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I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.03'te açılarak dört oturum yaptı. 

Adana Milletvekili Yılmaz Tankut, Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 88'inci yıl 
dönümüne, 

Kars Milletvekili Zeki Karabayır, Sarıkamış Harekâtının ve Sarıkamış'ta yaşanan dramın 95'inci 
yıl dönümüne, 

Niğde Milletvekili Mümin İnan, Niğde ilindeki esnaf, sanayici ve çiftçilerin sorunlarına, 

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar. 

Anayasa Mahkemesinin, 11/12/2009 tarihli ve 2007/1 Esas, 2009/4 Karar sayılı, Demokratik 
Toplum Partisinin kapatılması hakkındaki kararının 31/12/2009 tarihli ve 27449 sayılı Resmî 
Gazete'de yayımlandığına; kararda, beyan ve eylemleriyle partinin kapatılmasına neden olan Mardin 
Milletvekili Ahmet Türk ve Diyarbakır Milletvekili Aysel Tuğluk'un milletvekilliklerinin, 
Anayasa'nın 84'üncü maddesinin son fıkrası uyarınca gerekçeli kararın Resmî Gazete'de 
yayımlandığı tarihte sona ermesinin hükme bağlandığına; Mardin Milletvekili Ahmet Türk ve 
Diyarbakır Milletvekili Aysel Tuğluk'un milletvekilliklerinin 31/12/2009 tarihinde sona erdiğine 
ilişkin Başkanlık tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun (6/1579,6/1616) esas numaralı sözlü sorularını geri aldığına 
ilişkin önergesi okundu; sözlü soruların geri verildiği bildirildi. 

Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 25 milletvekilinin, öğretmenlerin sorunlarının (10/495), 

Adana Milletvekili Yılmaz Tankut ve 20 milletvekilinin, çocuk kaçırma ve kaybolan çocuklar 
sorununun (10/496), 

İzmir Milletvekili Şenol Bal ve 25 milletvekilinin, kadına yönelik şiddet konusunun (10/497), 

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. 

Bursa Milletvekili Hayrettin Çakmak'ın, KİT, 

Ardahan Milletvekili Saffet Kaya'nın, Dilekçe, 

Komisyonu üyeliklerinden çekildiklerine ilişkin önergeleri; 

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanlığının, Sebze ve Meyve Ticaretinin 
Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı'nın, esas komisyon olarak Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii 
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna, tali komisyonlar olarak Adalet Komisyonu, Avrupa 
Birliği Uyum Komisyonu ile İçişleri Komisyonuna havale edildiğine, söz konusu kanun tasarısının 
sebze-meyve üreticilerini doğrudan ilgilendirmesi nedeniyle, İç Tüzük'ün 34'üncü maddesi uyarınca 
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kendi komisyonlarında görüşülmesinin temini için gereğinin yapılmasına ilişkin tezkeresi okundu; 
Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunun talebinin Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi 
ve Teknoloji Komisyonunca da uygun bulunduğundan, bu istemin İç Tüzük'ün 34'üncü maddesinin 
dördüncü fıkrası uyarınca Başkanlıkça yerine getirildiği; 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinden oluşan bir Parlamento heyetinin, Suriye Arap 
Cumhuriyeti Halk Meclisi Dış İlişkiler Komisyonunun davetine icabet etmesine ilişkin Başkanlık 
tezkeresi kabul edildi. 

İzmir milletvekilleri Oktay Vural ve K. Kemal Anadol, milletvekillerine haber ve bilgi 
verilmeden odalarının aranmasının milletvekillerinin çalışma ortamlarının ihlali olduğuna ilişkin 
birer açıklamada bulundular. 

Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, Sivas Madımak Oteli'nin Demokrasi Şehitleri Müzesi 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifı'nin (2/378) İç Tüzük'ün 37'nci maddesine göre doğrudan gündeme 
alınmasına ilişkin önergesi, yapılan görüşmelerden sonra, kabul edilmedi. 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının: 

1 'inci sırasında bulunan (6/576), 

70'inci 

75'inci 

107'nci 

112'nci 

142'nci 

157'nci 

198'inci 

328'inci 

335'inci 

43 5'inci 

473'üncü 

506'ncı 

(6/944), 

(6/959), 

(6/1012), 

(6/1025), 

(6/1067), 

(6/1092), 

(6/1154), 

(6/1333), 

(6/1340), 

(6/1464), 

(6/1505), 

(6/1540), 

Esas numaralı sözlü sorulara Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf cevap verdi; soru sahiplerinden 
Rıdvan Yalçın, Kamer Genç, Reşat Doğru da cevaplara karşı görüşlerini açıkladılar. 
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2'nci sırasında bulunan (6/621), 

38'inci " " (6/855), 

62'nci " " (6/916), 

143'üncü " " (6/1068), 

349'uncu " " (6/1360), 

416'ncı " " (6/1444), 

480'inci " " (6/1512), 

Esas numaralı sözlü sorulara Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak cevap verdi; soru sahiplerinden 
Alim Işık, Kamer Genç, Mümin İnan da cevaplara karşı görüşlerini açıkladılar. 

Başkanlık Divanında açık bulunan İdare Amirliğine, Barış ve Demokrasi Partisi Grubunca aday 
gösterilen Muş Milletvekili Sırrı Sakık seçildi. 

Birleştirilerek görüşülmesi kabul edilen ve görüşmeleri yarım kalan (10/60) (10/63) (10/99) 
(10/242) (10/243) (10/244) (10/245) (10/246) (10/254) (10/256) esas numaralı, deprem riskinin 
araştırılarak deprem yönetiminde alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergelerin ön görüşmelerine devam olunarak üzerinde bir süre 
görüşüldü. 

6 Ocak 2010 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime 18.58'de son verildi. 

Şükran Güldal MUMCU 

Başkan Vekili 

Bayram ÖZÇELİK Yusuf COŞKUN 

Bingöl 

Kâtip Üye 

Burdur 

Kâtip Üye 

Gülsen ORHAN 

Van 

Kâtip Üye 
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No.: 54 

II.- GELEN KÂĞITLAR 

6 Ocak 2010 Çarşamba 

Meclis Araştırması Önergeleri 

1.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 Milletvekilinin, Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Genel Müdürlüğü'nün çalışmalarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/498) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 17.11.2009) 

2.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 Milletvekilinin, belediyelerin mali sorunlarının araş
tırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/499) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 17.11.2009) 

3.- İstanbul Milletvekili Mithat Melen ve 20 Milletvekilinin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu böl
gelerindeki ekonomik ve sosyal sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/500) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2009) 

Süresi içinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri 

1.- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz'un, bir jeotermal sahanın kullanımına ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/10973) 

2.- Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un, mayınlı arazilerin temizlenmesi için ihale yapılıp 
yapılmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10974) 

3.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, iletişimin dinlenmesi tartışmalarına ilişkin Başba
kandan yazılı soru önergesi (7/10975) 

4.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in, bir köyde yapılan konutlara ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/10976) 

5.- Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, terör örgütü mensupları hakkındaki işlemlere ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10977) 

6.- Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, vatandaşlar arasında ayrımcı uygulamalar olup olmadığına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10978) 

7.- Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, demokratik açılımla ilgili bazı hususlara ilişkin Başba
kandan yazılı soru önergesi (7/10979) 

8.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, Kastamonu'daki yeşil kart verilerine ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10981) 

9.- İzmir Milletvekili Recai Birgün'ün, polis memuru alımına ve öğretmen açığına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10983) 

10.- Edime Milletvekili Bilgin Paçanz'ın, bir vergi düzenlemesine ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/10984) 

11.- Kocaeli Milletvekili Hikmet Erenkaya'nın, Düzce Üniversitesi Rektörü hakkındaki iddia
lara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10985) 
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12.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, İstanbul-Bursa Ro-Ro hattı projesine ilişkin Başba
kandan yazılı soru önergesi (7/10986) 

13.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, personel alımına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/10995) 

14.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, çocuk işçiliğinin önlenmesine ilişkin Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/10996) 

15.- Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak'ın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da tamamlama 
vizesi alamayan yatırımlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı 
soru önergesi (7/11002) 

16.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, belediyelere kaynak tahsisinde hane sayısının 
dikkate alınmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11015) 

17.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in, bir askerin ölümü olayına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/11016) 

18.- Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, kepenk kapatma eylemlerine ilişkin İçişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/11017) 

19.- Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, şehit ve gazilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi(7/11018) 

20.- Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, demokratik açılım kapsamında farklı dillerle ilgili 
çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11019) 

21 . - Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, demokratik açılım kapsamındaki bazı çalışmalara 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11020) 

22.- Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, Emniyet Teşkilatı emeklilerinin maddi durumlarında 
iyileştirme yapılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11021) 

23.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat İl Özel İdaresinin kaynak kullanımına ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11022) 

24.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, İzmir'de kaybolan ve kaçırılan çocuklara ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11023) 

25.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel 'in, Diyarbakır'da kaybolan ve kaçırılan çocuklara 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11024) 

26.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Batman'ın çöp sahası sorununa ilişkin İçişleri Baka
nından yazılı soru önergesi (7/11025) 

27.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum'un şebeke suyuna ilişkin İçişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/11026) 

28.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, İstanbul'daki ulaşım zamlarına ilişkin İçişleri Baka
nından yazılı soru önergesi (7/11027) 

29.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, kayıp çocuklara ilişkin İçişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/11028) 

30.- Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan'ın, Deniz Feneri Davasında adı geçen bir kişinin 
ortağı olduğu şirketlere verilen ihalelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11029) 
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31.- Sımak Milletvekili Sevahir Bayındır'ın, çocuklara ayrılan bütçe kalemlerine ilişkin Maliye 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/11032) 

32.- Antalya Milletvekili Atila Emek'in, deri mamulleri arasındaki KDV oranı farklılığına ilişkin 
Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/11033) 

33.- Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür'ün, TEKEL'e bağlı işletme müdürlüklerinin kapatı
lacağı iddialarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/11034) 

34.- Antalya Milletvekili Atila Emek'in, Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün bir dernekle 
yaptığı protokole ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11036) 

35.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, SHGM'nin modül sınavlarına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/11037) 

36.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, Van'daki bazı okullarda sınıfların oluşumu ile ilgili 
iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11038) 

37.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, personel alımına ilişkin Milli Eğitim Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/11039) 

38.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, çocuklarda artan obeziteye karşı alınacak 
önlemlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11040) 

39.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, çocukların okula devamsızlıklarına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11041) 

40.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, okullardaki şiddet olaylarına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/11042) 

41. - Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atama 
yapılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11043) 

42.- İsparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner'in, Yenişarbademli'deki sağlık hizmetlerine ilişkin 
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11044) 

43.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, çevre sağlık teknisyenlerine ilişkin Sağlık 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/11045) 

44.- Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır'ın, yenidoğan ünitelerinin yeterliliğine ilişkin Sağlık 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/11046) 

45.- Tokat Milletvekili Orhan Ziya Diren'in, Tokat'taki göz doktoru ihtiyacına ilişkin Sağlık 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/11048) 

46.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Batman Devlet Hastanesinin yenilenmesine ilişkin 
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11049) 

47.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, tarımsal sulamada kullanılan bazı yöntemlere ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11050) 

48.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, gıda analizleri yapılabilen laboratuvarlara ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11051) 

49.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, çevre sağlık teknisyenlerine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11052) 
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50.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, personel alımına ilişkin Tarım ve Köyişleri Baka
nından yazılı soru önergesi (7/11053) 

51.- Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu'nun, Kayseri'deki bir yol projesine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11054) 

52.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, Adana-Mersin arasında yapılacak havaalanının yer 
seçimine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11055) 

53.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Bursa çevre yoluna ilişkin Ulaştırma Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/11056) 

54.- Hatay Milletvekili Abdulaziz Yazar'ın, Türkiye ile Suriye arasındaki geçişlere ilişkin 
Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11057) 

55.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in, askerlik hizmeti sırasında yaşanan ölüm olaylarına ilişkin 
Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11058) 

56.- İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek'in, 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansının faali
yetlerine ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/11060) 

• 
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6 Ocak 2010 Çarşamba 
BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.04 

BAŞKAN : Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU 
KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Yusuf COŞKUN (Bingöl) • 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 44'üncü Birleşimini 
açıyorum. 

III.- Y O K L A M A 
BAŞKAN - Elektronik cihazla yoklama yapacağız. 
Üç dakika süre veriyorum. 
(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçmeden önce üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim. 
Gündem dışı ilk söz, Zonguldak ilinin sorunları hakkında söz isteyen Zonguldak Milletvekili Ali 

Kocal'a aittir. 
Sayın milletvekilleri, lütfen, biraz daha sessiz olursak... Sayın milletvekilleri, lütfen biraz sessiz 

olalım, Milletvekili Arkadaşımızı daha rahat duyabileceğiz. 
Buyurunuz Sayın Kocal. (CHP sıralarından alkışlar) 

IV- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI 
1.- Zonguldak Milletvekili Ali Kocal'ın, Zonguldak ilinin sorunlarına ve Türkiye'deki sağlık 

sistemine ilişkin gündem dışı konuşması ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ 'ın cevabı 
ALİ KOCAL (Zonguldak) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Değerli milletvekilleri, Zonguldak ilindeki bazı konuları sizlerle paylaşmak üzere söz almış 

bulunuyorum. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 
Bugün, maden ocaklarının kapatılma tehlikesine ve emeğin sömürülmesine karşı Zonguldak 

halkının ayağa kalktığı bir yılın yıl dönümüdür. 4 Ocak 1991, Türkiye'de maden işçisinin haklarını 
aramak için yollara düştüğü bir tarihtir. Yağmur, çamur, soğuk, kar, kış demeden, eşi görülmemiş 
güzellikte; bilinçli, disiplinli, kararlı ve kırmayan, dökmeyen güzellikte ve yüz binlerle birlikte 
Ankara'ya Zonguldak işçisinin yürüdüğü bir tarihtir bugün. Türkiye'nin dört bir yanından 
Zonguldak'a akın eden emekçileri, sendikacıları, sanatçıları, yazarları, bu eylemi inançlı bir şekilde 
destekleyenleri ve eylemin gerçekleşmesinde emeği geçenleri saygıyla anıyorum. Aynı zamanda, bu 
eyleme öncülük eden Zonguldak Genel Maden İşçileri Sendikasının o dönemdeki yöneticilerini 
yürekten kutluyorum. Aynı inanç ve kararlılıkla bugünlerde mücadele eden Tekel işçilerine ve 
İstanbul'daki itfaiyecilere başarılar diliyorum. 

Zonguldak maden işçisi, eylemin on dokuzuncu yılında Zonguldak yine zor günler yaşamaktadır. 
Zonguldak, Türkiye'de olduğu gibi karanlığa sürüklenmek istenmektedir. "AKP'nin Başkanı 
Zonguldak'ın düşmanı mıdır?" diye sözler edilmektedir. O nedenle Zonguldak'ın sorunlarını çözmek, 
Zonguldak emekçisinin sabrını fazla zorlamamak gerekmektedir çünkü Zonguldaklılar her zaman 
emeğin hakkını almaya muktedir bilgi ve birikimdedir. 

Çok değerli milletvekilleri, aslında AKP iktidara geldiğinden bu yana Türkiye'mizde hiçbir 
soruna çözüm bulunamamış, sorunlarımız artarak devam etmiştir. Ülkemizin en temel sorunları olan 
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işsizlik ve yoksulluğa çare bulunamamış, yolsuzluklar artmış, temel hak ve özgürlüklere kısıtlamalar 
eklenmiş, Türkiye'mizde kurumlar birbirine düşürülmeye çalışılmış, bir korku imparatorluğu kurulma 
çabası içerisine girilmiştir. Toplumun tüm kesimleri sokaklarda, sizler de görüyorsunuz, iktidara 
kendini anlatmaya çalışıyor. Herkes bu iktidardan şikâyetçi, kimse hâlinden memnun değil. Tek 
memnun olan iktidar ve iktidar yandaşları ama sizin de sonunuz geliyor, suyunuz ısınıyor, merak 
etmeyin. 

SONER AKSOY (Kütahya) - Esas tek parti döneminde cumhuriyet korku cumhuriyeti idi! 
ALİ KOCAL (Devamla) - Konuşmanıza gerek yok, gelip burada konuşacaksınız. 
Böylesi bir ortamda Türkiye'de yaşananlardan en çok etkilenen illerden biri olan Zonguldak'la 

yani emeğin, emekçinin başkenti Zonguldak'la ilgili önemli bir sorunu, bir sağlık skandalim sizlerle 
paylaşmak istiyorum: 

Geçenlerde Zonguldak'ta on iki yaşında bir yavrumuzu, İrem Yağcı'yı kaybettik. Nasıl kaybettik 
biliyor musunuz? 11.30'da Çocuk Hastanesine giden İrem Yağcı, 12.30'da Ankara'ya havale edilmiş 
ama ambulans bulunamamış, ambulans bulunmuş şoför bulunamamış, şoför bulunmuş doktor 
bulunamamış, doktor bulunmuş hemşire bulunamamış! Nihayet beş saatlik bir gecikmeden sonra 
Ankara yoluna ancak çıkılmış, saat 18.15'te yola çıkılmış, bir buçuk saat yol alınmış, Ankara'ya kırk 
beş dakika kala İrem hayatını kaybetmiş değerli arkadaşlar. İşte size "sağlıkta dönüşüm", işte size 
"sağlıkta devrim"! Sizin söylediğiniz "devrim", sizin söylediğiniz "sağlıkta dönüşüm" bu! Sağlık 
Bakanı herhalde buna bir cevap verecek, herhalde Sağlık Bakanı şunu söyleyecek: "Koskocaman 
Zonguldak'ta eğer bir ambulans bulunamıyor, bir hasta Ankara'ya taşınamıyorsa kırsal kesimdeki 
insanlarımızın hâli nicedir; buna bir bakmak gerekiyor değerli arkadaşlar." 

Tabii, Sağlık Bakanı bütçe konuşmasında ambulans uçaklardan bahsediyordu, hatırlayacaksınız. 
Biz ambulans uçaktan falan vazgeçtik, acaba Zonguldak'a bir ambulans alınabilir mi; ambulanstan 
vazgeçtik... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi tamamlayınız. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Stepnesi yok! 
ALİ KOCAL (Devamla) - ... stepnesi olmayan ambulansa acaba bir lastik alınabilir mi; biz 

bunun peşindeyiz. 
Değerli arkadaşlar, durum böyleyken Başbakan uçak üstüne uçak alabiliyor; yine, devlet 

bankalarının kasalarını yandaşlarına açabiliyor; yine, devleti soyanları affedebiliyor; kendine 
"gemicik" alabiliyor; kendi damatlarryla, çocuklarıyla ilgili her şeyi yapabiliyor; bu nasıl oluyor, 
bunu kendinize bir sormanız gerekiyor. O nedenle de şimdi tam dönemidir, bu dönemde Başbakanın 
mal beyanını vermesi gerekiyor. Sayın Başbakan mal beyanını versin, neyi var, neyi yok görelim. 
Hele hele Başbakanın kol saati nasıl bir kol saatidir, kaç liralık kol saatidir; bunu birlikte görelim. 

İkinci bir skandal Zonguldak'ta, o da: Maliye Bakanlığı Zonguldak belediyelerine 500 milyar 
civarında para gönderdi. Gönderdiği bu paralar AKP'li belediyelere dağıtıldı. Adalet ve Kalkınma 
Partisinin adaleti! Zonguldak'a gönderilen 500 milyar para AKP'li belediyelere dağıtılmıştır. İşte 
sizin adaletiniz... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen, sözünüzü tamamlayınız Sayın Kocal. 
ALİ KOCAL (Devamla) - .. .işte sizin yaptığınız icraat. 
Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz. 
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Gündem dışı ikinci söz... 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Erzurum) - Değerli Başkanım... 
BAŞKAN - Cevap mı vermek istiyorsunuz? 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Erzurum) - Evet. 
BAŞKAN - Buyurunuz Sayın Akdağ. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Erzurum) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi 

saygıyla selamlıyorum. 

Biraz önce kürsüde konuşan Değerli Milletvekilimiz Zonguldak'la ilgili belli meselelerden 
bahsederken, Zonguldak'ta bir yavrumuzun hayatını kaybetmesiyle ilgili bir meseleden hareketle 
sağlık sistemimize ilişkin eleştiriler yöneltti. 

Değerli arkadaşlar, aslında, şunu özellikle ifade etmek isterim: Bizim partimiz için, AK 
PARTİ'miz için, hükümetlerimiz için ve şu andaki 60'ıncı cumhuriyet Hükümeti için ve Bakanlığımız 
için insan çok kıymetlidir. Değerli Milletvekilimizin bahsettiği olay bana intikal etti ve ben derhâl bu 
konuda bir soruşturma açtırdım. Bu soruşturma sonucunda, herhangi bir aksaklık, bir eksiklik, 
yavrumuzun hayatının kaybına kadar giden süreç içerisinde bir yanlışlık varsa, mutlaka, bu yanlışlığa 
sebep olan sorumlularla ilgili olarak gereğini yapacağız ama benim bu meselelerde bir prensibim 
var, bu soruşturmaların bitmesini, tamamlanmasını da beklemek zorundayız. Sonuçta, Değerli 
Milletvekilimize de bir bilgi ulaşıyor, bize de bir bilgi ulaşıyor. Bu bilgi zaman zaman hasta veya 
yakınları vasıtasıyla ulaşıyor, bazen basın yoluyla bize ulaşıyor ama hepsini, istisnasız hepsini çok 
önemseyerek mutlaka inceliyoruz ve araştırıyoruz. 

ALİ KOCAL (Zonguldak) - Soruşturma tamam da ambulans yok. 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Devamla) - Şimdi, Değerli Milletvekilimiz buradan 

hareketle, ambulans yokluğundan, hatta Türkiye'deki 112 acil sistemin işleyişinden bahsederek onlara 
da eleştiriler getirdi. Şu anda, Zonguldak'ta onlarca ambulans var ve bu ambulanslar... 

ALİ KOCAL (Zonguldak) - 112 acilde yok Sayın Bakanım. 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Devamla) - Olmaz olur mu Değerli Milletvekilim? 
ALİ KOCAL (Zonguldak) - Vardı da niye gelmedi? 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Devamla) - Müsaade edin. İşte, diyorum ki meseleyi 

soruşturuyorum. 
ALİ KOCAL (Zonguldak) - Beş saat sonra geldi. 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Devamla) - Bakınız, değerli arkadaşlarım, şimdi, ortada 

gerçekler var. Göreve başladığımız zaman Türkiye'de dört yüz civarında 112 ambulansı vardı, bu sayı 
şu anda neredeyse dörde katlanmış durumdadır; bakın, yüzde 400'e yakın bir artıştan bahsediyorum. 

ALİ KOCAL (Zonguldak) - Zonguldak'a daha düşmedi demek ki. 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Devamla) - Bu, Zonguldak'ta da böyle. 
Şu anda bir gündem dışı konuşmaya hemen, anında cevap verdiğim için, Zonguldak'taki 

ambulans sayılarının artışını, bu alanda hizmet veren noktaların sayısal artışını ve göreve geldiğimize 
kıyasla şu anda, mesela 2009 yılında, 112 sistemiyle taşınan vatandaşlarımızın sayısındaki artışı 
rakamsal olarak veremiyorum ama Türkiye'yi de çok iyi biliyorum, Zonguldak'ı da, Zonguldak'taki 
gelişmeleri de -bu anlamda- biliyorum, birkaç katına çıkmış bir hizmet artışı var. 

Şimdi, siz, Başbakanın aldığı uçaklardan bahsediyorsunuz. Başbakanlar elbette uçak alırlar ve 
bu uçaklarla da ülkelerine hizmet ederler. 

CANAN ARITMAN (İzmir) - Ekonomik krizde almıyorlar. 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Devamla) - Başbakan, bu uçaklarla... 
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ALİ KOCAL (Zonguldak) - Haddinden fazla. 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, bakınız, önemli olan... 
CANAN ARITMAN (İzmir) - İngiltere Başbakanı, Amerika Başkanı iptal etti. 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Devamla) - ...halka hizmet etmek üzere bizim, sizin, 

kamuda çalışan diğer görevlilerin zamanlarını iyi kullanmasıdır. 
Çok değil, ben bundan bir müddet önce Arnavutluk'a gittim. Arnavutluk küçük bir ülke, bizden 

çok da fakir bir ülkedir. Arnavutluk Sağlık Bakanı, gideceğimiz bir şehirden başka bir şehre beni 
helikopterle götürdü. Şimdi, Sağlık Bakanı olarak benim böyle bir imkânım yok, hani o çok olsun da 
demiyorum ama burada Türkiye Cumhuriyeti Başbakanının ömrünü bu ülkenin hizmetine adadığını 
sizler de biliyorsunuz, bizler de biliyorsunuz. (CHP sıralarından gürültüler) 

CANAN ARITMAN (İzmir) - Allah Allah! 
ALİ KOCAL (Zonguldak) - Kime hizmet ediyor ama? Kime hizmet ediyor? 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Devamla) - Gününün on altı saatini halkına hizmetle 

geçiren... 
ALİ KOCAL (Zonguldak) - Türkiye'ye değil, ATV, Sabah'a hizmet ediyor. 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Devamla) - .. .bir Başbakan için bu bahsettiğiniz uçaklar, 

bu bahsettiğiniz benzeri birtakım imkânlar ülkeye hizmet etmenin vasıtalarıdır. Bunu böyle bilmek 
lazım. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Yani kimse bu uçaklarla gezintiye çıkmıyor, kimse bu 
uçaklarla tatile falan çıkmıyor. 

112 hava ambulanslarından bahsettiniz. Değerli Milletvekilim, şu anda, Türkiye'de 17 noktada 
-17 bölgede diyelim çünkü konuşlandıkları noktalar sadece o şehirlere ait değil- 17 bölgede 18 
helikopter, 1 'i yedekte beklemek üzere, Türk halkına hizmet ediyor. 

ALİ KOCAL (Zonguldak) - Zonguldak hangi bölgede Sayın Bakan? 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Devamla) - Zonguldak muhtemelen Ankara veya Samsun 

tarafından hizmet alıyordur veya her ikisinden de alıyordur. 
ALİ KOCAL (Zonguldak) - Ama denemişler ikisini de. Ambulansı denemişler, sonuç 

alamamışlar. 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Devamla) - Bu şekilde, biz, binlerce vatandaşımızı 

Anadolu'da bulundukları yerlerden, mezralarından, kırsaldan alarak hizmet görmeleri gereken yerlere 
kavuşturduk. 112 sistemindeki, 112 acil nakil hizmetindeki gelinen nokta gerçekten sizi de bizi de 
hepimizi de memnun edecek bir düzeydedir. Ama ben şunu söylüyorum. 

ALİ İHSAN KÖKTÜRK (Zonguldak) - Efendim, Zonguldak il merkezinde dört buçuk saat 
bekliyor, yolda ölüyor. 

SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bakın, bunu her zaman 
yapıyorsunuz. Yaptığınız şeyi söyleyeyim: Bir sistem bütün olarak tenkit edilebilir. Herhangi bir 
yerde bir görevlinin veya o esnadaki sistemi işletmesi gereken kişilerin hatası sisteme mal edilemez. 
Bu çok yanlış bir şeydir. Bunu nasıl söyleyebilirsiniz! 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Muhalefet partisi milletvekili, elbette dile getirecek. Görmesin 
mi yani! 

SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Devamla) - Yani ben size diyorum ki: Biz, Sağlık 
Bakanlığı olarak, değerli muhalefetimizin, konuşan Değerli Milletvekilimizin de hassasiyetini aynen 
paylaşıyoruz. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Güzel. 
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SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Devamla) - Kim, nerede bir kusur işlemişse elbette o 
kusurun peşindeyiz ama bu kusuru sistemin bütününe nasıl mal edersiniz? Yani eğer Türkiye'de 112 
sistemi, sadece kara ambulanslarıyla da değil, kar üstü paletli ambulanslarıyla, hava ambulanslarıyla, 
deniz ambulanslarıyla bugün tamamen dünya standartlarını yakalamış, hatta yer yer onun üstüne 
çıkmışsa, bu, Türkiye Cumhuriyeti'nin başarısıdır. Bir yerde hata eden bir kişinin, hata yapan bir 
kişinin -eğer orada bir hata varsa- hatası bütün sisteme elbette ki mal edilemez, edilmemelidir. Bu 
yanlışlığı yapmamalıyız. 

Bu noktada, AK PARTİ'li belediyelere dağıtılan paralardan bahsettiniz. Buna da temas etmem 
gerekir. Biz, yedi senedir, İktidarımızda adaletle hükmetmeye çok itina ediyoruz değerli 
milletvekilleri. 

ALİ KOCAL (Zonguldak) - Belli oluyor! 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Devamla) - Şöyle yapıyoruz: Bakın, bizden önce de 

başka hükümetler vardı, başka belediyeler vardı, bu belediyelere giden yardımlar vardı. 
ALİ KOCAL (Zonguldak) - Siz isterseniz buna cevap vermeyin Sayın Bakanım, Maliye Bakanı 

buna cevap versin. 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Devamla) - Değerli milletvekilleri, çok itinalı bir 

biçimde, bütün belediyelere İller Bankasından giden payları eşit olarak gönderiyoruz. 
ALİ KOCAL (Zonguldak) - İller Bankasından bahsetmedim ben, siz de konuyu bilmiyorsunuz. 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Devamla) - Zaman zaman yıl içerisinde, özellikle yaz 

mevsiminde, gönderilen paralardaki kesintileri de ortadan kaldırıyoruz. Bu mevsimler, inşaat 
mevsimleri, hizmet mevsimleri olduğu için. Bu vesileyle şunu özellikle ifade etmek istiyorum ki: 
Partimiz ve hükümetlerimiz adaletle davranmaya, hakkaniyetle davranmaya büyük itina 
göstermektedirler, bundan sonra da bu itinayı göstermeye devam edeceğiz. 

Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Akdağ. 
YAŞAR AĞYÜZ (Gaziantep) - Sayın Başkan, Bakanlar Kurulu mu değişti? 
BAŞKAN - Gündem dışı ikinci söz, Bilecik ilinde meydana gelen tren kazası hakkında söz 

isteyen Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'e aittir. (CHP sıralarından alkışlar) 
Buyurunuz Sayın Tüzün. 
2.- Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, Bilecik ilinde meydana gelen tren kazasına ilişkin 

gündem dışı konuşması 
YAŞAR TÜZÜN (Bilecik) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; son günlerde çok sıklıkla 

gündeme gelen ve özellikle Bilecik ilimizde meydana gelen tren kazalarıyla ilgili gündem dışı söz 
almış bulunuyorum. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, özellikle Adalet ve Kalkınma Partisinin iktidar olduğu dönemden bugüne 
kadar, yani son sekiz yıldır, ölümlü ve yaralamalı sekiz tren kazası meydana gelmiştir. Devlet 
Demiryollarının istatistiklerine göre 2008 yılında -arkadaşlar, altını çizerek söylüyorum, sadece 2008 
yılında - demir yollarında meydana gelen kaza sayısı 386'dır. 111 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 
257 vatandaşımız yaralanmıştır. Bu 2008 kazalarının genel durumuna baktığımızda, bunların 16 tanesi 
tren çarpışması, 104 tanesi trenin raydan çıkması, 47 tanesi vatandaşımızın trenden düşmesi, 93'ü 
trenin başka bir şahsa çarpması, 118'i geçit çarpışması ve 8'i diğer, kazaların toplamı 386 tanedir. 

Değerli arkadaşlarım, dünyanın birçok yerinde bu tür olaylarla karşılaşıldığında yetkililerin 
verdiği tepkileri görünce, bizim yetkililerimizin verdiği çelişkili cevaplar ve duyarsızlıkları da aynca 
düşündürücüdür. Sorumluluk sahibi kişiler bu tür olaylar karşısında istifa ederken ya da intihara 
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kadar giden tepkiler verirken, birçok insanın hayatını kaybettiği kazalar karşısında bizdeki yetkililerin 
"Allah rahmet eylesin." demekle yetinmeleri ayrıca kaygı vericidir. Neredeyse, gerçekten neredeyse, 
yaşanan tüm kazalar "Makinist hatası." deyip geçiştiriliyor. Bu makinistleri size silah zoruyla mı 
atattırdılar? Ehil kişiler değillerse neden atandılar? Hatta, atandılar da neden hizmet içi eğitim 
görmüyorlar? 

Bu olayların suçlusu ve sorumlusu, bugünkü yönetimdir, bugünkü AKP İktidarıdır. Son yıllarda 
işbaşına getirdiğiniz iş bilmez yönetimler, ehil olmayan, hak etmeyen kişiler ve sözüm ona onlara 
"Ticari kafayla bu işleri sonuçlandırın." diyen zihniyet, bugün yüzlerce ölü, yüzlerce yaralı ve 
milyonlarca lira maddi hasarla karşı karşıyadır. İşi bilen, ehil yöneticiler olsaydı, geçmişte olduğu 
gibi, kurumun bağlı olduğu uluslararası standartlara uygun "furgon" adı verilen yük vagonu konulur, 
yolcuların bumu bile kanamazdı. 

Değerli arkadaşlarım, burası çok önemli, sizin de bilginiz olmayabilir. Uluslararası demir yolu 
taşımacılığında, yolcu güvenliği standartlarına göre yani lokomotiften sonra gelen bu vagon, eskiden, 
eşya, posta veya bavul için kullanılır idi. Dolayısıyla, lokomotiften sonraki ilk vagon, eşya vagonu 
yani demiryollarında "furgon vagon" diye adlandırılan vagon var idi. Maalesef, sizin İktidarınızdan 
sonra anlayış tamamen değişti, bu furgon vagon yerine yani lokomotiften sonraki vagonun yerine 
yolcu vagonu kondu ve son yıllarda özellikle Bilecik ilimizde yaşanan kazalara da baktığımızda, 
ölen vatandaşlarımız bu birinci vagonda bulunmaktadırlar. 

Bakınız, 29 Ağustos 2009 tarihinde Bilecik ilimizde meydana gelen trafik kazasında, bu yolcu 
vagonundaki birinci vagonda 5 tane vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bunlardan bir tanesi de yirmi 
bir yaşında, benim de köylüm olan, yakınım olan bir yeğenim, üniversite öğrencisi Turgay 
Yılmazbaş'ı kaybetmiş bulunuyoruz. Eğer bu gencimiz ve 5 vatandaşımız hemen lokomotifin 
arkasındaki vagonda olmamış olsa idiler, inanın, ikinci veya üçüncü veya dördüncü vagonlardaki 
yolcularımızın burnu kanamadığı gibi bu kardeşlerimiz de ölmeyeceklerdi. Dolayısıyla bu anlayışın, 
bu zihniyetin mutlaka değişmesi gerekir. Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü bu furgon vagon 
sistemini tekrar hayata geçirmelidir. 

Değerli arkadaşlarım, tabii, bu zihniyet, AKP zihniyetinin vatandaşı müşteri görme zihniyetinden 
kaynaklanıyor. Dolayısıyla uygulamalara baktığımızda, Devlet Demiryolları neden bu noktaya geldi 
diye şöyle kısaca bir baktığımızda: Bunlardan bir tanesi, kuruma kalifiye personel yetiştiren Devlet 
Demiryolları Meslek Lisesini kapattınız. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi tamamlayınız. 
Buyurunuz. 
YAŞAR TÜZÜN (Devamla) - Mesleki hastalıklarla uğraşan kurum hastanesini devlet 

hastanelerine devrettiniz. Kurumun çeken, çekilen araç ihtiyacını karşılayan ve üretim merkezleri 
olan başta TÜLOMSAŞ, TÜVASAŞ ve TÜDEMSAŞ'ı devre dışı bıraktınız. Birçok unvanlıyı devre 
dışı bırakıp esnek çalışmayı dayattınız. Birçok istasyon ve gar kapattınız. Kurumun taşınmaz 
mallarını, binalarını, arazilerini haraç mezat sattınız ve maalesef satmaya devam ediyorsunuz. 
Personelin birçok sosyal hakkını elinden aldınız. Entegre taşımacılık konusunda büyük yere sahip 
olan kurumun limanlarını sattınız. Kuruma bir tek çivi bile çakılmaz iken vitrine dönük yapılan 
harcamalar kurumun mali dengesini bozdu, işin içinden çıkamaz hâle getirdi. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi bağlayınız. 
Buyurunuz. 
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YAŞAR TÜZÜN (Devamla) - Evet, değerli arkadaşlarım, istasyonları ve garları, işletme için 
değil de otel ve lokanta olarak planlayıp satmaya başladınız. Dolayısıyla, Devlet Demiryollarının 
düştüğü noktaya sebebiyet veren zihniyet sizin zihniyetiniz, AKP zihniyetidir. 

Bilecik ilimizde yaşanan bu son kazada da başta ilimiz Valisinin yapmış olduğu açıklamaların, 
Devlet Demiryolları Genel Müdürünün yapmış olduğu açıklamaların ve Ulaştırma Bakanının yapmış 
olduğu açıklamaların ne kadar çelişkili olduğunu, birbirini tutmayan açıklamalar olduğunu hepiniz 
biliyor ve görüyorsunuz. 

