sayın Başbakanın bir talimatı var mıdır? Eğer var ise, özel firmalardan 

karşılansa bile yine sonuçta kamuya fatura edilen organizasyon giderlerinin, tek bir 

firmaya yaptınlmasının hukuki dayanağı nedir? 

8. örtülü ödenek kaleminden ALTUS firmasına herhangi bir ödemede bulunulmuş 

mudur? 

9. Sayın Başbakanının organizasyonlarının tek bir firmaya yaptmlması kamu olanakları 

ile siyasetin finansmanı sonucunu doğurmaz mı? 
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TBMM B: 8 20 . 10 . 2009 

İLGİ : 13.10.2009 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS. 0.10.00.02-7/9939-16245/35290 
sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Sn. Kemal KILIÇDAROĞLU'nun Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 
7/9939 yazılı soru önergesine verilen cevap ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

CemfjraÇEl 
Devlet tlakanı vi 

Başbakan Yardım* 

Ek-soru önergesi cevabı 

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN 

SAYIN BAŞBAKAN'A TEVCİH ETTİĞİ 7/9939 SAYILI YAZILI 

SORU ÖNERGESİNİN CEVABI 

Sayın Başbakan'ın katıldığı, tören ve açılışların organizasyonlarının 
yapılışı ve tertip edilişi ilgili mevzuatlar çerçevesinde belirlenmektedir. 
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T.C 
DEVLET BAKANI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

say, : B.02.0.00./621 20 Ekim 2009 
Konu: Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 



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 

GÜNDEMİ 
D Ö N E M : 2 3 YASAMA YILI: 4 

8 İ N C İ B İ R L E Ş İ M 
2 0 E K İ M 2 0 0 9 SALI 

SAAT: 1 5 . 0 0 

K I S I M L A R 

8 

B A Ş K A N L ı Ğ ı N G E N E L K U R U L A S U N U Ş L A R ı 

Ö Z E L G Ü N D E M D E Y E R A L A C A K I Ş L E R 

S E Ç İ M 

O Y L A M A S I Y A P I L A C A K İ Ş L E R 

M E C L İ S S O R U Ş T U R M A S I R A P O R L A R I 

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 
Y A P I L M A S I N A D A İ R Ö N G Ö R Ü Ş M E L E R 

S Ö Z L Ü S O R U L A R 

K A N U N T A S A R I V E T E K L İ 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 

E G E M E N L I K K A Y ı T S ı Z Ş A R T S ı Z M I L L E T I N D I R 



DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1.- Genel Kurulun toplantı günlerinden Salı gününün denetim konularına (Anayasanın süreye 

bağladığı konular hariç), Çarşamba ve Perşembe günlerinin de kanun tasarı ve teklifleri ile komis
yonlardan gelen diğer işlerin görüşülmesine ayrılması, Salı ve Çarşamba günlerinde birleşimin ba
şında bir saat süre ile sözlü soruların görüşülmesi, "Sunuşlar" ve işaret oyu ile yapılacak seçimle
rin her gün yapılması, 

önerilmiştir. 
(Genel Kurulun 3.10.2007 tarihli 3 üncü birleşiminde kabul edilmiştir.) 
2.- 239, 126, 131, 321 ve 383 Sıra Sayılı Kanun Tasarılarının İçtüzüğün 91 inci maddesine 

göre Temel Kanun olarak görüşülmesi, 
383 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının birinci bölümünün 1 ilâ 15 inci maddelerden, ikinci bölü

münün Çerçeve 18 inci maddedeki 1, 2, 3, 3/a, 3/b, 4, 5 ilâ Geçici 1 ve 2 nci maddeler dahil olmak 
üzere 16 ilâ 20 nci maddelerden oluşması, 

321 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının ilk 21 bölümünün 30'ar maddeden, 22 nci bölümünün 631 
ilâ 649 uncu maddelerden oluşması, 

131 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının birinci bölümünün 1 ilâ 19 uncu maddelerden, ikinci bölü
münün 20 ilâ 40 ıncı maddelerden, üçüncü bölümünün Çerçeve 41 inci maddedeki 1, 2, 2/alt bent
leri ilâ 3 ve 4 üncü fıkralar dahil olmak üzere 41 ilâ 44 üncü maddelerden oluşması, 

126 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının birinci bölümünün 1 ilâ 15 inci maddelerden, ikinci bölü
münün Çerçeve 22 nci maddedeki 1, 2, 3,4 üncü fıkralar ilâ Geçici 1, 2, 3 ve 4 üncü maddeler dahil 
olmak üzere 16 ilâ 24 üncü maddelerden oluşması, 

239 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının birinci bölümünün 1 ilâ 12 nci maddelerden, ikinci bölü
münün Çerçeve 17 nci maddedeki Ek madde 7 ve 8 dahil olmak üzere 13 ilâ 25 inci maddelerden 
oluşması, 

önerilmiştir. 
(Genel Kurulun 28.5.2009 tarihli 95 inci birleşiminde kabul edilmiştir.) 

1.- 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.) 
2.- Genel Kurulun; 20 Ekim 2009 Salı günkü birleşiminde 15.00 - 20.00 saatleri arasında, 21 , 

22 Ekim 2009 Çarşamba ve Perşembe günkü birleşimlerinde ise 14.00 - 20.00 saatleri arasında 
çalışmalarını sürdürmesi, 

önerilmiştir. 
(Genel Kurulun 13.10.2009 tarihli 5 inci Birleşiminde kabul edilmiştir.) 

GRUP ÖNERİLERİ 

KOMİSYON TOPLANTILARI 

* Anayasa Komisyonu 
21.10.2009 Çarşamba - Saat: 10.30 

* (10/333, 334, 335) Esas Numaralı 
Meclis Araştırması Komisyonu 
20.10.2009 Sah - Saat: 15.30 



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 
8 I N C I B I R L E Ş I M 2 0 E K I M 2 0 0 9 S A L ı S A A T : 1 5 . 0 0 

1 _ B A Ş K A N L ı Ğ ı N G E N E L K U R U L A S U N U Ş L A R ı 

1.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin; 2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı 
Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanunda ve 3194 Sayılı İmar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifinin (2/372), 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 - O Y L A M A S I Y A P I L A C A K İ Ş L E R 

5 - M E C L I S S O R U Ş T U R M A S I R A P O R L A R I 

>Cfcı< 
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(*) Hükümet bulunmadığından görüşmesi ertelenmiştir. 
(**) Görüşmesi yarım kalmıştır. 

- 4 - 8 İNCİ BİRLEŞİM 

1. - İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 19 Milletvekilinin, işsizlik sorunu ve İşsizlik 
Sigortası Fonunun daha etkin kullanımı konularının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2) (*) 

2. - Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 27 Milletvekilinin, basın-siyaset ilişkileri ve basın 
özgürlüğü konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/1) (*) 

3. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 35 Milletvekilinin, belediyelere 
sağlanan mali kaynaklar konusundaki farklı uygulamaların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

4. - Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri; İzmir Milletvekili Oktay 
Vural ve Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın ABD Temsilciler Meclisindeki sözde Ermeni 
soykınmıyla 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 alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26) 

11. - Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur ve 34 Milletvekilinin, ders kitaplarındaki ve 
yardımcı kitaplardaki cinsiyete dayalı ayrımcılık öğelerinin araştırılması amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/29) 
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12. - Bilecik Milletvekili Fahrettin Poyraz ve 20 Milletvekilinin, ülkemizin uluslararası 
alanda karşılaştığı sözde Ermeni iddiaları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/3) 

13. - Muğla Milletvekili Fevzi Topuz ve 23 Milletvekilinin, orman yangınlarının nedenleri 
ve oluşturduğu zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/30) 

14. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 27 Milletvekilinin, raylı sistem ve demir yolu 
ulaşımındaki sorunların araştırılarak geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/32) 

15. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 30 Milletvekilinin, TEKEL'in sigara 
fabrikalarının özelleştirilmesinin etkilerinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/44) 

16. - İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu ve 27 Milletvekilinin, tarım satış 
kooperatifleri ve birlikleri ile ürün piyasalarındaki sorunların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/45) 

17. - Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oktay 
Vural ve Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, şehit yakınları ve gazilerin sorunlarının 
araştırılarak çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/46) 

18. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz ve 20 Milletvekilinin, pamuk üretimindeki sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/48) 

19. - Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ve 28 Milletvekilinin, bölgesel gelişmişlik 
farklarının araştırılarak dengeli gelişme için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/50) 

20. - Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ve 24 Milletvekilinin, bal ve diğer arı ürünlerinin 
üretiminde ve pazarlanmasında yaşanan sorunların araştırılarak arıcılığın geliştirilmesi için 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/52) 

21. - Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı ve 21 Milletvekilinin, belediyelerin altyapı, katı 
atık ve atık su yönetimindeki sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 

22. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ve 32 Milletvekilinin, raylı sistem ve demir 
yolu ulaşımındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/54) 
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23. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ve 33 Milletvekilinin, Balkan göçmenlerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/55) 

24. - Aydın Milletvekili Ahmet Ertürk ve 21 Milletvekilinin, pamuk üretimindeki sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/57) 

25. - Muğla Milletvekili Metin Ergun ve 25 Milletvekilinin, turizm sektöründeki sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/58) 

26. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 21 Milletvekilinin, İstanbul'da depreme yönelik 
çalışmaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/60) (**) 

27. - Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 24 Milletvekilinin, balıkçılık sektörünün sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/61) 

28. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 26 Milletvekilinin, deprem riskinin ve alınması 
gereken önlemlerin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/63) (**) 

29. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 25 Milletvekilinin, İstanbul'daki trafik sorununun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/66) 

30. - Zonguldak Milletvekili Ali Kocal ve 26 Milletvekilinin, taşkömürü üretimindeki 
sorunların ve Türkiye Taşkömürü Kurumunun durumunun araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/67) 

31. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman ve 25 Milletvekilinin, şehit aileleri ve gaziler ile harp 
ve vazife malullerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/69) 

32. - Aydın Milletvekili Mehmet Fatih Atay ve 21 Milletvekilinin, eğitim kurumlarında 
tarikat örgütlenmesi iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/72) 

33. - Bursa Milletvekili Necati Özensoy ve 28 Milletvekilinin, baz istasyonlarının yer 
seçimindeki sorunların ve halk sağlığına etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/73) 

34. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 22 Milletvekilinin, polislerin mesleki ve sosyal 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/74) 
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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 uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/80) 

41. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy ve 26 Milletvekilinin, tekstil 
sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/81) 

42. - İstanbul Milletvekili Mehmet Ufuk Uras ve 19 Milletvekilinin, altın madenciliğinin 
bütün yönleriyle araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/82) 

43. - İzmir Milletvekili Oktay Vural ve 20 Milletvekilinin, asgari ücretliler ile özellikle 
kamu kurumlarında hizmet alım ihaleleriyle çalıştırılan personelin sorunlarının araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/83) 

44. - Kocaeli Milletvekili Cevdet Selvi ve 21 Milletvekilinin, asgari ücretin belirlenme 
yöntemi ve yeterliliği konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/85) 

45. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 20 Milletvekilinin, Güneydoğu Anadolu 
Projesi'nin durumunun araştırılarak tamamlanması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/86) 
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46. - İzmir Milletvekili Oktay Vural ve 28 Milletvekilinin, bazı Tübitak ve Aselsan 
çalışanlarının şüphe uyandıran ölüm olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/88) 

47. - Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur ve 20 Milletvekilinin, çocuk suçluluğu 
sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/90) 

48. - 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 uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/106) 

59. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 23 Milletvekilinin, şeker pancarı tarımındaki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 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 ö n e r i s i (10/108) 

61. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 30 Milletvekilinin, Alevi vatandaşların inanç ve 
kültürlerini yaşamalarında karşılaştıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/109) 

62. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 21 Milletvekilinin, iç göçün nedenlerinin ve 
sonuçlarının araştırılarak almması 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 Doğw 
Anadolu Bölgesinde hayvancılık ve altyapıda yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/111) 

64. - İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan ve 25 Milletvekilinin, organize sanayi bölgelerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/112) 

65. - Muğla Milletvekili Fevzi Topuz ve 24 Milletvekilinin, yapı malzemesi ve yapı 
denetimi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/113) 

66. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 23 Milletvekilinin, enerji üretiminde ve 
yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımında karşılaşılan sorunların araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/114) 

67. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 22 Milletvekilinin, kırmızı palmiye böceği zararlısı 

ile etkin mücadele için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 

İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 

(10/115) 
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68. - İstanbul Milletvekili Şükrü Mustafa Elekdağ ve 29 Milletvekilinin, hristiyan din 
adamları ile bazı gayrimüslimlere yönelik saldırıların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/116) 

69. - İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu ve 26 Milletvekilinin, sanayi sektöründe 
yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/117) 

70. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış ve 39 Milletvekilinin, kayıp ve kaçak elektrik 
sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/118) 

71. - Kırklareli Milletvekili Tansel Barış ve 20 Milletvekilinin, başta Kütahya'da olmak 
üzere meydana gelen tren kazalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/120) 

72. - Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve 34 Milletvekilinin, bor madenciliğindeki 
sorunların araştırılarak bor kaynaklarının etkin ve verimli değerlendirilmesi için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/122) 

73. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz ve 58 Milletvekilinin, kapatılması söz konusu olan 
belediyeler başta olmak üzere il ve ilçe merkezi olmayan belediyelerin sorunlarının araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/123) 

74. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 22 Milletvekilinin, Türkiye Kızılay 
Derneğine yönelik çeşitli iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/124) 

75. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 28 Milletvekilinin, ÇUKOBIRLİK'in sorunlarının 
araştırılarak güçlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/125) 

76. - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkan vekilleri 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. - Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 19 Milletvekilinin, Türkiye'den Suriye'ye göç 
etmiş ve vatansız durumuna düşmüş insanların sorunlarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/130) 

80. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 19 Milletvekilinin, özel dershanelerin 
eğitim sistemindeki yerinin araştırılarak fırsat eşitsizliğine yol açmaması için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/131) 

81. - İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan ve 20 Milletvekilinin, muhtarların sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/133) 

82. - İstanbul Milletvekili Şükrü Mustafa Elekdağ ve 27 Milletvekilinin, başta Almanya 
olmak üzere Avrupa ülkelerinde vatandaşlarımıza yönelik saldırıların araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/135) 

83. - Ankara Milletvekili Tekin Bingöl ve 19 Milletvekilinin, özel dershanelerin eğitim 
sistemindeki yerinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/136) 

84. - İzmir Milletvekili Oktay Vural ve 25 Milletvekilinin, kredi kartları ve bireysel krediler 
alanlarındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/137) 

85. - Gaziantep Milletvekili Akif Ekici ve 21 Milletvekilinin, tekstil ve hazır giyim 
sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/138) 

86. - Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, Muş Ovasındaki tarımsal 
üretimin araştırılarak verimliliğin sağlanması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/139) 

87. - Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş ve 19 Milletvekilinin, kredi kartı ve bireysel 
kredi alanında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/140) 

88. - Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici ve 22 Milletvekilinin, Manisa-Turgutlu-Çaldağ 
nikel yatağının işletilmesi konusunun araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/141) 

89. - Van Milletvekili Özdal Üçer ve 19 Milletvekilinin, Van İlindeki enerji sorununun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/142) 
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90. - Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür ve 29 Milletvekilinin, tekstil ve hazır giyim 
sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/143) 

91. - İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 19 Milletvekilinin, İstanbul'daki kayıt dışı 
istihdam, taşeronlaşma ve iş güvenliği sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/144) 

92. - İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 24 Milletvekilinin, TEKEL özelleştirmesinin 
doğuracağı sosyal ve ekonomik sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/147) 

93. - Manisa Milletvekili Ahmet Orhan ve 45 Milletvekilinin, yaş sebze ve meyve 
sektöründe yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/148) 

94. - Muğla Milletvekili Gürol Ergin ve 30 Milletvekilinin, bal üretimi ve pazarlamasında 
yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/149) 

95. - Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 19 Milletvekilinin, Terör ve Terörle Mücadeleden 
Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun uygulanmasında yaşanan sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/150) 

96. - Kastamonu Milletvekili Musa Sıvacıoğlu ve 22 Milletvekilinin, Kastamonu başta 
olmak üzere tarihi ve kültürel varlıklarımızın araştırılarak etkin korunması için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/151) 

97. - İğdır Milletvekili Pervin Buldan ve 19 Milletvekilinin, faili meçhul cinayetlerin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/152) 

98. - Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak ve 19 Milletvekilinin, 1995'te meydana gelen 
İstanbul-Gazi Mahallesi olaylarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/153) 

99. - Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat ve 25 Milletvekilinin, Pazarcık'ta 
kurulması planlanan Katı Atık Depolama Tesisinin çevreye etkilerinin araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/154) 

100. - Mersin Milletvekili Vahap Seçer ve 28 Milletvekilinin, tahıl üretimi ve tüketiminde 
planlamadan kaynaklanan sorunların araştırılarak, almması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/155) 
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101. - Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ve 19 Milletvekilinin, seracılığın geliştirilmesi 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/156) 

102. - Artvin Milletvekili Ertekin Çolak ve 19 Milletvekilinin, Artvin İli ve Çoruh 
Vadisindeki bitki örtüsünün korunması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/157) 

103. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir ve 30 Milletvekilinin, Antep fıstığı üretimi ve 
ticaretinde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/158) 

104. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 19 Milletvekilinin, kamyoncu-nakliyeci 
esnafın sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi(10/159) 

105. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 22 Milletvekilinin, Boğaziçi'ndeki 
kaçak ve çarpık yapılaşmanın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/160) 

106. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 28 Milletvekilinin, kayıt dışı istihdamın önlenmesi 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/161) 

107. - Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür ve 25 Milletvekilinin, pamuk tarımındaki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/162) 

108. - Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 19 Milletvekilinin, Van'daki Nevruz kutlamaları 
başta olmak üzere bazı olaylara yapılan müdahalelerle ilgili iddiaların araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarmca 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) 
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112. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 20 Milletvekilinin, gıda fiyatlarındaki 
artış ve sektördeki yeterliliğin araştırılarak tarım politikalarında alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/167) 

113. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 21 Milletvekilinin, Toprak Mahsulleri 
Ofisi ile ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/168) 

114. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ve 32 Milletvekilinin, muhtarların sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/169) 

115. - Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis ve 19 Milletvekilinin, yapılması planlanan baraj 
ve hidroelektrik santrallerinin Munzur Vadisine muhtemel etkilerinin araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/170) 

116. - Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 21 Milletvekilinin, tarım sektöründe yaşanan krizin 
nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/171) 

117. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 21 Milletvekilinin, tahıl sektöründe yaşanan 
krizin ve TMO'nun sorumluluğunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/172) 

118.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 22 Milletvekilinin, tarım sektöründe yaşanan 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/173) 

119. - Mersin Milletvekili İsa Gök ve 22 Milletvekilinin, Mersin'de kurulması planlanan balık 
çiftliklerinin çevreye ve turizme etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/174) 

120.- Mersin Milletvekili İsa Gök ve 22 Milletvekilinin, Mersin'de kurulması planlanan 
nükleer enerji santrallerinin çevreye ve turizme etkilerinin araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/175) 

121 . - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 24 Milletvekilinin, SHÇEK'e bağlı yerlerde 
yaşanan sorunların araştırılarak bakım, koruma ve yetiştirme hizmetlerinin etkin verilebilmesi için 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/176) 

122.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 20 Milletvekilinin, SHÇEK'e bağlı yerlerde 
yaşanan sorunların araştırılarak bakım, koruma ve yetiştirme hizmetlerinin etkin verilebilmesi için 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/177) 
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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 Akın Birdal ve 19 Milletvekilinin, özellikle Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki kuraklığın hayvancılık ve tarım üzerindeki etkilerinin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/181) 

127.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 21 Milletvekilinin, ülkemizde yaşayan Ahıska 
Türklerinin sorunları ile anavatana dönmek isteyenlerin karşılaştıkları problemlerin araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/182) 

128. - Van Milletvekili Özdal Üçer ve 19 Milletvekilinin, Van İlinde tarım ve hayvancılıkta 
yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/183) 

1 2 9 . - Batman Milletvekili Ayla Akat Ata ve 19 Milletvekilinin, Ihsu Barajı'nın tarihi ve 
kültürel değerlerin bulunduğu Hasankeyf e etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/184) 

130. - Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı ve 21 Milletvekilinin, demir-çelik fiyatlarındaki 
artışın inşaat ve imalat sektörlerine etkisinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/185) 

131 . - Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı ve 21 Milletvekilinin, Ergene Çevre Düzeni 
Havza Planı çerçevesinde yaşanan gelişmelerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/186) 

132.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 Milletvekilinin, Tokat İlinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/187) 

133. - Adana Milletvekili Yılmaz Tankut ve 19 Milletvekilinin, Tarım Sigortaları Kanununun 
uygulanmasındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/188) 

134.- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz ve 29 Milletvekilinin, kıyıların korunması ve 
kullanılmasında yaşanan sorunların araştırılarak sürdürülebilir kıyı yönetimi için alınması gereken 
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önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/189) 

135. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 34 Milletvekilinin, mevsimlik tarım işçiliği 
nedeniyle eğitim alamayan çocukların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/190) 

136.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 30 Milletvekilinin, Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakıfları çalışanlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/191) 

137.- Kocaeli Milletvekili Hikmet Erenkaya ve 30 Milletvekilinin, Kocaeli Körfezinde 
özelleştirilen limanların ve özel iskelelerin hukuki durumlarının ve neden oldukları sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/192) 

138.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan ve 28 Milletvekilinin, mermercilik 
sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/193) 

139.- Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 24 Milletvekilinin, hayvancılık sektöründeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/194) 

140.- Konya Milletvekili Atilla Kart ve 21 Milletvekilinin, Kilis eski Belediye Başkanı 
Ekrem Çetin ve oğlunun öldürülmesi olayının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/195) 

141 . - İzmir Milletvekili Canan Arıtman ve 23 Milletvekilinin, demografik verilerin ve 
projeksiyonların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/196) 

142. - Niğde Milletvekili Mümin İnan ve 24 Milletvekilinin, tarım ve hayvancılıkta yaşanan 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/197) 

143. - Niğde Milletvekili Mümin İnan ve 24 Milletvekilinin, işsizlik sorununun araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/198) 

144. - Niğde Milletvekili Mümin İnan ve 25 Milletvekilinin, kimyasal gübre fiyatlarındaki 
artışın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/199) 

145. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ve 28 Milletvekilinin, inşaat sektöründeki sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/200) 

146. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir ve 20 Milletvekilinin, Gaziantep İlinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/201) 

- 1 6 - 8 İNCİ BİRLEŞİM 
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147. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 19 Milletvekilinin, yoksulluk sorununun 
araştırdarak 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 uyarmca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/209) 

154.- İzmir Milletvekili Canan Arıtman ve 39 Milletvekilinin, çocuklara yönelik cinsel 
istismarın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/210) 

155.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız ve 39 Milletvekilinin, doktorların ve diğer sağlık 
personelinin güvenlik sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/211) 

156.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 39 Milletvekilinin, sağlık hizmeti alımında 
yaşanan bazı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/212) 

157. - Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur ve 39 Milletvekilinin, medyadaki cinsiyetçi 
anlayış ve uygulamaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/213) 

158. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 20 Milletvekilinin, kuraklık nedeniyle 
üreticilerin yaşadıkları sorunlar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/5) 
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159. - Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 22 Milletvekilinin, Mersin İlinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/214) 

160.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 20 Milletvekilinin, gıda ürünleri 
üretiminde insan sağlığını etkileyen uygulamaların araştırılarak alınması gereken, önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/215) 

161 . - Muğla Milletvekili Fevzi Topuz ve 28 Milletvekilinin, taş ocaklarının çevreye 
etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/216) 

162. - Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 36 Milletvekilinin, Ankara'ya verilen Kızılırmak 
suyu ile ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/217) 

163. - Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat ve 34 Milletvekilinin, Ankara'ya verilen 
Kızılırmak suyuyla ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/218) 

164. - Bursa Milletvekili Abdullah Özer ve 33 Milletvekilinin, Bursa Karacabey sahillerinden 
kaçak kum çekilmesinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/219) 

165. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 34 Milletvekilinin, İstanbul'daki su havzalarının 
durumunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/220) 

166.- Edirne Milletvekili Rasim Çakır ve 35 Milletvekilinin, Saros Körfezi'ndeki doğa 
tahribatının araştırılarak sürdürülebilir koruma için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/221) 

167. - Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 34 Milletvekilinin, inşaat sektöründeki durgunluk 
ve daralmanın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/222) 

168. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve 21 Milletvekilinin, TOKİ'nin kurumsal yapısı ve 
faaliyetleri ile bazı iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/223) 

169. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan ve 19 Milletvekilinin, ATAK Helikopter Tedarik 
İhalesi ile ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/224) 

170. - Osmaniye Milletvekili Hakan Coşkun ve 23 Milletvekilinin, yaş sebze ve meyve başta 
olmak üzere tarım ürünlerindeki gıda güvenliği konusunun araştırılarak alınması gereken 
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önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/225) 

1 7 1 . - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy ve 34 Milletvekilinin, 
Kahramanmaraş ilinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/226) 

172.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut ve 22 Milletvekilinin, Adana ilinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/227) 

173. - Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu ve 20 Milletvekilinin, Saros Körfezi'nin doğal 
yapısını tehdit eden sorunların araştırılarak korunması ve değerlendirilmesi için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/228) 

174. - Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan ve 20 Milletvekilinin, mermercilik sektöründeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/229) 

175. - İstanbul Milletvekili Kemal Kıhçdaroğlu ve 22 Milletvekilinin, hayali ihracat ve 
dahilde işleme rejimi başta olmak üzere gümrüklerdeki yolsuzluk iddialarının araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/230) 

176. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 30 Milletvekilinin, orman yangınları konusunun 
araştırılarak önlenmesi ve etkin mücadele için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/231) 

177. - Kırklareli Milletvekili Tansel Barış ve 34 Milletvekilinin, Kırım Kongo kanamalı ateşi 
hastalığı konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/232) 

178.- İzmir Milletvekili Oktay Vural ve 22 Milletvekilinin, Malatya İlinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/233) 

179. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz ve 23 Milletvekilinin, Manisa İlinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/234) 

180. - Niğde Milletvekili Mümin İnan ve 23 Milletvekilinin, sokakta yaşayan ve çalışan 
çocuklar sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/235) 

181. - Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya ve 21 Milletvekilinin, Bartın İlinin su 
kaynağına yönelik risklerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/236) 

182. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 25 Milletvekilinin, mevsimlik tarım işçilerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
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İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/237) 

183.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 19 Milletvekilinin, 12 Eylül müdahalesinin 
nedenlerinin, boyutlarının ve etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/238) 

184. - İsparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz ve 28 Milletvekilinin, Isparta'daki gül 
üretimi ve bu sektörde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/239) 

185. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul ve 19 Milletvekilinin, Aksaray İlinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/240) 

186. - Kars Milletvekili Mahmut Esat Güven ve 19 Milletvekilinin, Kuyucuk Gölündeki çevre 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/241) 

187.- Yalova Milletvekili İlhan Evcin ve 20 Milletvekilinin, deprem riskinin araştırılarak 
deprem yönetiminde alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/242) (**) 

188.- Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün ve 23 Milletvekilinin, deprem riskinin 
araştırılarak deprem yönetiminde alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/243) (**) 

189. - İstanbul Milletvekili Nusret Bayraktar ve 20 Milletvekilinin, özellikle İstanbul ve 
Marmara Bölgesindeki deprem riskinin araştırılarak deprem yönetiminde alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/244) (**) 

190. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 19 Milletvekilinin, deprem riskinin araştırılarak 
deprem yönetiminde alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 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. - Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu ve 20 Milletvekilinin, Edirne İlinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/248) 

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 sorunlannın 
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) (**) 

2 0 3 . - İzmir Milletvekili Oktay Vural ve 21 Milletvekilinin, Uşak İlinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/257) 

204. - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Kemal 
Anadol, Ankara Milletvekili Hakkı Suha Okay ve İstanbul Milletvekili Kemal Kıhçdaroğlu'nun 
Ergenekon Soruşturmasında tutuklanan Kuddusi Okkır'ın ölümü konusunda Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/258) 

2 0 5 . - İstanbul Milletvekili Mehmet Ufuk Uras ve 21 Milletvekilinin, darbe iddialarınm 
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, büyükşehirlerin içme ve 
kullanma sularının kalitesinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/264) 

2 1 1 . - Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan ve 21 Milletvekilinin, sıcak su kaynaklarının 
kullanımının araştırılarak etkin değerlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/265) 

212. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 20 Milletvekilinin (4/C) olarak bilinen 
geçici personelin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 nci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/266) 

213. - Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 21 Milletvekilinin, Pekin Olimpiyatlarında alınan 
sonuçların nedenlerinin araştırılarak spor politikasında alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/267) 

214. - Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 20 Milletvekilinin, enerji politikası konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/268) 

215 . - Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak ve 20 Milletvekilinin, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu Bölgelerinde ortaya çıkan orman yangınlarıyla ilgili iddiaların araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/269) 

216. - Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 20 Milletvekilinin, cezaevlerine yönelik olarak 
2000 yılında gerçekleştirilen Hayata Dönüş operasyonu konusunun araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/270) 

217. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın ve 21 Milletvekilinin, başta büyükşehir belediyeleri 
olmak üzere yerel yönetimlerin kurdukları şirketlere yönelik haksız rekabet ve rant dağıtımı 
iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/271) 
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218 . - Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 20 Milletvekilinin, tütün sektörünün ve tütün 
üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/272) 

219. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 25 Milletvekilinin, bazı hastanelerdeki bebek 
ölümlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/273) 

220. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman ve 25 Milletvekilinin, bazı hastanelerdeki bebek 
ölümlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/274) 

2 2 1 . - Antalya Milletvekili Osman Kaptan ve 21 Milletvekilinin, Manavgat/Karabük 
köyünde yaşanan bir orman yangınının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/275) 

222. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ve 36 Milletvekilinin, Merinos Kumaş 
Fabrikalarının özelleştirilmesinde yolsuzluk yapıldığı iddialarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/276) 

223. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 19 Milletvekilinin, Sulama 
Birliklerinin sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/7) 

224. - Hatay Milletvekili Gökhan Durgun ve 22 Milletvekilinin, Hatay Mustafa Kemal 
Üniversitesi'nde hukuka aykırı uygulamalar yapıldığı iddialarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/277) 

225. - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkan vekilleri 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 Grubu adına Grup 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 uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/280) 

229. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 30 Milletvekilinin, Alternatif Ürün Projesinin 
Adıyaman'daki uygulamasının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
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Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/281) 

230. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 27 Milletvekilinin, ülkemizdeki sığınmacıların 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/282) 

2 3 1 . - 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. - Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 20 Milletvekilinin, küresel krizin ülkemize 
etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/287) 

236. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman ve 21 Milletvekilinin, erken yaşta evlilik konusunun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/288) 

237 . - Kırklareli Milletvekili Tansel Barış ve 21 Milletvekilinin, içme suyu sektöründeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/289) 

238. - Mersin Milletvekili Kadir Ural ve 23 Milletvekilinin, Atakent Belediye Başkanı Fevzi 
Doğan'ın bombalı 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. - Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu ve 19 Milletvekilinin, fındık üreticilerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/291) 

240. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir ve 23 Milletvekilinin, Gaziantep İlinin eğitim 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/292) 



6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ÖNGÖRÜŞMELER 

- 2 5 - 8 İNCİ BİRLEŞİM 

241. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 20 Milletvekilinin, kamuda alt işverenlik 
uygulaması ile ilgili sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/293) 

242. - Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya ve 20 Milletvekilinin, taksici esnafının 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/294) 

243. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 19 Milletvekilinin, sendikal örgütlenmedeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/295) 

244. - Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 20 Milletvekilinin, kara mayınları konusunun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/296) 

245. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 19 Milletvekilinin, Bandırma açıklarında batan 
gemi olayının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/297) 

246. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış ve 23 Milletvekilinin, öğretmen atamalarındaki 
haksızlık ve usulsüzlük iddialarının araştırılarak 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 uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/303) 

252. - Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 37 Milletvekilinin, madencilik sektöründeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/304) 
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253. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 25 Milletvekilinin, bir Alman şirketine yönelik 
rüşvet iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/305) 

254. - İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 20 Milletvekilinin, kot taşlama atölyelerinde 
işçi sağlığı ve iş güvenliği sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/306) 

255. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 20 Milletvekilinin, suç örgütleriyle 
mücadeledeki son gelişmeler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/9) 

256. - Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 20 Milletvekilinin, adrese dayalı nüfus kayıt 
sistemi ve seçmen kütüklerine yönelik iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/307) 

257. - Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur ve 23 Milletvekilinin, erken yaşta evlilik 
konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/308) 

258. - Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 24 Milletvekilinin, bor madenciliğindeki 
sorunların'ın araştırılarak bor kaynaklarının etkin değerlendirilmesi için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/309) 

259 . - Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 21 Milletvekilinin, yerel basın ve yaym 
kuruluşlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/310) 

260. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 20 Milletvekilinin, kot taşlama atölyelerindeki 
işçi sağlığı ve iş güvenliği sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/311) 

261. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 21 Milletvekilinin, çocuklara yönelik cinsel taciz 
ve istismarın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/312) 

262. - Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır ve 20 Milletvekilinin, JİTEM ile Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yaşanmış faili meçhul cinayetler konularında Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/313) 

263. - Muğla Milletvekili Fevzi Topuz ve 24 Milletvekilinin, 2-B olarak bilenen arazilerin 
durumu ile ormanların sürdürülebilir yönetimi konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/314) 
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264. - Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 20 Milletvekilinin, 1978 yılında Kahramanmaraş'ta 
yaşanan olayların ve sorumlularının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/315) 

265. - Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 20 Milletvekilinin, güvenlik güçlerine yönelik 
işkence ve kötü muamele iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/316) 

266. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 23 Milletvekilinin, Tokat İlinde kırsal alanda yaşayan halkın 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/317) 

267. - Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 19 Milletvekilinin, Adli Tıp Kurumuna yönelik 
iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/318) 

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 iddiaların 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 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca 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 uyarınca 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 uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/331) 

2 8 1 . - 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 uyarınca 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 uyarınca 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) 

2 9 1 . - 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. - İzmir 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) 

3 0 1 . - 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) 

' '03. - 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 (10/357) 

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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310 . - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan ve 20 Milletvekilinin, orman yangınlarına 
müdahalede kullanılmak üzere uçak ve helikopter kiralama ihalesiyle ilgili iddiaların araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/364) 

3 1 1 . - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 25 Milletvekilinin, diş hekimlerinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/365) 

312. - Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu ve 26 Milletvekilinin, mobilya ve ev 
tekstili sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/366) 

3 1 3 . - Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu ve 26 Milletvekilinin, kamudaki 
taşeron şirket uygulamasının ve bu şirketlerde çalışan işçilerin sorunlarının araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/367) 

314. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 23 Milletvekilinin, tekstil sektöründeki krizin ve 
işçi çıkarma sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/368) 

315 . - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 24 Milletvekilinin, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu'da 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 (10/369) 

316 . - Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu ve 26 Milletvekilinin, alışveriş 
merkezleri ve zincir mağazaların geleneksel ticaret sistemine etkilerinin araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/370) 

317. - Mardin Milletvekili Ahmet Türk ve 20 Milletvekilinin, güvenlik güçlerinin toplumsal 
olaylarda çocuklara yönelik müdahalelerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/371) 

318 . - Adana Milletvekili Yılmaz Tankut ve 21 Milletvekilinin, engellilerin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/372) 

319. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir ve 20 MiUetveldlinin, Gaziantep turizmindeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/373) 

320. - Siirt Milletvekili Afif Demirkıran ve 20 Milletvekilinin, madencilik sektöründeki sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/374) 

321. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 32 Milletvekilinin, özürlü istihdamı konusundaki 
mevzuatın uygulanmasındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/375) 
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322. - Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur ve 21 Milletvekilinin, Adli Tıp Kurumuna 
yönelik iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/376) 

323. - Manisa Milletvekili Şahin Mengü ve 22 Milletvekilinin, Turgutlu-Çal Dağı'nda 
yapılacak nikel madenciliği faaliyetlerinin çevreye etkilerinin araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/377) 

324. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 21 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. 
(10/378) 

325. - Mardin Milletvekili Ahmet Türk ve 20 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. 
(10/379) 

326. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 20 Milletvekilinin, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesinin metrobüs uygulamasındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/380) 

327. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 26 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 
(10/381) 

328. - Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu ve 20 Milletvekilinin, turizm 
sektöründeki 'her şey dahil' uygulamasının yol açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/382) 

329. - Bursa Milletvekili Abdullah Özer ve 21 Milletvekilinin, kamudaki geçici personelin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/383) 

330. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 22 Milletvekilinin, Bursa'daki hastane yangını ve 
sağlık kuruluşlarının yangına karşı güvenliklerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/384) 

331. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 26 Milletvekilinin, Çevre ve Orman 
Bakanlığının uçak ve helikopter ihalesinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/385) 

332. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 27 Milletvekilinin, sulama birliklerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/386) 
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333. - İzmir Milletvekili Şenol Bal ve 20 Milletvekilinin, genetiği değiştirilmiş organizmalar 
konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/387) 

334. - Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 21 Milletvekilinin, Tarsus'taki şantiye ve maden 
ocaklarının yol açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/388) 

335. - Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve 27 Milletvekilinin, Manisa'da tarımsal sulamada 
yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/389) 

336. - Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve 25 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 
(10/390) 

337. - Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve 27 Milletvekilinin, esnaf ve sanatkârların 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/391) 

338. - Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 20 Milletvekilinin, Kırım-Kongo Kanamalı 
Ateşi hastalığı vakalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/392) 

339. - Manisa Milletvekili Ahmet Orhan ve 38 Milletvekilinin, yoksulluk ve gelir 
dağılımındaki durumun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/393) 

340. - Manisa Milletvekili Ahmet Orhan ve 38 Milletvekilinin, TARİŞ'in tarım sektöründeki 
konumunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/394) 

3 4 1 . - İstanbul Milletvekili Ümit Şafak ve 23 Milletvekilinin, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi'nin aldığı metrobüslerde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/395) 

342. - Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin ve 21 Milletvekilinin, Hatay İli'nin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/396) 

343. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 Milletvekilinin, Türk Dünyası ile ilişkilerin 
araştırılarak geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/397) 
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344. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 Milletvekilinin, Tokat Organize Sanayi 
Bölgesindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/398) 

345. - Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu ve 20 Milletvekilinin, Edirne'deki tarihi 
varlıkların araştırılarak değerlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/399) 

346. - Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu ve 20 Milletvekilinin, çeltik üreticilerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/400) 

347. - Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 20 Milletvekilinin, sağlık hizmeti sunumunda 
yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/401) 

348. - Adana Milletvekili Recai Yıldırım ve 20 Milletvekilinin, sınır ticaretinin 
düzenlenmesinde ve uygulamada yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/402) 

349. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy ve 22 Milletvekilinin, kamu 
personel rejimindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/403) 

350. - Mardin Milletvekili Ahmet Türk ve 20 Milletvekilinin, kömür üretimi ve ticaretindeki 
yolsuzluk 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 (10/404) 

351. - Bursa Milletvekili Necati Özensoy ve 21 Milletvekilinin, Bursa'da bir hastanede çıkan 
yangın olayının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/405) 

352. - Kocaeli Milletvekili Cevdet Selvi ve 25 Milletvekilinin, toplumda yaşanan şiddet 
olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/406) 

353. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 24 Milletvekilinin, konut üretim politikaları ile 
TOKİ uygulamalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/407) 

354. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 28 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 (10/408) 
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355. - Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 21 Milletvekilinin, işçi güvenliği ve işçi sağlığı 
konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/409) 

356. - Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 19 Milletvekilinin, şaraplık üzüm 
yetiştiriciliğindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/410) 

357. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz ve 23 Milletvekilinin, toplum içerisinde artan şiddet 
olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/411) 

358. - Adana Milletvekili Yılmaz Tankut ve 23 Milletvekilinin, TOKİ tarafından üretilen 
konutlardaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/412) 

359. - Adana Milletvekili Yılmaz Tankut ve 24 Milletvekilinin, ziraat mühendisliği 
mesleğinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/413) 

360. - Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan ve 19 Milletvekilinin, Denizli'nin ekonomik ve 
sosyal sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/414) 

361. - Antalya Milletvekili Tunca Toskay ve 21 Milletvekilinin, ekonomik krizin etkilerinin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/415) 

362. - Mersin Milletvekili Vahap Seçer ve 20 Milletvekilinin, genetiği değiştirilmiş 
organizmalar konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/416) 

363. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 23 Milletvekilinin, belediyelere kamu 
paylarının dağıtımı konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/417) 

364. - Niğde Milletvekili Mümin İnan ve 20 Milletvekilinin, tarım arazilerinin kullanım 
durumunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/418) 

365. - Mersin Milletvekili Akif Akkuş ve 20 Milletvekilinin, kamyoncu esnafının sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/419) 

366. - Demokratik Toplum Paritisi Grubu Adına Grup Başkanvekili Van Milletvekili Fatma 
Kurtulan'ın, kadınlara yönelik cinayet olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
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belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/420) 

367. - Kırıkkale Milletvekili Osman Durmuş ve 25 Milletvekilinin, organ temini ve organ 
naklindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/421) 

368. - Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin ve 21 Milletvekilinin, Amik Ovasındaki 
sulama sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/422) 

369. - Mersin Milletvekili Behiç Çelik ve 24 Milletvekilinin, sınır ve kıyı güvenliği 
yönetimindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/423) 

370. - Mersin Milletvekili Behiç Çelik ve 22 Milletvekilinin, kapatılması söz konusu olan 
belediyelerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/424) 

371. - Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 23 Milletvekilinin, enerji politikaları ile enerji 
üretim, dağıtım, iletim ve kullanımındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/425) 

372. - Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 23 Milletvekilinin, yerel medya kuruluşları ile 
çalışanlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/426) 

373. - Demokratik Toplum Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekili Van Milletvekili Fatma 
Kurtulan'ın, Van İlinde İran sınırında yaşanan ölüm olaylarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/427) 

374. -Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan ve 22 Milletvekilinin, Kırım Kongo 
kanamalı ateşi hastalığı ile mücadelede yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/428) 

375. - Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu ve 25 Milletvekilinin, köyden kente 
göçün nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/429) 

376. - Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur ve 21 Milletvekilinin kadına yönelik şiddet 
olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/430) 
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377. -Kırklareli Milletvekili Tansel Barış ve 20 Milletvekilinin ekonomik krizin etkilerinin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/431) 

378.-Hatay Milletvekili Fuat Çay ve 21 Milletvekilinin, Antakya'nın sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/432) 

379. -Mardin Milletvekili Ahmet Türk ve 20 Milletvekilinin, çocuk işçiliğindeki sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/433) 

380. -Mardin Milletvekili Ahmet Türk ve 20 Milletvekilinin, Genel Bilgi Toplama (GBT) 
işlemlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/434) 

381. -İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan ve 21 Milletvekilinin, tarımsal sulamadan kaynaklanan 
elektrik borçları sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/435) 

382. -İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 22 Milletvekilinin, aile içi şiddet konusunun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/436) 

383. -Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 23 Milletvekilinin, orman yangınları konusunun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/437) 
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1. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Merkezi Uzlaşma Komisyonuna yapılan 
müracaatlara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/544) (1) 

2. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, şeker ithalatına ve kaçakçılığına ilişkin Devlet 
Bakanından (Mehmet Zafer Çağlayan) sözlü soru önergesi (6/568) (1) 

3. - İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, engellilerin ağız ve diş sağlığı sorunlarına ilişkin 
Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) sözlü soru önergesi (6/576) (1) 

4. - Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, Milli Takım Teknik Direktörünün ücretinin 
vergilendirilmesine ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) sözlü soru önergesi (6/621) (1) 

5. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, dünya zenginleri listesindeki kişilerin vergi borcu 
olup olmadığına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/646) (1) 

6. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, bir okulda yaşanan bir olaya ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/661) 

7. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, bir ilköğretim okulunun yapımı ile ilgili bir 
iddiaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/666) 

8. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, bir ilköğretim okulunun programdan 
çıkartılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/667) 

9. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, bir ilköğretim okulunun yapılacağı köyün 
seçimine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/669) 

10. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, sulama birliklerinin elektrik borçlarına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/674) 

11. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, muz fiyatlarındaki artışa ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/678) 

12. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, bir ders kitabında Ağrı Dağının farklı bir adla yer 
aldığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/683) 

13. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, liselerde madde bağımlılığı ve uyuşturucu 
araştırmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/705) 

14. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, kuraklıktan etkilenen üreticilerin 
desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/708) 

15. - Van Milletvekili Özdal Üçer'in, taşımalı eğitim gören öğrencilerin ayrı sınıflara 
alınmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/715) 

16. - Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Gönen'de kurulması planlanan çimento 
fabrikasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/725) 

17. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, beden eğitimi öğretmenlerinin istihdamına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/732) 

18. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Türkçe öğretmenlerinin hizmet içi eğitimlerine 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/733) 

19. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, inşaat girdilerindeki maliyetlerin 
azaltılmasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/741) 

20. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tarım Kredi Kooperatifine borcu olan çiftçilere 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/744) 
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21. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, lise son sınıf öğrencilerinin rapor alarak okula 
gitmemesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/756) 

22. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat Organize Sanayi Bölgesindeki yatırımlara 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/757) 

23. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, Pendik Veteriner Araştırma 
Enstitüsündeki ilaç kontrollerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/761) 

24. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, akaryakıttaki vergilerin azaltılmasına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/769) 

25. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, Doğanyurt İlçesinin ortaöğretim 
kurumu ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/779) 

26. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'm, sabit gelirlilerin maaşlarının iyileştirilmesine 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/783) 

27. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, çocuk nörologu olmayan ilimize ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/789) 

28. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, Taşköprü Organize Sanayi Bölgesine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/807) 

29. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Erbaa'ya geçici fındık alım merkezi açılmasına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/808) 

30. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, patates üreticiliğine ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/809) 

31. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, gübredeki KDV oranlarına ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/810) 

32. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Erzurum'da OKS sınavında yaşanan bir aksaklığa 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/815) 

33. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, yabancı bir firmanın teşvikten yararlanarak 
yatırım yapmasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/820) 

34. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, faiz oranlarındaki artışın etkilerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/821) 

35. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, ithalatta koruma önlemlerine ilişkin Devlet 
Bakanından (Mehmet Zafer Çağlayan) sözlü soru önergesi (6/824) 

36. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, yabancı bankalardan ipotek karşılığı zirai kredi 
kullanılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/830) 

37. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, halkın beslenme biçim ve alışkanlıklarının 
araştırılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/834) 

38. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, açılan hipermarket ve süpermarket sayısına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/835) 

39. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, yeme-içme yerlerinin denetimlerine ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/839) 

40. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Reşadiye'deki uzman doktor açığına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/843) 

41. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, hayvancılıkta kaba yem sıkıntısı riskine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/844) 

42. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, ihalelere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi(6/847) 
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43. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, KİT'lerin ihalelerine ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından (Cemil Çiçek) sözlü soru önergesi (6/849) 

44. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, ihraç edilmek üzere ithal edilen çayın iç piyasaya 
sürüldüğü iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/850) 

45. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, yüksekokul mezunu genç işsizlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/852) 

46. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, kırmızı et tüketimine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/853) 

47. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, TMO yönetiminin ödüllendirilmesine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/854) 

48. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, Aksaray Olimpik Yüzme Havuzu inşaatına 
ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) sözlü soru önergesi (6/855) 

49. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, TMO'nun fındık alımına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/860) 

50. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, yurt dışı seyahatlerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/861) 

51. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Sabah Gazetesi ve ATV'nin bazı ödemelerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/862) 

52. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, milletvekillerinin Hükümet üyeleri ile birlikte 
katıldığı yurt dışı seyahatlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/863) 

53. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Niksar OSB'deki tapu sorununa ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/866) 

54. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığından 
hayatını kaybedenlere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/872) 

55. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığına karşı 
bilinçlendirmeye ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/873) 

56. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığına karşı 
uluslararası çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/874) 

57. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığına karşı aşı 
geliştirilmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/875) 

58. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, TEDAŞ'ın vadesi geçmiş alacaklarına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/876) 

59. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, veteriner hekimlerin mali haklarının 
iyileştirilmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/878) 

60. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, sektörlerdeki iş güvenliğine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/879) 

61. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, vergi borcu nedeniyle yurt dışına çıkış tahdidi 
uygulamasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/880) 

62. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, standart dışı mallara karşı alınan ithalat tedbirlerine 
ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Zafer Çağlayan) sözlü soru önergesi (6/884) 

63. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, elektrik zammı ile ilgili açıklamasına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/885) 
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64. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, özelleştirme gelirlerine ve istihdama yönelik 
yatırımlara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/886) 

65. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, kayıt dışı ekonomiye ilişkin Maliye Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/887) 

66. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde Üniversitesinde Tıp Fakültesi açılmasına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/891) 

67. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde Üniversitesinde Ziraat Fakültesi açılmasına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/892) 

68. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde Üniversitesinde Hukuk Fakültesi açılmasına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/893) 

69. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, ikili ticaret anlaşması yapılan ülkelere ilişkin Devlet 
Bakanından (Mehmet Zafer Çağlayan) sözlü soru önergesi (6/894) 

70. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, tüketiciyi mağdur eden ithal mallara karşı tedbir 
alınmasına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Zafer Çağlayan) sözlü soru önergesi (6/895) 

71. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, dahilde işleme rejiminin denetimine ilişkin Devlet 
Bakanından (Mehmet Zafer Çağlayan) sözlü soru önergesi (6/896) 

72. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, ihracatçıların karşılaştıkları bürokratik işlemlere 
ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Zafer Çağlayan) sözlü soru önergesi (6/897) 

73. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Tunceli Üniversitesinin kuruluş işlemlerine ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/900) 

74. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, kuraklıktan etkilenen illere mazot ve gübre 
desteğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/901) 

75. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, enflasyondaki düşüşe ve esnafın sıkıntılarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/902) 

76. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, beyaz eşya fiyatlarındaki artışın evliliklere 
etkisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/905) 

77. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, kredi kartı borçlularına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/906) 

78. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Merkez Bankasının kara listesine giren esnafa 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/907) 

79. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, emeklilerin sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/908) 

80. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, kaçak kol saatlerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/909) 

81. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, sağlık kurumlarındaki yolsuzluk iddialarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/913) 

82. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, RTÜK'e alman personele ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/914) 

83. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, cemevlerinin aydınlatma giderlerinin ödenmesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/915) 

84. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Aydınspor hakkında verilen cezanın zamanlamasına 
ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) sözlü soru önergesi (6/916) 

85. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Kayısı Festivalindeki yemek duasına 
ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Çelik) sözlü soru önergesi (6/918) 
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86. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Türk bayrağının indirildiği bazı olaylara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/920) 

87. - Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan'ın, bazı yol yapımı projelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/921) 

88. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, çiftçilerin sulama suyunda kullandıkları 
elektrik borçlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/922) 

89. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ODTÜ 
arasındaki kaçak yapı sorununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/924) 

90. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, kaçak etlere ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/926) 

91. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, keneye karşı bazı önlemlere 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/927) 

92. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, şehit aileleri yardımlaşma derneklerine yapılan 
yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/929) 

93. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, esnaf ve KOBİ'lerin kredi kullanımında sicil affına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/930) 

94. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, bir sağlık ocağının personel ihtiyacına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/936) 

95. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, TRT'nin Güngören'deki terör olayıyla ilgili 
yayınına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/940) 

96. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep'in eğitimdeki başarı düzeyine 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/941) 

97. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, TOKİ hakkında düzenlenen YDK raporlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/942) 

98. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, TOKİ ihalelerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/944) 

99. - Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, fındık politikasına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/945) 

100. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, esnafın ekonomik durumunun iyileştirilmesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/946) 

101. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'ta Güzel Sanatlar Fakültesi kurulmasına 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/948) 

102. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, YAŞ toplantısında ihraç kararı alınmamasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/953) 

103. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, fıstık ürünündeki alım politikasına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/954) 

104. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep'te böbrek nakli merkezi kurulmasına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/955) 

105.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, TOKİ'nin arsa değerlendirmelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/957) 

106. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Şehitkamil İlçesinde yapılacak TOKİ projesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/959) 

107. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir arazideki imar değişikliğiyle ilgili iddialara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/962) 
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108. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, Kastamonu'daki yol yapım 
çalışmalarının uzamasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/964) 

109.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc 'in, Almanya'daki bir dernekle ilgili dava 
çerçevesindeki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/966) 

110. - Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır'ın, bebek ölümleri meydana gelen bir hastanenin 
denetimine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/967) 

111 . - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Almanya'daki bir dernekle ilgili iddialara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/968) 

112. - Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır'ın, Silopi'deki öğretmenlere banka promosyonu 
ödenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/973) 

113. - Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır'ın, Şırnak'daki eğitim ihtiyaçlarına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/974) 

114.- Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır'ın, Şırnak'da öğretmen ve idarecilerin görev 
yerlerinin değiştirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/975) 

115. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir derneğin incelenmesine ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/976) 

116.- Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, TMO'nun fındık alımına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/977) 

117. - Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, fındık alım politikasına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/978) 

118. - Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, TMO'nun fındık alımındaki bazı sorunlara ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/979) 

119. - Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, TMO'nun fındık alım merkezlerine ve kayıt dışı 
üretime ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/980) 

120. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat Devlet Hastanesine MR cihazı alımına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/984) 

121. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'taki domates üreticilerinin mağduriyetine 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanında sözlü soru önergesi (6/985) 

122. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'daki yatak işgal oranlarına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/986) 

123. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'ın bazı ilçelerindeki öğretmen açığına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/987) 

124. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, yeni ders kitaplarına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/988) 

125. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'ın bazı ilçelerindeki sağlık personeli açığına 
ilişkin Sağlık Bakanında sözlü soru önergesi (6/989) 

126. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, DSİ'nin verdiği HES yapım izinlerine ilişkin Çevre 
ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/991) 

127.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in, öğretim yılı hazırlık ödeneğine ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/994) 

128.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, özel kalem müdürlüklerine yapılan atamalarla 
ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/995) 

129. - Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır'ın, gıda bankacılığı yapan dernek ve vakıflara 
yapılan yardımlara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/996) 
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130. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir derneğin soruşturulmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/998) 

131 . - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, oğlunun ve RTÜK Başkanının Almanya 
seyahatlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/999) 

132. - Aydın Milletvekili Ali Uzumrmak'ın, Sultanhisar fidan yetiştirme üretim alanının 
ihalesine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1000) 

133. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, THY Malatya merkez ofisinin 
kapatılmasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1005) 

134. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, THY çağrı merkezindeki işten 
çıkarmalara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1006) 

135.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir şirketin bazı iş ve işlemlerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1008) 

136. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Avrupa Konseyinin yolsuzlukla ilgili bir raporuna 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1009) 

137. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, ihracattan sağlanan dövize ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1011) 

138. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, TAEK'e personel alındığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1012) 

139. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Avrupa Konseyinin yolsuzlukla ilgili bir 
raporuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1013) 

140. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, sulamada kullanılan elektrik 
borçlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1017) 

141 . - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, DSİ'nin sulama birliklerine 
devrettiği su kanallarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1018) 

142. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İETT'nin VIP otobüsü kiralamasıyla ilgili 
iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1021) 

143. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, aile kurumunun korunması ile ilgili çalışmalara 
ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) sözlü soru önergesi (6/1025) 

144. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Orta Asya Türk devletlerindeki Türkçe eğitim 
veren okulların denetimine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1026) 

145. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, çocuklara yönelik yayınların denetimine ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1027) 

146. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, anaokullarında Türkçe ile ilgili çalışmalara ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1028) 

147. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, kuraklıkla ilgili kararnamenin uygulamasına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1033) 

148. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, AK Parti Gümüşhane İl Başkanı hakkındaki bazı 
iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1034) 

149. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, Doğanyurt Lisesinin öğretmen 
ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1035) 

150. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, ek ödemeler somasında kamu çalışanları 
arasındaki ücret dengesizliğine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1036) 

151. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'taki okulların spor salonu ihtiyacına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1037) 

- 44 - 8 İNCİ BİRLEŞİM 
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152. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, yükseköğrenim öğrencilerinin yurt ihtiyacına 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1038) 

153. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, THY dış hat seferlerinde bazı gazetelerin 
alınmadığı iddiasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1039) 

154. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Topkapı Sarayındaki personel durumuna ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1040) 

155. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, ulaşımda akaryakıt desteği sağlanmasına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1041) 

156. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, kuraklık tespit çalışmalarına ve ödemelere 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1042) 

157.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, çiftçilerin kuraklık zararlarının 
ödenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1044) 

158. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, vergi cenneti ülkeler listesinin ilanına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1045) 

159. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, THY'deki çağrı merkezlerinde çalışanlara 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1047) 

160. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, TV dizilerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/1049) 

161. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, asansörlerin denetimine ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1050) 

162. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, KÖYDEŞ Projeleri için aktarılan ödeneğe ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1053) 

163. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, biyogüvenlik ve biyoçeşitlilik çalışmalarına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1054) 

164. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, kayıt dışı gıda üretiminin denetimine ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1055) 

165. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, suni bal üretiminin denetimine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1056) 

166. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Türk Gıda Kodeksi hazırlanıp hazırlanmadığına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1057) 

167. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, nişasta bazlı tatlandırıcı üretimine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1058) 

168.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, polisin dur ihtarına uymadığı için öldürülen 
kişilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1059) 

169. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Büyük Tarabya Otelinin özelleştirilme ihalesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1060) 

170. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlere ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1062) 

171 . - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, doğalgaz ve elektrik zamlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1063) 

172. - Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın, doğalgaz zammının nedenlerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1065) 
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173. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, kuruyemiş ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1066) 

174.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, rehabilitasyon merkezleri ve yetiştirme 
yurtlarının hizmet kalitesine ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) sözlü soru önergesi 
(6/1067) 

175. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde kapalı yüzme havuzu inşaatına ilişkin Devlet 
Bakanından (Faruk Nafiz Özak) sözlü soru önergesi (6/1068) 

176. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, kefaletinden dolayı icra takibine uğrayan, 
kooperatif üyesi çiftçilere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1071) 

177. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Doğu ve Güneydoğu'ya yönelik ekonomik ve sosyal 
projelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1072) 

178.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, çiftçilere gübre ve mazot avantajı sağlanmasına 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1073) 

179.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, dikey geçiş yapan üniversite öğrencilerinin sınıf 
geçme prosedürlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1075) 

180.- Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, Bolu Valisinin Cumhuriyet Bayramı 
kutlamalarındaki konuşmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1077) 

181. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, soruşturma açılan bir demekle ilgili televizyon 
yayınına ilişkin Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Annç) sözlü soru önergesi (6/1078) 

182. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, bazı et ürünlerinin ve ithal gıdaların denetimine 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1079) 

183. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, TÜİK'in bazı verileri üzerindeki tartışmalara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1082) 

184.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, sözleşmeli ve geçici personelin tayinlerdeki 
sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) sözlü soru önergesi (6/1084) 

185.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Karkamış Sınır Kapısına ilişkin Devlet 
Bakanından (Hayati Yazıcı) sözlü soru önergesi (6/1087) 

186.- Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın, havadan müdahale yapılmayan bir orman 
yangınına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1088) 

187.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, alışveriş merkezlerine yönelik düzenleme 
ihtiyacına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1089) 

188.- Batman Milletvekili Bengi Yıldız'ın, Batman'daki su sorununa ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1090) 

189.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, çiftçilerin sulamada kullanılan elektrik 
borçlarına ödeme kolaylığı sağlanmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1091) 

190. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, kadın istihdamına yönelik projelere ilişkin 
Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) sözlü soru önergesi (6/1092) 

191. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Antalya'da kilim dokumacılığının canlandırılmasına 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1093) 

192. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'te tarımın geliştirilmesine yönelik 
projelere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1094) 
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193.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, bazı sivil toplum kuruluşlarına yönelik 
yaptırımlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1095) 

194. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Zorunlu Okul Öncesi Eğitim Projesine ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1096) 

195. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, öğretmenlerin özlük haklarının iyileştirilmesine 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1097) 

196.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, madencilik sektörünün desteklenmesine ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1098) 

197. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, jeoloji mühendislerinin istihdamına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1099) 

198. - Batman Milletvekili Bengi Yıldız'ın, liselerde bazı derslerin verilmesine ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1104) 

199. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Habur Gümrük Kapısındaki araç kuyruğuna 
ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) sözlü soru önergesi (6/1105) 

200. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'taki OSB'lerin çevre denetimine ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1106) 

201. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'daki OSB'lerde çevre birimi kurulmasına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1107) 

202. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, suçluluğun önlenmesine yönelik sosyal 
projelere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1108) 

203. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, okulların ödeneğine ve katkı payı taleplerine 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1109) 

204. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, imalat sanayine yönelik tedbirlere ilişkin Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1110) 

205. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, arabuluculuk girişimlerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1111) 

206. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, tekstil sanayinin desteklenmesine ilişkin Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1112) 

207. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, tekstil ve hazır giyim sektörünün sorunlarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1113) 

208. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, şoför ve nakliyecilerden istenen belgelere ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1114) 

209. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, hazır kıyma satışına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1115) 

210. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, sosyal yardıma konu kömürlerin torba alımına 
ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) sözlü soru önergesi (6/1117) 

211. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Alevi taleplerine ilişkin Devlet Bakanından 
(Faruk Çelik) sözlü soru önergesi (6/1118) 

212. - Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, kamu idarelerinin bütçelerinden yardım yapılan 
sivil toplum kuruluşlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1119) 

2 1 3 . - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Habur Sınır Kapısındaki yoğunluğa ilişkin 
Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) sözlü soru önergesi (6/1120) 
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214. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, otomotiv; sektöründeki daralmaya ilişkin Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1122) 

215. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, tarım sektöründe istihdamın artırılmasına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1123) 

216 . - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, üreticilerin kredi sorununa ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1124) 

217. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Ergenekon Soruşturmasıyla ilgili bazı hususlara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1125) 

218. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, Aksaray'ın, ÇATAK kapsamına alınmasına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1127) 

219 . - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, bazı KİT personelinin ücretini 
düşüren bir Tebliğe ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1128) 

220. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep'teki yönetici atamalarına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1129) 

2 2 1 . - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, esnafa sicil affı çıkarılmasına ve inşaat 
sektörünün canlandırılmasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1131) 

222. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, hipermarketlere yönelik tasarı taslağına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1134) 

223. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, BOTAŞ'ın limit içi teminat mektubu 
istemesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1135) 

224. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, TRT'deki bazı personel hareketlerine ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/1136) 

225. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, branş öğretmenliklerine yapılan bazı atamalara 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1137) 

226. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, doğalgaz satışında taksit yapılıp yapılmayacağına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1138) 

227. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, TOKİ'nin "Yoksula Konut" Projesine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1139) 

228. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Ankara Büyükşehir Belediyesinin bazı 
harcamalarına ve BOTAŞ'a borcuna ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1140) 

229. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Bakırköy ve Bahçelievler'deki asayiş 
olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1141) 

230. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, öğrenim ve harç kredilerinin geri ödemesine 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1142) 

2 3 1 . - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir firmanın rüşvet dağıttığı iddialarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1143) 

232. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in; Gaziantep'in rekabetçilik endeksindeki 
yerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1144) 

233. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, kamudaki tasarruf çalışmalarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1146) 

234. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, eczacılar ve eczaneler hakkındaki kanunda 
değişiklik yapılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1147) 
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235. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, eczanelerin reçete üzerinden tahsil ettiği muayene 
ücretlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1149) 

236. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, eczacıların yaptığı bazı işlemlere ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1150) 

237. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, kapanan eczanelere ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1151) 

238. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, can suyu kredilerine ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1152) 

239. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep'teki bir rehabilitasyon merkezine 
ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) sözlü soru önergesi (6/1154) 

240. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, Aksaray'ın su ihtiyacını karşılayan baraja 
ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1155) 

241. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Zile-Artova yolunun asfaltlanmasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1159) 

242. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, köy korucularının özlük haklarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1160) 

243. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Ankara Büyükşehir Belediyesinin yakacak 
yardımlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1162) 

244. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, KİT Yönetim Kurulu üyelerinin gelir vergisi 
ödemelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1163) 

245. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, bir meranın kiraya verilmesine ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1164) 

246. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Niksar'daki bir yolun bakımına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1165) 

247. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Turhal ve Niksar'da arıtma tesisi kurulmasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1166) 

248. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Balıkesir Müftülüğünün bir hutbesine ilişkin 
Devlet Bakanından (Faruk Çelik) sözlü soru önergesi (6/1168) 

249. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Şanlıurfa Valisinin bir parti 
etkinliğine katıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1169) 

250. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep Büyükşehir Belediyesince yaptırılan 
bir merkeze ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1170) 

251. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep Büyükşehir Belediyesince yaptırılan 
bir merkeze ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1171) 

252. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'in sağlık hizmetlerindeki bazı 
ihtiyaçlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1172) 

253. - Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş'ın, sözleşmeli personele ilişkin Devlet 
Bakanından (Hayati Yazıcı) sözlü soru önergesi (6/1176) 

254. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, TÜRKSOY'un bütçesine ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1179) 

255. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, fosforik asit ithaline ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1180) 

256. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, imar tadilatlarına ve meslek odalarının 
tutumuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1181) 
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257. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Erbaa Devlet Hastanesindeki uzman doktor 
eksikliğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1182) 

258. - 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) 

259. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, bazı sektörlerin canlandırılmasına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1185) 

260. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'taki çiftçi eğitimine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1188) 

261. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'taki sebze ve meyve üretimine ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1189) 

262. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'ta orman köylülerine kullandırılan kredilere 
ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1190) 

263. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'taki soğuk hava depolarına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1191) 

264. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İstanbul'daki hizmet binasının taşınmasına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1195) 

265. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, yerel yönetimlerin harcamalarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1199) 

266. - Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, hazırlandığı iddia edilen bir kanun tasarısı 
taslağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1202) 

267. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, hak etmeyen kişilere yeşil kart verenlerin 
soruşturulmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1203) 

268. - Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, personel arasındaki ücret farklılıklarına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1204) 

269. - Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, denetim tazminatı alamayan bazı personele ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1205) 

270. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, EBK'ya yönelik hacıların kurban 
kesimi işiyle ilgili bir iddiaya ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1206) 

271. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, öğrenci affından askerlik sorunları nedeniyle 
yararlanamayanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1207) 

272. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Antalya'da bir parktaki ağaç kesimine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1209) 

273. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Şahinbey Belediyesinin faaliyet raporuna 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1210) 

274. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İstanbul'daki bir bina inşaatına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1211) 

275. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Milli Prodüktivite Merkezinin çalışmalarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1212) 

276. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, memurlardan alınan tedavi katılım payına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1213) 

277. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, doğum vakalarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1214) 

278. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, sosyal hizmet uzmanı istihdamına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1215) 
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279. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ağrı-Eleşkirt'teki yatırımlara ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1216) 

280. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ağn-Doğubeyazıt'taki içme suyu şebekelerine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1217) 

281. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ağrı-Diyadin'deki sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1218) 

282. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ağrı-Taşlıçay'daki okulların ihtiyaçlarına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1219) 

283. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'te PTT dağıtıcısı yetersizliğine 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1221) 

284. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'te engelli raporlarının çabuklaştınİmasına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1222) 

285. - Mersin Milletvekili Akif Akkuş'un, otuz yaş üstü araç sahiplerinin sorunlarına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1223) 

286. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Davos'taki Gazze Panelinin moderatörüne ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1224) 

287. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, besi kredilerine ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1225) 

288. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, çeklerle ilgili kanunun Türk Ceza Kanununa 
uyumlaştırılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1227) 

289. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, sözleşmeli ve ücretli öğretmenlik uygulamalarına 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1229) 

290. - Karaman Mlletvekili Hasan Çalış'ın, Ankara'da şebekeye verilen Kızılırmak suyunun kombi 
arızalarına neden olduğu iddiasma ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1230) 

2 9 1 . - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin bir 
ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1231) 

292. - 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) 

293. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Çin malı tekstil ürünlerinin terzileri mağdur 
etmesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1233) 

294. - Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, okulların elektrik borçlarına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1234) 

295. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, Adıyaman'daki bir yolun durumuna ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1235) 

296. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, Adıyaman-Kahta yoluna ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1236) 

297. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, kamu idarelerinin bütçelerinden Adıyaman'daki 
sivil toplum kuruluşlarına yapılan yardımlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1237) 

298. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Arapgir-Divriği yolundaki asfalt 
çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1239) 

299. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Hekimhan-Kuluncak yolunun 
genişletilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1242) 
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300. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Arapgir-Arguvan yoluna ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1243) 

3 0 1 . - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Çelikhan-Yeşilyurt yolunun 
tamamlanmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1245) 

302. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Kuluncak-Darende yolunun 
genişletilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1246) 

303. - İstanbul Milletvekili Ufuk Uras'ın, bir caminin restorasyonuna ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/1247) 

304. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, GAP'a ilişkin Devlet Bakanından (Cevdet 
Yılmaz) sözlü soru önergesi (6/1248) 

305. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, ziraat mühendisi ve veteriner hekim kadrolarına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1249) 

306. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, hastanelerdeki yanık ünitelerine ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1250) 

307. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, onkoloji hastanesi ihtiyacına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1251) 

308. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, hekim ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1252) 

309. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, sağlıktaki yabancı yatırımlara ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1253) 

310. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir işletmenin bir vergi düzenlemesinden 
yararlanıp yararlanmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1254) 

3 1 1 . - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İstanbul'da kamu hizmetine ayrılan alanların imar 
değişikliğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1255) 

312 . - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, okullarda Gazze'ye yardım toplanmasına, 
öğretmenevi bandrol ücretine ve vekaleten yönetici atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1258) 

3 1 3 . - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, PTT'nin anonim şirket statüsüne alınarak 
özelleştirileceği haberlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1259) 

314. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, sözleşmeli sağlık personeline kadro verilmesine 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1261) 

315 . - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, işsizlik sigortası ödemelerine ve çalışma 
hayatına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1262) 

316 . - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, seçim sürecinde yapılan sosyal yardımlara 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1263) 

317. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, orman yangınları için yapılan uçak 
kiralama ihalesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1264) 

318 . - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, orman yangınları için yapılan 
helikopter ihalesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1265) 

319 . - Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş'ın, hematoloji ünitelerine ve uzmanlarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1266) 

320. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, ilköğretim müfettişlerinin özlük haklarına 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1267) 
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321. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Aksaray-Eskil'deki içme suyu şebekelerine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1268) 

322. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Aksaray-Güzelyurt'taki yatırımlara ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1269) 

323. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Aksaray Merkez'deki sağlık ocaklarına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1270) 

324. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Aksaray-Ortaköy'deki okulların bazı sorunlarına 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1271) 

325. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Aksaray-Sarıyahşi'deki okulların bazı sorunlarına 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1272) 

326. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, belediyelerin seçim öncesi imar 
değişikliklerine ve ihalelerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1273) 

327. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Ermenistan ile ilişkilere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1274) 

328. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Karabağ'ın işgaliyle yurtlarından ayrılanlara 
yapılan yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1275) 

329. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir milletvekili hakkındaki iddiaya ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1276) 

330. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanının aldığı 
iddia edilen binaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1277) 

3 3 1 . - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Ankara'nın doğalgaz dağıtım ihalesine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1278) 

332. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, bir medya grubuna verilen vergi cezasına 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1279) 

333. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, sosyal yardımların seçim malzemesi yapıldığı 
iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1281) 

334. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin sanat ve 
meslek eğitimi kursları ihalesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1282) 

335. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Gazze için yapılan bağışlara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1283) 

336. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, "varlık barışı" uygulamasına ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1284) 

337. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, BOTAŞ yöneticileri hakkında soruşturma izni 
verilmemesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1285) 

338. - Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, bir tebliğde yapılan yoğurtla ilgili değişikliklere 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1286) 

339. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Aydın'da seçim çalışmaları sırasında bir çocuğun 
hırpalandığı haberlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1287) 

340. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin bazı mali 
işlemlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1288) 

341. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, kredi borçluları kayıtlarıyla ilgili kanunun 
uygulanmasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1289) 

342. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, seçim çalışmalarına ve ekonomik sorunlara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1290) 

- 53 - 8 İNCİ BİRLEŞİM 
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343. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, bir okulda öğrencilerden para istenmesine 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1291) 

344. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Aspendos Tiyatrosu yakınında faaliyet gösteren 
taş ocağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1292) 

345. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir gazeteciye ait olduğu iddia edilen günlüklere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1293) 

346. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bir ihalesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1294) 

347. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin fazladan su 
parası tahsil ettiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1296) 

348. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, RTÜK Başkanının gayrimenkullerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1297) 

349. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin doğalgaz 
satışına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1298) 

350. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, tarımsal ürün ithalatına ilişkin Devlet Bakanından 
(Mehmet Zafer Çağlayan) sözlü soru önergesi (6/1299) 

351. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, askerlik borçlanmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1300) 

352. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı 
hakkında verilen soruşturma izinlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1301) 

353. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, Tuzhanı restorasyonuna ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1302) 

354. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Batman-Sason'daki okulların ihtiyaçlarına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1303) 

355. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Batman-Hasankeyf teki köylerin su şebekelerine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1304) 

356. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Batman-Beşiri'deki sağlık ocaklarına ilişkin 

Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1305) 
357. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, NATO Genel Sekreterliği konusundaki tutuma 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1306) 
358. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, ekonomik sorunlara ilişkin Başbakandan sözlü 

soru önergesi (6/1307) 
359. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, taksi sürücülerinin sosyal 

güvenliklerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1308) 
360. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Malatya katı atık tesisine ilişkin 

Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1309) 
361. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Malatya Belediyesine bağlanan bir 

belediyeye ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1310) 
362. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, İstanbul Atatürk Havalimanına 

ulaşım sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1311) 
363. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, bir köyün içme suyu sorununa ilişkin 

İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1312) 
364. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'te eğitimdeki fiziki sorunlara 

ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1314) 
- 54 - 8 İNCİ BİRLEŞİM 
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365. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, deterjanların sağlığa etkilerine ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1315) 

366. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, KOBİ kredilerine ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1316) 

367. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep-Şanlıurfa karayoluna ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1317) 

368. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, seçimlerle ilgili açıklamasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1318) 

369. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, ABD Başkanının bir ifadesine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1319) 

370. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir dernekte yapılan aramalarda burs kayıtlarına el 
konulmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1320) 

3 7 1 . - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, kamuda hizmet alımı ile çalıştırılan elemanların 
durumlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1322) 

372. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, trafik cezalan tahsilatına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1325) 

373. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, bütçe revizyonuna ve temel ihtiyaç 
maddelerinde KDV indirimine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1326) 

374. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, ekonomik kriz nedeniyle alınacak tedbirlere 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1327) 

375. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, özürlü istihdamına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1329) 

376. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, sosyal güvenlik kurumlarının geri 
ödemelerine yönelik yatırımlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1330) 

377. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, yabancı yatırımlara ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1331) 

378. - İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, Kadmın Statüsü Genel Müdürlüğünün projelerine 
ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) sözlü soru önergesi (6/1333) 

379. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, tarımsal sulama amaçlı elektrik abonelerinin 
borçlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1334) 

380. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bir ihalesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1335) 

3 8 1 . - Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, İşsizlik Sigortası Fonunun kullanımına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1336) 

382. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'taki TOKİ projelerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1337) 

383. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, emeklilere yapılan ödemelerin iyileştirilmesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1338) 

384. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, bir kasabanın yolunun asfaltlanmasına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1339) 

385. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, terör eylemlerinde kullanılan çocukların 
korunmasına ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) sözlü soru önergesi (6/1340) 
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386. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, Konya-Aksaray bölünmüş yoluna ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1341) 

387. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, Kulu-Aksaray bölünmüş yoluna ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1342) 

388. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, lise son sınıf öğrencilerinin rapor alarak okula 
gitmemesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1343) 

389. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, TRT'nin iki yeni radyo kanalı kurma 
çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru 
önergesi (6/1345) 

390. - Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, İsviçre'nin Türkiye-Ermenistan görüşmelerindeki 
arabuluculuğuna ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1346) 

391. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, fizyoterapistlerin yetki ve sorumluluklarının 
düzenlenmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1347) 

392. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, yapılandırılan vergi borçlarını ödeyemeyenlerin 
durumuna ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1348) 

393. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Deniz Feneri dava dosyasına ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1349) 

394. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, belediye işçilerinin özlük haklarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1350) 

395. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, düşük nüfuslu belediyelerin mali durumlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1351) 

396. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, yurt dışında yüksek öğrenim yapan öğrencilere 
öğrenim kredisi verilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1352) 

397. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Malatya-Nemrut yoluna ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1357) 

398. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, yangın söndürmek amacıyla uçak ve 
helikopter alımı ihalesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1359) 

399. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, İddaa oyunundan kulüplere ayrılan 
paya ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) sözlü soru önergesi (6/1360) 

400. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Ağın Köprüsü ve feribot yoluna 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1361) 

4 0 1 . - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, emekli maaşlarının iyileştirilmesine ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1362) 

402. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, KPSS sonuçlarına göre 
yerleştirmedeki sisteme ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) sözlü soru önergesi (6/1363) 

403. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, bir sulama projesine ilişkin Çevre ve 
Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1364) 

404. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, bir köyün su sıkıntısına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1365) 

405. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, yurt dışına giden milletvekillerine ilişkin Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/1409) 

406. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Meclis TV'nin bir yayınma ilişkin Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/1410) 
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407. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Silivri Cezaevindeki tutukluların sağlık 
sorunlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1366) 

408. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Başbakanlığa yeni uçak alımına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1367) 

409. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep TEDAŞ Müdürlüğünün 
oluşturduğu kaynağa ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1369) 

410. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'teki okul açığına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1374) 

411. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'te kamu yatırımlarındaki azalmaya 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1375) 

412. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, Adıyaman'ın Göksu Çayından yararlanmasına 
ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1376) 

413. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, Adıyaman'daki hidroelektrik santrallere ilişkin 
Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1377) 

414. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, TOKİ'nin kampanya ve projelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1378) 

4 1 5 . - Mersin Milletvekili Akif Akkuş'un, barajlardan kontrolsüz su bırakılmasına ilişkin 
Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1380) 

416 . - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, TMO'nun hububat alımına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1381) 

417 . - Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı'nın, bir mahalleye sağlık ocağı yapılmasına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1382) 

418 . - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, Aksaray-Ortaköy-Kırşehir bölünmüş yol 
yapımına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1383) 

419 . - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, TMO Aksaray tahıl silolarının şehir dışına 
taşınmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1385) 

420. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, Aksaray bağlantılı demiryolu çalışmalarına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1386) 

4 2 1 . - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, TRT yönetimine ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/1387) 

422. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, Ege Bölgesinde pamuk ve tekstil sektörünün 
desteklenmesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1388) 

423. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, Cansuyu Kredisine ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1389) 

424. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, tekstil sektörünün desteklenmesine ve borçlu 
üreticilere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi 
(6/1390) 

425. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, üzüm ihracatındaki teşviklere ilişkin Devlet 
Bakanından (Zafer Çağlayan) sözlü soru önergesi (6/1391) 

426. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, asgari geçim ve yoksulluk sınırına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1392) 

427. - Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, Mardin-Mazıdağı'ndaki olayın mağdurlarına ve 
koruculuk sistemine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1393) 
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428. - Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, Ermenistan ile ilişkilere ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1394) 

429. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, yönetici atamalarıyla ilgili iddialara ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1395) 

430. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, yurt dışı seyahatlerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1396) 

4 3 1 . - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, örtülü ödeneğe ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1397) 

432. - Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak'ın, Aydın'daki bazı ulaşım sorunlarına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1399) 

433. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'in köylerindeki alt yapı 
çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1400) 

434. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'teki turizm yatırımlarına ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1401) 

435. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'teki bazı sağlık verilerine ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1402) 

436. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'teki kayıt dışı istihdama ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1403) 

437. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'teki çiftçilerin borçlarına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1404) 

438. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan-Ardanuç karayoluna ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1405) 

439. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bitlis-Adilcevaz'daki sağlık ocaklarına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1406) 

440. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bitlis-Hizan'daki köylerin içme sularına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1407) 

4 4 1 . - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bitlis-Mutki'deki okulların ihtiyaçlarına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1408) 

442. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, sinema sanatçılarının desteklenmesine ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1411) 

443. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep'teki eğitim sorunlarına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1412) 

444. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, iptal edilen öğretim programlarına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1413) 

445. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, polislerin özlük haklarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1414) 

446. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, il emniyet müdürlerinin özlük haklarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1415) 

447. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, sözleşmeli öğretmenlerin özür grubu tayinlerine 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1417) 

448. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, sözleşmeli sağlık personeline ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1418) 

449. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya'da kapatılan adliyelere ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1419) 
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450. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya'nın iki ilçesindeki sağlık kuruluşlarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1420) 

4 5 1 . - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Teknik Eğitim Fakültelerine ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1421) 

452. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya'daki sağlık hizmetlerine ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1423) 

453. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, esnafın primlerine ve emeklilerden kesintilere ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1424) 

454. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Çavdarhisar'da sit alanındaki mahallelere ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1425) 

455. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya'daki okul eksikliklerine ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1426) 

456. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya Tarım İl Müdürlüğünün ihtiyaçlarına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1427) 

457. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, ziraat mühendisi ve veteriner hekim istihdamına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/1428) 

458. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, bazı tutukluların sağlık durumlarına ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1429) 

459. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, TRT'nin bazı yayınlarına ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/1430) 

460. - Mersin Milletvekili Akif Akkuş'un, Sakarya-Akyazı ilçe kongresinde yaptığı 
konuşmaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1432) 

4 6 1 . - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, özelleştirme yolu ile gayrimenkul ve tesis 
satışlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1433) 

462. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, uçak ve helikopter kiralama ihalesine 
ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1434) 

463. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, DSİ'nin Malatya'daki baraj ve gölet 
yapımına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1435) 

464. - Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın, bazı yasa çalışmalarına ve OSB'lerin 
desteklenmesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1436) 

465. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, TMO'nun kayısı alımı yapıp 
yapmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1437) 

466. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, sebze ve meyvelerde hormon kullanımının 
denetimine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1439) 

467. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, tarım ilaçları ve hormon kullanımına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1440) 

468. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, hormonlu gıdaların sağlığa etkisine ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1441) 

469. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, KEY ödemelerine ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1442) 

470. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, Başbakanın Bingöl ziyaretine ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/1443) 

4 7 1 . - Mersin Milletvekili Akif Akkuş'un, güreş sporuna yönelik çalışmalara ilişkin Devlet 
Bakanından (Faruk Nafiz Özak) sözlü soru önergesi (6/1444) 
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472. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep Büyükşehir Belediyesince kesilen 
ağaçlara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1445) 

473. - Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın, Antalya Devlet Senfoni Orkestrası Şefinin görev 
yerinin değiştirilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1446) 

474. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, çeteler konusundaki bir açıklamasına ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/1447) 

475. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, TRT'nin bir ajanstan hizmet alımına ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/1448) 

476. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, işçi emeklileri için intibak düzenlemesine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1449) 

477. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, bir derenin ıslahına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1450) 

478. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, uzman erbaşların memurluğa yatay geçişine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1451) 

479. - Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, gelir uzmanlığına yapılan atamalara ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1452) 

480. - Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, gelir uzmanlığına yapılan atamalara ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1453) 

481. - Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, gelir uzmanlığına yapılan atamalara ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1454) 

482. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, bireysel kredilerin geri ödemesindeki sıkıntılara 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1456) 

483. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı 
yönetimine ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) sözlü soru önergesi (6/1457) 

484. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, tütün sektörüne ve özelleştirilen sigara fabrikaları 
çalışanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1458) 

485. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, kaçak ve sahte tütün mamulleriyle mücadeleye 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1459) 

486. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, tütün sektörüne ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1460) 

487. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, hububat fiyatlarına ve TMO alım merkezlerine 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1461) 

488. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Şahinbey Belediyesiyle ilgili bazı iddialara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1462) 

489. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, 98. Uluslararası Çalışma Konferansına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1463) 

490. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, kadına yönelik şiddet konusunda alman 
önlemlere ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) sözlü soru önergesi (6/1464) 

491. - İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, sigortalı çocuklarının ilaç alımlarındaki bir soruna 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1466) 

492. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Nurdağı-Araban'daki TMO alımlarındaki 
yığılmaya ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1467) 

493. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'ın bazı ilçelerindeki toplu konut 
çalışmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1468) 

- 60 - 8 İNCİ BİRLEŞİM 
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494. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1469) 

495. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya'daki kömür dağıtımına ilişkin Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1470) 

496. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, üniversitelerde kadro bekleyen öğretim elemanlarına 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1471) 

497. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Dumlupınar Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin 
açılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1472) 

498. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bilgisayar öğretmenlerinin sorunlarına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1473) 

499. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, Altın Koza ve Altın Portakal film festivallerine 
kaynak tahsisine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1476) 

500. - Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, Antalya'dan yapılan yaş sebze ve meyve 
ihracatına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Zafer Çağlayan) sözlü soru önergesi (6/1477) 

501. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, TEKEL Yaprak Tütün İşletme Müdürlüklerinin 
kapatılacağı haberlerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1478) 

502. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, KESK'e yönelik bazı uygulamalara ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1479) 

503. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, il özel idarelerine aktarılan kamu 
paylarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1480) 

504. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Malatya Belediyesine bağlanan bir 
belediyeye ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1481) 

505. - Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Şırnak'taki kapalı veya personel eksikliği bulunan 
sağlık ocaklarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1482) 

506. - Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, İdil-Dargeçit yolunun yapımına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1483) 

507. - Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Uludere-Uzungeçit yolunun yapımına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1484) 

508. - Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Şırnak-Kasrik-Cizre yolunun yapımına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1485) 

509. - Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Şırnak'ta havalimanı yapımına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1486) 

510 . - Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Trabzon-Zaho-Basra demiryolu çalışmalarına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1487) 

5 1 1 . - Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Cizre'ye çevre yolu yapımına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1488) 

512. - Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Kumçatı Beldesindeki kapalı sağlık ocağına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1489) 

5 1 3 . - Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, sağlık personeline görev yerine göre ek ücret 
teşvikine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1490) 

514 . - Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Şırnak Üniversitesinde Tıp Fakültesi açılmasına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1491) 

515 . - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Bolu valisinin bir sempozyuma katılımına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1492) 
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516.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, sulama birliklerinin elektrik 
borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1493) 

517. - Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Şırnak'taki okul ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1494) 

518. - Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Şırnak'taki öğretmenlerin ek ödenek ve lojman 
sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1495) 

519. - Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Şırnak'taki öğretmen açığına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1496) 

520. - Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Güçlükonak-Fındık Beldesindeki okul ihtiyacına 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1497) 

5 2 1 . - Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Beytüşşebap'taki okul ihtiyacına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1498) 

522. - Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Cizre'deki okul ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1499) 

523. - Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, İdil'deki okul ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1500) 

524. - Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Uludere'deki okul ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1501) 

525. - Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Silopi'deki okul ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1502) 

526. - Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş'ın, bir sendika şube başkanı hakkında 
soruşturma açılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1503) 

527. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, çiftçilerin tarımsal üretim amaçlı elektrik 
borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1504) 

528. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Başbakanlıkta görevli müşavirlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1505) 

529. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep Çocuk Hastanesinin bir ihalesine 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1506) 

530. - Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, Antalya çevre düzeni planına ilişkin Çevre ve 
Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1507) 

531. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, TRT çalışanlarına baskı yapıldığı iddialarına 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/1508) 

532. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, bir TOKİ projesine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1509) 

533. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Ilısu Barajı Projesine ilişkin Çevre ve Orman 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1510) 

534. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, emeklilerin ekonomik sorunlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1511) 

535. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Tunceli'deki yüksek öğrenim yurdu sorununa 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1512) 

536. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, alkollü içecek reklamlarını düzenleyen tebliğe 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1513) 
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537. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'taki sulama yapamayan çiftçilerin 
borçlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1515) 

538. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'taki çiftçi birliklerinin elektrik borçlarına 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1516) 

539. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Reşadiye'deki bir beldenin yol sorununa ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1517) 

540. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, bir beldedeki KKKA vakalarına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1518) 

541. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Reşadiye'deki bir sulama sorununa ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1519) 

542. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Giresun'un afet bölgesi ilan edilmemesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1520) 

543. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, istihdam önlemlerine ve üniversite harçlarına 
yapılan zamma ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1521) 

544. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, bazı enerji ihalelerine yönelik iddialara ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1522) 

545. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Rusya ile yapılan anlaşmalara yönelik bazı 
iddialara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1523) 

546. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, ücretlilerin ve emeklilerin ekonomik durumuna 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1524) 

547. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir hükümlünün sağlık durumuna ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1525) 

548. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, YARSAV Başkanı hakkında soruşturma izni 
verilip verilmediğine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1526) 

549. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına yönelik bir 
iddiaya ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1527) 

550. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, depreme yönelik çalışmalara ilişkin Bayındırlık 
ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1529) 

551. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Erzincan ve Erzurum Başsavcılıklarının bir 
soruşturmasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1530) 

552. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Ilısu Barajı Projesine ilişkin Çevre ve Orman 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1531) 

553. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, TOKİ'nin Ataköy Sahilindeki arsa satışı 
ihalesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1532) 

554. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, demokratik açılım söylemine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1533) 

555. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, 3. Boğaz Köprüsünün güzergahına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1534) 

556. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, bir antik kentteki kazı çalışmalarına ilişkin Kültür 
ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1535) 

557. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, elektrik ve doğalgaz zammına ilişkin Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1536) 

558. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, hayvancılığa ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1537) 
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559. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan-Ardanuç karayoluna ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1538) 

560. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, "kayıp trilyon" davası dosyasına ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1539) 

561. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Kayseri'de oynanan milli maça uçakla gidilmesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1540) 

562. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Vakıfbank'tan alınan bir krediye ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1541) 

563. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Cumhurbaşkanının yurt dışı seyahatlerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1542) 

564. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, alınmayan İran doğalgazına ödeme yapıldığı 
iddiasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1543) 

565. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bazı köşe yazarları için girişimde bulunduğu 
iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1544) 

566. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, ÇYDD'deki aramaya ilişkin Adalet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1545) 

567. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, elma üreticiliğinin teşvikine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1546) 

568. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, öğrenci servis araçlarındaki yaş sınırı değişikliğine 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1547) 

569. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, ABD ve Suudi Arabistan ziyaretlerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1548) 

570. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, kiraya verilen Bababurun Deniz Feneri'ne ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1549) 
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1. - (S. Sayısı: 9 6 ) Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/324) 
(Dağıtma tarihi: 1.2.2008) (*) (**) 

2. - (S. Sayısı: 3 2 1 ) Türk Borçlar Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/499) 
(Dağıtma tarihi: 15.1.2009) (*)(**) 

3. - (S. Sayısı: 3 9 7 ) İmar Kanunu ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/713) (Dağıtma tarihi: 11.6.2009) 

4. - (S. Sayısı: 3 9 5 ) Kütahya Milletvekili Soner Aksoy'un; Yenilenebilir Enerji 
Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 
Komisyonu Raporu (2/340) (Dağıtma tarihi: 9.6.2009) 

5. X - (S. Sayısı: 383) Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/704) (Dağıtma tarihi: 25.5.2009) (**) 

6. - (S. Sayısı: 2 2 8 ) 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) (Dağıtma 
tarihi: 16.5.2008) 

7. - (S. Sayısı: 3 7 5 ) Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/674) (Dağıtma tarihi: 20.5.2009) 

8. X - (S. Sayısı: 3 5 1 ) Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel 
Müdürlüğü ile Hırvatistan Cumhuriyeti Devlet Arşivi Arasında İşbirliği Protokolünün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/669) (Dağıtma tarihi: 20.3.2009) 

9. X - (S. Sayısı: 2 6 5 ) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, İslam Konferansı Örgütü ve İslam 
Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu Arasında İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği 
Gençlik Forumunun İstanbul'da Kurulması Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/594) (Dağıtma tarihi: 27.6.2008) 

10. - (S. Sayısı: 9 9 ) Telsiz Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/428) (Dağıtma tarihi: 1.2.2008) 

11. - (S. Sayısı: 1 2 1 ) 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) (Dağıtma tarihi: 25.3.2008) 

12. X - (S. Sayısı: 1 2 6 ) Darülaceze Müessesesi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanun Tasarısı ile İçişleri Komisyonu Raporu (1/479) (Dağıtma tarihi: 27.3.2008) (**) 

13. - (S. Sayısı: 1 3 1 ) Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/487) (Dağıtma tarihi: 4.4.2008) (**) 

14. X - (S. Sayısı: 2 5 0 ) Dopingle Mücadele Kanunu Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor Komisyonu Raporu (1/562) (Dağıtma tarihi: 16.6.2008) 
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15. - (S. Sayısı: 260) İl İdaresi Kanunu ile Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama 
Usulüne İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (1/477) (Dağıtma tarihi: 25.6.2008) 

16. - (S. Sayısı: 279) Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/623) 
(Dağıtma tarihi: 29.7.2008) 

17. - (S. Sayısı: 294) Türk Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile Sanayi, Ticaret, 
Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonları Raporları (1/613) (Dağıtma tarihi: 1.10.2008) 

18. - (S. Sayısı: 382) Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu Tasarısı ile Milli 
Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/582) (Dağıtma tarihi: 21.5.2009) 

19. X - (S. Sayısı: 338) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/532) (Dağıtma tarihi: 
26.2.2009) 

20. X - (S. Sayısı: 339) 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) (Dağıtma tarihi: 
26.2.2009) 

21. X - (S. Sayısı: 340) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti 
Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/579) (Dağıtma tarihi: 26.2.2009) 

22. X - (S. Sayısı: 341) 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 Raporu 
(1/614) (Dağıtma tarihi: 26.2.2009) 

23. X - (S. Sayısı: 342) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Elektrik, Petrol, Gaz ve Maden Kaynakları Alanlarında İşbirliği Protokolünün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/615) (Dağıtma tarihi: 26.2.2009) 

24. X - (S. Sayısı: 345) 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) ((Dağıtma tarihi: 4.3.2009) 

25. X - (S. Sayısı: 346) Türkiye Cumhuriyeti ile Yemen Cumhuriyeti Arasında Denizcilik 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/580) (Dağıtma tarihi: 4.3.2009) 

26. X - (S. Sayısı: 347) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Madencilik ve Jeoloji Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/408) (Dağıtma tarihi: 
20.3.2009) 

27. X - (S. Sayısı: 348) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Kadının, Ailenin ve Çocukların Statülerinin Geliştirilmesi Üzerine İşbirliği Protokolünün 
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Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/547) (Dağıtma tarihi: 20.3.2009) 

28. X - (S. Sayısı: 349) 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) (Dağıtma tarihi: 20.3.2009) 

29. X - (S. Sayısı: 350) 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) (Dağıtma tarihi: 
20.3.2009) 

30. - (S. Sayısı: 100) 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) (Dağıtma tarihi: 4.2.2008) 

31. - (S. Sayısı: 239) Erişme Kontrollü Karayolları Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tas ansı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 
(1/569) (Dağıtma tarihi: 5.6.2008) (**) 

32. X - (S. Sayısı: 306) Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (YUT) 2003 Dünya Radyo 
Komünikasyon Konferansı Sonuç Belgelerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/333) (Dağıtma tarihi: 3.12.2008) 