Bugün böylesine Devlet Demiryollarını ilgilendiren bir konuda AKP İktidarının temsilcisinin, 
Ulaştırma Bakanının burada olmayışını da kınıyorum değerli arkadaşlar! Gündemdeki bu sıcak 
konuya cevap vermeyecek de AKP İktidarı Ulaştırma Bakanı hangi konuya cevap verecek arkadaşlar? 
İnsanlar yollarda ölüyor. Hangi konuya cevap verecek? Bu nasıl Meclis yönetimi anlayışı, bu nasıl 
devlet yönetimi anlayışı? Yakışıyor mu böyle bir iktidar, yakışıyor mu! (CHP sıralarından alkışlar) 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Tüzün, lütfen Genel Kurulu selamlayınız. 
YAŞAR TÜZÜN (Devamla) - Değerli arkadaşlarım... 
AYŞE NUR BAHÇEKAPILI (İstanbul) - Nöbetinde gelecek. Sayın Bakanın nöbetinin olduğu 

bir gün var. 
YAŞAR TÜZÜN (Devamla) - O Bakan yoksa, başka bakan vardır, o gelir cevap verir. Lütfen 

Grup Başkan Vekili olarak siz de bakanlarınızı göreve davet ediniz. Böyle bir şey olabilir mi? 
Sonuç olarak, değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak bu konuların 

araştırılması ve sorunların tespiti için dün bir araştırma önergesi verdik, oy çokluğunuzla bu araştırma 
önergesini kabul edin, bu sorunları tespit edelim, gerekli önlemleri, denetim görevimizi yerine 
getirelim diyor, Genel Kurulu saygıyla selamlıyor, bana cevap vermeyen Bakanı şiddetle kınıyorum! 
(CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Tüzün. 
Gündem dışı üçüncü söz, muharrem ayı ve aşure günü hakkında söz isteyen Adıyaman 

Milletvekili Şevket Köse'ye aittir. 
Buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 
AHMET YENİ (Samsun) - Başka partinin sözcüsü yok mu Sayın Başkan? 
ALİ KOCAL (Zonguldak) - Sizden talep gelmemiş demek ki. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Dün de CHP'nin sözcüsü yoktu. 
3.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse 'nin, muharrem ayı ve aşure gününe ilişkin gündem dışı 

konuşması ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay 'ın cevabı 
ŞEVKET KÖSE (Adıyaman) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Hazreti Hüseyin'in şehit 

edildiği Yas-ı Muharremin ve aşurenin önemi üzerine gündem dışı söz almış bulunmaktayım. Bu 
vesileyle hepinize saygılarımı sunarım. 

Değerli arkadaşlar, ne yazık ki tarihimizde acı ve ıstıraplı günler çok fazladır. Hazreti Hüseyin 
ile ehlibeyit üyeleri, zalimin iktidarı için sözde din uğruna şehit edilmişlerdir. Tarihte bu olay "Kerbela 
olayı" ve bugün ise "aşure günü" olarak anılmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, Kerbela olayı büyük bir acının tablosudur. Hazreti Muhammed'in ailesi, 
zalimin ve haksızın karşısında teslim olmaktansa direnmeyi ve sonuçta da şehit olmayı yeğlemişlerdir, 
haksızlığı hak hâline, yanlışlığı doğru hâline dönüştürmeye çalışan Yezid'in ordusuna karşı aç susuz 
göğüs germişlerdir. 
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İslam dünyasında ve özellikle Alevilerde Hazreti Hüseyin'in Kerbela'daki acısını anmak ve 
anlamak için muharrem yası tutulur. Bu yastaki amaç, bu acıları tekrarlamak ya da öç duygularını 
körüklemek değildir. Muharrem mateminin amacı, bu acıların bir daha yaşanmaması için gerekli 
olan insanlık değerlerini görmektir. Başka bir deyişle, yas tutanlar, bu kadar büyük acının, ihanetin 
karşısında aşkla, insan sevgisiyle hareket etmektedirler. 

Değerli milletvekilleri, hepimizin bildiği gibi, Kerbela'da yaşanan olayı anmak için aşure yapılır. 
Dikkat edecek olursanız, aşure tatlıdır, acıları dindirmek anlamı vardır, yani aşure, böyle büyük 
acıların bir daha yaşanmamasını anlatır. Yine aşurenin içerisinde çok sayıda yiyecek maddesi vardır 
ancak aşure yalnızca birbirinin tadını taşımaz, ayrı bir tadı vardır, farklı farklı yiyecek maddelerinin 
bir araya gelmesi sonucu farklı bir lezzet ortaya çıkmaktadır. Aşure de tıpkı toplum gibidir. Toplumda 
her cinsten, her renkten, her etnik kökenden ve dinden insanlar vardır ve sonuçta hepsinin özelliklerini 
taşıyan farklı bir toplum yapısı ortaya çıkmaktadır. İşte aşure bize böyle bir kardeşliği anlatıyor. 
Aşure yapılırken ya da yenirken Alevi-Sünni, Türk-Kürt, Müslüman-Hristiyan ayrımı yoktur. Aşurede 
bolluk, aşurede bereket, aşurede kardeşlik, kısacası insani değerler vardır. Aşure yapılırken de yerken 
de aynı değerleri taşımaktadır. Aşure yapıldıktan sonra dağıtılmazsa, insanlarla, komşularla 
paylaşılmazsa o aşure, aşure sayılmaz değerli arkadaşlarım. Yani toplumsallaşmayı, paylaşmayı, 
beraber yaşamayı gerektiren bir anlayış vardır aşurede. Aşure çok derin anlamları kapsamaktadır. 
Aşurenin içinde sadece farklı yiyecekler değil, tarih var, farklı yapısından dolayı insanlık var, siyaset 
var, ahlak var, inanç vardır arkadaşlarım. 

Sayın milletvekilleri, günümüzde dini kullanarak Yezid gibi davrananlar yok mu? Maalesef 
vardır. Sivas'ta, Çorum'da, Maraş'ta Yezidler vardı. Uğur Mumcular, Bahriye Üçoklar, Ahmet Taner 
Kışlalılar gibi aydınlarımızı günümüzün Yezidleri katletmedi mi? Bütün bunlara rağmen kimse kin 
tutmadı, hiç kimse öç duygusuyla, öç alma duygusuyla yaklaşmadı olaylara. Güzel ve kimsesiz 
yurdumun bu aydın ve güzel insanlarını, bu güzel toplumu ayırmak kimsenin harcı değildir ve olamaz 
da. İnsanları ayırmak, onların kardeşliğini bozmak, birbirlerine kin tutmasını sağlayacak işler yapmak 
Yezid değil de ya nedir? Hiç kimse ama hiç kimse günümüzün Yezidlerine izin vermemelidir. 

Değerli arkadaşlar, Aleviler muharrem ayında oruç tutarlar, yas tutarlar ve aşure yaparlar. Bu 
dönemde matem vardır, üzüntü vardır, hüzün vardır. Kesici aletlere dokunmazlar. İnsanları kırmamak 
için daha çok çaba sarf ederler. Hazreti Hüseyin'in acısını anlamak için az su içerler ve asla iftar 
yapmazlar. 

Maalesef Hükümet samimiyetsiz tavırlarla, Alevi açılımı yapmak için çeşitli çalışmalar 
yapmaktadır. Somut adımlar atılsın dedik ve Hükümeti her türlü iyi niyetimizle uyardık ama maalesef 
iyi niyetler hiçbir zaman göz önünde bulundurulmadı. "Cemevleri resmî ibadethane sayılsın." dedik, 
olmadı. Dün, biliyorsunuz, yine bu kürsüde "Sivas Madımak Oteli müze yapılsın." dedik, yine ret oyu 
verdiniz. Hükümet tehlikeli denemeler yapmamalıdır değerli arkadaşlar. İktidarın Aleviliği yeniden 
tanımlamak gibi bir amacı olduğunu sezmekteyim, Hükümet bu yola inşallah girmez. Biz 
önerilerimizi sıralıyoruz, Hükümet samimiyse bunları kabul etsin. 

Değerli milletvekilleri, hükümet olunur ama iktidar olmak başka şeydir. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi tamamlayınız. 
ŞEVKET KÖSE (Devamla) - Teşekkür ederim Başkanım. 
Güçlü olunur ancak bu gücü doğru kullanmak başka şeydir. Daima haklı olmayı, doğru olmayı, 

mağdurun, masumun yanında olmayı bilebilmek bir erdemliliktir. 
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Değerli arkadaşlar, Hükümet maaşlara azıcık da zam yaptı son günlerde. Sonra, maaşlar daha 
vatandaşların eline geçmeden benzine, vergiye, sigaraya zam yaptı. Yapılan zamların her 100 Türk 
lirasında 69 lira da vergi vardır. Son, bugün manşetlerde gördünüz, emekliler diyor ki: "Alın zammı 
başınıza çalın!" 

Değerli arkadaşlar, işte bu mağdur vatandaşlarımızın, Tekel işçilerinin yanında olabilirseniz o 
zaman iktidarsınız. Pırlantanın değil de ekmeğin fiyatını artırırsanız hiçbir zaman iktidar olamazsınız. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken Yas-ı 
Muharrem ayının kabul olmasını diler, yüce heyetinize en derin saygılarımı sunmak isterim. (CHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Köse. 
SONER AKSOY (Kütahya) - Petrole gel... 
ŞEVKET KÖSE (Adıyaman) - Ne sırıtıyorsun? Ne gülüyorsun öyle? Ciddi ol, ciddi ol! Biraz 

kutsal mekâna samimi ve saygılı ol. Yakışmıyor sana! 
BAŞKAN - Sayın Köse.. . 
SONER AKSOY (Kütahya) - Ben bir şey demedim ki, petrole gel dedim. 
ŞEVKET KÖSE (Adıyaman) - Biraz samimi ve ciddi ol bu günde. Ayıptır, utan biraz! En son 

beni de kızdırdınız. 
SONER AKSOY (Kütahya) - Ben bir şey demedim ki. 
ŞEVKET KÖSE (Adıyaman) - Yaşından başından utan be! Komik şeyler mi anlatıyorum? 
SONER AKSOY (Kütahya) - Ben bir şey demedim ki. Beğenmediysen geri alayım... 
RECEP KORAL (İstanbul) - Ya, yeter artık, uzatma, yeter! 
BAŞKAN - Hükümet adına Kültür Bakanı Ertuğrul Günay cevap verecektir. 
Buyurunuz Sayın Günay. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERTUĞRUL GÜNAY (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; bir değerli arkadaşımız, hepimizin ortak kültürünün önemli hassasiyet noktalarından 
birisine ilişkin bir konuyu gündeme getirdi. Ben de hepimizin ortak kültürünün, ortak duyarlılığının 
özel alanlarından birisi olan bu konuda düşüncelerimi sizlerle paylaşmak için huzurunuza geldim. 

Muharrem ayı bizim toplumumuzun, bizim kültürümüzün özel tarihlerinden birisidir. Çok güzel 
bir tevafukla bu yıl Hazreti Mevlânâ'nın, Şeb-i Aruz'un 736'ncı yılıyla, yıl dönümüyle muharrem 
ayının birinci gününü aynı anda idrak ettik. Bu da bize, Anadolu'daki inançların ne kadar iç içe 
yaşadığını, ne kadar birbirinden ayrılmaz bir bütün oluşturduğunu, Mevlânâ'nın, Yunus Emre'nin, 
Hacı Bektaş'ın, Hacı Bayram Veli'nin, hepsinin bizim ortak kültürümüz, ortak duyarlılığımız 
açısından bir bütünlük oluşturduğunu bir kez daha hatırlamamıza vesile oldu. 

Gerçekten bizim toplumumuz bu inanç kümeleri arasında derin ayrılıklar gözetmez. Biz Hazreti 
Muhammed'in anasını, Hazreti Muhammed'in kızını birbirinden ayırmayız. Hatta Hazreti İsa'nın 
anasını aziz sayarız. Böyle engin, derin, tarihle iç içe, Meryem anamızdır, Fatma anamızdır, Emine 
anamızdır, hepsi bizim ve onların inançlarını, hepsini aynı Yaradan'ın ürünleri olarak bir, aziz ve 
kutsal sayarız. 

Geçmiş yıllarda topraklarımızda, çok eski yıllarda Ön Asya topraklarında, yakın yıllarda 
Anadolu topraklarında çeşitli acılar, çeşitli tuzaklar, çeşitli olumsuzluklar yaşandı geldi. Şimdi, bunları 
tarihe gömmek istiyoruz ve bunları tarihin acı hatıraları olarak hafızamızda bir yere yazmak, ibret 
dersi olarak yazmak ama bir daha tekrarlanmaması için de demokrasi ve hukuk devleti bilincimizi 
güçlendirmek istiyoruz. 

- 4 7 9 -
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Demin değerli arkadaşım gündeme getirdi. Soğuk savaş devleti tasfiye olmamak için, 2000'lere 
doğru gelirken, 90'lann sonunda soğuk savaş dünyası yıkılınca yeni düşmanlar üretmeye çalıştı. 
Toplumumuzun bir inanç kümesini, toplumumuzun bir etnik kümesini, toplumumuzun duyarlı bir 
büyük inanç kümesini zaman zaman soğuk savaşın düşman kavramları yerine koymaya, onları 
provoke etmeye, onların acıları üzerinden düşmanlıklar yaratmaya çalıştı. 

Burada sevgili ve rahmetli Uğur Mumcu'nun ismi anıldı biraz önce. Sevgili ve rahmetli Uğur 
Mumcu, geçmiş yıllarda defaatle sütununda, aynı silahın acılı bir Anadolu kasabasında, aynı silahın 
her iki mahallede suç aleti olduğunu defalarca yazdı. 

Büyük oyunlar oynandı ülkemizde, yakın yıllarda, son çeyrek yüzyılda büyük oyunlar oynandı; 
Maraş'ta oynandı, Çorum'da oynandı, Sivas'ta oynandı. İzin verilse hâlâ oynanmaya çalışılacak, izin 
verilse hâlâ aynı kör kurşunlar, aynı karanlık eller, aynı karanlık silahlar, farklı mahallelerde aynı 
silahla toplumun bir etnik kümesini, bir inanç kümesini, bir düşünce kümesini birbirine karşı 
kışkırtmaya çalışacaklar. Şimdi artık bu olmasın diye uğraşıyoruz. Şimdi artık bu tuzaklar yeniden 
Türkiye'nin önüne ayak bağı olmasın diye uğraşıyoruz. Şimdi artık demokrasi içselleştirilsin, herkes 
birbirinin varlığına saygı göstersin, tahammül değil saygı göstersin. 

Kim kime tahammül edecek? Bu topraklarda hepimiz birbirimiz kadar hak sahibiyiz. Kim kime 
tahammül edecek? (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

Hayır, hepimiz birbirimizi sevgiyle ve saygıyla anlayalım, kucaklaşalım ve inanç farklılıklarımız, 
etnik köken farklılıklarımız, düşünce farklılıklarımız düşmanlık nedeni olmasın, zenginlik nedeni 
olsun. 

"Barika-i hakikat müsademe-i efkârdan doğar." diyor Namık Kemal. 
Farklı fikirler olmasa... 
"Kim okurdu, kim yazardı? 
Bu düğümü kim çözerdi? 
Koyun kurt ile gezerdi. 
Fikir başka başk'olmasa." diyor Aşık Veysel. 
Diyalektik söylüyor, Anadolu'dan bir âmâ ozan evrensel diyalektiği ifade ediyor dört mısrada. 
Ama maalesef bu farklılıklarımız, maalesef bu zenginlik sayacağımız o farklı renklerimiz bir 

dönem birtakım hainler tarafından tuzak, birtakım karanlık oyun aracı yapılmaya çalışıldı. Şimdi 
bunlar geride kalsın diye uğraşıyoruz. Bizim şu barış dediğimiz, kardeşlik dediğimiz, millî birlik, 
bütünlük ve kardeşlik açılımı dediğimiz, işte bu tuzaklara artık Türkiye düşmesin, artık birbirimizin 
düşüncesine düşünceyle cevap verelim, birileri aramıza kan davası, kara oyun sokmasın içindir. 
Arkadaşım bunları söylemeye vesile verdiği için çok teşekkür ederim. 

Dün, elimde Avrupa Birliğinin İlerleme Raporu vardı. Avrupa Birliğinin İlerleme Raporu'nu, 
kendimizle ilgili bölümleri özellikle dikkatli okudum. Eleştiriler var, olumlu tespitler var. Elbette 
daha yürüyeceğimiz uzun ince bir yol var. Orada deniyor ki: "İlk defa Türkiye Cumhuriyeti'nde bir 
iktidar, bir hükümet farklı inanç kümelerini ciddi biçimde muhatap aldı, Alevi toplumunu ciddi 
biçimde muhatap aldı, onlarla resmî biçimde bir program çerçevesinde oturmak, sadece bir diskurun 
dışında, sadece bir politik söylemin dışında, oturmak, onların sorunlarını bir masaya koymak ve 
çözüm aramak konusunda ilk defa adımlar attı." Çözüldü mü Türkiye'nin etnik meseleleri, 
Türkiye'nin inanç kümelerinin meseleleri? Çözülmedi, çünkü derinden gelen, uzun yıllardan gelen 
ihmaller var, acılar var, sancılar var. Ama, bunu Avrupa dışarıdan bakıyor görüyor, ilk defa, bu, ciddi 
bir program konusu hâline getirilmeye başlandı. 
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Elbette sorunlar var. Bu ülkede -kimse alınmasın, biz büyük bir devletiz, eksiğimizi, yanlışımızı, 
fazlamızı kendimiz söyleyebilmeliyiz- geçmiş yıllarda inkarcılıklar yaşandı. O yüzden, biz bazı 
meseleleri şu anda çözmekte zorlanıyoruz. Geçmiş yıllarda... Ben hatırlıyorum, adına "Milliyetçi 
Cephe" denilen, bundan yirmi beş yılı aşkın bir dönemden daha eski bir iktidar döneminde bazı inanç 
kümelerinin, bizim için çok aziz olan ve çok vatansever olduklarını çeşitli olaylarla bildiğimiz inanç 
kümelerinin hakkında aşağılayıcı, okul kitaplarında sözcükler vardı. Şükürler olsun, bunları artık 
tartışma dışına çıkardık. Ama hâlâ sorunlarımız yok mu? Elbette, hâlâ var. Ama, yapılanları, iyi 
niyetle yapılanları görürsek, iyi niyetle yapılanları sadece bir muhalefet mantığı içinde eleştirmek 
için eleştirmez de yapılanları görür, fazlasını ister "Bu yetmez, bunu yapıyorsunuz, güzel ama daha 
fazlasını yapın." dersek işi kolaylaştırırız. Yine, Yunus'un güzel bir sözü var "Gelin tanış olalım, işi 
kolay kılalım." diye. Bizim tanışmaktan korkmamamız gerekiyor. Tanışmaktan vazgeçmeyelim. 
Birbirimizi dinlemekten, birbirimizin yaptığı iyi niyetli gayretleri, İyi niyetli çabaları desteklemekten 
ama daha fazlasını istemekten sakınmayalım. Onu yaptığımız zaman öyle zannediyorum ki, sorunları 
çözmek konusunda daha büyük bir mesafe alacağız. 

Değerli arkadaşlarım, muharrem ayı bundan sonra acılarımızı hatırlamaya değil, barışı, dostluğu, 
o aşurenin lezzetini hatırlamaya vesile olsun dilerim. 

Aşure hangi evde pişmiyor ki? Muharrem ayında aşure Anadolu'da sadece Alevi yurttaşlarımızın 
evinde mi pişiyor? Hangi evde pişmiyor ki? Hangi kazanda kaynamıyor ki? Aşurenin tadını 
hissetmeyen hangi Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı vardır ki? (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

Bu, bizim birliğimizin, bizim dayanışmamızın, bizim kardeşliğimizin vesilesi olsun dilerim. 
Yapılanları görelim, daha fazlasını isteyelim. Ben de bundan yanayım ama yapılanları görelim. 

Bu vesileyle, değerli arkadaşlarım, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altına yeni giren bir 
siyasi partimize, Barış ve Demokrasi Partisinin değerli mensuplarına, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
çatısı altında, demokrasi içinde, hukuk devleti içinde yapacakları mücadelede başarılar diliyorum. 

ALİ KOCAL (Zonguldak) - Hükümet adına mı, kendi adınıza mı söylüyorsunuz? 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERTUĞRUL GÜNAY (Devamla) - Parlamentomuzu, Sayın 

Başkan sizi ve bütün arkadaşlarımı, değerli arkadaşlarım hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. 
(AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Günay, 
Gündeme geçiyoruz. 
Sayın milletvekilleri, Sağlık Bakanı Sayın Recep Akdağ, gündemin "Sözlü Sorular" kısmında 

yer alan sorulardan 1 ,22 ,29 ,31 ,33 ,37 ,38 ,39 ,40 , 5 7 , 6 3 , 6 8 , 7 3 , 83,85, 183, 184, 185, 186, 199, 
221, 222, 224,229, 250 ve 522'nci sıralarındaki soruları birlikte cevaplandırmak istemişlerdir. 

Sayın Bakanın bu istemini yeri geldiğinde ve sırası geldiğinde yerine getireceğiz. 
Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır. 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin üç önerge vardır, ayrı ayrı okutuyorum: 

V.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 
1.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 milletvekilinin, Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve 

Dayanışma Genel Müdürlüğünün çalışmalarının araştırılması amacıyla Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/498) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen kırsal 

alanda sosyal destek projesi, gelir getirici projeler, istihdam eğitimi projeleri, sosyal hizmet projeleri, 
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geçerli istihdam projeleri, toplum kalkınma projelerinin kimlere, hangi şartlarda, nasıl verildiğine 
dair Anayasanın 98. İçtüzüğün 104 ve 105. maddeleri gereğince Meclis araştırması yapılmasını arz 
ve teklif ederiz. 

1) Reşat Doğru (Tokat) 
2) Osman Durmuş (Kırıkkale) 
3) Kamil Erdal Sipahi (İzmir) 
4) Mehmet Şandır (Mersin) 
5) Murat Özkan (Giresun) 
6) İsmet Büyükataman (Bursa) 
7) Münir Kutluata (Sakarya) 
8) Beytullah Asil (Eskişehir) 
9) Abdülkadir Akçan (Afyonkarahisar) 
10) Hasan Çalış (Karaman) 
11) Tunca Toskay (Antalya) 
12) Zeki Ertugay (Erzurum) 
13) Mithat Melen (İstanbul) 
14) Atila Kaya (İstanbul) 
15) Sabahattin Çakmakoğlu (Kayseri) 
16) Cemaleddin Uslu (Edirne) 
17) Yılmaz Tankut (Adana) 
18) Şenol Bal (İzmir) 
19) Kemalettin Nalcı (Tekirdağ) 
20) Hakan Coşkun (Osmaniye) 
21) Osman Ertuğrul (Aksaray) 
Gerekçe 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünün misyonu, Adil bir gelir dağılımının 

sağlanmasına katkıda bulunmak, yoksullukla mücadele kapsamında kaynakların etkin bir biçimde 
kullanılmasını sağlamak, temel ihtiyaçlarını karşılamaktan yoksun nüfusun en yoksul diliminde yer 
alan vatandaşlarımızı sosyal yardımlarla desteklemek; üretim ve istihdama yönelik projeleri sürekli 
kılarak vatandaşların toplumsal hayata entegre olmalarını sağlamak, kamu kuruluşları, sivil toplum 
kuruluşları, vatandaşlar ve diğer paydaşlar ile eşgüdüm içerisinde çalışarak sosyal yardımların etkin 
bir biçimde dağıtılmasını sağlamak ve bu doğrultuda sosyal yardım politikaları geliştirmektir. 

Genel Müdürlük bu görevlerini, vatandaşlarımızın kimseye muhtaç olmadan devlet desteği ile 
gelir getirici projeler üreterek, üretici ve istihdam yaratıcı duruma gelmelerini sağlamaktadır. 
Kurumun bunu gerçekleştirirken, küçük ölçekli girişimcileri özendirmek ve halkımızın geçim 
seviyesini yükseltmek için de ekonomik kaynakları etkin bir biçimde kullanması gerekmektedir. 
Burada amaç sosyal adalet olgusu içinde adil bir uygulama yapılmasıdır. 

Ancak gerek yazılı ve gerekse görsel basında yer alan bazı haberler ve illerden gelen bilgiler 
doğrultusunda, bu tür kaynakların ve projelerin muhtaç insanlara değil de partizanlık yapılarak 
taraftarlara verildiği şeklindedir. 

Kamu vicdanının rahatlaması ve Genel Müdürlüğün amaçları doğrultusunda çalışma yapmaları 
için bu konunun meclis tarafından araştırılması ve gerekli önlemlerin alınması için Meclis araştırması 
açılması uygun görülmektedir. 

Araştırma Önergemiz bu amaçla hazırlanmıştır. 
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2.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 milletvekilinin, belediyelerin mali sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/499) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ülke genelindeki belediyelerimizin içinde bulunduğu mali sıkıntıların araştırılarak, alınması 

gereken tedbirler konusunda Anayasanın 98. İçtüzüğün 104 ve 105. maddeleri gereğince Meclis 
araştırması yapılmasını arz ve teklif ederiz. 

1) Reşat Doğru (Tokat) 
2) Osman Durmuş (Kırıkkale) 
3) Kamil Erdal Sipahi (İzmir) 
4) Mehmet Şandır (Mersin) 
5) Hasan Çalış (Karaman) 
6) Murat Özkan (Giresun) 
7) İsmet Büyükataman (Bursa) 
8) Beytullah Asil (Eskişehir) 
9) Abdülkadir Akçan (Afyonkarahisar) 
10) Münir Kutluata (Sakarya) 
11) Mithat Melen (İstanbul) 
12) Tunca Toskay (Antalya) 
13)AtilaKaya (İstanbul) 
14) Zeki Ertugay (Erzurum) 
15) Cemaleddin Uslu (Edirne) 
16) Şenol Bal (İzmir) 
17) Kemalettin Nalcı (Tekirdağ) 
18) Osman Ertuğrul (Aksaray) 
19) Yılmaz Tankut (Adana) 
20) Hakan Coşkun (Osmaniye) 
21) Sabahattin Çakmakoğlu (Kayseri) 
Gerekçe 
Belediye yönetim ve hizmetlerinin varlık nedeni insanların sosyal ve ekonomik nedenlerle bir 

arada yaşama mecburiyetleridir. Bir ülke sınırları içerisinde yaşayan vatandaşların genel müşterek 
ihtiyaçlarını karşılayan devlet organizasyonu içerisinde, mahalli müşterek ihtiyaçların giderilmesinde 
belediye organizasyonları gerekmektedir. 

Bu nedenle ülkelerin neredeyse tamamında görev, yetki ve sorumluluklar merkezi idare ile 
mahalli idareler arasında ve değişik oranlarda paylaşılmaktadır. Ülkelerin tarihleri, siyasal gelenekleri, 
sosyal ve ekonomik yapıları merkezi ve mahalli idare arasındaki ilişkilerde önemli etkilere sahiptir. 
Türkiye'de de yerel yönetimler ve özellikle belediyeler konusu görev, yetki ve sorumlulukları 
açısından çok farklı süreçlerden geçerek bugüne ulaşmıştır. 21. yüzyılın hemen başlarında bugün 
Türkiye'nin en tartışmalı konuları arasındaki yerini korumakta, her hükümetin programında yer alan 
ve hakkında birkaç kez reform tasarıları hazırlanan bir özellik arz etmektedir. Bu nedenle yerel 
yönetimlerin güçlendirilmesi yönündeki eğilim ve beklentiler her geçen gün hızla artmaktadır. Çünkü 
yönetimin ve demokrasinin temel uygulama alanlarından biri olan belediyelerimiz; 

Belde halkının içinde yaşadığı çevrenin iyileştirilmesi, imar düzenlemelerinin yapılması, su, 
kanalizasyon, yol, cadde, garaj, pazaryeri, park ve dinlenme alanları gibi tesislerin yapılması, 
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1) Mithat Melen (İstanbul) 
2) Hüseyin Yıldız (Antalya) 
3) Kadir Ural (Mersin) 
4) Mehmet Ekici (Yozgat) 
5) Abdülkadir Akçan (Afyonkarahisar) 
6) Osman Durmuş (Kırıkkale) 
7) Faruk Bal (Konya) 
8) Mehmet Şandır (Mersin) 
9) Hasan Çalış (Karaman) 
10) S. Nevzat Korkmaz (İsparta) 
11) Hakan Coşkun (Osmaniye) 
12) Bekir Aksoy (Ankara) 
13) Cemaleddin Uslu (Edirne) 
14) Kemalettin Nalcı (Tekirdağ) 
15) Osman Çakır (Samsun) 
16) İsmet Büyükataman (Bursa) 
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Halka açık yerlerin temizliği, burada satılan gıdaların kontrolü, çevre temizliği, halkın mal ve 
can güvenliğini sağlayacak itfaiye hizmetlerinin sunulması, 

Yaşlı ve kimsesizlerin korunması için gerekli tesislerin kurulması, kütüphane, sağlık tesisleri, 
spor tesisleri, hayvanat bahçesi, hamam ve halk plajlarının kurulması, 

Beldenin yapılaşmasına yön vermek amacıyla imar planları yapmak ve uygulamak, bina ve 
işyerlerine ruhsat vermek, bazı yiyecek maddelerinin sağlığa uygunluğunu ve etiketlerini kontrol 
etmek ile şehir içi ulaşım belediyelerin temel görevlerindendir. 

Kendi uhdesinde olan görevlerini yerine getirmeye çalışan belediyelerimiz Sigorta, Emekli 
Sandığı, çeşitli vergiler ve kullanmış oldukları krediler dolayısıyla ağır bir borç batağı içerisinde 
bulunmaktadırlar. 

İller Bankası ve merkezi idareden gönderilen ödenekler çalışan personelin maaşını bile 
karşılayamaz durumdadır. Çünkü gönderilen paralar yukarıda bahsedilen vergi ve kredi borçlarına 
kesilmektedir. 

Bu durum hem belediye hem de personel nezdinde sıkıntı yaratmakta, para olmadığı için de 
yapılması gereken mecburi hizmetler yapılamamaktadır. 

Belediyelerimiz mali durumları iyileştirildiği takdirde halkımıza daha iyi ve kaliteli hizmet 
verebilecek, vatandaşlarımız rahat ve huzurlu bir yaşam standardına ulaşmış olacaklardır. 

Meclis Araştırma önergemiz bu amaçla hazırlanmıştır. 
3.- İstanbul Milletvekili Mithat Melen ve 20 milletvekilinin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu 

bölgelerindeki ekonomik ve sosyal sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/500) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
16 Kasım 2009 

Önceliği insan olan ve insanı esas alan bir yapının Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 
oluşturulması amacıyla, yaşanan ekonomik ve sosyal sorunların nedenleri, bu sorunlara karşı alınacak 
önlemler, çözüm önerileri ve gerekli politikalann oluşturulması amacıyla Anayasa'nın 98. ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 104. ve 105. Maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını 
saygılarımızla arz ve teklif ederiz. 
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17) Mustafa Kalaycı (Konya) 
18) Necati Özensoy (Bursa) 
19) Muharrem Varlı (Adana) 
20) Süleyman Lâtif Yunusoğlu (Trabzon) 
21) Gürcan Dağdaş (Kars) 
Gerekçe: 
Nüfusumuzun %15-16'sının yaşadığı Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki, 21 ilin 

kalkınamamışlık sorunu bölgede yaşayanlarca bir kader olarak algılanmaktadır. Bölge insanının 
kendini eşit vatandaş görebileceği bir modele gereksinim vardır. Güneydoğu ve Doğu Anadolu ile 
ilgili esas sorun, aslı insan olan bölge refahını arttırmaktır. İnsanın sağlıklı, eğitimli, iş sahibi ve 
üretici olması, temel ihtiyaçlarını rahat görebilen, üreterek refah düzeyini arttırabilen, eğitim düzeyi 
yüksek bir insan ve iş gücü yapısı gerekmektedir. Kültürel sorunlar dolayısıyla bu bölgenin 
insanlarının kendilerine eşit davrandığını bilmesi gerekmektedir. 

Bugüne kadar Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin kalkınmasıyla ilgili birçok çalışma ve 
proje yapılmış, bazıları başarılı olmuştur. Ancak yeni bir yapılanmaya gereksinim vardır. 

TÜİK verilerinde, Millî Gelirin bölgelere dağılımı, bilgi üretmeme, bölgesel eşitsizlik, işsizlik, 
sağlık ve eğitim problemleri vurgulanmaktadır. Bölgedeki kent yoksulluğu ön plandadır. 2002-2006 
dönemi teşvik yatırımlarının batı illerine ortalama %20 verilirken, %9'un Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu Bölgesine verildiği gözlenmektedir. Kamu harcamalarından nüfus başına Türkiye 
ortalamalarının çok altında pay alan bölgenin mahalli idare harcamalarında Türkiye ortalamasının çok 
altında pay almaktadır. Kentleşme oranı % 60'a yaklaşan bazı illerde Türkiye ortalamasını geçen 
bölgenin kent sorunlarının hızla büyüdüğünü ancak sorunları çözmeye dönük altyapı yatırımları ve 
mahalli idarelere merkezden aktarılan paylarının hep düşük kaldığı göze çarpmaktadır. 

Cumhuriyet sonrası uygulanan makro ölçekli ekonomi ve bölge politikaları sonucu zaten sosyo
ekonomik gelişme açısından diğer bölgelerin gerisinde seyreden ve yapısal sorunlarla boğuşan bölge 
ekonomisinin dışa açılma ve ihracata dayalı büyüme stratejisi sonucunda daha da gerilediği 
görülmüştür. 2007'de Doğu illeri kişi başına 250.-TL Yerel İdare Harcaması alırken, Batı illeri 1000.-
TL'nin üzerinde harcama almıştır. 

Bölgenin temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktaki gerilemenin, kentte göçü hızlandırdığı 
ve kentleşme oranının hızla düştüğü görülmüştür. 2002-2008 yılları arasında ise büyükbaş ve 
küçükbaş hayvan sayıları neredeyse sabit kalmıştır. Ekonomik olarak sulamaya elverişli arazi miktarı 
en fazla Erzurum, Ağrı, Kars, Malatya ve Muş'taki araziler suyla henüz buluşturulamamıştır. Toprak 
reformu yapılmamış ve arazi toplulaştırma yatırımları gerçekleştirilememiştir. Bölgede mutlaka 
üretim maliyetleri düşürülmelidir. 

Güneydoğuda doğurganlığın yüksek olması nedeniyle göç olmuyormuş gibi gözükmesi 
normaldir. Çocuk ölümlerinin de çok olduğu göz önüne alınarak, bölgede eğitime de ayrıca önem 
verilmeli, yeterince üniversite açılmalı, kızların ve kadınların eğitimine önem verilmeli ve mutlaka 
ilköğretime ve okul öncesi eğitime ağırlık verilmelidir. 

BELDES-KÖYDES uygulamasında bile bölgeye nüfus başına Türkiye ortalamasının altında 
ödenek ayrılmıştır. Durumun bu kadar ciddi boyutlara ulaşmış olmasına rağmen hala Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yaşanan sıkıntıların giderilmesinde ciddi bir adım atılmamıştır. 
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Bölgenin imkânları doğru kullanılmalıdır. Bugüne kadar bölgenin olanaklarının çok doğru 
kullanıldığı söylenemez. Çağlar önce ilk buğdayın ve koyunun ehlileştirildiği yer olan bu bölgede 
bugün koyun ve buğday üretimi bile yeterli değildir. Engellemeleri bahane edip bölgenin 
kalkmabilirliğini harekete geçirmemek politika yanlışlarından doğmaktadır. Asıl olan mevcut yapıyı 
ortaya çıkarmak ve bu yapı üzerine yeni bir yapı inşa etmekte mümkündür. 

Önceliği insan olan ve insanı esas alan bir yapının Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 
oluşturulması amacıyla, yaşanan ekonomik ve sosyal sorunların nedenleri, bu sorunlara karşı alınacak 
önlemler, çözüm önerileri ve gerekli politikaların oluşturulması amacıyla Anayasa'nın 98. ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 104. ve 105. Maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını 
arz ve teklif ederiz. 

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

görüşmeler, sırası geldiğinde yapılacaktır. 
Sayın milletvekilleri, on dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 16.01 

# 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 16.15 

BAŞKAN : Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU 
KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Gülsen ORHAN (Van) • 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 44'üncü Birleşiminin İkinci 
Oturumunu açıyorum. 

Şimdi gündemin "Sözlü Sorular" kısmına geçiyoruz. 
Sağlık Bakanı Sayın Recep Akdağ, gündemin "Sözlü Sorular" kısmında yer alan sorulardan 1, 

22 ,29 ,31 ,33 ,37 ,38 ,39 ,40 ,57 , 63 ,68 ,73 ,83 ,85 , 183, 184, 185,186, 199,221,222,224,229, 250 
ve 522'nci sıralardaki soruları birlikte cevaplandıracaktır. 

VI.- SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
/.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru 'nun, dünya zenginleri listesindeki kişilerin vergi borcu olup 

olmadığına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/646) ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ 'ın 
cevabı 

2.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, çocuk nörologu olmayan ilimize ilişkin sözlü soru 
önergesi (6/789) ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı 

3.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, halkın beslenme biçim ve alışkanlıklarının 
araştırılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/834) ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı 

4.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru 'nun, Reşadiye 'deki uzman doktor açığına ilişkin sözlü soru 
önergesi (6/843) ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ 'ın cevabı 

5.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, ihalelere ilişkin sözlü soru önergesi (6/847) ve Sağlık 
Bakanı Recep Akdağ 'ın cevabı 

6.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığından hayatını 
kaybedenlere ilişkin sözlü soru önergesi (6/872) ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı 

7.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığına karşı 
bilinçlendirmeye ilişkin sözlü soru önergesi (6/873) ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı 

8.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığına karşı 
uluslararası çalışmalara ilişkin sözlü soru önergesi (6/874) ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ 'ın cevabı 

9.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığına karşı aşı 
geliştirilmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/875) ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ 'ın cevabı 

10.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz 'ün, sağlık kurumlarındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin 
sözlü soru önergesi (6/913) ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı 

11.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu 'nun, bir sağlık ocağının personel ihtiyacına 
ilişkin sözlü soru önergesi (6/936) ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı 

12.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep'te böbrek nakli merkezi kurulmasına 
ilişkin sözlü soru önergesi (6/955) ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ 'ın cevabı 

13.- Sımak Milletvekili Sevahir Bayındır'ın, bebek ölümleri meydana gelen bir hastanenin 
denetimine ilişkin sözlü soru önergesi (6/967) ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'm cevabı 

14.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru 'nun, Tokat Devlet Hastanesine MR cihazı alımına ilişkin 
sözlü soru önergesi (6/984) ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ 'ın cevabı 

15.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'dakiyatak işgal oranlarına ilişkin sözlü soru 
önergesi (6/986) ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ 'ın cevabı 
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16.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, eczacılar ve eczaneler hakkındaki kanunda 
değişiklik yapılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1147) ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı 

17.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, eczanelerin reçete üzerinden tahsil ettiği muayene 
ücretlerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1149) ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı 

18.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, eczacıların yaptığı bazı işlemlere ilişkin sözlü soru 
önergesi (6/1150) ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı 

19.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru 'nun, kapanan eczanelere ilişkin sözlü soru önergesi (6/1151) 
ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı 

20.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'in sağlık hizmetlerindeki bazı 
ihtiyaçlarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1172) ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı 

21.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru 'nun, memurlardan alınan tedavi katılım payına ilişkin sözlü 
soru önergesi (6/1213) ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ 'ın cevabı 

22.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, doğum vakalarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1214) 
ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı 

23.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ağrı-Eleşkirt'teki yatırımlara ilişkin sözlü soru 
önergesi (6/1216) ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı 

24.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'te engelli raporlarının çabuklaş
tırılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1222) ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı 

25.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru 'nun, onkoloji hastanesi ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi 
(6/1251) ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı 

26.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru 'nun, Tokat 'ta onkoloji hastanesi yapılıp yapılmayacağına 
ilişkin sözlü soru önergesi (6/1580) ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ 'ın cevabı 

Şimdi soru önergelerini okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Maliye Bakanı Kemal Unakıtan tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını 
arz ederim. 

Dr. Reşat Doğru 
Tokat 

Soru: Bir dergi tarafından yapılan çalışmada dünyanın zenginleri listesinde ilk 500 kişide 35 adet 
vatandaşımız yer almıştır. Bunların şahıslarının ya da şirket vb. şekilde ortak oldukları kuruluşlarının 
vadesi geçmiş veya vadeye bağlanmış vergi borcu var mıdır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Recep Akdağ tarafından sözlü olarak 

cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim. 
Tayfur Süner 

Antalya 
SSPE, kızamığa karşı aşılanmamış, aşılandığı hâlde yeterli bağışıklık düzeyine ulaşmamış veya 

aşılanmadan önce kızamık geçirmiş çocuklarda ortaya çıkan ölümcül bir hastalıktır. SSPE'nin kesin 
bir tedavisi bulunmamaktadır. Hastalık, ancak virüsün yayılmasını geciktiren ilaçlarla kontrol altına 
alınabilmektedir. Sadece Diyarbakır'da 135 bilinen SSPE hastası bulunmaktadır. Ancak buradaki 
hasta sayısının 250 civarında olduğu tahmin edilmektedir. Buna rağmen acı olan taraf, Diyarbakır 
Çocuk Hastanesinde görevli bir "çocuk nörologu" bulunmakta olduğudur. Bu doktor izinli olduğu 
zaman yerine müdahale edecek bir başka doktor bulunmamaktadır. 

Soru 1: Kaç ilimizde "çocuk nörologu" yoktur? 
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Soru 2: Bu hastalıktan dolayı tedavi görmek için şehir dışına çıkan hasta yakınlarına yer ve 
ulaşım desteği sağlamayı düşünüyor musunuz? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sağlık Bakanı Sayın Recep Akdağ tarafından sözlü olarak 

cevaplandırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Dr. Reşat Doğru 
Tokat 

Soru: Beslenmeye bağlı sağlık problemlerinin çözümü için, halkımızın beslenme biçim ve 
alışkanlıkları üzerine bir araştırma yapmayı düşünüyor musunuz? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sağlık Bakanı Sayın Recep Akdağ tarafından sözlü olarak 

cevaplandırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Dr. Reşat Doğru 
Tokat 

Soru: Tokat Reşadiye ilçemizde uzman doktor açığı mevcuttur. Reşadiye ilçemizin özellikle yaz 
aylarında nüfusu artmaktadır, uzman doktor açığının giderilmesi için Reşadiye ilçemize atama 
yapmayı düşünüyor musunuz? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sağlık Bakanı Sayın Recep Akdağ tarafından sözlü olarak 

cevaplandırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Dr. Reşat Doğru 
Tokat 

Soru: 16.06.2008 tarihli ülke genelinde yayın yapan bir gazetede, Kamu İhale Kurumu 
Başkanına atfen yayınlanan haberde mevzuata aykırılık nedeniyle en fazla Sağlık Bakanlığının 
ihalelerinin iptal edildiği haberi yayınlanmıştır. Bakanlığınız merkez ve taşra teşkilatı tarafından; 

1- 2007 yılında kaç ihale yapılmıştır? 
2- Bu ihalelerden kaç tanesi Kamu İhale Kurumu tarafından iptal edilmiştir? 
3- Teftiş Kurulu Başkanlığınızca veya muhakkikler vasıtası ile şikâyet üzerine ya da normal 

denetim sırasında usulsüzlük tespit edilerek incelenen ve iptal edilen ihale sayısı kaçtır? 
4- 2006 ve 2007 yıllarında Teftiş Kurulu Başkanlığınca teşkilatlarınızda yapılan normal denetim, 

inceleme ve soruşturma sayısı ne kadardır? 
5- Gazete haberinde belirtildiği şekilde, mevzuata aykırılık nedeniyle ihalelerin iptal edilmemesi 

için ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sağlık Bakanı Sayın Recep Akdağ tarafından sözlü olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Dr. Reşat Doğru 

Tokat 
Soru: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığının ilk görüldüğü Kelkit vadisinde bugüne kadar ve 

ülke genelinde kaç kişi hayatını kaybetmiştir? 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sağlık Bakanı Sayın Recep Akdağ tarafından sözlü olarak 

cevaplandırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Dr. Reşat Doğru 
Tokat 

Soru: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığının nedeniyle can kaybı her gün artmaktadır. 
Halkımızın bilinçlendirilmesi konusunda ne gibi çalışmalar yapmaktasınız? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sağlık Bakanı Sayın Recep Akdağ tarafından sözlü olarak 

cevaplandırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Dr. Reşat Doğru 
Tokat 

Soru: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı nedeniyle can kaybı ülkemizde yaygınlaşmaktadır. 
Bu hastalık uluslararası kuruluşlara bildirilmiş midir, bu konuda uluslararası bir çalışma mevcut 
mudur? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sağlık Bakanı Sayın Recep Akdağ tarafından sözlü olarak 

cevaplandırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Dr. Reşat Doğru 
Tokat 

Soru: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı nedeniyle can kaybı ülkemizde yaygınlaşmaktadır. 
Bu hastalık ile mücadele için Bakanlığınızca yapılmakta olan aşı geliştirme çalışması var mıdır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Prof. Dr. Recep Akdağ tarafından sözlü olarak 

cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 
Yaşar Ağyüz 

Gaziantep 
Seçim bölgem Gaziantep'te, 25 Aralık ve Şehitkamil Devlet Hastanelerine Gaziantep Emniyet 

Müdürlüğünün eş zamanlı olarak, 
Ankara'da ise Ankara Emniyet Müdürlüğünün PROTEZ adı ile hastanelerdeki ihalelere ilişkin 

yaptığı mali operasyonlarda ihalelerdeki yolsuzluğun çok büyük boyutlarda olduğu saptanmıştır. 
1. Sağlık Bakanlığınız döneminde, bağlı kurumlarınızın ilaç yolsuzluğu ile kamuoyu 

gündeminde yer alması, değişik illerdeki Devlet Hastanelerinde yapılan ihalelerde yolsuzluğun 
trilyonlara varması üzerine tedbir almayı düşünüyor musunuz? 

2. Devlet Hastanelerinde ihale yolsuzluklarını, malzeme alımlarında yapılan usulsüzlükleri 
önlemek için ne gibi tedbirler almayı düşünüyorsunuz? 

3. Hastanelerde yolsuzluğun en yoğun olduğu dönemin yaşanması, ihaleleri ve denetimi yapan 
elemanların bilgi ve deneyim eksikliğinden mi kaynaklanmaktadır? 

4. Bakanlığınız döneminde yolsuzluk ve usulsüzlük nedeniyle soruşturma geçiren, yargılanan, 
tutuklanan ve şu anda hapishanede bulunan personel sayınız ne kadardır? 

Bunlardan kaçı üst düzey yönetici konumundadır? 
Sağlıkta dönüşüm yerine rantsal dönüşüm mü sağlanmıştır? 



TBMM B: 44 6 . 1 . 2 0 1 0 O: 2 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sağlık Bakanı Sayın Recep Akdağ tarafından sözlü olarak 

cevaplandırılmasını arz ederim. 
Mehmet Serdaroğlu 

Kastamonu 
Kastamonu İli Tosya İlçemizin Kilkuyu Köyü, etrafındaki 15-20 köyün merkezi olup, pazar 

kurulan, Tosya İlçesine en uzak yerleşim bölgesidir. Bu sebeple, Kilkuyu Sağlık Ocağı'nda yeterli 
sağlık personeli bulundurulması, bölge insanı açısından çok önem taşımaktadır. Kilkuyu Sağlık 
Ocağında doktor olmadığı gibi yeterli personel de yoktur. Kısa bir süre önce yapılan festivalde kalp 
krizi geçiren hemşerimize müdahale edecek eleman bulunamamıştır. 

Soru: Kastamonu İli Tosya İlçesi Kilkuyu Sağlık Ocağı'na doktor ve yeterli sağlık personeli 
ataması yapılacak mıdır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Prof. Dr. Sayın Recep Akdağ tarafından sözlü olarak 

cevaplandırılmasını arz ederim. 11.08.2008 
Yaşar Ağyüz 

Gaziantep 
Seçim Bölgem olan Gaziantep 6'ncı büyük il olup, il nüfusu 1.500.000'i aşmış bulunmaktadır. 

Bölge içerisinde her konuda cazibe merkezi olan kentimizde böbrek hastaları da bir hayli fazla olup, 
bu hastaların çoğu ekonomik güçlük içerisinde yaşam ve tedavi olma mücadelesi vermektedirler. 

1- Nakil merkezlerinin bulunduğu büyük illere gidip nakil başvurusu yapmak zorunda olan 
böbrek hastalarımızı bu zorluktan kurtarmak için Gaziantep'te Bakanlığınıza bağlı var olan 
hastanelerin birisinde böbrek nakil merkezi kurulmasını gerekli görüyor musunuz? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın, Sağlık Bakanı Sayın Recep Akdağ tarafından sözlü olarak 

cevaplandırılmasını arz ederim. 04.09.2008 
Sevahir Bayındır 

Şırnak 
1- Bebek ölümlerinde sorumluluğu bulunanlar hakkında Bakanlığınızca bir soruşturma 

başlatılmış mıdır? Başlatılmışsa hangi aşamadadır? 
2- Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası'na sahip olmasına karşın enfeksiyon riski ve sağlıksız 

koşullarda hasta kabul eden söz konusu hastaneyle ilgili olarak en son kontrol ve denetim ne zaman 
yapılmıştır? 

3- Yetersiz personel ve sağlıksız koşullara rağmen kapasitesinin üzerinde hasta neden kabul 
edilmiştir? Hastane personelinin yeterli olduğunu düşünüyor musunuz? 

4- Hastanenin sağlık çalışanlarının, giriş çıkışlarının kontrolü amaçlı retina tarama uygulaması 
hangi gerekçeyle uygulanmaktadır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sağlık Bakanı Sayın Recep Akdağ tarafından sözlü olarak 

cevaplandırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Dr. Reşat Doğru 
Tokat 

Soru: Tokat Devlet Hastanesine ne zaman MR cihazı alınacaktır? 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sağlık Bakanı Sayın Recep Akdağ tarafından sözlü olarak 

cevaplandırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Dr. Reşat Doğru 
Tokat 

Soru: Tokat ili ve ilçelerinde bulunan yataklı tedavi merkezlerinde yatak işgal oranı nedir? 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakam Sayın Prof. Dr. Recep Akdağ tarafından sözlü olarak 
cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Yaşar Ağyüz 
CHP Gaziantep Milletvekili 

Sağlıkta dönüşüm programının uygulamaya konulduğu 2004 yılından itibaren, Eczacılık hizmet 
sunumu ile ilgili olarak yapılan ve yapılması düşünülen değişiklik ve düzenlemeler kamuoyunda ve 
Eczacılar arasında sıkıntı ve tepkilere neden olmuştur. 

Ülkemizdeki Eczacılar "Artık yeter" diyerek tepkilerini ve önerilerini 21 Aralık 2008 günü 
düzenledikleri Demokratik ve katılımcı miting ile duyurmaya çalışmışlardır. 

1. 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler hakkındaki kanunda değişiklik yapılması için 
Bakanlığınızın bir çalışması var mıdır? Düşünülmekte midir? 

2. 6197 sayılı yasada düzenleme yapılması gerekirse, Eczacıların ve bağlı oldukları Meslek 
Odalarının öneri ve görüşlerini dikkate alır mısınız? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sağlık Bakanı Sayın Recep Akdağ tarafından sözlü olarak 

cevaplandırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Dr. Reşat Doğru 
Tokat 

Soru: Eczacıların reçete üzerinden tahsil ettikleri muayene ücretlerini kaldırmayı düşünüyor 
musunuz? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sağlık Bakanı Sayın Recep Akdağ tarafından sözlü olarak 

cevaplandırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Dr. Reşat Doğru 
Tokat 

Soru: Eczacıları, reçete onay sistemi, muayene ücret farkları gibi çeşitli prosedürlerden 
kurtararak, hastaya ilaçların tarifi ile ilgilenmeleri için bürokratik işlemlerden kurtarmayı düşünüyor 
musunuz? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sağlık Bakanı Sayın Recep Akdağ tarafından sözlü olarak 

cevaplandırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Dr. Reşat Doğru 
Tokat 
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Soru: Ülkemizde 2007-2008 yıllarında kaç eczane kapanmıştır? 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Recep Akdağ tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını 
saygılarımla arz ederim. 

Hasan Özdemir 
Gaziantep 

Gaziantep ili Ortadoğu Bölgesi'nde bir sağlık kenti olma potansiyelini içinde barındırmaktadır. 
Ancak Gaziantep'teki mevcut durum kentin kendi içerisinde bile sağlık ihtiyaçlarını gideremeyecek 
durumda olduğunu göstermektedir. Örneğin, kentte Sağlık Ocağı başına düşen nüfus sayısı Türkiye 
ortalamasının üstünde bir seyir izlemektedir. 

Buna göre; 
1) Sağlık alanında Gaziantep'te yeni Sağlık Ocakları kurmayı planlıyor musunuz? 
2) Kentin yatak kapasitesini arttırmak için ne gibi projeleriniz vardır? 
3) Gaziantep ilinin aciliyetli ihtiyacı olan bir Eğitim-Araştırma Hastanesi'nin açılması 

Bakanlığınız gündeminde yer almakta mıdır? 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sağlık Bakanı Sayın Recep Akdağ tarafından sözlü olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Dr. Reşat Doğru 

Tokat 
Soru: Maaşlarına yeterli zam yapılamamasından dolayı geçinmekte zorlanan memurlardan sağlık 

kurumlarından alınan tedavi katılım payları, ödenemez duruma gelmiştir. Tedavi katılım paylarını 
kaldırmayı düşünüyor musunuz? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sağlık Bakanı Sayın Recep Akdağ tarafından sözlü olarak 

cevaplandırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Dr. Reşat Doğru 
Tokat 

Soru: 2008 yılı içerisinde hastanelerde kaç tane normal doğum, kaç tane sezaryen ameliyatı 
yapılmıştır. Kaç tane ölü doğum olmuştur? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Prof. Dr. Recep Akdağ tarafından sözlü olarak 

cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim. 27.01.2009 
Ensar Öğüt 

Ardahan 
1 - Ağrı ili Eleşkirt ilçesinde yarım kalmış ve halen inşaatı devam etmekte olan hangi işler 

vardır? 
2 - Yarım kalan ve halen inşaatı devam etmekte olan işleri ne zaman bitirmeyi düşünüyorsunuz? 

Yarım kalan işler 2009 yılı programına alınmış mıdır? 
3 - Bakanlığınız tarafından Ağrı ili Eleşkirt ilçesinde hangi konuda yatırım yapılmıştır. Yapılan 

yatırımlara ne kadar bütçe ayrılmıştır? 
4 - 2009 yılı programına dahil edilen yatırımlar ile ilgili ödeneklerin ne kadarı aktarılmıştır ? 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Recep Akdağ tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını 

saygılarımla arz ederim. 
Hasan Özdemir 

Gaziantep 
Ülkemizde birey hakları bakımından uygulamada en çok sıkıntı görülen toplumsal kesim engelli 

vatandaşlarımızdır. Yasal düzenlemelerle bu vatandaşlarımızın kanunlarda belirlenen haklarından 
faydalanabilmesi için yine kanunlarda gösterildiği şekliyle hastanelerden sağlık raporları alması 
gerekmektedir. Gaziantep ili'ndeki 25 Aralık Devlet Hastanesi, Avukat Cengiz Gökçek Devlet 
Hastanesi ve Gaziantep Tıp Fakültesi Hastanesi kanunda gösterilen özellikler taşıyan hastanelerdir. 
Ancak bu hastaneler engellilerin durumlarını değerlendirecek uzman personel eksikliğinden dolayı 
raporları hızlı hazırlayamamaktadır. 

Buna göre; 
1) Engelli vatandaşlarımızın haklarını kullanmalarının ilk aşaması olan bu raporların 

hazırlanmasını hızlandırmak için ilgili hastanelerde uzman personel artırımı Bakanlığınız gündeminde 
yer almakta mıdır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sağlık Bakanı Sayın Recep Akdağ tarafından sözlü olarak 

cevaplandırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Dr. Reşat Doğru 
Tokat 

Soru: Ülkemizde tam teşekküllü Onkoloji hastaneleri ihtiyaca cevap verememektedir. Başka 
illere ve Tokat iline Onkoloji hastanesi açmayı düşünüyor musunuz? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sn. Recep Akdağ tarafından sözlü olarak 

cevaplandırılmasının teminini arz ederim. 
Dr. Reşat Doğru 

Tokat 
Soru: Tokat ilinde son zamanlarda çeşitli tür kanser vakalarına çokça rastlanmaktadır. Sağlık 

kuruluşlarına bu tür hastalıklarla ilgili başvurular gün geçtikçe artmaktadır. Sağlık Kuruluşlarının 
birleştirilmesi ile birlikte bazı kuruluşlar hizmet dışı kalmaktadır. Bu yönlü olarak Tokat ili ve 
çevresine hizmet verebilecek bir Onkoloji hastanesine ihtiyaç vardır. Tokat iline Onkoloji hastanesi 
yapmayı düşünüyor musunuz? 

BAŞKAN - Buyurunuz Sayın Akdağ. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Erzurum) - Teşekkür ediyorum Değerli Başkanım. 
Değerli milletvekilleri, gündemin l ' inci sırasındaki soruya cevap veriyorum. Maliye 

Bakanlığımıza sorulmuş bir sorudur. Dünyanın zenginlerinin listesiyle ilgili bir soru, daha doğrusu 
o listede yer alan vatandaşlarımızla ilgili bir soru. Dünya zenginleri listesinde yer alan 
vatandaşlarımızın kendilerinin ya da ortak oldukları şirketlerin vergi borcu bulunup bulunmadığı 
soruluyor. Önergede yer alan soruya, Vergi Usul Kanunu'nun 5'inci maddesinde yer alan vergi 
mahremiyetine ilişkin hükümler sebebiyle cevap verilmesi mümkün bulunmamaktadır. Aynı 
maddenin dördüncü fıkrası çerçevesinde belirlenen tutarı aşan borcu bulunan mükellefler vergi 
dairelerinde ilan edilmekte ve ayrıca, belli sürede Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının 
İnternet sitesinden de kamuoyumuza duyurulmaktadır. 
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Gündemin 22'nci sırasındaki soruda, SSPE hastalığıyla ilgili olarak Diyarbakır'daki durum ve 
çocuk nörologu ihtiyacı ortaya konmakta ve bununla ilgili bir soru sorulmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, ülkemizde kızamık hastalığı ve buna bağlı gelişen SSPE hastalığının 
tamamen ortadan kaldırılmasını hedefleyen bir kızamık eliminasyon programı yürütüyoruz ve 
şükürler olsun ki bu hususta büyük bir başarı kazanmış durumdayız. 2001 yılında ülkemizde kızamıklı 
çocuk sayısı 30 bindi. Bu SSPE hastalığı, kızamık geçiren çocuklarda aşağı yukarı ortalama beş yıl 
sonra ortaya çıkan, ilerleyici bir nörolojik hastalık ve maalesef bu ilerleyicilik de durdurulamıyor ve 
sonuçta çocuklarımız özürlü durumuna geçip bir müddet sonra da hayatlarını kaybedebiliyorlar. 2009 
yılında ise ülkemizde görülen kızamıklı vaka sayısı sadece 5'tir, bunlar da yurt dışı kaynaklıdır yani 
Türkiye kızamığı elimine etmektedir. Dolayısıyla Türkiye'de artık SSPE hastaları önümüzdeki 
yıllarda görülmeyecektir. 

Peki, acaba bu SSPE'ye yol açan kızamık hastalığının dünyadaki durumu ne? Dünya Sağlık 
Örgütünün 2009 istatistik yıllığına göre 2007 yılında İngiltere'de 1.022, İsviçre'de 1.015 vaka 
görülmüştür. Ülkemizde görülen kızamıklı vaka sayısı, biraz önce ifade ettiğim gibi, o da yurt dışı 
kaynaklı vakalar olmak üzere yalnızca 5 vakadır. 

Gelelim "Bu SSPE hastalıklarının geçmişte kızamığın yoğun görüldüğü illerde -ki Diyarbakır 
bu illerimizden biridir- sık görülmesi sebebiyle çocuk nörologu ihtiyacı ne kadar karşılanıyor?" 
sorusuna. Türkiye'de çocuk nöroloji uzmanı olanların toplam sayısı 67'dir, yalnızca 67. Bunlardan 
2'si şu anda Diyarbakır ilimizde görev yapmaktadır; birisi bir devlet hastanemizde, birisi de bir özel 
hastanede. Gerçekten ihtiyaç birçok alanda olduğu gibi bu alanda da çok yüksektir. Diğer sorulara 
cevap verirken de ifade etmek durumunda kalacağım, Türkiye'de doktor sayısı yetersizdir, bununla 
ilgili çabalarımızı biliyorsunuz. 

Ayrıca bu hastaların hem tedavi giderleri hem de bakım hizmetleri için Sosyal Güvenlik Kurumumuz 
tarafından ve illerde sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından gerekenlerin yapılması için 
de bütün girişimlerimizi yapmış durumdayız. İllerde bu hizmetler layık olduğu biçimde verilmektedir. 

Gündemin 29'uncu sırasında, beslenmeye bağlı sağlık problemlerinin çözümü için araştırma 
yapılıp yapılmayacağı sorulmaktadır. Bu çok önemli bir sorudur. Sorunun sahibi değerli 
milletvekilimize, Sayın Reşat Doğru'ya teşekkür ediyorum. 

1974 ve 1984 yıllarında ülkemizde böyle iki çalışma var. Biz 2008'den başlatmak üzere bir proje 
geliştirdik, 2009'da bir eylem planı ortaya koyduk, gerekli elemanları, eğitimlerini yaptık ve 
çalışmalara başladık. Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz, Ankara Numune Eğitim 
Araştırma Hastanesi ve Hacettepe Üniversitesiyle birlikte, Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve 
Diyetetik Bölümü iş birliğiyle Türkiye'de 20 bin kişiyi içine alacak büyük bir beslenme araştırması 
yapmaya başladık. Bu araştırmanın sonuçları 2010 yılında ortaya çıkacak, hem kötü beslenmeden 
doğan zayıf kalma durumlarının, bodur kalma durumlarının hem de şişmanlıktan doğan durumların 
önüne geçilmesi için de bize önemli bir vasıta teşkil edecektir. Yani böyle bir çalışmayı düşünüyoruz, 
planladık, yürütmeye başladık, 2010 yılında tamamlayacağız. 

Bir sonraki cevap vereceğim soru gündemin 3l ' inci sırasında, yine Sayın Doğru tarafından 
sorulan bir sorudur. Tokat Reşadiye ilçemizdeki uzman doktor açığından ve bunun ne zaman 
tamamlanacağından bahsetmektedir Değerli Milletvekilimiz. Reşadiye ilçemizde bugün itibarıyla 
toplam 6 uzman hekimimiz görev yapmaktadır ve personel dağılım cetveline göre de buraya 
planlayabildiğimiz uzman hekim sayısı 8'dir. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanının ayrılmak üzere 
olduğunu öğrendiğimiz için 30'uncu devlet hizmet yükümlülüğü yerleştirmesinde çocuk uzmanı 
alımı da planlanmış durumdadır. 
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Gündemin 33'üncü sırasındaki soru, değerli milletvekilleri, Sağlık Bakanlığı ihaleleriyle ilgili 
bir sorudur. 2007 yılında Sağlık Bakanlığımızda, Sağlık Bakanlığına bağlı döner sermayeli 
kuruluşlarda -ki bunların sayısı bin civarındadır, sene içerisinde sayı zaman zaman değişebilmektedir-
bu bin civarındaki kurumda 2007 yılında 41.559 ihale yapılmıştır. Kamuda en çok ihalenin yapıldığı 
kuruluşlar Sağlık Bakanlığına bağlı döner sermaye kuruluşlarıdır. Bu 41.559 ihaleden sadece 
400'ünde ihalenin iptaline karar verilmiştir yani ihale iptali kararı verilen ihaleler bu hesaba göre 
yüzde 1 'in altındadır ve elbette bu iptaller ihale sırasında yapılan usul hataları ve benzeri meselelerden 
dolayı ortaya çıkmaktadır. Yani bu ihalelerin iptal sebebi her seferinde bir yolsuzluk da değildir. 
Mutlaka içlerinde yolsuzluk yapılmış olan ihaleler de bulunmaktadır ama bu 400 ihalenin büyük 
çoğunluğu usul hatalarıyla ilgilidir ve aslında kamuda bu kadar çok ihale yapan ve ihalesi bu kadar 
az iptal edilen kuruluşlar veya bakanlıklar açısından da Sağlık Bakanlığı ön sıradadır yani ihale 
iptallerinin az olduğu bir bakanlığız biz. 

Bununla birlikte, Bakanlığımız Teftiş Kurulu Başkanlığınca 2006 yılında 443 adet sağlık kurum 
ve kuruluşunda denetim yaptık, 2007 yılında 173 adet sağlık kurum ve kuruluşunda denetim yaptık. 
Elbette belli aralıklarla Bakanlığımıza bağlı kurumların satın alma süreçlerinde görev yapan 
görevlilere yönelik çeşitli eğitim programları düzenliyoruz. Soruda da bahsediliyor, gerçekten 
eğitimin bu ihale iptallerini önleme hususunda çok büyük etkisi var. Nitekim, en son olarak geçtiğimiz 
yılın temmuz ayı içinde bütün kurumları kapsayan, ihale mevzuatına yönelik bir eğitim programını 
TOBB Üniversitesi ve Kamu İhale Kurumumuz iş birliğiyle de yürürlüğe koymuş durumdayız. 

Gündemin 37, 38, 39 ve 40'ıncı sıralarındaki sorular Sayın Doğru tarafından sorulmuş Kırım 
Kongo Kanamalı Ateşiyle ilgili sorular. Müsaadenizle bu sorulara birlikte bir cevap vermek istiyorum 
çünkü hepsi birbiriyle alakalı sorular. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi ülkemizde özellikle bahar ve 
yaz aylarında görülen, kırsal kesimde görülen, daha çok da Orta Anadolu ve Orta Anadolu'nun 
kuzeyinde görülen bir hastalıktır. Bu hastalık daha önce de ülkemizde muhtemelen görülüyor 
olmasına rağmen -ki görülmüyor olması pek düşünülemez- 2002 yılına kadar hastalığın ismi 
konabilmiş değildi. Ben, bir çocuk hekimi olarak da böyle hastalarla karşılaştığımı hatırlıyorum kendi 
çalıştığım üniversitede. İşte, ateşi olan, ağır seyreden, kanamaları olan, ölebilen hastalar ama adı 
yoktu. 2003 yılında bu meseleyi bir bilimsel kurulla ele aldık ve bu bilimsel kurulumuz meseleyi 
derinlemesine araştırdıktan sonra bu bölgelerde görülen hastalığın Kırım Kongo Kanamalı Ateşi 
olduğunu tespit edebildi ve o günden itibaren de hastalıkla ciddi bir mücadele içerisindeyiz. 

2002 yılından itibaren bu hastalıktan 217 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti, 2009 yılında 
da 63 kişi hayatını kaybetmiştir. 2008 ve 2009 yılı figürlerini, rakamlarını ele aldığımızda hastalığı 
kontrol açısından bir duraklatma dönemine girdiğimizi söyleyebilirim. Daha doğrusu 2002'den 
itibaren rakamlara baktığımızda sürekli olarak bu rakamlarda artış varken 2008 ve 2009 rakamları 
birbirine çok benziyor. Ümidimiz, bundan sonraki yıllarda hastalığın seyrini yavaşlatmak ve aşağıya 
doğru bunu döndürmektir. Can kayıplarımızın 49'u Kelkit Vadisi civarındaki illerde gerçekleşmiştir, 
Tokat'ta 30, Gümüşhane'de 8, Sivas'ta 7 ve Giresun'da 4. 

Bu hastalıkla ilgili olarak, değerli milletvekilleri, ölüm hızı ortalaması dünyanın değişik 
ülkelerinde yüzde 30 ila 50 arasında değişebilmektedir. Ülkemizde ölüm hızı ortalaması yüzde 5 ila 
6'lar civarındadır. Aslında, ölüm hızının bu kadar düşürülebilmesinin altında gerçekten bölgesel 
anlamda çok dikkatli bir çalışma yatıyor. Hem bu şehirlerimizdeki hekimlerimizi, sahada çalışan 
meslektaşları, sağlık çalışanlarını iyi bir eğitime tabi Uıttuk ve bu eğitimleri tekrarlıyoruz hem de 
bölgesel hastaneler tespit ettik. Mesela, burayla alakalı olarak Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde 
daha çok ağır hastalan toplayarak burada tedavilerini yürütüyoruz. Ama hem Tokat ilimizde hem 
diğer Çorum ilimiz ve benzeri illerimizde de bu husustaki enfeksiyon hastalıkları uzmanlarımızın ve 
diğer arkadaşlarımızın bilgi seviyesi de bugün büyük ölçüde geliştirilmiş durumdadır. 
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Bu hastalıkta kişisel korunma önlemleri çok önemlidir değerli milletvekilleri. Bunun üzerinde 
çok duruyoruz. Yaptığımız çalışmalar sonunda şunu fark ettik: Kırsal bölgede, Orta Anadolu'da, 
Kelkit Vadisi'nden başlayarak Orta Anadolu'nun kuzeyinde veya Karadeniz'in, Karadeniz 
Bölgesi'nin güney tarafındaki vatandaşlarımızda, kırsalda, vatandaşlarımızın gerçekten 
farkındalığının çok yükselmesi lazım. Bunun sadece ulusal kanallarla, televizyonlarla ve diğer 
kanallarla yapamayacağımızı fark ettik. Dolayısıyla bu bölgedeki vatandaşlarımızla bire bir, yüz yüze 
çalışıyoruz. Bunu geçtiğimiz yıl çok düzenli yaptık. Birden fazla, bazen 2 kere, 3 kere, hazırlanmış 
materyallerle, broşürlerle, eğitilmiş sağlık elemanlarımız köylerde vatandaşlarımızın kapısını çalarak 
bire bir eğitim yapıyorlar. Bu farkındalık çok önemli. 

Daha önce de bilim adamlarımızın bu husustaki tavsiyelerini çeşitli vesilelerle kamuoyumuza 
ifade etmiştim. Bu değerli soru vesilesiyle bir kere daha ifade ediyorum. Şu anda kış mevsimindeyiz, 
Kırım Kongo görülmüyor ama bahar mevsiminden itibaren Orta Anadolu'da, işte Çorum, Karabük, 
Çankırı, Sivas, Gümüşhane gibi illerimizde bu hastalık yeniden ortaya çıkacak. Vatandaşlarımız 
kendilerini koruma hususunda çok itina etmeliler. Detaylı bilgi şimdi vermeyeceğim ama şu kadarını 
söyleyeyim: Kendi kapılarına kadar gelip bilgi veren sağlık görevlilerinin bu husustaki tavsiyelerine 
büyük dikkat göstermelerini ben kendilerinden istirham ediyorum vatandaşlarımızın. Şöyle bir şey 
var: "Eskiden beri bu kene vardı, bize bir şey olmaz, ne olacakmış." düşüncesi aslında hastalığın 
kontrol altına alınmasını zorlaştırıyor. Bunun zıddına büyük şehirlerde, şehir merkezlerinde gereksiz 
bir panik havasının da çok anlamsız olduğunu ifade etmek isterim çünkü bugüne kadar hastalanan ve 
hayatını kaybeden vakaların içerisinde doğrudan şehirde yaşayan vatandaşımız hemen hemen hiç 
yok. Varsa bile, mutlaka bu mevsimde, yani bahar, yaz mevsiminde köye gitmiş, kırsala gitmiş, 
hayvanların otlakları veya benzeri yerlerde misafir olmuş vatandaşlarımız bunlar. Dolayısıyla mesele, 
bu bahsettiğimiz bölgenin kırsal kesiminin bir meselesidir. Biz de meselenin üstünde bu anlamda 
ciddiyetle durmaktayız. 

Tabii bu işle ilgili bir sitemiz var, bu sitemizde bilgi veriyoruz ama bu sitelerden çok -çünkü 
kırsaldaki vatandaşımızın bu siteleri, vesaireyi takip etme ihtimalinin çok yüksek olmadığını 
düşünüyoruz- söylediğim gibi yüz yüze, bire bir çalışarak bunu geliştirmeye çalışıyoruz. 

REŞAT DOĞRU (Tokat) - Aşı var mı Sayın Bakanım? 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Devamla) - Aşı konusunda şunu yapıyoruz: Şimdi, bir 

defa şunu söyleyebilirim: Hastalığın daha çok görüldüğü ülkeler Türkiye coğrafyasına benzeyen 
ülkeler; mesela Doğu Avrupa, mesela Rusya, mesela Afrika'nın belli bölgeleri veya Orta Asya. Yani 
ılıman iklimin yaygın yaşandığı Avrupa ikliminde bu hastalık görülmüyor. Bizim bu bahsettiğimiz 
bölgelerin coğrafyasına sahip yerlerde hastalık görülüyor. Bütün bu ülkeler içerisinde bu konuda en 
geniş bilgiye sahip olan ülke, bilimsel anlamda da artık Türkiye Cumhuriyeti'dir. Geniş bir bilim 
adamı kuruluyla beraber çalışıyoruz. Bu anlamda, değerli milletvekilimizin sorduğu aşı üretimi 
çalışmalarını da yapıyoruz. Dünyada bu aşıyı üreteceksek Türkiye'nin dışında şu anda üretebilecek 
bir ülke var gibi görünmüyor. 