33. X - (S. Sayısı: 114) Asya-Pasifık Uzay İşbirliği Örgütü (APSCO) Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/367) (Dağıtma tarihi: 22.2.2008) 

34. X - (S. Sayısı: 22) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
İktisadi Kalkınma İşbirliği Fonu Kredilerine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/288) (Dağıtma tarihi: 10.10.2007) 

35. X - (S. Sayısı: 78) 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) (Dağıtma tarihi: 14.12.2007) 

36. X - (S. Sayısı: 80) 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) (Dağıtma tarihi: 14.12.2007) 

37. X - (S. Sayısı: 62) Avrupa Konseyi Terörizmin Önlenmesi Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/339) (Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 

38. X - (S. Sayısı: 73) 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) (Dağıtma tarihi: 7.12.2007) 

39. X - (S. Sayısı: 136) Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Amerika Birleşik 
Devletleri Savunma Bakanlığı Arasında Savunma Uzay İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
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Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/395) (Dağıtma tarihi: 
15.4.2008) 

40. X - (S. Sayısı: 38) 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) (Dağıtma tarihi: 17.10.2007) 

41 . X - (S. Sayısı: 39) Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Devletleri Örgütü Genel 
Sekreterliği Arasında Çerçeve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/287) (Dağıtma tarihi: 17.10.2007) 

42. X - (S. Sayısı: 59) Çocuklarla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/304) (Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 

43. X - (S. Sayısı: 66) Güneydoğu Avrupa Sivil-Asker Acil Durum Planlama Konseyi 
Kurulması Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/300) (Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 

44. X - (S. Sayısı: 79) Türkiye Cumhuriyeti ile Arjantin Cumhuriyeti Arasında Veterinerlik 
Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/299) (Dağıtma tarihi: 14.12.2007) 

45. - (S. Sayısı: 86) 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) (Dağıtma 
tarihi: 27.12.2007) 

46. - (S. Sayısı: 92) 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) (Dağıtma tarihi: 10.1.2008) 

47. - (S. Sayısı: 106) 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) (Dağıtma tarihi: 11.2.2008) 

48. - (S. Sayısı: 107) Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın; Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğünün Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa 
Komisyonu Raporu (2/122) (Dağıtma tarihi: 12.2.2008) 

49. - (S. Sayısı: 122) 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 (Dağıtma tarihi: 25.3.2008) 

50. - (S. Sayısı: 132) 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) (Dağıtma tarihi: 7.4.2008) 

51. X - (S. Sayısı: 235) Çorum Milletvekili Agah Kafkas ve 6 Milletvekilinin; 2821 Sayılı 
Sendikalar Kanunu ile 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununda Değişiklik 
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Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
(2/240) (Dağıtma tarihi: 28.5.2008) 

52. X - (S. Sayısı: 245) Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Yemen 
Cumhuriyeti Balıkçılık Bakanlığı Arasında Balıkçılık ve Su Ürünleri Alanlarında Teknik, Bilimsel ve 
Ekonomik İşbirliği Mutabakat Zaptınm Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları Raporlan (1/488) (Dağıtma tarihi: 11.6.2008) 

53. X - (S. Sayısı: 286) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ukrayna Hükümeti Arasında 
Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/317) (Dağıtma tarihi: 1.10.2008) 

54. - (S. Sayısı: 139 ve 139'a 1 inci Ek) İstanbul Milletvekili Abdülkadir Aksu'nun Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/102) (Dağıtma tarihleri: 
28.4.2008, 19.6.2008) 

55. - (S. Sayısı: 140 ve 140'a 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 
28.4.2008, 19.6.2008) 

56. - (S. Sayısı: 141 ve 141'e 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 
28.4.2008, 19.6.2008) 

57. - (S. Sayısı: 142 ve 142'ye 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 
28.4.2008, 19.6.2008) 

58. - (S. Sayısı: 143 ve 143'e 1 inci Ek) 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) (Dağıtma 
tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

59. - (S. Sayısı: 144 ve 144'e 1 inci Ek) Konya Milletvekili Atilla Kart'ın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
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Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Konya Milletvekili Atilla Kart'ın İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/107) (Dağıtma tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

60. - (S. Sayısı: 145 ve 145'e 1 inci Ek) Denizli Milletvekili Mehmet Salih Erdoğan'ın 
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/108) (Dağıtma tarihleri: 
28.4.2008, 19.6.2008) 

61. - (S. Sayısı: 146 ve 146'ya 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 
28.4.2008, 19.6.2008) 

62. - (S. Sayısı: 147 ve 147'ye 1 inci Ek) Trabzon Milletvekili Asım Aykan'm Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/110) (Dağıtma tarihleri: 
28.4.2008, 19.6.2008) 

63. - (S. Sayısı: 148 ve 148'e 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 28.4.2008, 
19.6.2008) 

64. - (S. Sayısı: 149 ve 149'a 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 
7.5.2008, 19.6.2008) 

65. - (S. Sayısı: 150 ve 150'ye 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 
7.5.2008, 19.6.2008) 

66. - (S. Sayısı: 151 ve 151'e 1 inci Ek) 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 
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İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/114) (Dağıtma tarihleri: 7.5.2008, 
19.6.2008) 

67. - (S. Sayısı: 152 ve 152'ye 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 7.5.2008, 19.6.2008) 

68. - (S. Sayısı: 153 ve 153'e 1 inci Ek) Gaziantep Milletvekili Mehmet Sarı'nın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/116) (Dağıtma tarihleri: 
7.5.2008, 19.6.2008) 

69. - (S. Sayısı: 154 ve 154'e 1 inci Ek) Kütahya Milletvekili Soner Aksoy'un Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/117) (Dağıtma tarihleri: 
7.5.2008, 20.6.2008) 

70. - (S. Sayısı: 156 ve 156'ya 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 
7.5.2008, 20.6.2008) 

71. - (S. Sayısı: 157 ve 157'ye 1 inci Ek) Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'in Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
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) (Dağıtma tarihleri: 7.5.2008,20.6.2008) 

72. - (S. Sayısı: 158 ve 158'e 1 inci Ek) Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanm 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) (Dağıtma tarihleri: 7.5.2008, 20.6.2008) 

73. - (S. Sayısı: 159 ve 159'a 1 inci Ek) Mersin Milletvekili Ali Er'in Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/122) (Dağıtma tarihleri: 
7.5.2008, 20.6.2008) 
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74. - (S. Sayısı: 160 ve 160'a 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 
20.5.2008, 20.6.2008) 

75. - (S. Sayısı: 161 ve 161'e 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 
20.5.2008, 20.6.2008) 

76. - (S. Sayısı: 162 ve 162'ye 1 inci Ek) Şanlıurfa Milletvekili Abdurrahman Müfit 
Yetkin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği 
Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 
4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/125) (Dağıtma tarihleri: 
20.5.2008, 20.6.2008) 

77. - (S. Sayısı: 163 ve 163'e 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 20.5.2008, 
20.6.2008) 

78. - (S. Sayısı: 164 ve 164'e 1 inci Ek) İstanbul Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan'ın 
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/127) (Dağıtma tarihleri: 
20.5.2008, 20.6.2008) 

79. - (S. Sayısı: 165 ve 165'e 1 inci Ek) Eskişehir Milletvekili Kemal Unakıtan'ın 
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği 
Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner 
ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/128) (Dağıtma 
tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 

80. - (S. Sayısı: 166 ve 166'ya 1 inci Ek) Konya Milletvekili Atilla Kart'ın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Konya Milletvekili Atilla Kart'ın İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/129) (Dağıtma tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 

81. - (S. Sayısı: 167 ve 167'ye 1 inci Ek) Burdur Milletvekili Bayram Özçelik'in Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
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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) (Dağıtma tarihleri: 
20.5.2008, 20.6.2008) 

82. - (S. Sayısı: 168 ve 168'e 1 inci Ek) Bursa Milletvekili Mehmet Emin Tutan ve Giresun 
Milletvekili Ali Temür'ün Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık 
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun 
Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve 
Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Raporlara İtirazları (3/131) (Dağıtma tarihleri: 22.5.2008, 20.6.2008) 

83. - (S. Sayısı: 169 ve 169'a 1 inci Ek) İstanbul Milletvekilleri Recep Tayyip Erdoğan, İdris 
Naim Şahin, Sivas Milletvekili Mehmet Mustafa Açıkalın ve Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan'ın 
Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona 
Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazları (3/132) (Dağıtma tarihleri: 
22.5.2008, 20.6.2008) 

84. - (S. Sayısı: 170 ve 170'e 1 inci Ek) Konya Milletvekili Özkan Öksüz'ün Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanm Milletvekilliği Sıfatmm Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 
üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/133) (Dağıtma tarihleri: 22.5.2008,23.6.2008) 

85. - (S. Sayısı: 171 ve 171'e 1 inci Ek) Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu'nun Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanm Milletvekilliği Sıfatmm Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 
üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/134) (Dağıtma tarihleri: 22.5.2008,23.6.2008) 

86. - (S. Sayısı: 172 ve 172'ye 1 inci Ek) Şanlıurfa Milletvekili Abdurrahman Müfit 
Yetkin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği 
Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Adıyaman Milletvekili Şevket Köse 
ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/135) (Dağıtma 
tarihleri: 22.5.2008, 23.6.2008) 

87. - (S. Sayısı: 173 ve 173'e 1 inci Ek) Tokat Milletvekili Zeyid Aslan'ın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona 
Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/136) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008,23.6.2008) 

88. - (S. Sayısı: 174 ve 174'e 1 inci Ek) Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın 
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İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/137) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 
23.6.2008) 

89. - (S. Sayısı: 175 ve 175'e 1 inci Ek) Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'in 
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği 
Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin 
Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/138) 
(Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

90. - (S. Sayısı: 176 ve 176'ya 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 
29.5.2008, 23.6.2008) 

91. - (S. Sayısı: 177 ve 177'ye 1 inci Ek) Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün'ün Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 
üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/140) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

92. - (S. Sayısı: 178 ve 178'e 1 inci Ek) Afyonkarahisar Milletvekilleri Ahmet Koca ve Sait 
Açba'mn 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 Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara 
İtirazları (3/141) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

93. - (S. Sayısı: 179 ve 179'a 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 
23.6.2008) 

94. - (S. Sayısı: 180 ve 180'e 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 
29.5.2008, 23.6.2008) 

95. - (S. Sayısı: 181 ve 181'e 1 inci Ek) Kütahya Milletvekili Soner Aksoy'un Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/144) (Dağıtma tarihleri: 
29.5.2008, 23.6.2008) 
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96. - (S. Sayısı: 182 ve 182'ye 1 inci Ek) Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan'ın 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 Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/145) (Dağıtma tarihleri: 
29.5.2008, 23.6.2008) 

97. - (S. Sayısı: 183 ve 183'e 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 
29.5.2008, 23.6.2008) 

98. - (S. Sayısı: 184 ve 184'e 1 inci Ek) Zonguldak Milletvekili Fazlı Erdoğan'm Yasama 
Dokunulmazlığının 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 (3/147) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

99. - (S. Sayısı: 185 ve 185'e 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 
29.5.2008, 23.6.2008) 

100. - (S. Sayısı: 186 ve 186'ya 1 inci Ek) İstanbul Milletvekili Mehmet Sekmen'in 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 Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/149) (Dağıtma tarihleri: 
29.5.2008, 23.6.2008) 

101. - (S. Sayısı: 187 ve 187 'ye 1 inci Ek) Eskişehir Milletvekili Kemal Unakıtan'm Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/150) (Dağıtma tarihleri: 
29.5.2008, 23.6.2008) 

102. - (S. Sayısı: 262) Sivas Milletvekili Hamza Yerlikaya ve 2 Milletvekilinin; Gençlik ve 
Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi ve Kars Milletvekili Zeki Karabayır ve 2 Milletvekilinin; Çeşitli Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu 
Raporu (2/274, 2/272) (Dağıtma tarihi: 25.6.2008) 

103. - (S. Sayısı: 188 ve 188'e 1 inci Ek) Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu'nun Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
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Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/151) (Dağıtma tarihleri: 
29.5.2008, 9.7.2008) 

104. - (S. Sayısı: 189 ve 189'a 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 9.7.2008) 

105. - (S. Sayısı: 190 ve 190'a 1 inci Ek) Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine 
Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/153) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 9.7.2008) 

106. - (S. Sayısı: 191 ve 191'e 1 inci Ek) Samsun Milletvekili Haluk Koç'un 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 Samsun Milletvekili Haluk Koç'un İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/155) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 9.7.2008) 

107. - (S. Sayısı: 192 ve 192'ye 1 inci Ek) izmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın 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 izmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/156) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 9.7.2008) 

108.- (S. Sayısı: 193 ve 193'e 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

109. - (S. Sayısı: 194 ve 194'e 1 inci Ek) Adana Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın 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 Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/158) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008,9.7.2008) 

110.- (S. Sayısı: 195 ve 195'e 1 inci Ek) Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa'nın 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 Ankara Milletvekili Zekeriya Akıncı ve 4 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/159) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

111 . - (S. Sayısı: 196 ve 196'ya 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 
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112. - (S. Sayısı: 197 ve 197'ye 1 inci Ek) İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun, Kovuşturmanm Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/161) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

113. - (S. Sayısı: 198 ve 198'e 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

114. - (S. Sayısı: 199 ve 199'a 1 inci Ek) Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/163) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

115.- (S. Sayısı: 200 ve 200'e 1 inci Ek) Edirne Milletvekili Rasim Çakır'ın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Edime Milletvekili Rasim Çakır'ın İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/164) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

116. - (S. Sayısı: 201 ve 201'e 1 inci Ek) Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/165) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

117. - (S. Sayısı: 202 ve 202'ye 1 inci Ek) Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'in Yasama 
Dokunulmazlığının 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 Zekeriya Akıncı ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 
üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/166) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008,9.7.2008) 

118.- (S. Sayısı: 203 ve 203'e 1 inci Ek) Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un 
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği 
Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Adana Milletvekili Nevin Gaye 
Erbatur'un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/167) (Dağıtma tarihleri: 
12.6.2008, 9.7.2008) 

119.- (S. Sayısı: 204 ve 204'e 1 inci Ek) İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun 
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği 
Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve İstanbul Milletvekili Kemal 
Kılıçdaroğlu'nun İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/168) (Dağıtma 
tarihleri: 12.6.2008,9.7.2008) 

120. - (S. Sayısı: 205 ve 205'e 1 inci Ek) Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici'nin Yasama 
Dokunulmazlığmm Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
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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 (3/188) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008,9.7.2008) 

121. - (S. Sayısı: 206 ve 206'ya 1 inci Ek) Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona 
Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın İçtüzüğün 133 
üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/189) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

122. - (S. Sayısı: 207 ve 207'ye 1 inci Ek) Hakkâri Milletvekili Hamit Geylani'nin 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 (3/209) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008,9.7.2008) 

123. - (S. Sayısı: 208 ve 208'e 1 inci Ek) Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un Yasama 
Dokunulmazlığmm Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatmm Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/215) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

124. - (S. Sayısı: 209 ve 209'a 1 inci Ek) Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis'in Yasama 
Dokunulmazlığmm 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 (3/217) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008,9.7.2008) 

125. - (S. Sayısı: 210 ve 210'a 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 
12.6.2008,9.7.2008) 

126. - (S. Sayısı: 211 ve 211'e 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 
12.6.2008, 9.7.2008) 

127. - (S. Sayısı: 212 ve 212'ye 1 inci Ek) Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un 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 Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/221) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

128. - (S. Sayısı: 213 ve 213'e 1 inci Ek) 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 
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Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/234) (Dağıtma tarihleri: 
12.6.2008,9.7.2008) 

129. - (S. Sayısı: 278) Mersin Milletvekili Zafer Üskül ve 21 Milletvekilinin; İnsan Hakları 
Komisyonu Kanunu Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/263) (Dağıtma tarihi: 28.7.2008) 

130. - (S. Sayısı: 285) Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 2 Milletvekilinin; 26 Şubat 1992 
Tarihinde Ermeniler Tarafından Azerbaycan'ın Hocalı Kentinde Gerçekleştirilen Katliamın 
"Katliam" Olarak Tanınması, 26 Şubat'm "Hocalı Katliamını Anma Günü" Olarak Kabul 
Edilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma Önergesi (2/148) ( Dağıtma tarihi: 1.10.2008) 