Tabii, aşı çalışması çok kolay bir çalışma değil, uzun soluklu bir çalışmadır. Refik Saydam 
Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığımız ve Erciyes Üniversitesiyle birlikte bu çalışmalar yürütülüyor. 
Sevindirici bir husus, aşı üretimindeki ilk basamak olan antijen üretimi gerçekleştirildi. Aşı üretim 
çalışmalarına bilim adamlarımız devam ediyorlar. Bu arada, aşının yanında antiserum dediğimiz, 
hastalara uygulanabilecek bir madde var, bir ilaç var. Burada biraz daha ilerideyiz. Etik kurullardan 
onay alarak bilim adamlarımız bu hususta ön çalışmalarına başlayabildiler. Önümüzdeki yıllarda da 
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bu çabalarımızı devam ettireceğiz. Hep beraber çaba göstermemiz gereken bir konudur. Özellikle 
bölgedeki kanaat önderlerinin, siyasetçilerin de bu hususta bence önemli katkıları olacaktır. Siz 
değerli milletvekillerimizin de bu husustaki desteklerini bekliyoruz. 

57'nci sıradaki soru... 
BAŞKAN - Sayın Akdağ, daha önce cevaplamış olduğunuz Sayın Soner'in sorusuyla ilgili 

Sayın Süner sisteme girmişler. Onun ek bir açıklama ihtiyacı var mı acaba? 
Buyurunuz Sayın Süner. 
TAYFUR SÜNER (Antalya) - Sayın Başkanım, Sayın Bakanıma bazı konuları sormak 

istiyorum. 
Konuşmasında dedi ki: "Yirmiye yakın ilde çocuk nörologu yok." Bunun için herhalde kadro 

yaratacaksınız, öyle anladım, değil mi? "Altmış küsur tane ilimizde çocuk nörologu var." dediniz. 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Devamla) - Öyle değil efendim. 67 çocuk nörologu var 

Türkiye'de, hepsi bu kadar sayının. Yani her ile... 
TAYFUR SÜNER (Antalya) - Demek ki yeteri kadar yok. 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Devamla) - Yok efendim, maalesef yok, keşke olsa. Ama 

inşallah önümüzdeki yıllarda olacak. 
TAYFUR SÜNER (Antalya) - Şimdi, bununla ilgili domuz gribinde de pek başarılı değilsiniz 

yani o konuyu da ağzımıza yüzümüze bulaştırdık. 
Ülkemizde yirmi beş bine yakın eczane bulunurken ilaç satışını markete indirmek gibi bir bit 

yeniğiniz var. Eczacılara bu kötülüğü neden yapıyorsunuz? Karar gerçekleşirse bu kadar eczane ne 
yapacaktır hiç düşündünüz mü? 

AYŞE NUR BAHÇEKAPILI (İstanbul) - Sayın Bakanım, siz cevap vermeye devam edin. 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Devamla) - Değerli Başkanım, usulde böyle bir şey var 

mı bilmiyorum. 
BAŞKAN - Sayın Süner, sormuş olduğunuz soruyla ilgili ek açıklama istiyordunuz. 
TAYFUR SÜNER (Antalya) - Yine Bakanımla ilgili bunlar. 
BAŞKAN - Ama yeni soru değil, usul o yönde. 
Teşekkür ediyoruz. 
Buyurunuz Sayın Bakan. 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Devamla) - Teşekkür ediyorum Değerli Başkanım. 
57'nci sıradaki soruda, Gaziantep'te bazı hastanelerde Emniyet Müdürlüğünün eş zamanlı olarak 

yaptığı operasyonlar ve bu operasyonlarda ulaşılan sonuçlar ifade edilerek bazı yorumlar 
yapılmaktadır. Bu arada, hastanelerde yolsuzluğun en yoğun olduğu dönemin yaşanması gibi bir 
iddiada da bulunulmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, aslında bu operasyonlar Sağlık Bakanlığımızla Emniyet Genel 
Müdürlüğümüzün iş birliğiyle yapılmaktadır. Aslında belli yolsuzlukların ortaya çıkarılması bu 
konuda hükümetlerimiz döneminde yolsuzluğun arttığı anlamına gelmez, yolsuzluk konusunda 
hükümetin ve bakanlıkların hassasiyetinin arttığı anlamına gelir. Nitekim, Uluslararası Saydamlık 
Örgütünün Yolsuzluk Algılama Endeksi'ne göre, 1998 yılında ülkemizin notu 10 üzerinden 3,4; 2002 
yılında notumuz 3,2'ydi, 2008'de ise bu not 4,6'dır. Tabii ki bunu daha yukarı çıkarmamız lazım el 
birliği ederek. 

GÜROL ERGİN (Muğla) - Yok, demek ki daha usturuplu yapılıyor Sayın Bakan. 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Devamla) - Yolsuzluk bir toplumun bir anlamda kanseri 

gibi bir hastalığıdır. Bu hususta hükümetler ve hükümetlerle birlikte muhalefetiyle beraber Türkiye 
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Büyük Millet Meclisi ve sivil toplum örgütleri dâhil bütün toplumun birlikte omuz omuza verip 
gayret göstermesi gerekir ama 3,4'lerden 4,6'lara çıkmak aslında önemli bir başarıdır. Daha 
alacağımız çok yol olduğunu da bize gösteriyor. 

Biz kendi dönemimizde elektronik ihale yöntemi, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi 
Bankası gibi düzenlemelerle usulsüzlüklerin önüne geçilmesini hedeflemekteyiz. Yolsuzlukla 
mücadelede bir denetim zafiyetimiz yoktur. Bakanlık olarak yolsuzlukla mücadele bağlamında 
yolsuzluk karşıtı bir kültür oluşturmaya da çalışıyoruz. Bu amaçla 2006 yılında Teftiş Kurulumuzu 
"Avrupa Sağlık Hizmetlerinde Dolandırıcılık ve Yolsuzluk Ağı"na üye yaparak eğitim ve etkinliklere 
müfettişlerimizi gönderdik ve üye ülke denetim birimleriyle karşılıklı personel değişimi yaparak da 
bu husustaki insan kapasitemizin bilgi ve deneyimlerini geliştirmeye çalışıyoruz. 

Bu arada, program çerçevesinde yürüttüğümüz çalışmalarımızda yolsuzluğun da kaynaklarını 
kurutmaya çalışıyoruz. Örneğin, gerek kaynak israfına gerekse randevu verilmesi suretiyle hasta 
mağduriyetine sebep olan hastane uygulamalarını ortadan kaldırıyoruz. Muayenehaneciliğin büyük 
ölçüde azalması, hizmet alımları yoluyla bekleme listelerinin ortadan kaldırılması bunların en önemli 
örnekleridir. Vatandaşı bir kamu hizmeti alırken kapının önünde ne kadar bekletirseniz yolsuzluk o 
kadar artar. Onun için bunları ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Sağlıkta Dönüşüm Programı'mızın bu 
anlamda rant sağlamayla ilişkilendirilmesi kanaatimce bir haksızlıktır. Bu şekilde bir yorum var, 
bunu kesinlikle kabul etmiyoruz. 

Mesela: Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesinde benim talimatımla başlatılan denetimler ve 
sonucunda yapılan soruşturmalarla sorumlular hakkında adli, idari ve tazmin yönünden gerekli yasal 
işlemlerin hepsi yapılmış durumdadır. Yolsuzlukla mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz. 

Sayın Serdaroğlu, 63'üncü sırada, Tosya ilçemizde Kilkuyu köyü ve etrafındaki köylerin sağlık 
hizmetleri ve personel ihtiyacına ait bir soru yöneltmiş. Şunu ifade etmek isterim: Kilkuyu ve 
çevresindeki köylerde -toplam beş köyde- yaşayan 594 vatandaşımız vardır. Değerli milletvekilleri, 
Kilkuyu, Kastamonu'nun Tosya ilçesine 37 kilometre uzaklıktaki bir köyümüz. Gönül arzu eder ki 
bu durumda olan köylerimize de doktor vererek hizmet edelim, ancak Türkiye'deki doktor sayısı bir 
pratisyen hekimin sağlık ocağı tabibi olarak veya aile hekimi olarak 3 binin üzerinde bir nüfusa 
hizmet etmesini gerektiriyor. Yani, elimizdeki doktor sayısı yekûnu bu kadardır. Dolayısıyla, toplam 
nüfusu 500-600 civarında olan bir grup köye 1 hekim tahsisi maalesef mümkün olamamaktadır. 
Kilkuyu köyümüzde 1 ebe bugün için hizmet ediyor. 

Bu arada da tabii ki, 112 acil yardım hizmetleri köylere kadar, biliyorsunuz, dönemimizde 
hizmete başladı. Bunun dışında da bu köy ve yanındaki köyler aile hekimliği olarak Tosya ilçemizden 
hizmet alıyorlar ve ayrıca buralara da mobil, hareketli sağlık hizmetleri götürüyoruz. Haftada bir 
kere uygun bir ekip bu köylerimize giderek ziyaretler yapıp vatandaşımızın ihtiyacını görmeye 
çalışıyor. 

Aslında bu sorunun ortaya çıkardığı bir gerçek var değerli milletvekilleri: Kastamonu, Afyon, 
Erzurum, Sinop gibi başka örneklerini de sayabileceğim bazı şehirlerimizde kırsalın yaygınlığı, köy 
sayılarının fazlalığı ve nüfusun dağınıklığı gerçekten doğrudan sağlık hizmetini bu köylerde vermek 
üzere eleman istihdamını çok zorlaştırmaktadır Türkiye'de. Bunun için köy yollarının iyi yapılması, 
buralara 112 ekiplerinin zamanında ulaşmasını sağlayacak organizasyonun kurulması, hava ambulans 
sistemi dâhil ve hareketli bir hizmetle bu köylere gidilip gelinmesi gerekiyor. Bugün yapmaya 
çalıştığımız budur. Yoksa Türkiye'deki on binlerce köyün her birine verebilecek hekim sayısı 
maalesef ülkemizde mevcut değildir. 

BAŞKAN - Şimdi, bir dakika efendim. 
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Serdaroğlu, sisteme girmişsiniz. 
Sorusunu cevapladınız galiba değil mi Sayın Bakan? 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Devamla) - Evet efendim, evet Değerli Başkanım. 
BAŞKAN - Lütfen, varsa bir ek talebiniz... 
MEHMET SERDAROĞLU (Kastamonu) - Çok teşekkür ediyorum. 
Sayın Bakanım, bir yıl, beş ay, on iki gün önce vermiş olduğum bir soruya bugün burada cevap 

verdiniz, teşekkür ederim. 
Şu an itibarıyla, Kil kuyu'muzdaki sağlık ocağında ebe veya hemşire yoktur doktor olmadığı 

gibi, sadece bir sağlık memuru vardır ve burada, gerçekten, on beş, yirmi tane köy vardır ve nüfus 
hareketlidir yani zaman zaman 600 olduğu gibi, muhtelif zamanlarda da 6 bine kadar, 7 bine kadar 
çıktığı vakidir. Şimdi, burada -orada da ifade ettiğim gibi- her sene bir festival oluyor, bu festivalde 
bir arkadaşımız hayatını kaybetti, kalp krizi geçirdi, buna müdahale edecek bir sağlık memuru dahi 
bulamadık. Şimdi şunu söylemek istiyoruz: Efendim, tabii mobilize şeyleri kurmak, bunlar gayet 
güzel, kurduğumuz zaman buradaki personeli azaltabiliriz ama bugün yoksa, lütfen, burayı bir kere 
daha gözden geçirip... Kilkuyu -sizin de ifade ettiğiniz gibi- Tosya ilçemize çok uzak olan bir köydür 
ve pazar kurulan bir yerdir, mahaldir; onun için burada bir ebenin veya bir hemşirenin, özellikle bir 
ebenin bulunmasında büyük fayda vardır. 

Teşekkür ederiz. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Serdaroğlu. 
Buyurunuz. 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Devamla) - Değerli Milletvekilimize teşekkür ediyorum. 
Değerli Milletvekilim, bağışlayın, aslında orada bulunan kişi sağlık memuru değil, hemşire. 
MEHMET SERDAROĞLU (Kastamonu) - Efendim, ben de şimdi muhtara sordum. 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Devamla) - Bir erkek o, evet. 
MEHMET SERDAROĞLU (Kastamonu) - Muhtardan şimdi aldım. 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Devamla) - O bir erkek. Müsaade edin, hemen izah 

edeceğim efendim. 
Yine, yüce Meclisimizle birlikte yaptığımız bir düzenlemeyle, geçmişte "toplum sağlığı 

memuru" diye bilinen ve aslında o eğitimi aldığı hâlde hemşirelik yapamayan erkek personele bu 
düzenlemeyle hemşirelik yapma imkânı getirdik. Yasada bu değişikliği yaparken de komisyonda çok 
tartıştık, "Bu kişilere hemşire diyelim mi yoksa başka bir isim mi verelim..." Hatta espri yapıp 
"hemşir" diyelim falan diyenler bile oldu. Ama bu çok yaygın bir tabir olduğu için, hemşire tabiriyle 
beraber bu erkek personel çalışıyor. Şu anda orada çalışan personel bir erkek hemşiredir. 

MEHMET SERDAROĞLU (Kastamonu) - Erkek hemşire! 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Devamla) - Evet, ama bu kavram tabii yeni bir kavram. 

Köylüye de mutlaka yabancı geliyor, size de yabancı gelmesi tabiidir. 
63'ü bitirmiş olduk. 
68'inci sırada, Gaziantep'teki nüfustan, altıncı büyük il olmasından bahsederek Sayın Ağyüz, 

haklı bir biçimde, böbrek nakliyle ilgili bir soru sormaktadır. 
Değerli milletvekilleri, gerçekten Gaziantep ilimiz, bizim bu bölge yapılanmasındaki önemli 

merkezlerimizden biridir gerek kendi nüfusunun yüksekliği gerekse çevreden hizmet alma ihtimali 
olan nüfusun yüksekliği sebebiyle. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Kalp, Akciğer 
Nakil Merkezi 2008 yılında, böbrek ve karaciğer nakil merkezleri de 2009 yılında Bakanlığımca 
ruhsatlandırılarak faaliyete geçmişlerdir. Yine, sorunun sorulduğu tarih itibarıyla Gaziantep'te böyle 
bir ihtiyaç vardı gerçekten. Bugün, Üniversite Hastanemiz, Bakanlığımızla da irtibat hâlinde, iş birliği 
hâlinde bölgede nakilleri büyük bir başarıyla gerçekleştirebilir duruma gelmiştir. 

73'üncü sırada sorulan soruda, Sayın Sevahir Bayındır, bebek ölümlerinden... Bu soruda hangi 
hastane olduğu yok ama o günün tarihine baktığım zaman Zekai Tahir Burak Hastanesinden 
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bahsedildiği anlaşılıyor, maksadın o olduğu anlaşılıyor -2008 yılındaki- ve bir hastanemizdeki bebek 
ölümlerinden bahsetmektedir. 

Değerli milletvekilleri, ben hayatının çok önemli bir yılını bebeklerle ve çocuklarla, onlara 
hizmetle geçirmiş bir doktorum. Üstelik, Doğu Anadolu Bölgesi'nde bu hizmeti yaptım. Türkiye'de 
yeni doğan bebeklerin durumu geçmiş yıllarda gerçekten bir felaketti; hem bu bebekler hastanelere 
ulaşamazdı hem hastaneye ulaştıklarında yeterli altyapı, donanım ve uygun yoğun bakım imkânları 
yoktu. Daha önce, Plan ve Bütçe Komisyonunda ve yüce Meclisteki bütçe görüşmesinde de, 
konuşmamda ifade etmiştim: Türkiye'de yeni doğan yoğun bakımıyla ilgili kapasiteyi geçmişle 
kıyaslanmayacak kadar, belli alanlarda 5 katına, 6 katına, 8 katına, 10 katına çıkardık. Bu çabalar ve 
bebek ölümleriyle ilgili diğer çabalarımızdır ki Sağlıkta Dönüşüm Programı'yla birlikte bebek 
ölümlerinin binde 13'lere gerilemesini sağladı. Bununla gerçekten iftihar ediyoruz. Türkiye 
Cumhuriyeti, en gelişmiş ülkelerin bebek ölümlerinde erişebildiği rakamlara erişmeye çok 
yaklaşmıştır. Bizim 2010 yılı hedefimiz, bebek ölümlerini binde 20'nin altına çekmekti. 2009 yılında 
binde 13 hedefine ulaşmış durumdayız. 

Bir hastanede yeni doğan ölümleri oldu. Daha önce, hatırlarsınız, Edirne'de olmuştu, sonra 
Kayseri'de oldu, üniversite hastanelerinde. Sağlık Bakanlığına bağlı bir eğitim hastanesinde, 
Ankara'da oldu. Yine İzmir'de, Sağlık Bakanlığına bağlı bir eğitim hastanesinde oldu. Zannediyorum, 
Manisa veya Mersin'de, bir ilimizde oldu, 2008'de, ondan önceki yıllarda. Ama dikkat ederseniz, 
süreç içerisinde bunların sayısı her yıl azalıyor. Bu bir süreç değerli arkadaşlar. Bu işi öyle bir yerden 
almıştık ve öyle bir noktaya getirdik ki. . . 

Şimdi, soruda soruluyor, deniyor ki: "Personeli yetersizse buraya niye bebek alındı?" Değerli 
Bayındır'ın kendi mesleği de şimdi söyleyeceğim şey açısından çok önemlidir. Türkiye'de Dünya 
Sağlık Örgütünün Avrupa Birliği ortalamasına kıyasla hemşire sayısı 6 kat daha azdır, altıda 1; böyle 
bir durumdayız. Dolayısıyla, personeli, hemşireyi yeni doğana verdiğiniz zaman erişkin yoğun 
bakımında eksikliğini çekiyorsunuz, erişkin yoğun bakımına verdiğiniz zaman sahada eksikliğini 
çekiyorsunuz. Elimizden geldiği kadar dengeli biçimde hemşire kaynağını kullanarak ülkenin bütün 
bölgelerinde bu hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Ne acıdır ki ülkemizde, yıllarca, bazı meslek örgütleri, 
değerli milletvekilleri, bu sayıların fazla olduğundan bahsetmişler ve bu sayıların artmaması için 
gayret göstermişlerdir. 

REŞAT DOĞRU (Tokat) - Sayın Bakanım, sağlık meslek liseleri açalım, düzelsin. 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Devamla) - İşte, onu ifade ediyorum ben de. 
Biz göreve geldiğimizde, benden bir önceki Değerli Bakanımız sağlık meslek liselerini biraz 

canlandırmıştı. Zaten ondan önce sağlık meslekler yok edilmişti. Doğrudur, üniversitelerde 
hemşirelerin yetişmesi daha doğru bir iştir ama ne zaman üniversitelerdeki kapasiteyi artırırsanız o 
zaman bunları azaltabilirsiniz. Türkiye'de şöyle bir şey yapılmış 90'lı yılların sonunda: Bir karar 
alınmış "Üniversitede bundan sonra yetiştirelim, meslek liselerini kapatalım." Sonra meslek liseleri 
kapatılmış ve büyük bir hemşire eksikliğine yol açmış bu durum. Dolayısıyla, bizden önce başlatılan 
bu hamleyi biz geliştirerek devam ettirdik. Bu sene zannediyorum 14 bine yakın hemşirelik öğrencisi 
eğitim-öğretime başladı meslek liselerinde ve üniversitelerde. YÖK'le yaptığımız çalışmalar 
üniversitelerde de bu öğrenci sayısını artırabildiğimiz bir döneme bizi getirdi. İnşallah önümüzdeki 
beş yıl içerisinde Türkiye'de hemşire sayısını biraz daha artıracağız. 

Bir 2023 vizyonumuz var. Bu 2023 vizyonunda 200 bin hekim ve 400 bine yakın da hemşire... 
Rakamları kesin konuşmuyorum "yakın" diyorum çünkü üzerinde hâlâ çalışıyoruz. Türkiye'nin böyle 
bir ihtiyacı karşılayan bir ülke olması gerektiğine inanıyoruz ve bu hususta meslek örgütlerimizin 
geçmişte "Hemşire sayısı fazladır, doktor sayısı fazladır." şeklindeki iddiaları ve bu yöndeki 
yönlendirmeleri ve bu işle ilgili kuruluşların da bu meseleyi göz ardı etmesi aslında Türkiye'nin 
bugünkü sıkıntısıdır. 
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Biz önemli bir dönüşüm programı gerçekleştirdik değerli milletvekilleri. Bana soruluyor zaman 
zaman: "En büyük probleminiz nedir? Türk sağlık sisteminin en büyük handikabı nedir?" Türk sağlık 
sisteminin en büyük handikabı, en önemli problemi yetişmiş personel sayısındaki eksikliktir. 
"Sayısındaki" diyorum bakın, kalitemizin diğer ülkelerdeki kaliteden daha geri olduğuna hiç 
inanmadım ama bu sayıyı mutlaka artırmalıyız. 

Şimdi bu bağlamda, yeni doğan, Zekai Tahir Burak Hastanesinin kapısına gelmiş. Ne 
yapacaksınız? İçeri mi almayacaksınız o yeni doğanı? Ne kadar imkânınız varsa, ne kadar 
personeliniz varsa alacaksınız ve hizmet vereceksiniz. Yapılmış olan budur. O tarihlerde gerekli 
soruşturmalar yapılmış, gerekli incelemeler yapılmış ve o günden bugüne kadar da yine o olaylar 
sırasında görülen bazı eksiklikler de dikkate alınarak sistem çok daha geliştirilmiş durumdadır. 

BAŞKAN - Bir dakika Sayın Bakan. 
Sayın Bayındır, buyurun. 
SEVAHİR BAYINDIR (Sımak) - Sayın Bakanımız, bizim sorularımıza başlarken "güneydoğu" 

diye başlıyor. Oysa ben Ankara'nın göbeğinde bir hastaneyle ilgili soru sormuştum. 
Şimdi, pek çok hastane var. Kabul edip çocukların toplu ölümüne yol vereceğimize başka 

hastanelere, başka yerlere sevk etme şansı var. 
İkincisi, bebek ölümleri artık tesadüf değil yani bir yıl içinde birkaç yerde toplu bebek ölümleri 

gerçekleşti. Burada sorduğumuz sorulardan biri de daha önceki olaylarla ilgili de sormuştuk: Taşeron 
sisteminin olmasının, sürekli personel değişiminin, hijyen koşullarının oluşmamasının, rantabl bir 
sisteme dayalı programın uygulanıyor olmamasının, bu sonuçların açığa çıkmasında rolü yok mudur? 
Bunu sorgulamayacak mıyız? Yani, soru sormayacak mıyız bu temelde? 

Şimdi, hemşirenin hem statüsünün geliştirilmesi hem de sayısının artırılması için bütün sağlık 
çalışanları ve hemşireler şunu söylemektedir: Eşit düzeyi yakalamak için üniversitelerde daha fazla 
hemşire yetiştirmek gerekiyor. Doğru, 90'lı yılların başında sağlık kolejleri kapatılmak istendi bir süre 
ama sonradan yeniden sağlık kolejleri devam etmek durumunda kaldı ama esas önemli sorun, o 
meslek içindeki statüyü ortaklaştırmak, eğitim düzeyini yükseltmek. Bu, beraberinde kaliteli hizmeti, 
etkili hizmeti getirecektir ve aynı meslek grubu arasındaki bu ayrımcılığı da ortadan kaldıracaktır. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Bayındır. 
Buyurun Sayın Bakan. 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Devamla) - Değerli Başkanım, Sayın Bayındır'a teşekkür 

ediyorum. 
Aslında, taşeron sistemi, personel değişimi, bunlar bunlara yol açıyor gibi ön yargılar, çok doğru 

ön yargılar değil. 
SEVAHİR BAYINDIR (Sımak) - Enfeksiyon neye bağlı? Enfeksiyonun sebebini nasıl tespit 

edeceğiz Sayın Bakan? 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Devamla) - Değerli milletvekilleri, olayın aslı şudur, 

bakınız: Bir ülkenin sağlık sistemi, o ülkedeki sağlık göstergeleriyle değerlendirilir. Bu, bilimsel 
olarak da böyledir, bütün dünya da bunu yapar. 

SEVAHİR BAYINDIR (Sımak) - Bir yatağa 3 çocuk koyarak siz buna zemin hazırlamıyor 
musunuz? 

SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Devamla) - Yani, eğer Türkiye'de son yedi yıldaki sağlık 
sistemi, bebek ölümlerini -bu arada yeni doğan ölümlerini- hepimizin iftihar edebileceği -bu arada 
Sayın Bayındır'ın da iftihar edebileceği- bir düşük rakama, orana geriletmişse burada yapılan şeyler 
doğru demektir. 

SEVAHİR BAYINDIR (Sımak) - Grafikler öyle söylemiyor. 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Devamla) - Ne ise, tarif ettiğiniz her şeyden 

bahsediyorum. Dolayısıyla herhangi bir kurumdaki bir olaya veya bir probleme odaklanarak bir sağlık 
sistemi sorgulanamaz. 
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SEVAHİR BAYINDIR (Şırnak) - Sadece bir olay değil, bin bir olay getirebilirim. 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Devamla) - Bakın, şimdi, bu genellemeler çok yanlıştır. 
SEVAHİR BAYINDIR (Sımak) - Siz bir buçuk yıl sonra sorumuza cevap vermeye çalışırsanız 

denetlemeyi nasıl gerçekleştireceksiniz? Size denetimi sormuşuz, mesela "En son denetimi ne zaman 
yapmışsınız?" diye sormuşuz size. 

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Siz devam edin Sayın Bakanım, siz devam edin. 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Devamla) - Şimdi halkımız duymadığı için Değerli 

Milletvekilimizin yandan konuşmasını, ben onun konuştuklarını da azıcık söyleyerek konuşmama 
devam edeyim. 

Şimdi, diyor ki: "Biz denetlemeyecek miyiz, sormayacak mıyız?" Tabii, Değerli Milletvekilim, 
soracaksınız, denetleyeceksiniz, ben de hem yüce Meclisimizi hem de Türk halkını aydınlatmak 
üzere gerekli cevapları vereceğim. 

SEVAHİR BAYINDIR (Sımak) - İki yıl sonra mı cevap vereceksiniz? 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Devamla) - Şimdi, bu sık yapılıyor, bu metodolojik bir 

hatadır. Bu soru için söylemiyorum, genel olarak, bu kürsüye gelindiğinde iktidar uygulamaları tenkit 
edilmeye çalışılırken falanca ilden bir kişiden örnek veriliyor. Bunun sağlık olması da şart değil. 
Orada problemin olmadığı anlamına gelmez bu. Evet, orada problem vardır ve çözülmelidir. Biz 
72 milyon insanın seksen bir vilayette yaşadığı bir ülkeyiz, küçük bir ülke falan değiliz yani. Sisteme 
bütün olarak bakacaksınız. 

Eğer -bu ülkede bunu Türkiye'deki bütün bilim adamları, çocuk sağlığı hastalıklarıyla ilgilenen 
herkes kabul ediyor, bütün halk sağlığı uzmanları kabul ediyor, uluslararası örgütler kabul ediyor-
2009 yılında Dünya Sağlık Örgütünün Avrupa Bölge Raporu'nu açıp okursak açıkça görüyoruz ki 
burada Türkiye'nin geldiği nokta takdir ediliyor. Yani bebek ölümlerini binde 13'lere çekmeniz 
demek, yeni doğan ölümlerini de çok ciddi ölçüde aşağı çekmiş olmanız demektir. Burada binlerce 
ölümden bahsediyoruz, yani 30 bin kişi ölürken 15 bin kişi ölmeye başlamıştır, yarın 10 bin kişi 
hayatını kaybedecektir. Dolayısıyla bir tek noktaya temas ederek "Sistem bitmiş, sistem batmış!" 
demek metodolojik açıdan yanlıştır. 

SEVAHİR BAYINDIR (Sımak) - Evreni örneklemelerle sunarsınız. Bu bilimsel bir sorgulama 
sistemidir Sayın Bakan. 

SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Devamla) - 83'üncü sırada, Sayın Reşat Doğru'nun 
"Tokat Devlet Hastanesine ne zaman MR cihazı alınacaktır?" sorusuna cevap veriyorum. 

Değerli Milletvekilim, Tokat Devlet Hastanemiz MR ihtiyacını hizmet alımı yöntemiyle şu anda 
karşılamaktadır. 2009'un ilk on bir ayında da 11.309 adet MR çekimi yapılmıştır. MR tetkiki istenen 
bir hasta Tokat ilimizde en geç üç gün içerisinde ve herhangi bir ek ücret ödemeksizin bugün bu 
hizmetten yararlanabilmektedir. Aslında Türkiye'de genel durum budur. Yani, MR'dan söz 
açılmışken, Sağlık Bakanlığı hastanelerinde ve geçmiş SSK hastanelerinde 18 MR cihazı mevcuttu, 
şu anda MR cihazı sayımız 230'lara ulaştı. Bunların hepsi kamunun mülkü değildir ama bir kısmı 
mülk, bir kısmı hizmet alımı yöntemiyle bu hizmetler illerimizde verilmektedir. 

Sayın Doğru'nun 85 sıra sayılı sorusunda Tokat'taki hastanelerin 2009 yılı on bir aylık istatistik 
verilerine göre doluluk oranları soruluyor. Tokat Devlet Hastanesi yüzde 87, Vali Recep Yazıcıoğlu 
Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi yüzde 74, Turhal 38, Zile 33, Erbaa 67, Niksar 36, 
Reşadiye 42. Toplamda Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerin doluluk oranı yüzde 56'dır, 
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin 96'dır -buranın yatak sayısı 
maalesef yetersiz- özel bir hastanenin de yüzde 96 civarındadır. 

Bildiğiniz gibi, Tokat ilimizde yeni bir hastane yapıyoruz, yakında hizmete sokacağız, çok 
modem ve güzel bir hastane inşa ettik. Bunu Tokat ilindeki yatak sayılarını artırmak için yapmıyoruz, 
yatak kalitesini ve hizmet kalitesini artırmak için yapıyoruz. 

- 5 0 3 -



TBMM B:44 6 . 1 . 2 0 1 0 0 : 2 

- 5 0 4 -

183'üncü sırada Sayın Ağyüz'ün eczacılarımızla ilgili bir sorusu var, özellikle 6197 sayılı 
Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun'la ilgili bir sorusu var. Bu hususta şu anda Bakanlığımızın 
doğrudan yürüttüğü bir çalışma yok ama Eczacılar Birliğimiz ve eczacı milletvekillerimizle birlikte 
bir kanun taslağı hazırlanıyor, biz de bu taslağa Bakanlık olarak katkı veriyoruz. Bu anlamda şunu 
özellikle ifade etmek istiyorum: Süreç içerisinde, Dönüşüm Programı içerisinde eczacılarımızla ilgili 
zaman zaman birtakım sıkıntılar yaşandı, özellikle Birlikle ilgili sıkıntılar yaşandı ama her seferinde 
diyalog yollarını açık tutarak bu problemleri çözdük. Ben inanıyorum ki bugün gündemde olan, 
özellikle Sosyal Güvenlik Kurumumuzun anlaşmalarıyla alakalı olarak bugün gündemde olan 
problem de diyalog yoluyla karşılıklı görüşmeler yoluyla çözülecektir. Hükümetimizin burada aldığı 
bir tutum var: Biz ilaçların fiyatlarını son altı senedir sürekli olarak düşürüyoruz. Peki, ilaçların fiyatı 
düşünce bundan kim kazançlı çıkıyor? Bundan, bir defa halkımız her şekilde kazançlı çıkıyor. Kendi 
ödediği vergilerle veya primlerle ilaca daha az para ödenmiş oluyor. Ayrıca, kendisinin katkı payı 
olarak ödediği yüzdelik dilimlerde de daha az para ödemiş oluyor ama tabiidir ki ilaç fiyatları 
azaldıkça gerek ilaç sektörü gerekse ilaç sektörünün ilaçlarını halka ulaştıran, satan eczaneler 
tarafında biraz kazanç ve kârlılık tarafı azalmaktadır çünkü ilaçların Türkiye'deki satış değerleri, 
satış fiyatları, maksimum satış fiyatları azalıyor. Tabii ki bir hükümet bunu yapacak yani 80 liralık 
bir ilacı 20 liraya sattırabilmek büyük bir başarıdır, 80 liralık bir ilacı 50 liraya sattırmak büyük bir 
başarıdır. Bu arada kârlılık oranlarındaki düşmelerden dolayı da bazı sıkıntılar yaşandı, yaşanıyor, 
bunlar karşılıklı görüşmelerle aşılabilecek problemlerdir. 

184 ve 185'inci sıralarda, Sayın Doğru'nun, eczacıların reçete üzerinden tahsil ettikleri muayene 
ücretlerini kaldırmayı düşünüp düşünmediğimize dair bir sorusu var. 

Aslında, değerli milletvekilleri, olay şöyle: Devlet hastanelerinde vatandaşın muayene katkı 
payı olarak ödemekte olduğu bir bedel var bugün. Nedir bu bedel? Bir vatandaş devlet hastanesine 
gittiği zaman, Sağlık Bakanlığına ait bir hastaneye gittiği zaman normalde sigortası ödemeleri 
yapıyor. Peki, vatandaş ne kadar para ödüyor? Vatandaş, muayene için 5 lira para ödemiş oluyor. 
Eğer bir reçete de almışsa 8 lira, daha doğrusu 8 lira ödüyor ama reçete almamışsa 5 lira ödüyor yani 
bunu vatandaşa hiç ödettirmesek tabii ki bu, vatandaşın daha çok hoşuna gider ama ben, Türk halkına, 
değerli vatandaşlarımıza şunu hatırlatmak istiyorum: Türkiye'de insanımız, geçmişte ister yeşil kartlı 
olsun ister işçi olsun ister BAĞ-KUR'lu, esnaf, işçi emeklisi, memur emeklisi olsun, bir hastanenin 
kapısına gittiği zaman -devlet hastanesinin veya SSK hastanesinin- önemli bir hastalığı varsa bir 
muayenehaneye gitmeden, oraya para ödemeden hiçbir hizmet alamazdı. Bunu halkımız çok iyi 
biliyor. Bir ameliyat olacaksa, önemli bir hastalık için tedavi görecekse doktora ilaveten o 
muayenehanede para vermeden bir hizmet alamazdı. Ee, şimdi geldiğimiz nokta o kadar farklı ki. 

Şimdi, halk olarak, vatandaş olarak, ödediğimiz 8 lirayı konuşuyoruz. Bu 8 lira, Sağlık Bakanı 
olarak ifade ediyorum, çok yüksek bir rakam değildir. Hastanelerin gereksiz kullanımını da bir 
anlamda önleyebilecek bir mekanizmadır. Bir tarafta muayenehaneye ödenen 100 lira, 150 lira, 250 
liralar, ameliyatlara ödenen bin lira, 3 bin lira, 5 bin liralar -geçmiş dönemden bahsediyorum- bu 
tarafta hizmet almak için ödediğiniz 5 lira, reçete almışsanız 8 lira. Halkımız bunun mukayesesini 
mükemmel bir biçimde yapıyor. 

Bütün dünyada, sosyal sigorta sistemlerinin en gelişmiş olduğu ülkelerde, sosyal devlet ilkesinin 
bizden çok önce geniş biçimde halka ulaştığı ülkelerde de bu katkı payları vardır. Mesela Finlandiya, 
dünyanın bu hususta en, böyle cömert ülkelerinden biridir sosyal devlet olarak. Toplam ilaç 
harcamalarının yüzde 40'ını Finlandiya'da halk ödüyor. Bizde hiç böyle bir rakam yok. Onun için bu 
rakamları yüksek kabul etmemek lazım. 

Peki, bunu niçin eczacılar alıyor? Çünkü eczanelerde zaten vatandaşın bir katkı payı alışverişi 
şeklinde bir ilişkisi var. Dolayısıyla hastanelerimizde ilave bir yük oluşmasın, vatandaşlarımız 
veznelerde kuyruklara girmesin diye bunu yapıyoruz. Bu husustaki uygulamamız da tamamen 
vatandaşlarımızın, halkımızın lehine bir uygulamadır. 
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186'ncı sırada, Sayın Doğru'nun 2007-2008 yıllarında açılan ve kapanan eczanelerle ilgili bir 
sorusu var. Aslında kapananlarla ilgili sorusu var, ben açılanları da müsaadesiyle söyleyeceğim 
değerli milletvekilimizin. 2007 yılında 743 eczane kapanmıştır ama bunun mukabili olarak 1.204 
eczane açılmıştır. 2008 yılında 790 eczane kapanmış, mukabili olarak 1.113 eczane açılmıştır. 
Aslında, bu eczane kapamalarının büyük bir kısmının eczane devirleri olduğunu da biz biliyoruz. 
Bir eczacı kapatıyor, başka bir eczaneye devrediyor. Onun için, kamuoyunda iddia edildiği gibi, 
zaman zaman birilerinin iddia ettiği gibi -bu sorudan bu iddia ediliyor anlamında söylemiyorum-
Türkiye'de eczaneler falan kapanmıyor, kapanandan daha fazla açılan eczane var. 