131. X - (S. Sayısı: 356) Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Bulgaristan Cumhuriyeti 
Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliği Konusunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/418) (Dağıtma tarihi: 23.4.2009) 

132. X - (S. Sayısı: 355) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında 
Veterinerlik Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/325) (Dağıtma tarihi: 24.4.2009) 

133. X - (S. Sayısı: 358) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/588) (Dağıtma tarihi: 24.4.2009) 

134. X - (S. Sayısı: 359) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Romanya Hükümeti Arasında 
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına ilişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/612) (Dağıtma tarihi: 24.4.2009) 

135. X - (S. Sayısı: 360) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında 
Felaketin Sonuçlarının Önlenmesi, Sınırlandırılması ve Hafifletilmesi Alanında İşbirliği Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/639) 
(Dağıtma tarihi: 24.4.2009) 

136. X - (S. Sayısı: 363) 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) (Dağıtma tarihi: 27.4.2009) 

137. X - (S. Sayısı: 365) Türkiye Cumhuriyeti ile Slovakya Cumhuriyeti Arasında Sosyal 
Güvenlik Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/471) (Dağıtma tarihi: 29.4.2009) 

138. X - (S. Sayısı: 367) 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) (Dağıtma tarihi: 29.4.2009) 

139. X - (S. Sayısı: 368) Karadeniz Çevre Karayolunun Koordineli Olarak Geliştirilmesine 
Dair Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/667) (Dağıtma tarihi: 4.5.2009) 

140. X - (S. Sayısı: 369) Karadenize Sahildar Devletlerin Sınır/Sahil Güvenlik Makamları 
Arasındaki İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/665) (Dağıtma tarihi: 4.5.2009) 

141. X - (S. Sayısı: 370) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Krallığı Hükümeti 
Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/565) (Dağıtma tarihi: 4.5.2009) 

142. X - (S. Sayısı: 371) 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) (Dağıtma tarihi: 5.5.2009) 
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143. X - (S. Sayısı: 372) 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) (Dağıtma tarihi: 5.5.2009) 

144. X - (S. Sayısı: 373) 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) (Dağıtma tarihi: 5.5.2009) 

145. - (S. Sayısı: 374) Erzurum Milletvekili Muzaffer Gülyurt'un; 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı 
San'atlannm Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, 

Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/401) (Dağıtma tarihi: 7.5.2009) 

146. X - (S. Sayısı: 376) Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Fas Krallığı Adalet 
Bakanlığı Arasında İşbirliği Konusunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 

Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/407) (Dağıtma tarihi: 20.5.2009) 

147. X - (S. Sayısı: 377) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kosova Öz-Yönetim Geçici 

Kurumları Adma Hareket Eden Birleşmiş Milletler Kosova Geçici Yönetim Misyonu (UNMIK) 
Arasında Yatırımların Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 

Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/414) (Dağıtma tarihi: 21.5.2009) 

148.X - (S. Sayısı: 378) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Svilengrad-Kapıkule Demiryolu Sınır Geçişi Faaliyetlerinin ve Kapıkule Sınır 

Mübadele Garındaki Demiryolu Smır Hizmetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Anlaşmanın 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/419) (Dağıtma tarihi: 21.5.2009) 

149 .X - (S. Sayısı: 379) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Suriye Arap Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Orman ve Ormancılık Araştırmaları Alanında Bilimsel ve Teknik İşbirliği 

Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 

Raporu (1/687) (Dağıtma tarihi: 21.5.2009) 

150. X - (S. Sayısı: 380) Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasında Gelir Üzerinden Alınan 

Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının ve 
Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 

Raporu (1/531) (Dağıtma tarihi: 21.5.2009) 

151. X - (S. Sayısı: 381) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Oman Sultanlığı Hükümeti Arasında 

Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 

Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/527) (Dağıtma tarihi: 21.5.2009) 

152. X - (S. Sayısı: 388) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Guyana Cumhuriyeti Hükümeti 

Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 

Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/344) (Dağıtma tarihi: 3.6.2009) 

153. X - (S. Sayısı: 389) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Burkina Faso Hükümeti Arasında 
Ticaretin Geliştirilmesi ve Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşma Protokolünün Onaylanmasının Uygun 

Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/417) (Dağıtma tarihi: 3.6.2009) 

154. X - (S. Sayısı: 390) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti 

Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 

Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/616) (Dağıtma tarihi: 3.6.2009) 
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155. X - (S. Sayısı: 391) Türkiye Cumhuriyeti ile MERCOSUS Arasında Bir Serbest Ticaret 
Alanı Kurulmasına Yönelik Çerçeve Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/648) (Dağıtma tarihi: 3.6.2009) 

156. X - (S. Sayısı: 392) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Guatemala Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/650) (Dağıtma tarihi: 3.6.2009) 

157. - (S. Sayısı : 393) Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/574) (Dağıtma tarihi: 10.6.2009) 

158.- (S. Sayısı: 396) Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu 
(1/712) (Dağıtma tarihi: 11.6.2009) 

159. X - (S. Sayısı: 398) Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Sosyal 
Güvenlik Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/369) (Dağıtma tarihi: 12.6.2009) 

160. X - (S. Sayısı: 399) Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgız Cumhuriyeti Arasında Hukuki, 
Ticari ve Cezai Konularda Adli İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/370) (Dağıtma tarihi: 12.6.2009) 

161. X - (S. Sayısı: 400) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında 
Çevre Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Çevre ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/376) (Dağıtma tarihi: 12.6.2009) 

162 .X - (S. Sayısı: 401) Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile 
Moğolistan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Arasında Petrol, Doğal Gaz ve Mineral Kaynaklar 
Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/400) (Dağıtma tarihi: 12.6.2009) 

163. X - (S. Sayısı: 402) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında, Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/401) (Dağıtma tarihi: 12.6.2009) 

164 .X - (S. Sayısı: 403) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tacikistan Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı Program Koordinasyon Ofisinin 
Faaliyetine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/485) (Dağıtma tarihi: 12.6.2009) 

165. X - (S. Sayısı: 404) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovenya Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Diplomatik Misyon ve Konsolosluk Üyelerinin Yakınlarının Kazanç Getirici Bir İşte 
Çalışmalarına Olanak Sağlayan Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/495) (Dağıtma tarihi: 12.6.2009) 

166. X - (S. Sayısı: 405) Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü 
i!e Haşimi Ürdün Krallığı Kraliyet Dokümantasyon Merkezi Arasında İşbirliği Protokolünün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/555) (Dağıtma tarihi: 12.6.2009) 

167. X - (S. Sayısı: 406) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti 
Arasında Deniz Ulaştırması Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/697) (Dağıtma tarihi: 12.6.2009) 
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168.X - (S. Sayısı: 407) Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ Arasında Serbest Ticaret 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/706) (Dağıtma tarihi: 18.6.2009) 

169. X - (S. Sayısı: 416) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İtalya Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Türkiye'de Bir Türk-İtalyan Üniversitesinin Kurulmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/672) (Dağıtma tarihi: 
30.6.2009) 

170.- (S. Sayısı: 417) Uşak Milletvekili Nuri Uslu'nun; 6831 Sayılı Orman Kanununa Ek 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Çevre ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonları 
Raporları (2/325) (Dağıtma tarihi: 4.8.2009) 

171.X - (S. Sayısı: 418) Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (1/715) (Dağıtma tarihi: 4.8.2009) 


	tbmm230510080001.pdf
	tbmm230510080002.pdf
	tbmm230510080003.pdf
	tbmm230510080004.pdf
	tbmm230510080005.pdf
	tbmm230510080006.pdf
	tbmm230510080007.pdf
	tbmm230510080008.pdf
	tbmm230510080009.pdf
	tbmm230510080010.pdf
	tbmm230510080011.pdf
	tbmm230510080012.pdf
	tbmm230510080013.pdf
	tbmm230510080014.pdf
	tbmm230510080015.pdf
	tbmm230510080016.pdf
	tbmm230510080017.pdf
	tbmm230510080018.pdf
	tbmm230510080019.pdf
	tbmm230510080020.pdf
	tbmm230510080021.pdf
	tbmm230510080022.pdf
	tbmm230510080023.pdf
	tbmm230510080024.pdf
	tbmm230510080025.pdf
	tbmm230510080026.pdf
	tbmm230510080027.pdf
	tbmm230510080028.pdf
	tbmm230510080029.pdf
	tbmm230510080030.pdf
	tbmm230510080031.pdf
	tbmm230510080032.pdf
	tbmm230510080033.pdf
	tbmm230510080034.pdf
	tbmm230510080035.pdf
	tbmm230510080036.pdf
	tbmm230510080037.pdf
	tbmm230510080038.pdf
	tbmm230510080039.pdf
	tbmm230510080040.pdf
	tbmm230510080041.pdf
	tbmm230510080042.pdf
	tbmm230510080043.pdf
	tbmm230510080044.pdf
	tbmm230510080045.pdf
	tbmm230510080046.pdf
	tbmm230510080047.pdf
	tbmm230510080048.pdf
	tbmm230510080049.pdf
	tbmm230510080050.pdf
	tbmm230510080051.pdf
	tbmm230510080052.pdf
	tbmm230510080053.pdf
	tbmm230510080054.pdf
	tbmm230510080055.pdf
	tbmm230510080056.pdf
	tbmm230510080057.pdf
	tbmm230510080058.pdf
	tbmm230510080059.pdf
	tbmm230510080060.pdf
	tbmm230510080061.pdf
	tbmm230510080062.pdf
	tbmm230510080063.pdf
	tbmm230510080064.pdf
	tbmm230510080065.pdf
	tbmm230510080066.pdf
	tbmm230510080067.pdf
	tbmm230510080068.pdf
	tbmm230510080069.pdf
	tbmm230510080070.pdf
	tbmm230510080071.pdf
	tbmm230510080072.pdf
	tbmm230510080073.pdf
	tbmm230510080074.pdf
	tbmm230510080075.pdf
	tbmm230510080076.pdf
	tbmm230510080077.pdf
	tbmm230510080078.pdf
	tbmm230510080079.pdf
	tbmm230510080080.pdf
	tbmm230510080081.pdf
	tbmm230510080082.pdf
	tbmm230510080083.pdf
	tbmm230510080084.pdf
	tbmm230510080085.pdf
	tbmm230510080086.pdf
	tbmm230510080087.pdf
	tbmm230510080088.pdf
	tbmm230510080089.pdf
	tbmm230510080090.pdf
	tbmm230510080091.pdf
	tbmm230510080092.pdf
	tbmm230510080093.pdf
	tbmm230510080094.pdf
	tbmm230510080095.pdf
	tbmm230510080096.pdf
	tbmm230510080097.pdf
	tbmm230510080098.pdf
	tbmm230510080099.pdf
	tbmm230510080100.pdf
	tbmm230510080101.pdf
	tbmm230510080102.pdf
	tbmm230510080103.pdf
	tbmm230510080104.pdf
	tbmm230510080105.pdf
	tbmm230510080106.pdf
	tbmm230510080107.pdf
	tbmm230510080108.pdf
	tbmm230510080109.pdf
	tbmm230510080110.pdf
	tbmm230510080111.pdf
	tbmm230510080112.pdf
	tbmm230510080113.pdf
	tbmm230510080114.pdf
	tbmm230510080115.pdf
	tbmm230510080116.pdf
	tbmm230510080117.pdf
	tbmm230510080118.pdf
	tbmm230510080119.pdf
	tbmm230510080120.pdf
	tbmm230510080121.pdf
	tbmm230510080122.pdf
	tbmm230510080123.pdf
	tbmm230510080124.pdf
	tbmm230510080125.pdf
	tbmm230510080126.pdf
	tbmm230510080127.pdf
	tbmm230510080128.pdf
	tbmm230510080129.pdf
	tbmm230510080130.pdf
	tbmm230510080131.pdf
	tbmm230510080132.pdf
	tbmm230510080133.pdf
	tbmm230510080134.pdf
	tbmm230510080135.pdf
	tbmm230510080136.pdf
	tbmm230510080137.pdf
	tbmm230510080138.pdf
	tbmm230510080139.pdf
	tbmm230510080140.pdf
	tbmm230510080141.pdf
	tbmm230510080142.pdf
	tbmm230510080143.pdf
	tbmm230510080144.pdf
	tbmm230510080145.pdf
	tbmm230510080146.pdf
	tbmm230510080147.pdf
	tbmm230510080148.pdf
	tbmm230510080149.pdf
	tbmm230510080150.pdf
	tbmm230510080151.pdf
	tbmm230510080152.pdf
	tbmm230510080153.pdf
	tbmm230510080154.pdf
	tbmm230510080155.pdf
	tbmm230510080156.pdf
	tbmm230510080157.pdf
	tbmm230510080158.pdf
	tbmm230510080159.pdf
	tbmm230510080160.pdf
	tbmm230510080161.pdf
	tbmm230510080162.pdf
	tbmm230510080163.pdf
	tbmm230510080164.pdf
	tbmm230510080165.pdf
	tbmm230510080166.pdf
	tbmm230510080167.pdf
	tbmm230510080168.pdf
	tbmm230510080169.pdf
	tbmm230510080170.pdf
	tbmm230510080171.pdf
	tbmm230510080172.pdf
	tbmm230510080173.pdf
	tbmm230510080174.pdf
	tbmm230510080175.pdf
	tbmm230510080176.pdf
	tbmm230510080177.pdf
	tbmm230510080178.pdf
	tbmm230510080179.pdf
	tbmm230510080180.pdf
	tbmm230510080181.pdf
	tbmm230510080182.pdf
	tbmm230510080183.pdf
	tbmm230510080184.pdf
	tbmm230510080185.pdf
	tbmm230510080186.pdf
	tbmm230510080187.pdf
	tbmm230510080188.pdf
	tbmm230510080189.pdf
	tbmm230510080190.pdf
	tbmm230510080191.pdf
	tbmm230510080192.pdf
	tbmm230510080193.pdf
	tbmm230510080194.pdf
	tbmm230510080195.pdf
	tbmm230510080196.pdf
	tbmm230510080197.pdf
	tbmm230510080198.pdf
	tbmm230510080199.pdf
	tbmm230510080200.pdf
	tbmm230510080201.pdf
	tbmm230510080202.pdf
	tbmm230510080203.pdf
	tbmm230510080204.pdf
	tbmm230510080205.pdf
	tbmm230510080206.pdf
	tbmm230510080207.pdf
	tbmm230510080208.pdf
	tbmm230510080209.pdf
	tbmm230510080210.pdf
	tbmm230510080211.pdf
	tbmm230510080212.pdf
	tbmm230510080213.pdf
	tbmm230510080214.pdf
	tbmm230510080215.pdf
	tbmm230510080216.pdf
	tbmm230510080217.pdf
	tbmm230510080218.pdf
	tbmm230510080219.pdf
	tbmm230510080220.pdf
	tbmm230510080221.pdf
	tbmm230510080222.pdf
	tbmm230510080223.pdf
	tbmm230510080224.pdf
	tbmm230510080225.pdf
	tbmm230510080226.pdf
	tbmm230510080227.pdf
	tbmm230510080228.pdf
	tbmm230510080229.pdf
	tbmm230510080230.pdf
	tbmm230510080231.pdf
	tbmm230510080232.pdf
	tbmm230510080233.pdf
	tbmm230510080234.pdf
	tbmm230510080235.pdf
	tbmm230510080236.pdf
	tbmm230510080237.pdf
	tbmm230510080238.pdf
	tbmm230510080239.pdf
	tbmm230510080240.pdf
	tbmm230510080241.pdf
	tbmm230510080242.pdf
	tbmm230510080243.pdf
	tbmm230510080244.pdf
	tbmm230510080245.pdf
	tbmm230510080246.pdf
	tbmm230510080247.pdf
	tbmm230510080248.pdf
	tbmm230510080249.pdf
	tbmm230510080250.pdf
	tbmm230510080251.pdf
	tbmm230510080252.pdf
	tbmm230510080253.pdf
	tbmm230510080254.pdf
	tbmm230510080255.pdf
	tbmm230510080256.pdf
	tbmm230510080257.pdf
	tbmm230510080258.pdf