Sayın Özdemir'in Gaziantep'le ilgili soruları var. Kentteki sağlık ocakları hususunda bize bir 
soru soruyor ve yatak sayılarıyla ilgili geliştirmeyi soruyor. Sayın Milletvekilim, göreve geldiğimizde, 
Gaziantep'te 2002 yılında 64 sağlık ocağı hizmet veriyordu, bugün 99 sağlık ocağı hizmet 
vermektedir. Yani bu kadar sağlık ocağını biz hizmete ilave olarak Gaziantep'te soktuk. Sağlık ocağı 
başına düşen nüfus 15 bin civarındadır. Yani 37 sağlık ocağını hizmete açtık, 2009 yılı içinde 
bunlardan 6'sını hizmete açtık. 2010 yılında 6 yeni sağlık ocağını hizmete açacağız, 7 sağlık ocağının 
da inşaatına başlayacağız. Yani Gaziantep ilimize bu hususta layık olduğu şekilde yatırımlarımızı 
devam ettiriyoruz. 

2009 yılı sonu itibarıyla toplamda yatak sayısı 3.999, yoğun bakım yatak sayısı 476'dır bu 
ilimizde. Gaziantep ilimizde, özellikle daha kaliteli yataklara ulaşmak için yatak sayısını artırmaktan 
ziyade 400 yataklı bir bölge eğitim araştırma hastanesi, 100 yataklı rehabilitasyon, 100 yataklı göğüs, 
200 yataklı akıl ve ruh sağlığı ve 200 yataklı onkoloji hastanesi yapılmasını planlıyoruz ve 
Gaziantep'te bu iş için uygun bir arazi arayışı içerisindeyiz. Bu araziyi, ümit ediyorum ki, 
hastanelerimizin yoğun olduğu bir bölgede TRT arazisini alarak gerçekleştirebileceğiz, aksi takdirde 
başka bir alternatif üzerinde de çalışmaktayız. 

22l ' inci sırada, Sayın Doğru "Tedavi katılım paylarını kaldırmayı düşünüyor musunuz?" diye 
bir soru sormuş. Buna biraz önce cevap vermiştim. Şu anda tedavi katılım paylarını kaldırmak için 
bir düşüncemiz yok ama -söylediğim gibi- Türk halkının muayenehanelere giderek ödediği paraları 
biz büyük ölçüde ortadan kaldırdık değerli milletvekilleri. 

Şu anda, Türkiye'de Sağlık Bakanlığında çalışan ve muayenehanesi olan hekimlerin oranı yüzde 
19'dur. Biz göreve geldiğimizde bu oran yüzde 89'du. Yani 100 hekimin 89'u -uzman hekimlerin-
muayenehane sahibiydi, oraya gideceksin, oradan hizmet alacaksın. Bugün sadece yüzde 19'u 
muayenehane sahibidir, o da belli branşlarda yoğunlaşıyor. 

Bir de üniversite hastanelerimizde bu "özel muayene, özel ameliyat, özel işlem" diye bir çile var. 
Bu bizde bakiye kalan yüzde 19'luk kısım ve üniversite hastanelerimizdeki bu çileyi ortadan 
kaldırmak için tam gün yasa tasarısını -biliyorsunuz- Meclisimize getirdik, komisyonlarımızdan geçti. 
Alt komisyonda Cumhuriyet Halk Partisi ve MHP'li üyeyle birlikte çalıştık. Bizzat ben de Komisyon 
çalışmalarına onların arzusuyla katkı verdim. Teşekkürlerimi ifade ederek gruplarınıza söylemek 
isterim ki hem Cumhuriyet Halk Partisi Grubu hem MHP Grubu bu yasanın alt komisyondaki 
şekillenmesine büyük katkı verdiler ve yasa bir anlamda Komisyondan mutabakatla yüce Meclisin 
önüne geldi. Önümüzdeki günlerde ümit ediyorum ki Meclisimiz de bu yasa tasarısını görüşerek 
vatandaşımızın bu bahsettiğim -bakiye, tortu da diyebiliriz- bir tortu şeklinde veya bakiye şeklinde 
kalan bu sıkıntılarını da hep birlikte ortadan kaldırabileceğiz. 

Nedir, net olarak yapmak istediğimiz tam gün yasasıyla? Bir üniversite hastanesine gittiğim 
zaman benden hoca parası, öğretim üyesi farkı, efendim, özel muayene parası, özel işlem parası, özel 
ameliyat parası istenmesin. Burası devletin bir kurumudur. Evet, 8 lira katkı payını verebilirim ama 
benden 4 bin lira bir cyberknife çekimi için, çok özel bir radyoterapi çekimi için para istemesinler. 
Benden, "Seni muayene edebilirim ama 200 lira ver." bunu istemesinler. "Ameliyat olabilirsin, eğer 
hocaya para yatınrsan önümüzdeki hafta seni ameliyata alırız, değilse seni üç ay sonra ameliyat ederiz." 
demesinler. O zaman ben vatandaş olarak o 8 lirayı vermeye razıyım. İnşallah bunu da yüce 
Meclisimizde iktidar partisi ve muhalefet partisi milletvekili arkadaşlarımızla birlikte gerçekleştireceğiz. 
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2008 yılı içerisinde kaç doğum oldu? Kaç sezaryen, kaç ölüm oldu? Sayın Doğru bunlardan 
bahsetmektedir. Hastanelerimizde toplam 1 milyon 165 bin doğum gerçekleşti. Yüzde 90'a ulaştık 
aşağı yukarı doğum oranlan itibarıyla. Bunlardan 7 bini ölü doğumdur. Sezaryen oranımız da maalesef 
yüzde 40'lar civarındadır. Bu, hiç kabul edilebilir bir oran değildir. Bu hususta ilgili kadın doğum 
derneklerinin yöneticilerini de ben çağırdım, bir görüşme yaptık. Mutlaka ülkemizde sezaryen doğum 
oranlannı azaltacağız. Bunun için her tedbiri alacağız. Aldığımız tedbirler var. Mesela, doğuma ödenen 
para ile sezaryene ödenen para şu anda aynıdır Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından. Bizim 
hastanelerimizde doğuma ve sezaryene verdiğimiz performans ek ödeme bedelleri aynıdır ama şunu 
yapacağız önümüzdeki günlerde: Tıbbi zaruret olmadan sezaryen yaptırılmışsa bir hastaya, özellikle 
hekim yönlendirmişse bunun için yeni tedbirler alacağız. Hangi tedbirleri alacağımızı ilgili demek ve 
değerli meslektaşlar çok iyi biliyorlar. Bu hususta da elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. 

224 sayılı soru da Ağrı ili Eleşkirt ilçesiyle ilgili bir soru. Ağrı ili Eleşkirt ilçesinde yarım kalmış 
hâlen devam etmekte olan inşaat işimiz yoktur. 30 yataklı hastaneyi 2005 tarihinde tamamladık, 
2006'da faaliyete geçirdik. Diyaliz ünitesini Temmuz 2007'de faaliyete geçirdik. 468 bin lira da 
harcama yaptık. Durum bu şekildedir. 

229 sıra sayısında, Sayın Özdemir, Gaziantep'teki özürlü raporlarıyla ilgili bir soru sormaktadır. 
Sayın Milletvekilimizin önergesine konu olan hastanelerimizden 25 Aralık Devlet Hastanesinde 
sadece çocuk psikiyatri alanında rapor verilememektedir. Cengiz Gökçek Devlet Hastanesinde ise 
engelli raporu verilmesiyle ilgili bir sorun yoktur. 

522'nci sıra sayısında Sayın Reşat Doğru'nun sorusu var. Bugün cevaplayacağım son soru değerli 
milletvekilleri. Sayın Doğru Tokat ilinde bir onkoloji hastanesi yapıp yapmayacağımızı soruyor. 

Değerli milletvekilleri, onkoloji hastaneleri ve benzeri bazı hastaneleri, rehabilitasyon 
hastaneleri, özel nitelikli psikiyatri hastaneleri, yanık bölümleri ve benzeri alanları aşağı yukarı 2,5 
milyon nüfusa hizmet edebilecek şekilde Türkiye'de planlamış durumdayız. Bundan daha fazlası, 
ölçek açısından ve yetişmiş insan sayısı açısından maalesef önümüze kısıtlar getiriyor, yani 2,5 
milyon nüfusun altında bu özel hastanelerin yapılması pek mümkün görünmüyor. Bu anlamda, 
Tokat'ta bir onkoloji hastanesi müstakil olarak inşa etmiyoruz... 

REŞAT DOĞRU (Tokat) - Yeri var, eski yerler var, onun için sormuştum. 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Devamla) - .. .ama yeni hastanenin içerisinde teşekküllü 

bir onkoloji kliniği kuracağız Değerli Milletvekilim. 
Evet, Değerli Başkanım... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Bakan, cevaplamanız sona erdiyse, Sayın Doğru 17 soru sormuştu, ona bir 

söz hakkı veriyorum. 
Buyurunuz, ek sorunuz, açıklama arzunuz varsa iletiniz Sayın Bakana. 
REŞAT DOĞRU (Tokat) - Sayın Başkanım, çok teşekkür ediyorum. 
Sayın Bakanım, size de teşekkürlerimi arz ediyorum, sorularımın hepsine sabırlı bir şekilde 

cevap verdiniz. 
Şimdi, soru önergelerimin birçoğunun epey bir zamanı geçti; olsun, yine zamanı geçmiş de olsa 

verdiniz sorulann cevaplarını. 
İhale konusundaki sorumda, bazı basın kuruluşlarında özellikle ihaleyle ilgili şikâyetler vardı, 

bilhassa Tokat'taki basın kuruluşlarının bazılarında hastanelerdeki ihalelerle ilgili olarak bazı yazılar 
çıkmasından dolayı ben sormuştum. Araştırma yaptırdınız veya yaptıracaksınız, ondan dolayı 
teşekkürlerimi arz ediyorum çünkü halk bunu bekliyordu, onun için bunu sormuştum. 

Kırım Kongo hastalığıyla ilgili olarak, tabii, bu hastalığın ilk çıkış yerlerinin başında Tokat 
geliyor, dolayısıyla halkta büyük bir tedirginlik var. Zaten vermiş olduğunuz istatistiki bilgiler 
içerisinde de 30'un üzerinde insan öldüğünü söylediniz, ondan dolayı da önümüzdeki dönemlerde 
bununla ilgili halkın bilinçlendirilmesi konusunda -tabii, siz koruyucu hekimlik konusunda da bazı 
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konulan söylediniz, hakikaten doğrudur, epey bir çalışmalar yapılmıştır, arkadaşlara teşekkürlerimi 
sunuyorum- bu manada da çok ciddi beklenti var, çünkü halk işte işine gidemiyor veyahut da çeşitli 
mesire yerlerine gidemiyorlar, bu noktada da büyük bir beklenti olduğunu arz etmek istiyorum. 

Diğer sorum olarak, Tokat ilinde MR cihazı konusunda, Tokat Devlet Hastanesi o bölgenin en 
belirli hastanelerinden bir tanesidir. Şu anda, sizin de söylemiş olduğunuz gibi, yeni bir hastane 
yapılıyor. Bu yeni hastane içerisine eğer MR cihazı konabilirse ben o bölgeye büyük bir hizmet 
olacağını düşündüğüm için bu soruyu sormuştum. Hatta bütçe görüşmeleri esnasında da sorduğum 
zaman "İhtiyaç varsa kurarız." demiştiniz. Ondan dolayı, Tokatlılar adına böyle bir cihazın bu 
hastaneye konmasını biz bekliyoruz çünkü, bölgelerin hiçbirisinde devlet hastaneleri bazında MR 
cihazı yoktur, özel teşebbüse sevk ediliyor. Sizin dediğiniz gibi, üç gün değil bazen daha da fazla 
uzatılabiliyor yirmi dört saat çalıştıkları hâlde. Dolayısıyla, buraya gereklidir diye düşünüyorum. 

Eczaneler konusunda, şu anda Türkiye'mizde eczanelerin hepsi büyük bir beklenti içerisindeler, 
özellikle SGK'yla ilgili bireysel anlaşma iptal edildi biliyorsunuz. O noktada da "Sağlık Bakanlığı 
olarak -eczacılar adına söylemek istiyorum- o arkadaşlarımıza destek olun da bunları SGK'yla 
anlaştırabilir misiniz?" diye bir soru sormak istiyorum. Anlaştırmak gerekiyor çünkü. 

Diğer soru, onkoloji olarak... Bizim Tokat bölgesinde son zamanlarda kanser vakalarında çok 
ciddi bir artış var. Geçenlerde bir araştırma da Karadeniz Bölgesi'nde elektrik tellerinin veya yüksek 
gerilim hatlarının geçmiş olduğu yerlerin olduğu bölgelerde, o hattın etrafındaki 300-400 metre 
mesafede -üniversite araştırmasıdır- kanser vakalarının arttığı noktasındadır. Özellikle Çernobil'le 
ilgili bizim Tokat bölgemizde bu manada da bence büyük bir kanser artışı var. Ben kendim de genel 
cerrahım, yapmış olduğumuz ameliyatların birçoğu da o zamanlar kanser vakalarıydı. Şu an itibarıyla 
da kanserin artmakta olduğunu düşünüyorum. O noktada bir araştırma yapılmasını arz ediyoruz. 

Diğer bir nokta da hasta katkı payları konusunda, siz alınmayacağını söylediniz. Sayın Bakanım, 
burada bir açıklama yaptınız, ama isterseniz onu... Ben biraz üzüldüm bu konuda. "Daha önceki 
zamanlarda doktorlar para almadan hastalara bakılmadı." falan diye bir tabir kullandınız diye 
düşünüyorum. Bunu, biraz, herhalde düzeltebilir misiniz bilmiyorum. Bizler hekim olarak -siz de 
hekimsiniz- gece gündüz çok çalışıyoruz, yani hekimlerin mesaisi yoktur. Bu manada da geçmiş 
dönemde de olsun, şimdi de olsun hekimlerin hakkı ödenmez. Tabii, alan insanlar olmuştur ama ben 
genel manada hastaların para alınıp da tedavi edildiğini düşünmüyorum. 

Katkı payları konusunda da şu anda 2022 dediğimiz yeşil kartlılardan da katkı payı alıyorsunuz. 
Hatta katkı paylarını aldıktan sonra "Gidin, bunu Maliyeden geri alın." diyorsunuz. Sayın Bakanım, 
yeşil kartlı insanlar zaten fakir insanlar, bunların katkı payı ödeyip de ondan sonra tekrar gelip bu 
parayı almaya uğraşmaları hem daha fazla paraya veya masrafa sebep olacaktır hem de. . . Bunu bir 
maddeyle düzeltebilirsiniz. Yani katkı payları alınmasın bence, çünkü emeklilerin falan hakikaten 
durumları zordur. Ama yeşil kartlıların, özellikle... 

BAŞKAN - Sayın Doğru, süremiz kısalıyor, lütfen... 
REŞAT DOĞRU (Tokat) - Tamamlıyorum efendim, tamamlıyorum. 
Yeşil kartlılarla ilgili olarak bir madde koydurabilirseniz Maliye Bakanlığına, en azından bu 

insanlardan katkı payı alınmaz diye düşünüyorum. 
İkincisi, sezaryenlerle ilgili olarak da şu anda hakikaten Türkiye'mizde, çok büyük oranda devlet 

hastanelerinde sezaryen uygulaması vardır. Bu noktada da ben, dikkatin çekilmesi noktasında bu 
soruyu sormuştum. O mealde de yapmış olduğunuz araştırmalar doğru araştırmalar. Yani bunu 
yaptırmak gerekiyor. Artık sezaryenden normal doğuma geçmek lazım. 

Diğer bir konu da, beslenme konusunda yapılan araştırmalarla ilgili olarak da çok süratli bir 
şekilde netice alınması gerekiyor. Siz "2010 senesi" dediniz. Bu manada da özellikle kalp hastalıkları 
artıyor, şişmanlık artıyor, dengesiz beslenmeler var. Bu mealde de araştırmalar bir an önce 
bitirilebilirse faydası olur kanaatindeyim. 

Sayın Başkanım, sabrınız için teşekkürlerimi arz ediyorum, sağ olun efendim. 
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BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Doğru. 
Buyurunuz Sayın Bakan. 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Devamla) - Değerli Başkanım, teşekkür ediyorum, Sayın 

Doğru'ya da teşekkür ediyorum. 
Bu MR meselesi, her halükârda Tokat'ta yeni hastanede hizmet veren MR'ımız mutlaka 

bulunacak Sayın Milletvekilim. Yalnız şu anlamda söylüyorum: Bu, satın alma veya hizmet alma 
şeklinde olabilir. Bunun hiç önemi yok. Hatta hizmet almalarda biz, verimliliği hep daha yüksek 
buluyoruz. Çünkü satın almalar, sonuçta herhangi bir arıza vesaire olduğu zaman, malum işte, devletin 
satın alma usulleriyle onlar yerine getirilmeye çalışılıyor. Hâlbuki bu şekildeki hizmet almalarında 
bu durumlar çok daha kolay çözülebiliyor. 

Onkoloji ve kanser; Çemobil ile ilgili bir şey söyleyeyim müsaade ederseniz. Bu Çernobil ile 
ilgili tartışmalara aslında Türkiye'de bir nokta kondu Değerli Milletvekilim. Biz geldiğimizde 
Türkiye'de büyük bir tartışma yaşanıyordu. İki üniversitemizle beraber üç büyük araştırma yaptırdık 
tamamen Sağlık Bakanlığının dışında ve bu araştırmalar şunu gösterdi: Hem moleküler çalışmalar 
açısından -moleküler çalışmaları da yaptırdık- hem saha epidemiolojik çalışmaları açısından 
Çemobil'in bir kanser artışına yol açmadığı gösterildi. 

Türkiye'de Karadeniz Bölgesi'nde de diğer bölgelere kıyasla kanser sayısında bir artış yok. 
Ancak şu bir gerçek: Türkiye'de kanser artık çok önde gelen bir hastalık yani Türkiye artık enfeksiyon 
hastalıklarından vatandaşlarının kırıldığı bir ülke değil. 

Türkiye'de iki hastalık ön plana çıktı: Birisi -sizin buyurduğunuz gibi- şişmanlığa, hareketsizliğe, 
şeker hastalığına bağlı olarak kalp hastalıkları ve solunum yolu hastalıkları; ikincisi de işte, kanserler. 
Dolayısıyla kansere karşı çok köklü bir çalışma yapmamız lazım. Sigara konusunda yine yüce 
Meclisimizle birlikte yaptığımız düzenlemeler ve eylem planı bunun en önemli adımıydı. Hepimiz 
biliyoruz ki sigara, kanserin en önemli hazırlayıcı sebeplerinden biri. Ama, söylediğiniz gibi Tokat 
ilinde de kanserli vakaların daha iyi takibi, daha rahat ettirilmesi için elimizden geleni yapacağımızı 
size ifade etmek isterim. 

Bu sezaryen konusundaki görüşlerimiz aynı, yalnız, bir tek hususa müsaadenizle katkı yapayım: 
Devlet hastaneleri sezaryen oranları açısından en düşük oranlara sahip hastanelerimiz. Maalesef özel 
hastanede çok yüksek oranlar var, yüzde 60, 70, 80'e varan oranlar var ama bunu yüce Meclisin 
huzurunda, hem bu işi yapan kuruluşlara ve hekimlere hem de halkımıza açıkça ifade ediyorum: 
Buna müsaade etmeyeceğiz yani bunun için gerekli tedbirleri aldık, almaya başladık, çok daha ciddi 
tedbirleri de önümüzdeki aylarda almaya devam edeceğiz çünkü çok önemsediğimiz bir husustur. 

Hekimlerimizin bu muayenehane meselesinden bahsederken elbette hekimlerimizin emeği çok 
kutsaldır, çok önemlidir. 

REŞAT DOĞRU (Tokat) - Efendim "Haksızlık yapmayalım." dedim. 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Devamla) - Elbette hekimlerimizin hepsi geçmişte de 

vatandaştan para almıyordu ama şu bir gerçektir: Bir muayenehane açmışsanız, bu muayenehaneye 
vatandaş gelmek zorundaysa, bu muayenehanenin açılışının bir maksadı var. Yani işte o mantık bizi 
buralara kadar getirdi, tam gün kanununa getiriyor yani hem kamuda çalışıyorum hem 
muayenehanem var. Geçmişte buna neden ihtiyaç duyulmuştu ülkede? Çünkü kamu, doktorların 
emeğinin karşılığını ödemek hususunda güçsüz kalıyordu, sistemler buna göre kurulmamıştı. Bir 
uzman hekime -rakamını da söyleyelim- 1.600 - 1.700 lira maaş verirseniz -devamında da 200 lira 
da ek ödeme falan yapılıyordu- 200 lira ek ödemeyle beraber 1.800 lira verirseniz... E, bir sistem 
kuracaksınız, muayenehane açacaksınız, vatandaş verecek bu parayı, başka türlüsü... 

Yani, değerli milletvekilleri, gözümüzü kapatmakla gerçekleri değiştiremeyiz. Bu, hekimlerin 
suçu değildi; bu, sistemin hatasıydı. Şimdi ben diyorum ki: "Bu sistemi tamir etmemiz lazım." Bu 
sistemi Sağlıkta Dönüşüm Programı'yla büyük ölçüde tamir ettik, şimdi, tam gün yasasıyla inşallah 
hep birlikte tam olarak... 



TBMM B:44 6 . 1 . 2 0 1 0 0 : 2 

- 5 0 9 -

MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Sayın Bakanım, özneye doktorları koymayalım, sistemi 
koyabilirsiniz. 

SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Devamla) - Eyvallah. Özneye doktorları koymuyoruz 
zaten, özneye sistemi koyuyoruz. 

MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Evet, sistemi koyalım, hekimlere haksızlık yapmayalım. 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Devamla) - Yani burada muhalefet partimiz, Milliyetçi 

Hareket Partisinin Grup Başkan Vekilinin önerisini büyük bir saygıyla kabul ediyorum. 
MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Ben de teşekkür ediyorum. 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Devamla) - Özneye doktorlarımızı koymuyoruz, özneye 

yanlış sistemi koyuyoruz. Bu yanlış sistemi sizinle beraber inşallah değiştireceğiz. 
MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Hep beraber değiştirelim. 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Devamla) - Teşekkür ediyorum değerli milletvekilleri. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ ve MHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Akdağ. 
Sözlü soru önergeleri böylece cevaplanmıştır. 
Şimdi gündemin "Seçim" kısmına geçiyoruz. 

VII.- SEÇİMLER 
A) KOMİSYONLARDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM 
/.- Çevre, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Dilekçe Komisyonlarında açık bulunan üyeliklere seçim 
BAŞKAN - Çevre Komisyonunda boş bulunan ve Adalet ve Kalkınma Partisi Grubuna düşen 

1 üyelik için Adana Milletvekili Ömer Çelik aday gösterilmiştir. 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunda boş bulunan ve Adalet ve Kalkınma Partisi Grubuna 

düşen 1 üyelik için Ardahan Milletvekili Saffet Kaya aday gösterilmiştir. 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Dilekçe Komisyonunda boş bulunan ve Adalet ve Kalkınma Partisi Grubuna düşen 1 üyelik için 

Bursa Milletvekili Hayrettin Çakmak aday gösterilmiştir. 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, on dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 17.37 
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BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 44'üncü Birleşiminin 
Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına 
geçiyoruz. 

l ' inci sırada yer alan, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu'nun 
görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

VIII.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 
/.- Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/324) (S. Sayısı: 96) 
BAŞKAN - Komisyon? Yok. 
Ertelenmiştir. 
2'nci sırada yer alan, Türk Borçlar Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu'nun 

görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 
2.- Türk Borçlar Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/499) (S. Sayısı: 321) 
BAŞKAN - Komisyon? Yok. 
Ertelenmiştir. 
3'üncü sırada yer alan, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili 

Mustafa Elitaş ve Ankara Milletvekili Reha Denemeç'in; Serbest Bölgeler Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine 
başlayacağız. 

3.-Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ve Ankara 
Milletvekili Reha Denemeç'in; Serbest Bölgeler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/541) (S. Sayısı: 446) (x) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Komisyon raporu 446 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Teklifin tümü üzerine ilk söz Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Trabzon Milletvekili Akif 

Hamzaçebi'ye aittir. 
Sayın Hamzaçebi, buyurunuz. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) - Sayın Başkan, sayın 

milletvekilleri; teklifin tümü üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun görüşlerini açıklamak üzere 
söz aldım. Sözlerimin başlangıcında hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Görüşülmesine başladığımız teklif, Serbest Bölgeler Kanunu'nun 7'nci maddesinin bir fıkrasında 
değişiklik yapılmasını öngörmektedir. Değişiklik istenen düzenlemede, serbest bölgelere yurt 
dışından getirilen mallar ile yurt dışından serbest bölgelere getirilip daha sonra Türkiye'ye getirilen 
bu malların hem serbest bölgelere girişinde hem de Türkiye'ye ithalinde binde 5, binde 5 olmak 

(x) 446 S. Saydı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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üzere toplam binde 10 oranında alınan ücretin dağılımında değişiklik yapılmaktadır. Değişikliğe 
göre, yani teklifin getirdiği değişikliğe göre, serbest bölgelerden yurt dışına, yurt dışından serbest 
bölgelere gelen malların değeri üzerinden binde 5 değil, binde 1 oranında ücret alınacaktır. Ancak 
serbest bölgelerden Türkiye'ye getirilen malların değeri üzerinden de binde 5 oranında değil de binde 
9 oranında ücret alınacaktır. 

Bu düzenlemenin serbest bölgelerde üretimi teşvik amacıyla yapıldığı anlaşılmaktadır. Ancak 
hemen ifade edeyim ki serbest bölgeler konusunda Türkiye'nin yaklaşık yirmi beş yıllık uygulama 
deneyimini, birikimini yansıtan bir teklifi görüşmüyoruz. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi 
hükümetleri döneminde Serbest Bölgeler Kanunu'nda bugüne kadar 4 kez değişiklik yapılmıştır, bu 
teklif yasalaştığı takdirde 5'inci değişikliği de yine Serbest Bölgeler Kanunu görmüş olacaktır. Bu 
5 değişikliğin 3 tanesi 7'nci maddeyle ilgilidir. Yani şu anda görüştüğümüz değişiklik 7'nci 
maddedeki, Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetlerinin 3'üncü değişikliğidir. Yani bazı sorunlar 
partilere geliyor, hükümete geliyor, bürokrasiye geliyor; bu sorunları çözelim niyetiyle masaya 
oturulup bir tasarı veya teklif hazırlanırken "Serbest bölgelerin genel olarak sorunları nedir, bunları 
oturup bir seferde çözelim ve serbest bölgeleri işlerliğe kavuşturalım, başarıya ulaştıralım." 
düşüncesiyle yaklaşılmıyor. 7'nci maddede bu 3'üncü değişikliğidir AKP'nin. Bu kadar dağınık, bu 
kadar sorunlara hâkim olamayan, sorunları bir kişi getirmişse o kişinin dediği istikamette değişiklik 
yapılma anlayışının olduğu bir hükümet anlayışını görüyoruz. 

Değişiklik doğru mudur? Doğru olduğuna inanıyorum. Evet, serbest bölgelere yurt dışından 
gelen malların FOB değeri üzerinden alınan ücret binde 5'ten binde l ' e indirilebilir ama serbest 
bölgelerin sorunu sadece bununla mı sınırlıdır veya şu an yaşamakta olduğumuz ekonomik kriz 
nedeniyle serbest bölgelerdeki üretimi teşvik için Türkiye'nin yapması gereken düzenlemeler sadece 
bu mudur, bir tane midir, bir maddelik bu teklif midir? 

Çok üzülüyorum. Serbest bölge konusunda 1984 yılında 3218 sayılı Kanun'un kabulünden bu 
yana yirmi dört-yirmi beş yılı geçirmiş olan bir Türkiye var. Onun ötesinde, 1953 yılında kabul edilen 
6209 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu'ndan 1984'e kadar geçmiş olan süre var. Daha önceki serbest 
bölge düzenlemeleri var. Ta 1927 yılında Serbest Mıntıka Kanunu ile Türkiye serbest bölgeler 
konusundaki ilk düzenlemesini yapmıştır ama buna rağmen bu geldiğimiz aşamada serbest bölgelerin 
Türkiye ekonomisinde hak ettiği yeri alamamış olması ve bu teklifle serbest bölgelerdeki sorunların 
sadece küçük bir tanesinin âdeta çözüme kavuşturuluyor olması, serbest bölgeler konusundaki 
Türkiye'nin, deneyimine yakışmıyor, yakı sınamaktadır ve bu, AKP'nin, sorun çözme konusunda ne 
kadar bireysel hareket ettiğini göstermektedir. 

Serbest bölgelerle ilgili bazı rakamları vermek istiyorum. Türkiye'de 20 tane serbest bölge vardır 
ve 20 serbest bölgenin toplam ticaret hacmi 24,5 milyar dolardır. Ancak, toplam ticaret hacminin 
dağılımına baktığımızda, bunun içerisinde ihracatın payının son derece düşük olduğunu görüyoruz. 
Serbest bölgelerden yurt dışına yapılan ihracatın bu 24,5 milyar dolarlık toplam ticaret hacmi 
içerisindeki payı sadece yüzde 24'tür yani dörtte 3'ü ihracat değildir, ya yurt dışından bölgeye ya 
bölgeden yurt içine veya yurt içinden serbest bölgeye yapılan ihracattan veya ticaretten oluşmaktadır. 
Bu, ciddi olarak üzerinde durmamız, düşünmemiz gereken bir konudur. 

Yine 20 tane serbest bölgenin toplam ticaret hacmini değerlendirdiğimizde, sadece bir serbest 
bölgenin, örneğin İstanbul Deri Serbest Bölgesinin, toplam ticaret hacminin tek başına dörtte l ' ini 
oluşturduğunu görüyoruz. Dört serbest bölgede bu oran toplam yüzde 65'tir. Yani, İstanbul Deri 
Serbest Bölgesi, Ege Serbest Bölgesi, İstanbul Atatürk Havalimanı Serbest Bölgesi ve Mersin Serbest 
Bölgesini aldığımızda 4 serbest bölge 20 serbest bölgenin toplam ticaret hacminin yüzde 65'ini 
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oluşturmaktadır. Bunun üzerinde ciddi olarak düşünmek, durmak gerekiyor. Bir kısım serbest 
bölgelerin hiç faaliyeti yoktur, serbest bölgelerin rakamları bunu göstermektedir, bazı serbest bölgeler 
büyük potansiyel taşıyor olmasına rağmen bu potansiyelin gerektirdiği ticaret hacmine sahip değildir. 
Örneğin Trabzon Serbest Bölgesi, Türk cumhuriyetleriyle, Kafkas ülkeleriyle, Bağımsız Devletler 
Topluluğu ülkeleriyle giderek yoğunlaşan bir ulaşım trafiği olmasına rağmen serbest bölge olarak 
önemli bir ticaret hacmine sahip değildir. Oysa Trabzon Serbest Bölgesi, bir üretim serbest bölgesi 
olarak organize edilebilir; Türk cumhuriyetleriyle, Bağımsız Devletler Topluluğu'yla olan ilişkilerde, 
dış ticaret ilişkilerinde özellikle ihracat açısından önemli bir yere sahip olabilir. Ancak, üzülerek 
görüyorum ki Hükümetin serbest bölgeler konusunda bütüncül bir yaklaşımı yoktur. 

Bakın, burada sadece bir konunun çözümü düşünülmüştür. Bir başka konuyu gündeme 
getireceğim, sizlerin dikkatine sunacağım. Bunu geçen yıl burada Serbest Bölgeler Kanunu'ndaki 
değişikliği görüşürken yine gündeme getirmiştim ama kabul edilmemişti. Konu şudur: Serbest 
bölgelerin ana amacı, temel amacı buraları üretim merkezi hâline dönüştürmek ve buradaki üretimi 
yurt dışına ihraç etmektir, ana amaç budur. Dolayısıyla, bu ölçüde, bu ölçekte, bu çerçevede teşvik 
edeceğimiz ne varsa teşvik etmeliyiz. Serbest bölgede faaliyet gösteren ama faaliyet konusu ihracat 
organizasyonu olan bir şirketin veya şirketlerin Türkiye'de -yani serbest bölgede değil, serbest bölge 
dışında Türkiye'de- üretilen mallan yurt dışına ihraç etmek amacıyla yapmış olduğu organizasyon 
işi nedeniyle istihdam ettiği personele ödediği ücretin gelir vergisinden istisna edilmemesi için hiçbir 
mantıklı, makul neden göremiyorum. Teklifi hazırlayan arkadaşlara sormak gerekir, Hükümete, Sayın 
Bakana sormak gerekir: Yani bu sorunu bir muhalefet partisi milletvekili gündeme getiriyor diye mi 
dikkate almıyorsunuz? Mutlaka sizlere bir başkalarının mı gelip bunu anlatması gerekiyor? 
Türkiye'de üretilen, üstelik teşviksiz üretilen, yani diyelim ki Merter'deki tekstil üretimi, diyelim 
Denizli'deki tekstil üretimi, konfeksiyon üretimine talep yaratan ve bu talep sonucu Türkiye'nin bu 
mallarını yurt dışına ihraç etmesini sağlayan bir ihracat organizasyonunun bu işte istihdam ettiği 
personele ödediği ücretin gelir vergisinden istisna edilmemiş olmasının ve bunun Hükümetin 
gündeminde yer almamasının nasıl bir makul nedeni vardır? Hiçbir makul nedeni olduğunu 
sanmıyorum ama AKP'nin yasa yapma anlayışı, yasa yapma şekli maalesef bu sorunun çözümünü 
imkânsız kılıyor. Serbest bölgeleri gelin masaya yatıralım. Yarına kalmaktadır bu maddeler. Başka 
hangi sorun varsa ihracatın önünde, serbest bölgelerdeki ihracatın önünde, bunu çözelim. Komisyon 
çoğunluğu gerekiyorsa onu da sağlayalım, bu sorunları çözelim. 

Bakın, serbest bölgeler ihracat açısından önemli dedim. Hükümet 31 Aralık 2009 tarihinde bazı 
önemli kararlar aldı. Bakanlar Kurulu kararları 31 Aralık 2009 tarihli Resmî Gazete'de peş peşe 
yayınlandı. O kararlardan bir tanesini sizin dikkatinize sunmak istiyorum. Bu kararlardan bir tanesi 
Türkiye'ye sigara ithalinde alınmakta olan Tütün Fonu'nu yürürlükten kaldırdı. Öteden beri 
Türkiye'ye ithal edilen sigaralarda paket sigara başına 40 sent, işlenmiş tütün ithal ediliyor ise onun 
da kilosunda 3 dolar Tütün Fonu alınmaktaydı. Bu Fon 31 Aralık 2009 tarihli Resmî Gazete'de 
yayınlanan bir Bakanlar Kurulu kararıyla 1 Ocak 2010'dan geçerli olmak üzere yürürlükten 
kaldırılmıştır. Şimdi, bu düzenleme Türkiye'deki sigara üretimini olumsuz etkileyecektir. Sigara 
üreten şirketlerin önünü kesmektedir. Türkiye'ye sigara ithalatını cazip hâle getirmektedir. Sadece 
sigara ithalatı mı? İşlenmiş tütün ithalinin de önünü açmıştır, bu Hükümet açmıştır işlenmiş tütün 
ithalinin önünü. 

Şimdi, bir Sayın Başbakan Yardımcımız bugün bir basın toplantısı yaptı, takip ettim. Dün 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubunda Genel Başkanımız Sayın Deniz Baykal'ın 2001 yılında ilgili 
Başbakan Yardımcısının bir siyasi partinin grup başkan vekili sıfatıyla yapmış olduğu açıklamaya 
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ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sayın Başbakan Yardımcısı da buna cevaben bugün bir basın 
açıklaması yaptı. Şöyle diyor basın açıklamasında: "Türkiye'de tütün ziraatını tamamen imkânsız 
hâle getiren bir yasal düzenleme nedeniyle 2001 yılında ben buna karşı çıktım." Ve şöyle diyor Sayın 
Başbakan Yardımcısı: "Yasaya karşı çıktım, Meclisteki konuşmalarım buna şahittir. O zaman da tütün 
üreticileri Türkiye'nin her yerinden gelmişlerdi, bugün de aynı şartlar olsa yine aynı şeyi yaparım." 
Ben Sayın Başbakan Yardımcısının o tarihlerde Mecliste neler söylediğini tutanaklardan çıkardım. 
Tütün Üst Kurulunun kurulmasına ilişkin bir yasal düzenleme burada görüşülüyor, orada bir önerge 
veriyor Sayın Başbakan Yardımcısı, o zaman grup başkan vekili sıfatıyla -önergeyle ilgili söz almış 
konuşuyor, ilgili cümlesini okuyorum- şöyle diyor: "Üretici tütünleri yazılı sözleşme esasına ve açık 
artırma yöntemine göre alınır ve satılır maddesinde Türkiye'deki tütüncülüğün korunması açısından 
buraya bir fıkra ilavesini öngörüyoruz." İlave edilen fıkraya göre şu açıklamayı yapıyor devamında: 
"Biz istiyoruz ki yerli ve yabancı sigara üreticileri Türkiye pazarında sattıkları sigara miktarının en 
az yarısı kadar tütünü doğrudan veya dolaylı olarak Türkiye'den almak zorunda kalsınlar ve yeterli 
tütün bulunmasına rağmen, bu yasağa veya bu zorunluluğa uymayanların ithal belgeleri, üretim satış 
belgeleri iptal edilsin." diyor. 

Yine, aynı Yasa'nın görüşülmesinde bir başka cümlesi daha var, bu yasaya karşı olduğunu 
söylüyor ve şöyle diyor: "Bu hâl böyleyken her şeyini dışarıdan ithal eden bir ülke hâline gelen 
Türkiye'de yabancı sigara tekellerine Türkiye'yi pazar olarak açmanın ne milliyetçilikle ne 
vatanseverlikle ne gerçeklerle ilgisi yoktur." Evet, Sayın Başbakan, bugünkü Sayın Başbakan 
Yardımcımızın o günkü beyanları. 

Sayın Başbakan Yardımcısına hatırlatıyorum: Sizin 31 Aralık 2009 tarihli Resmî Gazete'de 
yayınlanan ve imzanız olan Bakanlar Kurulu kararı yabancı sigara tekellerinin önünü açmıştır, 
Türkiye, sigara ithalinde alınan fonu kaldırmıştır. 

Evet, Sayın Başbakan Yardımcısının cümlesiyle bu 31 Aralık 2009 tarihli düzenlemeyi 
değerlendireceğim: Bu düzenlemenin ne milliyetçilikle ne vatanseverlikle ne de gerçeklerle ilgisi yoktur. 

Evet, değerli arkadaşlar, sigara konusuyla gündeme gelince Tekel konusuna gelmek istiyorum. 
Yine deniliyor ki -Sayın Başbakan Yardımcısı da söylüyor, Sayın Başbakan da söylüyor- "4/C 
Türkiye'de hep vardı. Biz Tekel işçilerini buraya 4/C'li yaparak işsiz kalmalarını önlüyoruz." 

Bir kere, samimi konuşmak gerekir. Popülizm de yapmıyorum. Rakamlar, gerçekler, yasal 
düzenlemeler neyse bunlara dayalı olarak konuşacağım. Bir kere, Tekelin sigara fabrikaları 1 milyar 
720 milyon dolara özelleştirildi 2008 yılının Şubat ayında. 

Şimdi, Sayın Başbakan diyor ki: "Yetim hakkı yedirmem." Peki, 2008 yılı Şubat ayında siz 
Tekeli, sigara fabrikalarını özelleştirdiniz. O özelleştirme öncesinde de yaklaşık 3 bin-3 bin 500 
civarında bir işçiyi sigara fabrikalarından alarak yaprak tütün işleme tesislerine verdiniz. Neden? O 
fabrikaların fiyatını artırmak için, daha iyi fiyatla satmak için. Peki, bu işçilerin yaprak tütüne 
alınmasında, oraya depo edilmesinde kendilerinin bir sorumluluğu var mı? Yok. 2008 Şubat ayında 
ihaleyi yaptınız mı? Yaptınız. Peki, o tarihten bu yana neredeyse iki yıl geçti, iki yıl süreyle bu işçilere 
bu ücreti verdiniz mi? Verdiniz. Niye verdiniz? E, çünkü arada 2009 yılı Mart ayı yerel seçimleri 
vardı, yerel seçimlere kadar sustunuz, çünkü seçim için bu işçiler gerekliydi. Bir seçim ekonomisi 
uygulandı demek ki. Eğer niyet buysa, yetim hakkı yedirmemekse Sayın Başbakanın düşüncesiyle, 
siz o özelleştirme sırasında bu düzenlemeyi hemen yapsaydınız, Tekel işçilerini alsaydınız. Demek 
ki niyet samimi değil. 

Şimdi, Kocaeli'deki SEKA arazisini örnek veriyor Sayın Başbakanımız; "Sayın Baykal gitsin, 
oradaki SEKA parkında dinlensin" Ben Sayın Başbakana öneriyorum: Kocaeli Belediyesine gitsin, 
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eski SEKA işçilerinin şimdi Kocaeli Belediyesinde çalıştığını görsün, eski özlük haklarıyla oraya 
geçtiklerini, belki eskisine kıyasla şimdi daha iyi özlük haklarına sahip bir şekilde Kocaeli 
Belediyesinde çalıştıklarını görsün. 

Yine, Hükümete hatırlatıyorum ki: Siz 2007 yılında bir yasal düzenleme yaptınız, yine 2007 
yılının Nisan ayında bir yasal düzenleme yaptınız, tam 218 bin kişiyi geçici işçi kadrosundan daimî 
işçi kadrosuna aldınız. Yani altı aydan bir gün fazla çalışan işçiyi daimî işçi yaptınız. Güzel, biz de 
destek verdik ona o zaman. Peki, bu Tekel işçileri yıllardır on iki ay çalışıyor, yıllardır on iki ay 
çalışıyor. Yani, altı ay çalışan daimî işçi olabiliyorsa on iki ay çalışan, yıllardır on iki ay süreyle 
çalışan Tekel işçisinin bir başka kamu kurumunda daimî işçi olarak çalışmasının hangi sakıncası var 
acaba? Bunu diğer 4/C'lilerle niye karıştırıyorsunuz? Diğer Sayın eski Meclis Başkanımızın, şimdiki 
Başbakan Yardımcımızın "Ben Meclis Başkanıyken de Mecliste 4/C'liler vardı. . ." Onlar iş yokken 
işe alınan kişiler, onlar ayrı bir grup; bunların işi var, Tekel işçileri yıllardır çalışıyor. Değerli 
arkadaşlar, bunları samimiyetle bağdaştıramıyorum. 

218 bin geçici işçi daimî işçi kadrosuna alındı. Ne zaman? 2007 yılının Nisan ayında çünkü 
2007 Temmuzunda seçim var. Evet, demek ki size seçimlerde gerekiyor bu düzenlemeler. Bu işçiler 
bize her zaman lazım, sadece seçim için değil. Bu işçiler yıllarını Tekele vermişlerdir. Siz bugün 
Tekel fabrikalarının özelleştirilmesinden, varlıkların özelleştirilmesinden 6,5 milyar gelir kasanıza 
koydunuz veya koymayı planlıyorsunuz, alkollü bölümün özelleştirilmesinde alıcı firmalara, 
Amerikalılara hediye edilen veya alanlara hediye edilen 600 milyon dolar hariç. Onu da 
koyduğumuzda 7 milyar doları buluyor. Bu 7 milyar dolarlık değerde bu işçilerin de payı var değerli 
arkadaşlar. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi tamamlayınız. 
Buyurunuz. 
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Tamamlıyorum Sayın Başkan, çok teşekkür 

ediyorum. 
Konuyu bu çerçevede ele almak gerekir. Tekel işçilerine haksızlık yapıldığı kanaatindeyim, bunu 

düzeltmek gerekir. Bunu bu vesileyle dikkatinize sunuyorum. 
Türkiye'deki sigara fabrikalarının önünü kesen, Türkiye'deki tütün üreticisini mahkûm eden, 

feda eden bir anlayıştan Hükümetin vazgeçmesini öneriyorum. Bakın, Türkiye'de 2002 yılında, bu 
Hükümetin beğenmeyip eleştirdiği 2002 yılında 2 milyon dönüm tütün ekim alanı vardı, şimdi 
1 milyon 400 bin dönüme inmiş durumda, üretilen tütün 183 bin tondan 93 bin tona düşmüş durumda, 
üretim alanı dörtte 1 oranında azalmış durumda, ürün yüzde 42 oranında azalmış durumda ve 
sözleşmeli alım da sona ermiştir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Hamzaçebi, lütfen sözlerinizi bağlayınız. 
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Artık, tütün üreticisi piyasaya feda edilmiştir, o 

ithalatı da serbest bırakılan yabancı sigara tekellerine feda edilmiştir. Bu da Hükümetin Türkiye'ye 
bir yeni yıl hediyesidir. 

Sözlerimi burada bitirirken hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Hamzaçebi. 
Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş. (AK PARTİ 

sıralarından alkışlar) 
Buyurunuz Sayın Elitaş. 

- 5 1 4 -
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AK PARTİ GRUBU ADINA MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

446 sıra sayılı Kanun Teklifi hakkında AK PARTİ Grubu adına söz almış bulunuyorum. Kanun 
teklifi üzerinde görüşlerimi siz değerli milletvekilleriyle paylaşmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, Türkiye'de serbest bölgelerle ilgili düşünce, uygulama, icraat ve çeşitli 
yöntemler cumhuriyet kurulduğu yıldan itibaren Türkiye'nin gündeminde. Biraz önce sayın 
konuşmacının da ifade ettiği gibi, 1927 yılından itibaren bu konuyla ilgili çeşitli operasyonlar, çeşitli 
düşünceler ortaya çıkmış ama hayata geçmesi noktasında hem toplumsal algının hem de bürokratik 
algının tam oluşmamasından dolayı, ta ki 1985 yılına gelene kadar serbest bölgelerle ilgili bir 
mevzuatın düzenlenmesinde pek olumlu gelişmelerin olmadığını görüyoruz. Ne zaman ki 24 Ocak 
1980 kararlan ortaya çıkmış, Türkiye'nin artık serbest piyasa ekonomisiyle ekonomik hayatını devam 
ettirmesi, üretim ve ihracatın esas planda ön plana çıkarılmasıyla birlikte ortaya konulan ekonomik 
karar değişikliğindeki kökten yapılan değişiklikler sonucu, serbest bölgelerin dünyadaki, 1970'li 
yıllardan itibaren uygulanıp hakikaten bulunduğu ülke ekonomisine önemli katkı sağlayan serbest 
bölgelerle ilgili uygulamalar da Türkiye'de 1985 yılında, 3218 sayılı Yasa'yla yasalaşmış. Ondan 
önce ilk hareketi, yasaya gelmeden önce, kanun kuvvetinde kararnameyle birlikte değerlendirilmeye 
çalışılmış. 1970'li yıllarda özellikle ülke içerisindeki çeşitli ticari, iktisadi ve üretimle ilgili 
mevzuatların uygulanmasında üretimi ve ihracata dönük sanayiyi olumsuz yönde etkilemesi ve zaman 
yönünden uzun süreçleri, uzun merasimleri takip etmesinden dolayı bu konuya ilk giren ülkeler, 
Uzak Doğu ülkeleri, Avrupa'daki ülkeler bu sürecin ilk kaymağını yiyen ülkeler konumuna gelmişler 
ve buradaki yapılan hızlı ve etkin üretimle birlikte dünya ticareti içerisinde önemli yer elde etmişler. 

Değerli milletvekilleri, 1985 yılında Türkiye'deki serbest bölgelerin yasal mevzuata 
kavuşmasıyla birlikte ilk defa Antalya ve Mersin bölgesinde serbest bölgeler kurulmuş. Bu serbest 
bölgelerin kuruluş şekli, tamamı kamu kaynakları karşılanarak, kamu kaynakları tarafından ortaya 
çıkarılan serbest bölgeler. Bu serbest bölgelerin de toprağı ve altyapısını kamu karşılıyor. Bu altyapı 
ve toprak hazırlanmış hâlde işletici bir şirkete devredildikten sonra, işletici şirket vasıtasıyla 
kiralanıyor. Bunun en güzel örneklerinden birisi Mersin Serbest Bölgesinde ortaya çıkıyor. İşletici 
şirket herhalde hâlen devam ettiği... Bildiğim kadarıyla MESBAŞ aynı şekilde bu işletme işine 
devam ediyor. Daha sonraki süreçte serbest bölgelerle ilgili yeni bir durum ortaya çıkıyor. 

BEHİÇ ÇELİK (Mersin) - Tapularını verin Sayın Vekilim. 
HALİL AYDOĞAN (Afyonkarahisar) - "Tapularını verin." diyor. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Behiç Bey'in söylediğini duydum. 
Şimdi, biraz sonraki anlatacağım süreçte Behiç Bey de herhalde bununla ilgili bir çözüm önerisi 

veya formülü vardır diye tahmin ediyorum. Çünkü ilk serbest bölgeler, Mersin ve Antalya serbest 
bölgesi tamamen kamu kaynaklarıyla, hem toprak, arazi hem de altyapı kamu kaynakları tarafından 
finanse edilmiş. 

İkinci uygulama, arazinin kamu kaynakları tarafından temin edilmesi, altyapının da özel sektör 
tarafından temin edildiği serbest bölgeler ortaya çıkıyor. Bu serbest bölgelerin de olumlu katkılarıyla 
ve buradaki ticaretin daha artı değer yaratma unsurlarının ortaya çıkmasıyla birlikte özel sektörün 
serbest bölgelerin işletilmesi konusunda aktif hâle geldiğini gözlemliyoruz. Sonraki yıllarda, 92 ve 
93'ü takip eden yıllarla birlikte Türkiye'de kumlan serbest bölgeler, mesela Kayseri, mesela Denizli, 
mesela Gaziantep gibi serbest bölgeler... Ben Kayseri Serbest Bölgesinin kurucu, ilk hareketini yapan 
üyelerinden birisiyim. Kurucu olarak katkı da sağlayan, Kayseri ekonomisine, Türkiye ekonomisine... 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Hisseniz var mı orada? 
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MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Benim hissem yok. Hatıra binaen de hiçbir taraftan hisse 
almadım, hiçbir tarafta da nüfuz kullanmadım. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Orada hissem yok. 
Kuruluşunda Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti üyesiyken o dönemdeki Serbest 
Bölgeler Genel Müdürü ve Kayseri Valisinin, serbest bölgelerle ilgili yapılan hareketlerin 1994 
yılında bitecek noktasına gelmesi üzerine -kulakları çınlasın şimdi, o zamanki Kayseri Valisi Sayın 
Saffet Arıkan Bedük Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanıydı- biz de müteşebbis heyet olarak 
Kayseri'de bir serbest bölge kurulması gayreti içerisinde bulunduk. Hiçbir yerden bir 
santimetrekarelik veya bir kuruşluk hatıra binaen ne hissem var ne de aldığım bir değer var. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Neyse, araştıracağız, araştıracağız. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Hiçbir yerde de samanla ilgili uğraşım yok. Kayseri Serbest 

Bölgesindeki kurulan -bugün bildiğim kadarıyla- Türkiye'de tek mekân üzerinde kurulmuş en büyük 
serbest bölge, 7 milyon metrekare üzerinde saha oluşmuş serbest bölge. Buranın tamamı kurucu 
işletici AŞ tarafından, hem arazi bedeli hem de altyapı bedelleri kurucu işletici AŞ tarafından 
karşılanmış ve şu anda kurucuların hisseleri doğrultusunda arsalar serbest bölgesindeki faaliyet 
gösteren üyelere satılmak kaydıyla Behiç Bey, o Mersin'deki kiralar... Ben serbest bölgenin kuruluş 
aşamasında 1993 veya 94 yılında Mersin Serbest Bölgesine gidip oradaki uygulamayı gezdiğimizde, 
arkadaşlarımızdan aldığımız bilgi çerçevesinde o zamanki fiyatlar, metrekare fiyatı, arsa metrekare 
fiyatı 2 dolardı, şimdi ne kadar olduğunu bilmiyorum. Ama Kayseri Serbest Bölgesinde, bildiğim 
kadarıyla Gaziantep Serbest Bölgesinde, Denizli Serbest Bölgesinde, bu bölgelerde arazi 
kullanıcılarının sanayiciye, imalatçıya daha ucuz imkânlarla arazi temin etmek maksadıyla 6 dolara, 
10 dolar civarında arsa metrekaresi buradaki sanayicilere satıldı ama Mersin Serbest Bölgesindeki 
mülkiyeti olmamasına rağmen insanların, sanayicilerin, üretken insanların o bölgede yaptıkları 
yatırım ve yaptıkları yatırıma karşılık sadece arazi kirası olarak metrekare başına 2 dolar -o günkü, 
90 yılı fiyatlarıyla söylüyorum- olarak uygulanması -şu anda fiyatlar nedir bilmiyorum ama- bana 
göre çok yüksek olduğu kanaatindeyim. Bir an önce onun da eğer uygunsa, mümkünse -Değerli 
Bakanımız da burada- serbest bölgelerde kullanıcılara uygun şartlarla, günün rayiç bedelleri üzerinden 
satılıp devredilmesinin iyi olacağı kanaatindeyim. 

Bu şekilde kurulan serbest bölgelerle birlikte, serbest bölgeler üretici, serbest bölgelere hizmet 
sunucu anonim şirketler devreye girmiş. Türkiye'de şu anda 19 tane serbest bölge faal durumda. Bu 
şekilde yapılan faaliyetlerde de açıkçası beklenilen tam olarak, 1985 yılından bu tarafa yapılan 
işlemlerle ilgili beklenilenin tam olarak alındığını söylemek mümkün değil çünkü serbest bölgelerin 
1988-90 yılı, 88'de ilk serbest bölge kurulmuş, o günden bu tarafa baktığımızda toplam ticaret hacmi 
yani dört unsurlu -yurt içinden serbest bölgelere, serbest bölgelerden yurt dışına, yurt dışından serbest 
bölgelere, serbest bölgelerden yurt içine- olan kısım 1988-90 yılında 588 milyon dolar gerçekleşmiş, 
1995 yılında 2 milyar 950 milyon dolarlık gerçekleşme olmuş, 2000 yılında 11 milyar 300 milyon 
dolarlık bir ticaret hacmi gerçekleşmiş, 2005 yılında 23 milyar 362 milyon dolarlık ticaret hacmi, 
2008 yılı sonunda da 24 milyar 578 milyon dolarlık bir ticaret hacmi gerçekleşmiş. Türkiye'nin 
toplam ticaret hacminin 380 milyar dolara ulaştığı bir dönemde, baktığımızda, yüzde 7-7,5'luk toplam 
ticaret hacminin, aslında, amaçları doğrultusunda serbest bölgelerin tam gayretle tam amacına uygun 
olarak işlemediğini ortaya koymuş olabiliriz. Bu konuda da herhalde, Avrupa Birliği İlerleme 
Raporu'nda belirli bir zaman çerçevesinde serbest bölgelerin uluslararası ticaretteki olumsuz şartları 
değerlendirilerek bu noktaya doğru gidiyor olabilir. 

Bakınız, değerli arkadaşlar, bu konuda da bizim getirdiğimiz kanun teklifinde de serbest 
bölgelerin bu dörtlü hareket içerisinden alınan ücretler var. 1988 yılından 2001 yılı sonuna kadar 
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dört yönlü hareketlerinde ücretler alınmış. Eğer yurt içinden serbest bölgelere mal gönderme, 
sevkiyatı yapıldığı takdirde binde 5, serbest bölgeden yurt dışına gönderildiği takdirde yine binde 5, 
yurt dışından serbest bölgelere giderse binde 5, serbest bölgelerden yurt dışına gidildiği takdirde yine 
binde 5. Toplamı aynı işlemler olduğu takdirde yüzde 2 civarında bir... 

HARUN ÖZTÜRK (İzmir) - Yurt dışına gidenlerde yok mu? 
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Sayın Öztürk, 2001 yılı sonuna kadar bu şekilde. 2002 yılı, 

1/1/2002 tarihinden itibaren birinci ve ikinci unsurların kaldırıldığını görüyoruz. Yani yurt içinden 
serbest bölgelere ile serbest bölgeden yurt dışına alınan ücretler, fonlar tamamen kaldırılmış. 1 Şubat 
2002. Siz ilk cümlemi kaçırdığınız için, "1988 yılından itibaren" diye söylediğim cümleyi kaçırdınız 
diye tahmin ediyorum. Ondan sonra, 2002 yılından itibaren yurt dışından serbest bölgelere, serbest 
bölgelerden yurt dışına yapılan mal sevkiyatlarıyla ilgili binde 5-binde 5 alınmaya başlamış. Bu 
süreçte toplam olarak baktığımızda, 1988 yılından bugüne kadar, yani yirmi bir yıllık süre içerisinde 
toplam 785 milyon 484 bin 64 dolar gelir elde edilmiş. Bu gelir de daha önceleri fonda birikiyor, 
fondaki serbest bölgelerin ihtiyaçları olan kısım karşılanıyor, artan kısım da hazineye gelir olarak 
yazılıyor. 

Şimdi, bizim getirdiğimiz teklifte, yurt dışından Türkiye'ye getirilen mallardaki binde 5'lik 
ücretin binde 1 'e çekilmesi, serbest bölgelere gelen malların işlenmesiyle birlikte eğer bunu ülkesine, 
yani ilgili olduğu ülkeye, Türkiye'ye gönderdiği takdirde binde 5 üzerinden aldığımız binde 4'ün 
ilave edilerek binde 9 -Türkiye'ye gönderildiği takdirde- bir bedel ödemesi, ücret ödemesi ortaya 
çıkıyor. Eğer siz aldığınız, yurt dışından getirdiğiniz malları serbest bölgede işleyip ürün hâline 
getirdikten sonra tekrar, olduğu gibi yurt dışına ihraç ediyorsanız binde 1 'lik bir ücretle karşı karşıya 
kalıyorsunuz. 

Buradan alman ücretlerin karşılaştırılmasıyla birlikte ülke ekonomisinin ne kadar kayıplarla 
ilgili olduğu konusunda da bir çalışma yaptık, komisyon üyesi arkadaşlarımıza da bunu ifade ettik. 
Mesela, eğer ocak-ekim dönemini Türkiye'deki serbest bölgelerde yapılan ticaret hacmiyle 
değerlendirdiğimizde, mevcut sistemde olsa idi elde edilen hasılat 42 milyon 582 bin dolar, bizim 
teklif ettiğimiz sistemle birlikte ortaya çıkan gelir de 41 milyon 706 bin dolar. Arada 876 bin dolarlık 
bir farkın ortaya çıktığını görüyoruz. Bunu değerli milletvekili arkadaşlarımız Komisyonda da 
eleştirdiler, "Siz ticaret hacminin, yıllar itibarıyla baktığınızda, aynı şekilde devam edeceğini 
düşünüyorsunuz. Aslında bu getirdiğiniz teklifle birlikte, yurt dışından getirilip serbest bölgede 
işlendikten sonra yurt dışına ihraç edilecek mallarda büyük bir artış olacağı tahmin ediliyor." şeklinde. 
Bu noktada baktığımızda gelirde bir azalma olabilir mi? Eğer serbest bölgelerdeki yapılan işlemler 
ihracatı artırıcı bir unsur olarak ortaya çıkıyorsa... Ki zaten bizim amacımız bu. Buradaki, serbest 
bölgelerdeki yapılan imalat ve faaliyetlerin yurt dışına gitmesiyle birlikte Türkiye'de serbest 
bölgelerde doğrudan yabancı sermayenin yatırım yapmasına imkân sağlayabilmek ve buradan da 
ihracat gelirlerini, ihracat artışlarını sağlamak gayretiyle yapılan bir düzenlemedir diye düşünüyorum. 

Öncelikle, Plan ve Bütçe Komisyonunda bu kanun teklifinin görüşülmesi sırasında gruplardan 
değerli milletvekili arkadaşlarımızın önemli katkılarının olduğunu ifade etmek istiyorum. Açıkçası, 
biz bunu yazarken, bunun gerekçesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına gönderdiğimiz 
gerekçede "kanun teklifimiz" diye ifade etmemize rağmen bir teknik hata dolayısıyla "kanun tasarısı" 
diye yazmışız. Değerli arkadaşlarımız sonradan bunu "daksil" ile silmişler ama Sayın Emin Haluk 
Ayhan'ın gözünden de kaçmamış, hem de karşı oy yazısında bunu ifade etmişler. Bizi uyardıkları için 
kendilerine teşekkür ediyorum. 

EMİN HALUK AYHAN (Denizli) - Plan-Bütçede ikrar ettiler, onun için söylüyorum. 
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MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Kendilerine de teşekkür ediyorum katkılarından dolayı, 
eleştirilerinden dolayı. 

Yine, Komisyonda Sayın Harun Öztürk'ün önemli bir katkısı oldu. Bu katkısıyla da l 'inci 
maddede iki kere tekrar edilen "peşin olmak üzere" ifadesinin başa alınmak suretiyle daha şiirsel bir 
anlatımla ortaya çıkabileceğini gördük. Ben bu düzenlemeyi ve bu görüşü, açıkçası, üç yıl beraber 
Plan-Bütçe Komisyonunda çalıştığım Sayın Hamzaçebi'den beklerdim ama Sayın Hamzaçebi pek 
dikkat edememiş, bunu görememiş. Sayın Harun Öztürk bunu gördü, kendilerine de teşekkür 
ediyorum. 

YAŞAR AĞYÜZ (Gaziantep) - İktidarsın, sen göreceksin, ben görmeyeceğim. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Biraz önce kürsüde yaptığı konuşmaya, kanun teklifi üzerinde 

yaptığı konuşmaya ve Plan ve Bütçe Komisyonundaki Cumhuriyet Halk Partisi Grubundan 
milletvekili arkadaşlarımızın katkılarına da teşekkür ediyorum. Gerçekten önemli bir düzenleme 
olduğu kanaatini taşıyoruz. 

Değerli milletvekilleri... 
YAŞAR AĞYÜZ (Gaziantep) - Sağa sola laf atacağına sen bak! 
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve AK 

PARTİ Grubundan Plan-Bütçe Komisyonu üyesi olan milletvekillerine, katkı sağlayan tüm 
milletvekillerimize teşekkür ediyoruz çünkü arkadaşlarımızın önemli katkıları oldu. 

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) - Oradan espri gibi algılanmamalı. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Sayın Hamzaçebi, duyamadım sizi. 
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) - Sayın Başkan, sataşma olduğu için söz istiyorum. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Şimdi, değerli milletvekilleri, bakınız, Türkiye'nin 

gündeminde yaklaşık yirmi beş gündür bir konu var, Tekel işçileriyle ilgili durum. Sayın Baykal 
dünkü grup konuşmasında Sayın Başbakan Yardımcımız Arınç'ın 2001 yılında hem Türkiye Büyük 
Millet Meclisi kürsüsünden hem de Tekel işçileriyle yaptığı, onların haklarıyla ilgili yaptığı 
konuşmadan bir alıntı yaptı. Bugün de Sayın Arınç, Sayın Baykal'a, yaptığı basın açıklamasında bir 
cevap verdi: "Siz 1973 yılından beri siyasetin fiilen içindesiniz. Hemen hemen otuz yedi yıl olmuş. 
Otuz yedi yıl süresince ne zaman bir işçi hakkını savunmak için işçilerle beraber oldunuz, onların 
meselelerini beraber hissettiniz?" diye bir eleştiri yaptı. 

YAŞAR AĞYÜZ (Gaziantep) - Cevap değil, cevap değil. Bülent Arınç yaptı mı, yapmadı mı; 
onu söyle! Deniz Baykal'ı anlasan zaten... 

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Yani, şu andaki yapılan işlemin otuz yedi yıllık hayatınız 
içerisinde bir örnek olay olabilecek, geçmişte yaptığınız işlerle paralellik oluşturabilecek bir unsurun 
olmadığını, tamamen popülizm yaptığını ifade eden bir konuşma yaptı. Bakınız, 2001 yılında 57'nci 
Hükümet döneminde çıkarılan kanunla birlikte Tekelin özelleştirilmesi konusu gündeme getirilmiş... 

YAŞAR AĞYÜZ (Gaziantep) - O, cevap değil, Bülent Arınç itiraf etti mi, etmedi mi? 
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Oradan parazit yapıyorsun sabahtan beri, senin ne olduğunu 

da anlamıyorum, çünkü parazitler anlaşılmaz ve dinlenmez! 
YAŞAR AĞYÜZ (Gaziantep) - İtiraf etti mi, etmedi mi? Ondan bahset sen, ondan! Bülent 

Arınç, kendisi itiraf etti, sen burada kalkıp savunuyorsun! Savunacak bir yeri varmış gibi! 
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Parazitler anlaşılmaz ve dinlenmez! (AK PARTİ sıralarından 

alkışlar) 
YAŞAR AĞYÜZ (Gaziantep) - Parazit yapan sensin! Parazit yapanı karıştırıyorsun, doğruları 

söylemiyorsun! Parazit sensin! Doğruları söyle, Başkan Vekilisin be! 
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MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Sayın Elitaş... 
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - 2001 yılında yapılan düzenlemeyle birlikte Tekel'in 

özelleştirilmesi ortaya çıkmış, o süreç içerisinde... 
YAŞAR AĞYÜZ (Gaziantep) - Bülent Arınç, itiraf etti, "Söyledim." diyor, sen burada inkâr 

ediyorsun! 
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Bakınız değerli milletvekilleri, 1982 yılından bu tarafa Tekel'e 

baktığımızda 80 bin işçinin çalıştığını görüyoruz. 
KADİR URAL (Mersin)- Bıraktığımız yerde duruyorsunuz, 2001 'de! 2001 'den ileri doğru git ya! 
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Kadir Bey, sen 2 Ağustos 2002 tarihli Genel Kurul 

tutanaklarını getirmeye kalktın, onların da yanlış olduğunu gördün, biz gerçek tutanakları getirince 
ne yaptığını şaşırdın. Sen 2 Ağustos 2002 tarihli... 

BAŞKAN - Sayın Elitaş, karşılıklı konuşmayalım lütfen. 
KADİR URAL (Mersin) - On sene geçti yahu 2001 'den! On sene geçti ya, on senedir sen ne 

yaptın, onu söyle! 
BAŞKAN - Karşılıklı konuşmayın lütfen. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Sayın Başkanım, beni uyarmak yerine arkadaşları herhalde 

uyarsanız daha uygun olur. 
BAŞKAN - Karşılıklı konuşmayınız. 
KADİR URAL (Mersin) - SEKA'yı kapattınız ya, daha ne diyeceksiniz, onu söyle! Bunları 

konuşun. On senedir ne yaptınız, onu konuşun, bırakın şu 2001'i ya! 
YAŞAR AĞYÜZ (Gaziantep) - Özelleştirmeler... Her taraf kokuyor, yağmayı savunuyorsun! 
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Şimdi, değerli milletvekilleri, 1982 yılında Tekel'de 82 bin 

kişi çalışıyor, 2002 yılına gelene kadar Tekelde yaklaşık 31 bin kişi çalışıyor. Aradaki 50 bin kişilik 
istihdam kadrosu, işçiler ya emekli edilmişler ya başka kuruma gönderilmişler veya çıkışı verilmiş. 
2002 yılından bizim sürecimize gelene kadar, 12.650 kişi Tekelde şu anda istihdam edilmekte, 
bunlardan 3.500 civarında memur, geriye kalan 9.600 kişilik kısım da işçi. Şimdi, 2001 yılına gelip, 
daha önceki dönemlerde de özelleştirilen... Ki özelleştirme 1980 yılından itibaren bu ülkenin temel 
politikası, temel felsefesi hâline gelmiş bir durum olduğuna göre, bizden önceki dönemlerde 
özelleştirmeyle birlikte 35 bin kişi işsiz kalmış. 35 bin kişi işsiz kalınca, bunlar... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi tamamlayınız. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkanım. 
...bu kişiler kamuda çalışma imkânını bitirmişler. 
Yine, geçen anlattığım gibi, Sayın Çakmakoğlu burada, kendi ilçesi sınırları içerisindeki olan 

ÇINKUR'da yapılan özelleştirmeden dolayı, o günkü şartlar altında yapılan yanlış bir özelleştirmeden 
dolayı, o işçilerin kıdem ve ihbar tazminatları şirkete verilmiş ama şirket iflas edip kaçtığından dolayı 
problem yaşamış. Sayın Çakmakoğlu bakanken de onun önüne işçiler gitti geldi, Sayın 
Cumhurbaşkanı o zaman Başbakanken de işçiler hak ve menfaatlerini aramak üzere geldiler. Sayın 
Cumhurbaşkanı o zaman, Başbakan Yardımcısı olduğu dönemde, 2004 tarihinde, ÇİNKUR 
işçilerinin, özelleştirilen Taksan işçilerinin, Kastamonu'daki, bölgelerdeki tüm işçilerin, yani 40 bin 
kişinin, devlet adına çalışan işçilerin hak ve menfaatlerini, kıdem ve ihbar tazminatını alamamış 
insanların bu kaybedilmiş haklarını telafi etmek amacıyla 4/C'ye yeni bir uygulama getirilerek, 
özelleştirmeden dolayı mağdur kalan insanlara, açıkçası, mağdur insanlara... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi bağlayınız. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkanım, bir dakikada bitiriyorum. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Çok fazla zaman veriyorsunuz Sayın Başkan. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - ...mağdur kalan insanlara kamuda çalışma imkânı verilmiş. 

Bakınız, ondan önce, 35 bin kişi özelleştirmeden dolayı işsiz kalmış. O günden bu tarafa, 2002 yılına 
gelene kadarki kalan 35 bin kişiden ve bizim yaptığımız özelleştirmeyle birlikte 22 bin kişi şu anda 
4/C kapsamında çalışıyor. 16 bin kişisi, 2002 yılı öncesi özelleştirmeden dolayı işsiz kalmış insanlar, 
5 bin kişisi de bizim zamanımızdaki yapılmış özelleştirmeden dolayı... İşsiz kalabilecek insanlara 
kamu sektöründe çalışma imkânları sağlanmış. 

Şimdi, bu hakkı teslim etmek gerekir. Bundan önce özelleştirme yapılırken kapı dışına konulup 
kıdem ve ihbar tazminatlarını alamamak gibi bir riskle karşı karşıya kalan insanlar, şu anda her biri 
ortalama 41 bin lira kıdem ve ihbar tazminatı, iş göremezlik tazminatını alan ve yılbaşından itibaren 
de 863 lira-bin lira arasında bir ücrete... Daha önce on ay çalışan ve on bir ay çalışan bir ücrete de 
yapıyorlar... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Elitaş, ek süreniz de bitti, lütfen... Hemen bağlayınız sözünüzü, bitirin, 

süremiz de çok az kalıyor. 
YAŞAR AĞYÜZ (Gaziantep) - Bir yarım saat daha verin Sayın Başkan! 
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Tamamlıyorum Sayın Başkanım. 
Değerli milletvekilleri, Sayın Başbakanın söylediği, bakınız, 2008 yılından bu tarafa Tekelde 

hiçbir üretim yapılmıyor. Şu anda iki veya üç depoda mal var. İki veya üç depodaki mallar da haziran 
ayı itibarıyla, Haziran 2010 itibarıyla tasfiye edilecek. 

MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Mustafa Bey, tütün üretiliyor da sigara niye üretilmiyor? 
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Onlar da tamamen ortadan kalkacak ve bu süreç içerisinde, 

bu insanlara, yine 4/C kapsamından kamunun belirli yerlerinde çalışıp hem emekli olma hakları 
sağlanacak hem de nafakalarını temin etme imkânı verilmiş olacak. 

Ülke ekonomik bir krizden geçiyor. Şu anda 2,5 milyonun üzerinde... 
KADİR URAL (Mersin) - Teğet geçiyor! 
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - 2,5 milyon... 
Doğru söylüyorsunuz, teğet geçiyor. 
MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Teğet geçiyor! 
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Niye teğet geçiyor, biliyor musunuz? Eğer iktidarda 57'nci 

Hükümet olsaydı, ben bir iş adamı olarak bakıyorum, inanın tir tir titriyorum, sırtımdan terliyorum. 
(MHP sıralarından gülüşmeler) 

ABDÜLKADİR AKÇAN (Afyonkarahisar) - Milleti de böyle korkutuyorsunuz ya! 
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Eğer şu anda 57'nci Hükümet olmuş olsaydı "Türkiye'nin 

vay hâline" denilirdi. (AK PARTİ sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar; MHP sıralarından gürültüler) 
Siz kendi krizinizi çıkardınız. 
KADİR URAL (Mersin) - Bıraktığımız yerde kaldınız... 
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Ortaklar arasındaki paylaşım savaşıyla birlikte... 
KADİR URAL (Mersin) - Bıraktığımız yerde kaldınız, daha da geri gittiniz! 
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - ... "Şu banka benim..." 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - " . . .şu kamu kuruluşu senin" diye Türkiye'nin icracı 
kuruluşlarını...(MHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Elitaş. 
KADİR URAL (Mersin) - Yeter ya! 
BAŞKAN - Sakin olun sayın milletvekilleri. 
KADİR URAL (Mersin) - Bıraktığımız yerde kalıyorsunuz hâlen! Bıraktığımız yerden ilerleyin 

biraz, geriye doğru görürdünüz memleketi! 
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Değerli milletvekilleri, kanunun hayırlı olması dileğiyle yüce 

Meclise saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Elitaş, çok teşekkür ediyoruz. 
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) - Sayın Elitaş, konuşmasında... 
ABDÜLKADİR AKÇAN (Afyonkarahisar) - Türkiye'yi dünyanın en fazla küçülen ülkesi 

hâline getirdiniz, hâlâ burada masal anlatıyorsunuz, hâlâ hikâye anlatıyorsunuz. 
BAŞKAN - Bir dakika sayın milletvekilleri. 
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) - Sayın Elitaş konuşmasında ismimi de anmak 

suretiyle bir sataşmada bulunmuştur. 
BAŞKAN - Buyurunuz. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan, sataşmada bulunmadım, Sayın Hamzaçebi'nin 

o anda dikkat etmediğini söyledim. 
BAŞKAN - Yani sataşma sayılır. 
Buyurunuz. 

IX.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 
1.- Trabzon Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın, 

şahsına sataşması nedeniyle konuşması 
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Elitaş konuşmasında ismimi de anmak suretiyle bir sataşmada bulundu, ona ilişkin olarak 

görüşlerimi ifade etmek istiyorum. 
Sayın Elitaş'ın dediği konu şudur: "Bir maddeden oluşan bu teklifin 1 'inci maddesinde 'peşin 

olmak üzere' ifadesi iki kere geçiyor, bunu Sayın Hamzaçebi Komisyonda fark etmeliydi." diyor. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Benim tanıdığım Hamzaçebi dedim. 
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Tabii ki benim her konuda görüşlerime itibar 

ettiğini anlıyorum Sayın Elitaş'ın bu konuşmasından ama ben, bu şekil ötesinde, bir ibare 
değişikliğinin ötesinde esasa ilişkin birçok şey söyledim burada. Sizden beklerdim ki bu konulara bir 
cevap vereseniz. 

31 Aralık 2009 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan bir Bakanlar Kurulu kararıyla Türkiye sigara 
üretimi önündeki engeller kaldırılmıştır, paket başına 40 sent uygulaması kaldırılmıştır; işlenmiş 
tütündeki kilo başına 3 dolarlık fon uygulaması kaldırılmıştır, iki yıldır Türkiye'de, artık tütün 
üreticisine sözleşmeyle üretim yaptırılması uygulamasından da vazgeçilmiştir, bırakılmıştır. 2006'dan 
bu yana, düzenlenen kanunlarla, bir yıl bir yıl sözleşmeyle üretim uzatılıyordu. Şimdi, hep referans 
aldığınız, eleştirdiğiniz, 2002 yılında Türkiye'deki tütün üreticisi sayısı 405 bindi, bugün 178 bine 
inmiş durumda. 31 Aralık tarihli karardan sonra, artık 100 binlerin altına giderek inecek ve giderek 
bu rakam sıfırlanacak, Türkiye'de tütün yetiştirilmeyecek. Sizin 31 Aralıkta aldığınız karar budur. 
Gelin, buna cevap verin. Bugün zaman yok, belki yarına cevap verirseniz ben onu da kabul edeceğim. 
Eğer verebileceğiniz bir cevap var ise merak ediyorum. 
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Serbest bölgeler konusunda ihracat organizasyonlarını gelin teşvik edelim diyorum. Türkiye'deki 
üretime talep yaratan ihracat organizasyonu serbest bölgede faaliyet gösteriyor. Niye bunu teşvik 
etmiyorsunuz? "Bize sadece bu konu geldi, biz bunu düzenleriz." Böyle bir anlayış olabilir mi? 

Tekrar söylüyorum: 7'nci maddede üç yılda üçüncü değişiklik bu. Yani bir seferde oturup neden 
karar veremiyorsunuz, şunu dört başı mamur değiştirelim, çözelim. Ben, Sayın Elitaş'tan bu 
konularda cevap beklerdim. Tanıdığım Sayın Elitaş bunlara cevap verir. Herhalde yarın cevap 
verecektir, öyle sanıyorum. 

Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Hamzaçebi. 
MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Sayın Başkanım... 
YAŞAR AĞYÜZ (Gaziantep) - Sayın Başkan, Bülent Arınç konusunda da konuşmacı doğruları 

söylememiştir. Bülent Arınç, Deniz Baykal'ın konuşmasını teyit etmiştir. 
BAŞKAN - Sayın Ağyüz, bir dakika... Sayın Şandır'ı dinlemek istiyorum. 
MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Sayın Hatip, Sayın Elitaş, 57'nci Cumhuriyet Hükümetini, 

dolayısıyla bugün o Hükümetin bir üyesi olarak Milliyetçi Hareket Partisini ilzam edici, suçlayıcı 
hatta, birtakım sözler söyledi. Müsaade ederseniz... 

BAŞKAN - Buyurun, Sayın Şandır. 
HARUN ÖZTÜRK (İzmir) - Aynı gerekçelerle ben de istiyorum. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Aslında bütün milletvekillerinin konuşma hakkı olabilir yani... 
BAŞKAN - Grup adına sadece Şandır, buyurunuz. 
VEYSİ KAYNAK (Kahramanmaraş) - Şandır Başkan, sen bakan bile değildin, sen niye 

alınıyorsun? 
MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Ama ben Grup Başkan Vekiliyim, benim partim suçlanıyor. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Şandır. (MHP sıralarından alkışlar) 
2.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın, grubuna 

sataşması nedeniyle konuşması 
MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Değerli milletvekilleri, Sayın Başkan; öncelikle saygılar 

sunuyorum. 
Tabii, müflis tüccar tavrı bu. (MHP sıralarından alkışlar) Kendinizi konuşun. Yedi yıldır 

hükümetsiniz, iktidarsınız. 
AKİF AKKUŞ (Mersin) - Sekize girdi Sayın Başkan. 
MEHMET ŞANDIR (Devamla) - 2001'e, 2001 krizine, 2002'ye sığınarak bugün 

yapamadıklarınızı bu millete anlatamazsınız. Millet sokakta, bir sebebi var ki sokakta. Bu kış gününde 
siz evinizde, sıcak evinizde rahat edemezken Tekel işçileri eğer sokakta yatıyorsa bunun sorumlusu 
ve suçlusu sizsiniz. 2002'yi suçlamaya hakkınız yok. Kaldı ki bu noktada da dürüst davranmıyorsunuz 
Sayın Elitaş. Bakın, özelleştirme, 57'nci Cumhuriyet Hükümetinin kararı değil; özelleştirme, Türkiye 
Cumhuriyeti devletinin kararı. 

ABDULLAH ÇALIŞKAN (Kırşehir) - Tütün de öyle! 
MEHMET ŞANDIR (Devamla) - Çok önceden bu yana devam eden bir karar. Özelleştirme 

yapılmalı mı? Özelleştirme yapılmalı. 2l ' inci yüzyıla girmiş Türkiye'de, dünyada, devlet 
işletmeciliğine sahip çıkacak, bunu savunacak hiçbir siyaset, hiçbir kişi, hiçbir akıl da yoktur, 
özelleştirme yapılmalı. Ama bakın, bu Tekel tütün fabrikalarının, sigara fabrikalarının özelleştirilmesi, 
Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı'nda karar altına alınmış bir husustur, bir devlet kararıdır. Bu, 
57'nci Cumhuriyet Hükümetinin değil, 1996'da sizin de mensubu bulunduğunuz siyasi partinin ortağı 
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olduğu hükümetin döneminde yapılan bir beş yıllık kalkınma planının bir gereği olarak özelleştirme 
kararı alınmıştır. Bizim dönemimizde, 57'nci Cumhuriyet Hükümetinin tüm uygulamalarını 
savunuyoruz. Kriz, yani... 

VEYSİ KAYNAK (Kahramanmaraş) - Olmuştur. 
MEHMET ŞANDIR (Devamla) - Efendim, kriz olmuştur ama bu krizi oluşturan sebepleri 

sorgulamadan, bu krizin arkasındaki sebebi sorgulamadan, bu krizden dolayı siyaseti sorgulamak 
doğru değil. Bugün siz, her defasında, dünyadan gelen, küresel sebeplerden gelen kriz, işte "Teğet 
geçti." falan diyorsunuz ama Türkiye de kıvranıyor işte. Yani, şimdi serbest bölgeleri konuşuyoruz. 
Sayın Bakan -Sanayi Bakanlarının ikisi de burada- ihracatın içerisindeki ithalat miktarının yüzde 
kaça çıktığını söyleyecek misiniz? İmalat kapasite kullanım oranının yüzde 70'lere düştüğünü 
konuşacak mısınız? Bu, kriz değil midir? Dolayısıyla, dürüst de davranmak lazım. Siz iktidarsınız, 
eskiden yapılamayan, yanlış yapılan, eksik yapılan her şeyi tamamlamak sorumlusu sizsiniz. Buradan 
57'nci Cumhuriyet Hükümetini suçlayarak kendinizi aklayamazsınız, yapılması gereken ne varsa 
yapacaksınız, bir de dürüstçe ifade edeceksiniz. 

Hiçbir Tekel fabrikası, 57'nci Cumhuriyet Hükümeti döneminde özelleştirilmedi. Dolayısıyla, 
buradan Sayın Çakmakoğlu'nu suçlamak, bir Kayserili olarak size yakışmıyor, size yakışmıyor. 
Dolayısıyla... 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Çakmakoğlu'nu suçlamıyorum ben. 
MEHMET ŞANDIR (Devamla) - Evet, her defasında tekrarlıyorsunuz Sayın Elitaş. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Şandır, lütfen tamamlayınız. 
MEHMET ŞANDIR (Devamla) - Efendim, tamamlayacağım. 
Her defasında bunu tekrarlıyorsunuz, Sayın Sabahattin Çakmakoğlu'na saygısızlık yapıyorsunuz. 

Bunu da kınadığımı ifade ediyorum. 
SABAHATTİN ÇAKMAKOĞLU (Kayseri) - Biz özelleştirmedik, bizden evvel özelleştirenlerin 

getirdiklerini gidermeye çalıştık. 
MEHMET ŞANDIR (Devamla) - Değerli arkadaşlar, özelleştirme yapılmalıdır ama adaletli 

yapılmalıdır. Siz özelleştirme de yapmadınız, yabancılaştırdınız. Bu özelleştirme değil, bu resmen 
fabrikaları kapatmadır. SEKA nerede kaldı? Diğer fabrikalar nerede kaldı? Bu özelleştirme değil, 
sizin yaptığınız resmen yabancılaştırmadır, birtakım yerlere peşkeş çekmedir. (MHP sıralarından 
alkışlar) 

Meseleyi eğer doğru konuşmak gerekiyorsa gelin, tüm cumhuriyet dönemini konuşalım, yanlışı 
da konuşalım, sizi de konuşalım Sayın Elitaş. 

S. NEVZAT KORKMAZ (İsparta) - Kendi seçim bölgende sıkıştın Sayın Elitaş. 
MEHMET ŞANDIR (Devamla) - Doğrusu, siz kendinizi konuşun, milletin önünde dürüstçe 

kendinizi konuşun, yapamadıklarınızı konuşun, veremediklerinizi konuşun, sebebini de izah edin, 
millet size belki bir değerlendirme yapar. Ama bugün 57'nci Cumhuriyet Hükümetini suçlayarak 
Tekel işçisine yaptığınız zulmü burada anlatamazsınız. 

Saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Şandır. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkanım, konuşmacı hem Sayın Çakmakoğlu'yla ilgili 

yaptığım söylemden dolayı kınadığını ifade etti hem de dürüst olmamak gibi bir ithamda bulundu. 
MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Sayın Çakmakoğlu'nu niye mecbur ediyorsunuz kürsüye 

çıkmaya? 
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MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Ben Sayın Çakmakoğlu'nu o konuda üzmek kastıyla bir şey 
söylemedim. İzin verirseniz... 

EMİN HALUK AYHAN (Denizli) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Siz ne için söz istemiştiniz efendim? 
EMİN HALUK AYHAN (Denizli) - Sayın Başkanım, benim de ismimi zikrederek istihzalı bir 

şekilde, Sayın Konuşmacı, konuşmalarımın bir kısmını ifade etti. Yazdığım muhalefet şerhi burada, 
onu açıklayacağım. 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan, arkadaşlar iyi niyetten, samimiyetten 
anlamıyorlar. Biz ona göre bakalım... İzin verir misiniz efendim? 

MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Birlikte bir kanun çıkaracaksak bu üslupla çıkaramazsınız 
arkadaşlar. 

BAŞKAN - Peki, siz Sayın Öztürk? 
HARUN ÖZTÜRK (İzmir) - Ben de Demokratik Sol Partinin başında bulunduğu koalisyon 

hükümetine atıfta bulunduğu için sataşma nedeniyle söz istiyorum. 
SABAHATTİN ÇAKMAKOĞLU (Kayseri) - Benim de ismim geçtiği için Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Elitaş, görüyorsunuz, bir konuşmanızda herkesi sataşma şeyinin içine 

soktunuz. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Efendim, rahatsız olmamaları lazım. 
BAŞKAN - Şimdi, bir dakika... 
MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Herkesi rahatsız ettin Sayın Elitaş. 
BAŞKAN - Herkese ikişer dakika söz vereceğim. Çalışma süremizin de sonuna geldik. 
Onun için Sayın Elitaş, buyurunuz siz cevap veriniz. Sonra da sizlere sırayla söz vereceğim. 
Buyurunuz Sayın Elitaş. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
3.- Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın, Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, şahsına 

sataşması nedeniyle konuşması 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bakınız, Sayın 

Çakmakoğlu Millî Savunma Bakanı 57'nci Hükümet döneminde. 
SABAHATTİN ÇAKMAKOĞLU (Kayseri) - Sanayi Bakanı değilim, özelleştirmeden sorumlu 

değilim. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Millî Savunma Bakanı. ÇİNKUR'da özelleştirmeden dolayı 

mağdur kalan işçiler Sayın Çakmakoğlu'nun önüne geldiler "Çöz bu işi." diye... 
SABAHATTİN ÇAKMAKOĞLU (Kayseri) - Olabilir. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - ...ama çözme imkânı yoktu. Sayın Gül Başbakanken onun 

önüne geldiler işçiler "Çöz benim işimi." diye. Ne zamana kadar? 2004 yılına kadar bunu çözmekle 
ilgili formül aradık. 

Benim burada ifade etmeye çalıştığım: Sayın Çakmakoğlu'nun ilçesinden çoğunluklu insanların 
çalıştığı ÇİNKUR'daki kişilerin kıdem ve ihbar tazminatını alamamaktan dolayı çektikleri zulmü 
anlatmaya çalıştım. Sayın Çakmakoğlu'nun bu konuyla... 

MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Ama hiçbir Tekel fabrikası özelleştirilmedi ki. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Ben Sayın Çakmakoğlu'nun bu konuda herhangi bir kastının, 

kusurunun olduğunu ifade etmek istemedim, bir. 
MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Ama yani sanki Tekel özelleştirildiğinden dolayı mağduriyet... 
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - İkincisi: Bakınız, değerli milletvekilleri, size bir belge 

gösteriyorum. Bu belge, 5 Şubat 2001 tarihli belge. 

- 5 2 4 -
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MEHMET GÜNAL (Antalya) - Özür dilemek gibi bir niyetiniz yok. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - 5 Şubat 2001 tarihli belgede diyor ki: "Özelleştirme Yüksek 

Kumlu Karan 
1) Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (Tekel) özelleştirme 

kapsam ve programına alınmasını, 
2) Tekelin mülkiyetinin devri hariç, kiralama, işletme hakkı devri, mülkiyetin gayriayni 

haklarının tesisi..." 
Şimdi, 5 Şubat 2001 tarihli belge bu. 
MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Sayın Elitaş, bizim dönemimizde özelleştirilen Tekel fabrikası 

var mı, onu söyleyin. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Müsaade edin. 
BAŞKAN - Sayın Şandır, lütfen dinleyiniz. Dinleyiniz lütfen. 
MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Ama doğru söylemiyor efendim. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Arkasından 5 Şubat 2002 tarihli bir belge daha. Bunun altında 

kimin imzası var? Başbakan Bülent Ecevit, Devlet Bahçeli, Yüksel Yalova Devlet Bakanı. 
Yine aynı konuyla ilgili bir belge daha var. Bu belgede kimler var? Başbakan Bülent Ecevit, 

Başbakan Yardımcısı Devlet Bahçeli, yine Devlet Bakanı Yılmaz Karakoyunlu. 
AKİF AKKUŞ (Mersin) - Belge ne Sayın Elitaş, belge? 
MEHMET GÜNAL (Antalya) - O dönemdeki bütün belgelerde aynı imzalar var Sayın Elitaş. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Şimdi, Yüksel Yalova niye istifa etmiş, Yüksel Yalova'yı 

istifa etmeye getiren sebepler neymiş, onu iyi araştırın. 
Yine sizin milletvekiliniz, sizin bakanınız... 
MEHMET GÜNAL (Antalya) - Abdüllatif Şener niye istifa etti, sen de onu söyle o zaman. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Elitaş. Sadece sataşmayla sınırlıydı bu söz. 
MEHMET GÜNAL (Antalya) - Abdüllatif Şener niye istifa etti madem? Özelleştirmeden 

sorumluydu. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - ...Kayseri'nin özelleştirilmesi ilgili... 
BAŞKAN - Sayın Elitaş, lütfen... Teşekkür ediyoruz... 
MEHMET GÜNAL (Antalya) - Sen de onu izah et, haydi! 
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - ...ikna odalarında ne anlattı, onu açıklayın, ondan sonra 

açıklama istemeyi, beklemeyi kendinize hak bilin. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
MEHMET GÜNAL (Antalya) - Kendi arkadaşınız. Onu izah et. Abdüllatif Şener niye istifa etti 

o zaman? 
BAŞKAN - Lütfen sakin olunuz. 
Buyurunuz Sayın Çakmakoğlu. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Abdüllatif Şener'e sor sen onu! 
MEHMET GÜNAL (Antalya) - Özelleştirmeden sorumluydu, söylesene! Hadi sen de onu söyle! 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sen Abdüllatif Şener'e sor! Ben niye olduğunu sana 

soruyorum! 
MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Abdüllatif Şener'in söylediklerini yüzüne söylersek yüzünüz... 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Abdüllatif Şener bir partinin genel başkanı, sor ona! 
MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Abdüllatif Şener'in söylediklerini söylersek yüzünüz kızarır! 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Söyleyin, ne varsa söyleyin. 
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BAŞKAN - Buyurunuz Sayın Çakmakoğlu. 
4.- Kayseri Milletvekili Sabahattin Çakmakoğlu'nun, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın, 

mensubu bulunduğu Hükümete sataşması nedeniyle konuşması 
SABAHATTİN ÇAKMAKOĞLU (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; 

ismim bahse konu olduğu için söz almak zaruretiyle huzurlarınızdayım. Sizi saygılarla selamlarım. 
İki konuya kısaca temas edeceğim: Kayseri Milletvekili olduğum için 57'nci Hükümetin üç 

ortağından birinin adına Millî Savunma Bakanı olarak Kayserili bir milletvekili olduğum için 
Kayseri'deki bir konunun bana intikali dolayısıyla ismim bahsedilmiştir. Bu ÇİNKUR, bizden evvel, 
bizim Hükümetimizden evvel özelleştirilmiş, hatta -hatırımda yanlış kalmadıysa- İranlı bir firmaya 
satılmıştır ama bu satışı yapan dönemin getirdiği huzursuzluklar, eksiklikler, yanlışlıklar dolayısıyla, 
Kayseri'nin bir milletvekili, bir bakanı olarak oraya ziyaretimde konuyu bana intikal ettirmişlerdir 
büyük bir kalabalık hâlinde. Onlar haklıdırlar. Sayın konuşmacı arkadaşımız bunu işaret etti. 

Bu vesileyle bir konuya daha temas etmek istiyorum: Ben Mersin'in dört yıla yakın hizmet 
etmiş -Mersin'de- eski bir vahşiyim. Türkiye'de ilk defa da serbest bölgelerin oluşmasının tek örneği 
olarak başlatılan serbest bölgenin başarılı iki senede çalışmasını da gerçekleştirmiş birisiyim. İlk 
defa Türkiye'de bir serbest bölge uygulamasında o günkü şartlar içerisinde neyi nasıl yaparızın belki 
de eksikliklerinin o başlangıçtan sonra telafisi de gerekiyordu. O telafisini ondan sonraki, kuruluştan 
sonraki diğer ilave hizmette bulunanlar, ilgili bakanlıklar yapmalıdır. 

Tekrar bu şekilde açıklama yapma fırsatı verdiği için Sayın Başkana teşekkür ediyorum. Hepinizi 
sevgiler, saygılarla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Çakmakoğlu. 
Sayın Öztürk, buyurunuz. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - İşte biz bu şekilde mağdur olanların hepsini düzeltmek üzere 

2004'teki uygulamayı yaptık. 
MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Sayın Elitaş, yanlış olan, Tekeli konuşurken Çakmakoğlu'nun 

ismini geçirmiş olmak. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Geçmişteki... Hayır, geçmişteki bütün mağduriyetleri gidermek 

üzere biz bu işi yaptık. 
MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Ama, yok yani.. . 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Toplam 35 bin kişinin hakkını korumak üzere bu işi yaptık. 
BAŞKAN - Lütfen... Karşılıklı tartışmayalım. 
Buyurunuz Sayın Öztürk. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Benim söylediğimle Sabahattin Bey'in söylediği aynı. 
MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Ama Tekeli konuşurken Çakmakoğlu'nun ismini geçirmek, 

sanki Tekelde yaşananların sorumlusuymuş gibi... 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Aynı şeyi söyledim. 
MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Aynı şey değil. 
BAŞKAN - Lütfen... Sayın milletvekilleri, konu... 
Sayın Şandır, lütfen... Çakmakoğlu da cevap verdi, konu yeterince aydınlandı sanıyorum. 
Buyurunuz Sayın Öztürk. 
5.- İzmir Milletvekili Harun Öztürk un, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın, partisine 

sataşması nedeniyle konuşması 
HARUN ÖZTÜRK (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şahsım ve Demokratik Sol 

Parti adına yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
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Sayın Elitaş 57'nci Hükümetteki yaşanan 2001 krizinin bugünlerde olmamasından mutluluk 
duyduğunu ifade etti, o nedenle söz aldım. 

Değerli milletvekilleri, 2001 krizinin nasıl çıkarıldığını herkes biliyor. Başta Sayın Elitaş olmak 
üzere bütün heyetinizin de bugün artık bu krizin nasıl çıktığını çok iyi bildiğini düşünüyorum. Bu kriz, 
Kuzey Irak'a girmek isteyen Amerika'nın, yıllardır biriken görev zararlarını... Bu görev zararları 
2001 yılı BDDK raporlarında da krizin nedeni olarak ifade edilmektedir. Lütfen milleti daha fazla 
yanıltmayınız ve içten ve dışarıdan birtakım komplolar nedeniyle çıkarılmış olan o kriz nedeniyle 
bugün Türk milleti AKP hükümetlerini yedi yıldır çekmek zorunda kalmaktadır. 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Anayasa'yı sanki Bush attı değil mi? 
HARUN ÖZTÜRK (Devamla) - AKP hükümetlerini yedi yıldır çekmek zorunda kalmaktadır. 
Değerli milletvekilleri, iktidara geldiğinizden bu yana... 
METİN KAŞIKOĞLU (Düzce) - Millet gördü, siz göremediniz! 
HARUN ÖZTÜRK (Devamla) - İktidara geldiğinizden bugüne... 
METİN KAŞIKOĞLU (Düzce) - Daha utanmadan konuşuyorsunuz burada! 
HARUN ÖZTÜRK (Devamla) - Lütfen terbiyeli konuşun... Lütfen terbiyeli konuşun. 
METİN KAŞIKOĞLU (Düzce) - Ne oldu, bu ülkeyi çok mu iyi yönettiniz? 
HARUN ÖZTÜRK (Devamla) - Lütfen terbiyeli konuşun. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen dinleyiniz. 
HARUN ÖZTÜRK (Devamla) - Değerli milletvekilleri, AKP Hükümeti, bu komplolar üzerine 

iktidara geldikten sonra iktisat politikası olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin önüne bir politika koydu 
mu? 57'nci Hükümetin uygulamaya koyduğu istikrar politikalarını uygulayarak bugünlere geldiniz. 

METİN KAŞIKOĞLU (Düzce) - Ülke ne hâle düştü kardeşim ya! 
HARUN ÖZTÜRK (Devamla) - 57'nci Hükümetin mirasını yiye yiye bugünlere geldiniz. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Öztürk. 
HARUN ÖZTÜRK (Devamla) - Şu anda bitti. 2001'lere sığınarak bu ülkeyi daha fazla 

yönetemezsiniz, yönetemeyeceksiniz. En kısa zamanda milletten cevabı alacaksınız. 
METİN KAŞIKOĞLU (Düzce) - Niye bırakıp kaçtınız o zaman?! 
HARUN ÖZTÜRK (Devamla) - Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP ve MHP sıralarından 

alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Öztürk. 
Son olarak, Sayın Ayhan, buyurunuz. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan, süre bitti. 
BAŞKAN - Yetiyor efendim süremiz. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan, karar almanız gerekiyor. 
BAŞKAN - Buyurunuz Sayın Ayhan. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan, İç Tüzük'e aykırı hareket ediyorsunuz. 
BAŞKAN - Saat yediye iki var efendim. 
Buyurunuz Sayın Ayhan. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan, oya sunmanız gerekir, süre bitti. 
BAŞKAN - İki dakikamız var efendim. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Uzatma kararı almadınız, yetkiniz yok. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Oradaki saati dikkate alıyor, daha bir dakika var. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Oradaki saati geriye mi aldınız? 
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BAŞKAN - Yok. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan, bunların tutanaklara girmemesi gerekir. Şu anda 

Meclis kapanmıştır. 
BAŞKAN - Bu kadar telaş etmeyin Sayın Elitaş. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Milletvekiline yarın söz verin. 
BAŞKAN-Lüt fen . . . 
Sayın milletvekilleri, Sayın Ayhan'ın konuşması bitene kadar uzatmayı oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Buyurun Sayın Ayhan. 
İki dakika süreniz var. 
6.- Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan 'ın, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın, şahsına 

sataşması nedeniyle konuşması 
EMİN HALUK AYHAN (Denizli) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Şimdi, biraz önce iktidar partisinin grup başkan vekili ismimi zikrederek, özellikle burada 

"Komisyonda ifade edildiği üzere 'Tasarı' kelimesinin silinip, 'Teklif kelimesinin yazılmış olması 
konuya verilen önem ve ciddiyeti göstermesidir." ifademizi kullandı, istihzalı bir şekilde de söyledi. 
Buradan bütün millete gösteriyomm. Yazılan "tasarı" yerine "teklif." Adalet ve Kalkınma Partisinin 
nasıl milleti aldattığı ve kandırdığı meydandadır. Bu, " tekl i f şeklinde elle yazılmıştır, biz ciddi 
olmasını istedik. 

Sadece bu hadise değil, Mahallî İdarelerin Gelirlerine İlişkin Kanun Tasarısı da, daha önce ocak 
ayında bütün hesapların, hedeflerin yapılmasına rağmen üç ay sonra Komisyona getirilmiştir. Üç ay 
sonra Komisyona getirilen bu tasarıyı biz tenkit ettiğimizde alt komisyona havale edilmiştir. Alt 
komisyon üyesi seçilmemize rağmen bize alt komisyonda toplantı yapılmaması izah edilmemiştir. 
Daha sonra öğrendik ki aynı gerekçe, virgülüne kadar aynı, aynı tasarı, sadece seçimler nedeniyle 
doğrudan mahallî idarelerin vatandaşlardan alacağı vergiler çıkarılıp bütçeden ödenecek gelirlerin 
konmasıyla teklif şeklinde tekrar Komisyona getirilmiştir. Bizim söylemek istediğimiz budur. 
Vatandaş aldatılmaktadır, vatandaş kandırılmaktadır. Yoksa bizim bu işte katkımız... Bu bölgeler 
bana bağlı olarak da çalıştı bürokrat olduğum dönemde. Biz burada muhalefet ederken neyi 
söylediğimizi de biliyoruz. Bunu istihzayla... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Ayhan. İki dakika süreniz doldu, derdiniz de son derece 

net anlaşıldı. Teşekkür ediyoruz. 
EMİN HALUK AYHAN (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, süremiz bittiği için, kanun tasarı ve teklifleri ile 

komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek için 7 Ocak 2010 Perşembe günü saat 15.00'te 
toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 19.04 

• 
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Mehmet ŞANDIR 
MHP Mersin Milletvekili 

Terör eylemleri veya terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle 
oluşan maddi zararların tazminini öngören ve "Terör Tazminatı" olarak bilinen "5233 Sayılı 
Yasa"; köylerine geri dönecek ailelere; evlerini yaptırma, eski tarlalarını kullanma gibi 
imkânlar sunmaktadır. 

Bu bağlamda; 

1. 'Terör Tazminatı" olarak bilinen 5233 sayılı yasadan 11.11.2009 tarihine kadar kaç 
kişi yararlanmıştır? Toplam kaç TL verilmiştir? 

2. 5233 Sayılı Yasadan yararlanıp tekrar terör olaylarına kansan kişiler var mıdır? Varsa 
kaç kişidir? 

3. 5233 Sayılı Yasadan yararlanan kişilerin şehirlere göre sayısı ve aldıklan para 
miktarlan nedir? 

TC. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

İller İdaresi Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.05.0.İLİ.0.02.03.00/165.01.03/$S5'L 3P.../12&009 

Konu :Yazılı Soru Önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 07.12.2009 tarih ve B.02.0.KKG. 
0.12./106-171-9/4841 sayılı yazısı. 

Mersin Milletvekili Sayın Mehmet ŞANDIR tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına sunulup, ilgi yazı ekinde Bakanlığımıza intikal ettirilen 12.11.2009 tarih ve 10972 
sayılı yazılı soru önergesinde; 
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X.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, terör kaynaklı zararların tazminine ilişkin 

Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı (7/10972) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasına müsaadelerinizi arz ederim. 12/11/2009 
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5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun 
hükümleri gereğince zarar görenlere 11.11.2009 tarihine kadar toplam kaç TL. ödendiği ve kaç 
kişinin yararlandığı, 5233 sayılı yasadan yararlanan kişilerin şehirlere göre sayısı ve aldıkları para 
miktarları sorulmaktadır. 

Ülke genelinde toplam 360.933 başvuru dosyasından 207.765 adedi değerlendirilerek 
olumlu karar verilen 127.268 dosya için tahakkuk eden toplam 1.813.921.388.- TL tazminat 
miktarının 1.166.011.512.- TL'si hak sahiplerine ödenmiştir. 

Beşir ATALAY ^ \ 
Bakan 

Bilgilerinize arz ederim. 

2. - Manisa Milletvekili Şahin Mengü 'nün, İran ile imzalanan bir doğalgaz anlaşmasına ilişkin 
sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın cevabı (7/11013) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın aracılığınızla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. Saygılarımla 

Şahin MENGÜ 
Manisa Milletvekili 

Başbakan Recep Tayip ERDOĞAN'ın İran ziyareti sırasında Türkiye ile Iran arasında 
imzalanan 'Türkiye Cumhuriyeti Enerji Bakanlığı ile İran İslam Cumhuriyeti Petrol Bakanlığı 
Arasında Anlayış Muhtırası" uyarınca Türkiye İran'ın Güney Pars bölgesinde ihalesiz 
doğalgaz çıkarması kararına varılmıştı. ABD'nin ambargosunu aşmak için İran devlet şirketi 
ve TPAO ile ortak şirket kurarak doğalgaz çıkaracağı basına yansımıştı. 

Ancak bu anlaşmanın İran tarafında yankılan çok farklı olmuştur. İran Meclisi Enerji 
Komisyonu Başkanı anlaşmanın geçersiz olduğunu açıklamış, İran anayasasına göre; diğer 
ülkelerle yapılan anlaşmaların önce Meclis tarafından onaylanması gerektiğini, anlaşmanın 
taraflarından birinin özel sektör olmasi durumunda bile İran halkına ait enerji kaynakları söz 
konusu olduğundan satışın anayasaya aykırı olduğunu ve İran meclisinin bu anlaşmayı 
onaylamayarak tepkisini göstereceğini söylemiştir. 

Bunlara göre; 

1- Hükümet kanadında büyük yankı ve memnuniyet uyandıran Türkiye - İran Güney 
Pars Doğalgaz Anlaşmasıne zaman yürürlüğe girecektir? İran Meclisinin bu anlaşmayı 
onaylamaması durumuna karşın ne gibi tedbirler alınmıştır. 

2- Bu anlaşma ile İran doğalgazının Avrupa'ya gönderilmesi karlaştınlmıştır. AB 
ülkelerinin İran doğalgazını almaları konusunda herhangi bir taahhütleri var mıdır? 
Varsa hangi ülkeye ne kadar doğalgaz ihraç edilecektir? 

3- Azerbaycan'dan alınan doğalgaz miktan bu anlaşma sonrasında düşürülecektir. Bu 
durum iki ülke arasında bir gerginliğe neden olamayacak mıdır? 
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4- Bilindiği üzere ABD iran'a ve bu ülkeye yatırım yapan şirketlere ambargo 
uygulamaktadır. Devlet şirketimiz olan TPAO İran'da yatırım yapacaktır. Bu 
anlaşmadan dolayı ABD'nin Türkiye'ye ambargo uygulaması söz konusu mudur? 

5- İran Meclisi Enerji Komisyonu Başkanı anlaşmanın geçersiz olduğunu açıklamıştır. 
Dış politika teamüllerine göre skandal olarak nitelendirilebilecek bu durum hakkındaki 
düşünceniz nedir. Yaşananlar İran Hükümetinin Türkiye'yi kandırdığı anlamına 
gelmiyor mu? 

T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

04 OCAK 2010 

Sayı :B.15.0.SGB.02.610- Qf 

Konu :Yazıh Soru Önergesi 
0 0 0 0 1 1 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığının, 03.12.2009 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-17585 sayılı yazısı. 

Manisa Milletvekili Sayın Şahin MENGÜ'nün, tarafıma tevcih ettiği 7/11013 esas nolu yazılı 
soru önergesi, T.B.M.M. İç Tüzüğünün 99 uncu maddesi gereği, Transit Petrol Boru Hatları 
Dairesi Başkanlığı ve TPAO Genel Müdürlüğünden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda aşağıda 
cevaplandırılmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Taner YILDIZ 
Bakan 

EK 
EK-1 Önerge Cevabı 
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MANİSA MİLLETVEKİLİ SAYIN ŞAHİN MENGÜ'NÜN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI 

(7/11013) 

Sorular 1-5: 
Başbakan Recep Tayip ERDOĞAN'ın İran ziyareti sırasında Türkiye ile İran arasında imzalanan 
"Türkiye Cumhuriyeti Enerji Bakanlığı ile Iran İslam Cumhuriyeti Petrol Bakanlığı Arasında Anlayış 
Muhtırası" uyarınca Türkiye İran'ın Güney Pars bölgesinde ihalesiz doğalgaz çıkarması kararına 
varılmıştı. ABD'nin ambargosunu aşmak için Iran devlet şirketi ve TPAO ile ortak şirket kurarak 
doğalgaz çıkaracağı basına yansımıştı. 

Ancak bu anlaşmanın İran tarafında yankılan çok farklı olmuştur. İran Meclisi Enerji Komisyonu 
Başkanı anlaşmanın geçersiz olduğunu açıklamış, İran anayasasına göre; diğer ülkelerle yapılan 
anlaşmaların önce Meclis tarafından onaylanması gerektiğini, anlaşmanın taraflarından birinin özel 
sektör olması durumunda bile İran halkına ait enerji kaynaklan söz konusu olduğundan satışm 
anayasaya aykırı olduğunu ve Iran meclisinin bu anlaşmayı onaylamayarak tepkisini göstereceğini 
söylemiştir. Bunlara göre; 

-Hükümet kanadında büyük yankı ve memnuniyet uyandıran Türkiye-İran Güney Pars 
Doğalgaz Anlaşması ne zaman yürürlüğe girecektir? İran Meclisinin bu anlaşmayı 
onaylamaması durumuna karşın ne gibi tedbirler alınmıştır? 
-Bu anlaşma ile İran doğalgazımn Avrupa'ya gönderilmesi kararlaştırılmıştır. AB ülkelerinin 
İran doğalgazını almaları konusunda herhangi bir taahhütleri var mıdır? Varsa hangi ülkeye 
ne kadar doğalgaz ihraç edilecektir? 
-Azerbaycan'dan alınan doğalgaz miktarı bu anlaşma sonrasında düşürülecektir. Bu durum iki 
ülke arasında bir gerginliğe neden olmayacak mıdır? 
-Bilindiği üzere ABD İran'a ve bu ülkeye yatınm yapan şirketlere ambargo uygulamaktadır. 
Devlet şirketimiz olan TPAO İran'da yatırım yapacaktır. Bu anlaşmadan dolayı ABD'nin 
Türkiye'ye ambargo uygulaması söz konusu mudur? 
-İran Meclisi Enerji Komisyonu Başkanı anlaşmanın geçersiz olduğunu açıklamıştır. Dış 
politika teamüllerine göre skandal olarak nitelendirilebilecek bu durum hakkındaki düşünceniz 
nedir? Yaşananlar İran Hükümetinin Türkiye'yi kandırdığı anlamına gelmiyor mu? 

Cevaplar 1-5: 
Iran ile 28.10.2009 tarihinde Tahran'da imzalanan Mutabakat Zaptı ile Tahran'da geçen yıl 
(17.11.2008) imzalanan Hükümetlerarası Mutabakat Zaptı'nın geçerlilik süresi uzatılmış ve daha 
verimli alanlarda TPAO Genel Müdürlüğü tarafından arama-üretim yapılmasına yönelik madde 
eklenmiştir. 

TPAO Genel Müdürlüğü heyeti İran tarafı ile Kasım 2009 tarihinde yaptığı görüşmelerde Güney 
Pars sahasının ilgili fazlarının teknik verilerini almış olup ilgili Genel Müdürlüğün değerlendirmeleri 
devam etmektedir. Teknik ve ticari müzakerelerin sonucunda uzlaşı olması halinde söz konusu 
anlaşmanın imzalanması mümkün olabilecektir. Üretilecek gazın bir bölümünün Türkiye'nin 
kullanımına açılması Ülkemiz kaynak çeşitlendirmesi açısmdan önem taşımaktadır. 

Ülkemiz ile Azerbaycan arasında 12.03.2001 tarihinde imzalanan doğalgaz ahm-satım anlaşması 
kapsamında 02.07.2007 tarihinden itibaren doğalgaz alımına başlanılmıştır. Önümüzdeki süreçte 
Azerbaycan'dan alınacak doğalgaz miktan, söz konusu anlaşma hükümlerinin yanı sıra Ülkemizin 
arz-talep senaryoları çerçevesinde belirlenecektir. 
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3.- Adana Milletvekili Nevingaye Erbatur'un, bütçe sürecinde çocuk haklarının gözetilmesine 
ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı (7/11035) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıda yer alan soruların Maliye Bakanı Sayın Mehmet ŞİMŞEK tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arzcdcriın. 

Hizmetlerin topluma eşit sunumu için bütçelerin hazırlanması ve uygulanması süreci 

büyük önem taşımaktadır. Dezavantajlı grupların ihtiyaçlarını göz önüne almadan hazırlanan 

bir bütçenin gelir dağılımını adaletli hale getirmesi mümkün değildir. Çocuk hakları açısından 

konuya yaklaştığımızda da benzeri bir durum söz konusudur. Çocukların gerek Anayasal 

gerekse de uluslar arası sözleşmelerce güvence altına alman haklarını kullanabilmelerini 

sağlamak için, bütçelerde çocuğa ilişkin hizmetlerin görünür kılınması çok önemlidir, bu 

çerçevede; 

1. Bütçenin hazırlanması ve uygulanması sürecinde çocuk haklarının kullanımını 

kolaylaştıracak bir biçimde çocuğun görünür kılınması için nasıl bir çalışma 

yapılmaktadır? 

2. Bütçenin hazırlanması sürecinde görev alan personele çocukların gerek Anayasal 

gerekse de uluslar arası sözleşmelerce güvence altına alınan haklarına ilişkin bir 

eğitim verilmesi düşünülmekte midir? 

İlgi: 03/12/2009 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-17585 sayılı yazınız. 

İlgi yazı ekinde alınan, Adana Milletvekili Sayın Prof. Dr. Nevin Gaye ERBATUR'un 
7/11035 esas numaralı yazılı soru önergesinde yer alan hususlar değerlendirilmiştir. 

Nüfusunun üçte birini 18 yaşından küçüklerin oluşturduğu ülkemizde çocuklara en iyi 
imkanlar sunulmaya çalışılmakta ve çocuk haklarını korumaya yönelik uluslararası çabalara 

Prof. Dr. Nevin Gaye ERBATUR 

CHP Adana Milletvekili 

T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.07.0.BMK.0.33.105/ 
Konu : Yazılı Som önergesi 0 | 01,10* 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
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destek verilmektedir. Çocuk haklan kapsamında çocukların sağlıklı bir yaşam sürdürmeleri, 
gerekli tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinden faydalanabilmeleri, topluma yararlı bir üye 
olmalarını sağlayacak eğitimi alabilmeleri, yeterli beslenme, barınma, dinlenme ve oyun 
imkanlarından faydalanabilmeleri, fiziksel, zihinsel ya da sosyal bakımdan özürlü çocukların 
gerekli özel tedavi, eğitim ve bakımı alabilmeleri ve her türlü istismar, ihmal ve" sömürüye 
karşı korunmaları en önemli önceliklerimizdendir. 

Bu kapsamda, önceki yıllarda olduğu gibi, 2010 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 
Tasarısının hazırlanması aşamasında da çocuklara yönelik hizmetlere ilişkin ihtiyaçlar tespit 
edilmiş; dezavantajlı birey, aile ve gruplara hizmeti hedefleyen ve bu amaçla koruyucu, 
önleyici, destekleyici hizmet modellerini uygulamaya koyan Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü ile Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sosyal 
Güvenlik Kurumu Başkanlığı ve ilgili diğer kurum bütçelerine bu hususlar da gözönüne 
alınarak gerekli ödenekler konulmuştur. Örneğin bu kurumlardan, Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumunun bütçesi 2009 yılında bir önceki yıla göre yüzde 80,5 oranında, 2010 
yılında ise yüzde 54 oranında artırılmıştır. 

Diğer taraftan, çocuk haklarının korunmasına yönelik uluslararası uygulamalar ilgili 
kurumlanmızca takip edilmekte ve ilgili personelin çocuk hakları konusunda 
bilinçlendirilmesine ilişkin çalışmalar da sürdürülmektedir. 

Bilgilerini arz ederim. 

4.- Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu 'nun, Kayseri'de verilen maden ruhsatlarına 
ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın cevabı (7/11093) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIGT'NA 

Aşağıdaki sorulanının Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner YILDIZ 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla 

Tarafınıza yöneltmiş olduğum, 7/9787 sayılı yazılı soru önergeme vermiş 
oluğunuz cevabınızda, "Kayseri ili hudutları dahilinde 2002-2009 yılları itibariyle 
3.043 arama ruhsatı, 56 ön işletme ve 289 işletme ruhsatı verildiği; bu ruhsatların, 
1(a) grubu(2), 1(b) grubu (4), l l .grup(463), III. grup (17), IV. grup (538), Maden (141), 
ve Mermer (95) gruplarından ibaret olduğu" belirtilmiştir. Bu kapsamda, 

1. Yazılı soru önergeme vermiş olduğunuz cevapta belirttiğiniz, 1(a) grubu, 1(b) 
grubu, II. grup, III. grup, IV. grup, maden ve mermer ifadeleri hangi tip ve 
çeşidi anlatmaktadır? 
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2. Bu kapsamda 2002-2009 yılları arasında Kayseri ili hudutları dahil inde verilen 
3.043 arama ruhsatı , 56 ön işletme ruhsatı ve 289 işletme ruhsatı olmak üzere 
toplam 3.388 adet ruhsatın verildiği, bölge, mevkii/köy, arama ruhsatı sahibi, 
işletme ruhsatı sahibi şirketlerin unvan, adres ve ortakları kimlerdir? 

T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Say, :B .15 .0 .SGB.02 .610 -C^ 0g "ÖCÂK 2010 
Konu :Yazıh Soru Önergesi 0 0 0 0 1 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığının, 10.12.2009 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-17784 sayılı yazısı. 

Kayseri Milletvekili Sayın Dr. Mehmet Şevki KULKULOĞLU'nun, tarafıma tevcih ettiği 
7/11093 esas nolu yazılı soru önergesi, T.B.M.M. İç Tüzüğünün 99 uncu maddesi gereği, Maden 
İşleri Genel Müdürlüğünden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda aşağıda cevaplandırılmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

-^0 
EKLER : Taner YILDIZ 
EK-1 Önerge Cevabı Bakan 

KAYSERİ MİLLETVEKİLİ SAYIN Dr. MEHMET ŞEVKİ KULKULOĞLU'NUN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI 

(7/11093) 

Sorular 1-2: 
Tarafınıza yöneltmiş olduğum, 7/9787 sayılı yazılı soru önergeme vermiş oluğunuz cevabınızda, 
"Kayseri ili hudutlan dahilinde 2002-2009 yılları itibariyle 3.043 arama ruhsatı, 56 ön işletme ve 289 
işletme ruhsatı verildiği; bu ruhsatların, l(a) grubu(2), l(b) grubu (4), Il.grup (463), Dİ. grup (17), IV. 
grup (538), Maden (141), ve Mermer (95) gruplarından ibaret olduğu" belirtilmiştir. Bu kapsamda, 

-Yazılı soru önergeme vermiş olduğunuz cevapta belirttiğiniz, l(a) grubu, l(b) grubu, II. grup, 
UI. grup, IV. grup, maden ve mermer ifadeleri hangi tip ve çeşidi anlatmaktadır? 

-Bu kapsamda 2002-2009 yılları arasında Kayseri ili hudutları dahilinde verilen 3.043 arama 
ruhsatı, 56 ön işletme ruhsatı ve 289 işletme ruhsats olmak üzere toplam 3388 adet ruhsatın 
verildiği, bölge, mevkii/köy, arama ruhsatı sahibi, işletme ruhsatı sahibi şirketlerin unvan, adres 
ve ortakları kimlerdir? 

Cevaplar 1-2: 
Yürürlükte bulunan 3213 sayılı Maden Kanununda söz konusu gruplar ve ifadeler tanımlanmış olup 
Kanun ile ilgili bilgilere Bakanlığımız Maden İşleri Genel Müdürlüğünün (MİGEM) 
www.migem.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir. 

MİGEM tarafından verilen ruhsatların, koordinat ve pafta numaralan da dahil olmak üzere, detay 
bilgileri her bir erişim numarası için bedeli karşılığında MİGEM'den vatandaşlarımız tarafından 
temin edilebilmektedir. MİGEM'in ilgili hesabına yatırılacak bu bedel, istenmiş olan koordinat ve 
pafta içerisindeki ruhsat sayısına göre hesaplanarak ilgililere bildirilmekte ve bedelin yatırıldığına dair 
makbuzun teslimi sonucunda sahaların talep edilen bilgileri alınabilmektedir. 
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5.-Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu 'nun, bazı illerde lisans verilen enerji santralleri 
projelerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız 'ın cevabı (7/11094) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Enerji vc Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner Y I L D I Z 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla 

1. Kayseri, Sivas, Yozgat, Kırşehir ve Nevşehir illerinde Bakanlığınıza bağlı ilgili 
birimlerce hidroelektrik santrali (HES) ve Rüzgar -Enerjisi. Santrali(RES) 
yapmak üzere lisans verilmiş olan projeler kaç adettir? 

2. Bu Projelerin kurulu güçleri, proje/lisans sahibi firmaların unvanları, adresleri 
ve ortakları, lisans veri lme tarihleri de detayirbeİirt i İecek şekilde neler ve 
kimlerdir? 

T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.15.0.SGB.02.610 - O 6 ^ OCAK 2010 
Konu :Yazılı Soru Önergesi 

0 0 0 0 1 6 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığının, 10.12.2009 tarih ve A.0T.0.GNS.0.10.00.02-17784 sayılı yazısı. 

Kayseri Milletvekili Sayın Dr. Mehmet Şevki KULKULOĞLU'nun, tarafıma tevcih ettiği 
7/11094 esas nolu yazılı soru önergesi, T.B.M.M. İç Tüzüğünün 99 uncu maddesi gereği, Enerji 
Piyasası Düzenleme Kurumundan alınan yazılı bilgiler doğrultusunda aşağıda 
cevaplandırılmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EKLER : 
EK-1 Önerge Cevabı Taner YILDIZ 

Bakan 
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KAYSERİ MİLLETVEKİLİ SAYIN Dr. M. ŞEVKİ KULKULOĞLU'NUN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI 

(7/11094) 

Sorular 1-2: 
-Kayseri, Sivas, Yozgat, Kırşehir ve Nevşehir illerinde Bakanlığınıza bağlı ilgili birimlerce 
hidroelektrik santralı (HES) ve Rüzgar Enerjisi Santralı (RES) yapmak üzere lisans 
verilmiş olan projeler kaç adettir? 

-Bu Projelerin kurulu güçleri, proje/lisans sahibi firmaların unvanları, adresleri ve 
ortaklan, lisans verilme tarihleri de detaylı belirtilecek şekilde neler ve kimlerdir? 

Cevaplar 1-2: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından Kayseri ilinde toplam 77 MW kurulu gücünde (6) 
adet HES ve 72 MW kurulu gücünde (1) adet RES; Sivas ilinde toplam 134,3 MW kurulu 
gücünde (10) adet HES, Nevşehir ilinde toplam 12,5 MW gücünde (2) adet HES ve Kırşehir 
ilinde 150 MW kurulu gücünde (1) adet RES projesi için lisans verilmiştir. Söz konusu projeler 
ile ilgili detay bilgilere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun www.epdk.org.tr internet 
adresinden ulaşılabilmektedir. 

6.-Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu 'nun, Kayseri GazA.Ş. 'nin abonelere yapması 
gereken geri ödemelere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız 'ın cevabı 
(7/11095) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner YILDIZ tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kayseri ili için, ATV Televizyonu ve Sabah Gazetesi gibi kuruluşlarında sahibi olan Çalık 
Grubuna ait Kayseri Doğalgaz Dağıtım Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'ye Enerji Piyasası Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu tarafından 02/10/2003 tarih ve DAG/216-27/032 sayılı dağıtım lisansı verilmiştir. 
Bu dağıtım lisansının ekinde yer alan Şartnamenin 8. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde bağımsız 
bölüm başına abone bağlantı bedellerinin hesapları düzenlenmiştir. 

Şartnamenin 8. maddesi kapsamında uygulanmak kaydıyla, 180 ABD dolarlık (KDV hariç) 
bağımsız birim başına abone bağlantı bedeline merkezi ve bireysel kullanımlar için montaj yapılacak 
sayaçların dahil olduğu, Merkezi amaçlı gaz kullanım için montajı yapılacak sayaçlarla ilgili ayrıca bir 
bedel alınmayacağı, örneğin, 25 daireli bir apartman için 25 münferit ve İ merkezrâböhelik .olacağı 
ve ancak 25x180= 4500 ABD doları bağlantı bedeli ödenmesi gerektiği,' EPDK'nıri 11.11.2008 ve 
32129 sayılı kararı ve 25.02.2009 tarih ve 5925 sayılı kararlarında açıkça belirtilmiştir. Bu çerçevede 
ısıtılmayan ve/veya sayaç takılmamış alanların(sığınak,müştemilat, vb.) hesaplamaya dahil 
edilmeyeceği de ayrıca ifade edilmiştir. Bu kararlarda yapılan hatalı uygulama ve fazla alman 
bedellerin Doğal Gaz Piyasası Kanunu'nun 9. maddesi uyarınca ivedilikle düzeltilmesi ve geri 
ödenmesi de belirtilmiştir. 
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EPDK'nın bu kararlarında atfen, bazı müteahhit şirketlerin, Kayseri Gaz aleyhine dava açarak, 
gasp edilen binlerce dolarlık haklarını geri aldıkları bilinmektedir. Malumunuz üzerine, 100 Bin 
üzerinde abonesi bulunan Kayseri Gaz A.Ş.'nin bu yolla abonelerden gasp ettiği miktar, milyonlarca 
ABD dolarını bulmaktadır. 

100 Bininin üzerinde abonenin tek tek dava açmasının gerek mağdur edilmiş bu abonelerin 
bütçelerine getireceği ek yük ve gerekse mahkemelerde oluşacak on binlerce dosyanın yargı 
sistemimize getireceği zorluklar dikkate alındığında, doğrudan Kayseri Gaz A.Ş.'nin 100 binin 
üzerindeki aboneden haksız olarak aldığı milyonlarca ABD dolarlık bedelin doğrudan kendisinin 
abonelere yasal faizi ile beraber geri ödemesi en pratik çözüm olarak görülmektedir. 

Bu kapsamda, 

1. Bu pratik çözümü sağlamaya yönelik, Bakanlığınızın ilgili birimlerce tarafından yapılan bir 
yasal inceleme veya soruşturma ve yukarıdaki haksız durumun tespiti mevcut mudur? 

2. Şayet şu ana kadar yukarıda belirtilen haksız durumun giderilmesine yönelik bir çalışma 
yapılmamışsa, bu sorumuzla haberdar olduğunuz böyle bir haksız gelir temini ve on binlerce 
ailenin mağduriyetini giderici bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

tlgi: TBMM Başkanlığının, 10.12.2009 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-17784 sayılı yazısı. 

Kayseri Milletvekili Sayın Dr. Mehmet Şevki KULKULOGLU'nun, tarafıma tevcih ettiği 
7/11095 esas nolu yazılı soru önergesi, T.B.M.M. İç Tüzüğünün 99 uncu maddesi gereği, Enerji 
Piyasası Düzenleme Kurumundan alınan yazılı bilgiler doğrultusunda aşağıda 
cevaplandırılmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.15.0.SGB.02.610- ö £ 

Konu :Yazılı Soru Önergesi 

04 O C A K 2010 

0 0 0 0 1 5 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Taner YILDIZ 
Bakan 

EKLER : 
EK-1 Önerge Cevabı 
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KAYSERİ MİLLETVEKİLİ SAYIN Dr. ŞEVKİ KULKULOĞLU'NUN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI 

(7/11095) 

Sorular L 2: 
Kayseri ili için, ATV Televizyonu ve Sabah Gazetesi gibi kuruluşlarında sahibi olan Çalık Grubuna ait 
Kayseri Doğalgaz Dağıtım Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'ye Enerji Piyasası Düzenleme ve Denetleme 
Kurumu tarafından 02710/2003 tarih ve DAG/216-27/032 sayılı dağıtım lisansı verilmiştir. Bu dağıtım 
lisansının ekinde yer alan Şartnamenin 8. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde bağımsız bölüm başına 
abone bağlantı bedellerinin hesaplan düzenlenmiştir. Şartnamenin 8. maddesi kapsammda 
uygulanmak kaydıyla, 180 ABD dolarlık (KDV hariç) bağımsız birim basma abone bağlantı bedeline 
merkezi ve bireysel kullanımlar için montaj yapılacak sayaçların dahil olduğu, Merkezi amaçlı gaz 
kullanım için montajı yapılacak sayaçlarla ilgili aynca bir bedel alınmayacağı, Örneğin, 25 daireli bir 
apartman için 25 münferit ve 1 merkezi abonelik olacağı ve ancak 25x180= 4500 ABD doları bağlantı 
bedeli ödenmesi gerektiği, EPDK'nın 11.11.2008 ve 32129 sayılı karan ve 25.02.2009 tarih ve 5925 
sayılı kararlarında açıkça belirtilmiştir. Bu çerçevede ısıtılmayan ve/veya sayaç takılmamış alanların 
(sığınak, müştemilat, vb.) hesaplamaya dahil edilmeyeceği de aynca ifade edilmiştir. Bu kararlarda 
yapılan hatalı uygulama ve fazla alman bedellerin Doğal Gaz Piyasası Kanunu'nun 9. maddesi 
uyannca ivedilikle düzeltilmesi ve geri ödenmesi de belirtilmiştir. 

EPDK'nın bu kararlannda atfen, bazı müteahhit şirketlerin, Kayseri Gaz aleyhine dava açarak, gasp 
edilen binlerce dolarlık haklarını geri aldıkları bilinmektedir. Malumunuz üzerine, 100 Bin üzerinde 
abonesi bulunan Kayseri Gaz AŞ.'nin bu yolla abonelerden gasp ettiği miktar, milyonlarca ABD 
dolarını bulmaktadır. 100 Bininin üzerinde abonenin tek tek dava açmasının gerek mağdur edilmiş bu 
abonelerin bütçelerine getireceği ek yük ve gerekse mahkemelerde oluşacak on binlerce dosyanm 
yargı sistemimize getireceği zorluklar dikkate alındığında, doğrudan Kayseri Gaz A.Ş.'nin 100 binin 
üzerindeki aboneden haksız olarak aldığı milyonlarca ABD dolarlık bedelin doğrudan kendisinin 
abonelere yasal faizi ile beraber geri ödemesi en pratik çözüm olarak görülmektedir. Bu kapsamda, 

-Bu pratik çözümü sağlamaya yönelik, Bakanlığınızın ilgili birimlerce tarafından yapılan bir yasal 
inceleme veya soruşturma ve yukarıdaki haksız durumun tespiti mevcut mudur? 

-Şayet şu ana kadar yukarıda belirtilen haksız durumun giderilmesine yönelik bir çalışma 
yapılmamışsa, bu sorumuzla haberdar olduğunuz böyle bir haksız gelir temini ve on binlerce 
ailenin mağduriyetini giderici bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

Cevaplar 1,2: 
Konut ve ısınma amaçlı doğalgaz kullanan abonelerin söz konusu hususa ilişkin Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumuna (EPDK) intikal eden başvurulan ve tüketici şikâyetleri EPDK tarafından 
incelenerek çözüme kavuşturulmuştur. Aynca, mal ve hizmet üretim amaçlı doğalgaz kullanan 
abonelerin şikâyetlerine ilişkin EPDK'ca değerlendirme yapılarak Kayserigaz'a uygulamalar 
hususunda gerekli bildirimler yapılmıştır. 
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7.- Zonguldak Milletvekili Ali Kocal'ın, ilişiği kesilen TSK personelinin atanmasına ilişkin 
sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın cevabı (7/11096) 

T Ü R K İ Y E BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Sayifr>Taner YILDIZ 

tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasını arz ederim. 

Zonguldak Milletvekili 

1-Türk Silahlı Kuvvetlerinin çeşitli kademelerinde görevli iken Yüksek Askeri 

Şura Kararlarıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiği kesilen subay, astsubay, uzman 

çavuş, sivil memurlardan Bakanlığıniza ataması yapılanlar var mıdır? Var ise hangi 

kurumlara, hangi sayıda ve hangi tarihlerde atanmışlardır. 

2-Türk Silahlı Kuvvetlerinin çeşitli kademelerinde görevli iken resen emekli 

edilen subay, astsubay, uzman çavuş, sivil memurlardan TEDAŞ'a personel ataması 

yapılmış olduğu Bakanlığınızın bilgisi dahilinde midir? 

T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.15.0.SGB.02.610- 0>T "OCAK 2010 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 0 0 0 Ö 1 7 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığının, 10.12.2009 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-17784 sayılı yazısı. 

Zonguldak Milletvekili Sayın Ali KOÇAL'ın, tarafima tevcih ettiği 7/11096 esas nolu yazılı soru 
önergesi, T.B.M.M. İç Tüzüğünün 99 uncu maddesi gereği, Personel Dairesi Başkanlığı ve 
TEDAŞ Genel Müdürlüğünden alman yazılı bilgiler doğrultusunda aşağıda cevaplandırılmakladır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

<0P 
EKLER : Taner YILDIZ 
EK-1 Önerge Cevabı Bakan 
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ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ SAYIN ALİ KOÇAL'IN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI 

(7/11096) 

Sorular 1-2: 
-Türk Silahlı Kuvvetlerinin çeşitli kademelerinde görevli iken Yüksek Askeri Şura Kararlarıyla 
Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiği kesilen subay, astsubay, uzman çavuş, sivil memurlardan 
Bakanlığınıza ataması yapılanlar var mıdır? Var ise hangi kurumlara, hangi sayıda ve hangi 
tarihlerde atanmışlardır. 

-Türk Silahlı Kuvvetlerinin çeşitli kademelerinde görevli iken resen emekli edilen subay, 
astsubay, uzman çavuş, sivil memurlardan TEDAŞ'a personel ataması yapılmış olduğu 
Bakanlığınızın bilgisi dahilinde midir? 

Cevaplar 1-2: 
Önergede bahsedilen subay, astsubay, uzman çavuş, sivil memurlardan Bakanlığımıza ataması yapılan 
personel bulunmamaktadır. TEDAŞ Genel Müdürlüğüne ise daha önce astsubay ve subay olarak görev 
yapmış olan toplam (10) personelin 2008 yılı içerisinde atamasının yapıldığı anlaşılmıştır. 

8.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, resmi turizm portalı sitesine ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın cevabı (7/11184) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan 

tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla dilerim. 

eo>/\ 

"http:/ /www.goturkey.com/" internet adresinde, 'T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı -

GoTurkey, Türkiye'nin Dünyaya Açılan Penceresi: Resmi Turizm Portalı " ibarelerine 

yer almaktadır. Ayını adreste İletişim başlıklı bölümde ise, Portal Yönetimi 

Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusu Teknokent 1 Nolu AR-GE Binası No: 14 

olarak tanımlanmış ve devam eden bölümde Kültür ve Turizm Bakanlığı birimlerinin 

adres ve telefon bilgileri bulunmaktadır. Dolayısıyla söz konusu portal, Kültür ve 

Turizm Bakanlığının resmi portalı niteliğindedir. 17.10.2007 tarihli Anadolu Ajansı 

Bülteninde yer alan haberde "Sitenin Hacettepe Üniversitesi tarafından hazırlandığı" 

belirtilmektedir. Aynı haberde, Proje koordinatörü olarak Nejat Ercingöz adlı bir 

şahsın açıklamalarına yer verilerek, "Oteller, siteye yıllık 260-3 bin YTL arasında 

değişen hizmet bedeli ödeyerek dâhil olabilecek." açıklamalarına yer verilmiştir. Bu 

kapsamda; 
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1. Resmi Turizm Portalı olarak adlandırılan sitenin oluşturulması işi, hangi tarihte 

ve hangi yöntemle Hacettepe Üniversitesine verildi? Site yapımı işi Hacettepe 

Üniversitesine ihalesiz olarak verildi ise, bu işin ihalesiz verilmesinin 

gerekçeleri nedir? 

2. Bu konuda Hacettepe Üniversitesi ile yapılan sözleşmenin içeriği nedir? Kültür 

ve Turizm Bakanlığı portal için Hacettepe Üniversitesine bir ödemede 

bulunmuş mudur? Bulundu ise, Hacettepe Üniversitesine yapılan ödemelerin 

tutarı nedir? 

3. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi kayıtlarına göre Portal yönetiminin adresi olarak 

gösterilen adres "Ant Elektronik Teknoloji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi"nin 

faaliyet gösterdiği görülmektedir. Hacettepe Üniversitesi ile Ant Elektronik 

arasında Resmi Turizm Portalı için herhangi bir ticari ilişki bulunmakta mıdır? 

Eğer bulmakta ise, bu ticari ilişkinin içeriği nedir? Adı geçen firma Hacettepe 

Üniversitesinden Resmi Turizm Portalı'na ilişkin işleri hangi yöntemle ve hangi 

bedelle almıştır? Hacettepe Üniversitesi ile Ant Elektronik Teknoloji Sanayi ve 

Ticaret Limited Şirketi arasındaki sözleşmenin hükümleri nedir? 

4. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Hacettepe Üniversitesi arasında yapılan 

sözleşme, Hacettepe Üniversitesinin yapılacak işin bir bölümü ya da tamamını 

başka firmaya devretmesine olanak tanımakta mıdır? Böyle bir olanak 

tanınmış ise, bu durum işin Hacettepe Üniversitesi üzerinden özel firmalara 

ihalesiz verilmesi sonucunu doğurmaz mı? 

5. Resmi Turizm Portalının proje süresince, Üniversite'den hangi uzmanlar görev 

almıştır ve Projenin fiziki gerçekleşmesinin ne kadarlık kısmı Üniversite ne 

kadarlık kısmı dışarıdan satın alma ile gerçekleşmiştir? 

6. Haccettepe Üniversitesi projenin gerçekleşmesi için hangi kaynaktan ne 

tutarda kaynak aktarmıştır? 

7. Resmi Turizm Portalının kalemler ve yıllar itibariyle gelirleri nedir? Bu gelirler 

Kültür ve Turizm Bakanlığının mı , Hacettepe Üniversitesinin mi, yoksa Ant 

Elektronik'in hesaplarında mı gösterilmektedir? Bu gelirlerin denetimi kimler ya 

da hangi kurumlar tarafından ve hangi usuller çerçevesinde yapılmaktadır? 

8. Resmi Turizm Portalına reklam verilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı 

bürokratlarınca firmalara resmi yazı gönderildiği doğru mudur? 

9. Kültür ve Turizm Bakanlığı turizm portalı içinde otel rezervasyon sayfası 

çalışmaktadır. Ancak bu sayfalar Kültür ve Turizm Bakanlığı portalı dışında 

başka bir alan adı altında yayın yapmaktadır. Bu ticari faaliyetteki portalın 

(www.watchbeforego.com) sahibi ile Bakanlığınız portal adresi olarak 

gösterilen firmanın sahibi aynı mıdır? 

http://www.watchbeforego.com
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lO.Portal ın Almanca ve Fransızca bilgi bölümündeki "Zugang zu und 

Gebrauchdieser Seite wird durch die Hacettepe Universitat und Integras 

Digital Cooperation unter den folgenden Fristen und Bedingungen zur 

Verfügunggestellt." beyanından projenin Hacettepe Üniversitesi ile Integras 

firması ile ortak yürüttüğü anlaşılmaktadır. Portalın Almanca ve Fransızca 

bölümlerinde ismi geçen (Integras Digital Cooperation) firması ile Kültür ve 

Turizm Bakanlığı arasında nasıl bir ticari ilişki vardır? 

11. Kültür ve Tur izm Bakanlığı ait olan portalda adı geçen bu firmanın Türkiye'de 

ticari faaliyette bulunma izni var mıdır? Adı geçen firmanın yeterliliği, iş 

bitirmeleri nelerdir? Hangi kriterle Kültür ve Turizm Bakanlığı bu firmayı 

seçmiştir? 

12.Portalda adı geçen Integras Digital firması ile, Kültür ve Turizm Bakanlığı 

portal yönetiminin bulunduğu adresteki f irmanın (ANT Elektronik) sahibi ve 

aynı zamanda Turizm portalı altında ticari faaliyet göstererek rezervasyon 

yapan f irmanın (watchbeforego.com) sahibi aynı kişi midir? 

İlgi: Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 16/12/2009 tarihli ve 
B.02.0.KKG.0.12/106-173-22/4983 sayılı yazısı. 

Mersin Milletvekili Sayuv Ali Rıza ÖZTÜRK'ün 7/11184 Esas No'lu soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.16.0.SGB.0.10.01.00/610 *- 6^8 
Konu: Soru Önergesi 

çAj / ö\ /£OK> 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Bilgilerini arz ederim. 

Bakan 

EK: Cevap 
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MERSİN MİLLETVEKİLİ SAYIN ALİ RIZA ÖZTÜRK'ÜN 7/11184 ESAS NO'LU YAZILI 
SORU ÖNERGESİNE BAKANLIĞIMIZCA HAZIRLANAN CEVAP 

"http: //www.goturkey.com" internet adresinde, "T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı-
GoTurkey, Türkiye'nin Dünyaya Açılan Penceresine: Resmi Turizm Portalı" ibareleri yer 
almaktadır. Aynı adreste İletişim başlıklı bölümde ise, Portal Yönetimi Hacettepe 
Üniversitesi Beytepe Kampusu Teknokent 1 Nolu AR-GE Binası No: 14 olarak tanımlanmış 
ve devam eden bölümde Kültür ve Turizm Bakanlığı birimlerinin adres ve telefon bilgileri 
bulunmaktadır. Dolayısıyla söz konusu portal, Kültür ve Turizm Bakanlığının resmi portalı 
niteliğindedir. 17/10/2007 tarihli Anadolu Ajansı Bülteninde yer alan haberde "Sitenin 
Hacettepe Üniversitesi tarafından hazırlandığı" belirtilmektedir. Aynı haberde, proje 
koordinatörü olarak Nejat ERCİNGÖZ adlı bir şahsın açıklamalarına yer verilerek, "Oteller, 
siteye yıllık 260-3 bin TL arasında değişen hizmet bedeli ödeyerek dahil olabilecek." 
açıklamalarına yer verilmiştir. Bu kapsamda; 

SORU 1 : Resmi Turizm Portalı olarak adlandırılan sitesinin oluşturulması işi, hangi 
tarihte ve hangi yöntemle Hacettepe Üniversitesine verildi? Sitenin yapımı işi Hacettepe 
Üniversitesine ihalesiz olarak verildi ise, bu işin ihalesiz verilmesinin gerekçeleri nedir? 

CEVAP 1 : Portal projesi: 11/07/2006 tarihli ve 2006/38 sayılı Yüksek Planlama 
Kurulu Kararıyla onaylanarak, 28/07/2006 tarihli ve 26242 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanmak suretiyle yürülüğe giren Bilgi Toplumu Stratejisi ve eki Eylem Planı 
kapsamında hayata geçirilmiştir. 

Bu kapsamda, Bakanlığımızca resmi bir internet portalı oluşturulması amacıyla 
Hacettepe Üniversitesi ile 14/04/2006 tarihinde bir protokol imzalanmış ve portalın 
oluşturma ve işletme hakkı 10 yıllığına üniversiteye devredilmiştir. Söz konusu üniversite ile 
protokolün oluşturulması aşamasında Kamu İhale Kurumundan alınan görüşte 
Bakanlığımızca herhangi bir mal ve hizmet alımı olmadığı için proje kapsamında yapılacak 
işlemlerin 4734 sayılı Kanun kapsamına girmediği belirtilmiştir. 

SORU 2 : Bu konuda Hacettepe Üniversitesi ile yapılan sözleşmenin içeriği nedir? 
Kültür ve Turizm Bakanlığı portal için Hacettepe Üniversitesine bir ödemede bulunmuş 
mudur? Bulundu ise, Hacettepe Üniversitesine yapılan ödemelerin tutarı nedir? 

CEVAP 2 : Proje, Bakanlık bütçesinden herhangi bir harcama yapılmaksızın hayata 
geçirilmiştir. 
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SORU 3 : Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi kayıtlarına göre Portal yönetiminin adresi 
olarak gösterilen adres "Ant Elektronik Teknoloji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin 
faaliyet gösterdiği görülmektedir. Hacettepe Üniversitesi ile Ant Elektronik arasında Resmi 
Turizm Portalı için herhangi bir ticari ilişki bulunmakta mıdır? Eğer bulmakta ise, bu ticari 
ilişkinin içeriği nedir? Adı geçen firma Hacettepe Üniversitesinden Resmi Turizm Portalı'na 
ilişkin işleri hangi yöntemle ve hangi bedelle almıştır? Hacettepe Üniversitesi ile Ant 
Elektronik Teknoloji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi arasındaki sözleşmenin hükümleri 
nedir? 

CEVAP 3 : Üniversiteden alınan bilgide; adı geçen firma ile üniversite arasında 
herhangi bir ticari ilişki olmadığı, üniversitenin, portalı Bilimsel Araştırmalar Birimi 
bünyesinde, uluslararası proje kapsamında gerçekleştirdiği, projenin esas olarak yurt dışına 
hizmet verecek olması nedeniyle İngiltere'de kurulu bir firmayla işbirliği sözleşmesi 
imzaladığı ve soruda adı geçen firma yurt dışındaki firmanın Türkiye temsilcisi olup 
üniversite ile herhangi bir ticari ilişkisi olmadığı belirtilmiştir. 

SORU 4 : Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Hacettepe Üniversitesi arasında yapılan 
sözleşme, Hacettepe Üniversitesinin yapılacak işin bir bölümü ya da tamamını başka 
firmaya devretmesine olanak tanımakta mıdır? Böyle bir olanak tanınmış ise, bu durum işin 
Hacettepe Üniversitesi üzerinden özel firmalara ihalesiz verilmesi sonucunu doğurmaz mı? 

CEVAP 4 : Protokolde "Üniversite portal faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli 
gördüğü hizmetlerin bedeli üniversite tarafmdan ödenmek kaydıyla diğer ulusal veya 
uluslararası kurum veya kuruluşlardan satın alabileceği ve bu kurumlarla işbirliği 
yapabileceği yer almaktadır. Protokolle, işin kısmen ya da tamamen devri Bakanlık onayına 
tabi kılınmıştır. Projede sayılan işlerle ilgili olarak herhangi bir devir yapılmamıştır. 

SORU 5 : Resmi Turizm Portalının proje süresince, Üniversiteden hangi uzmanlar 
görev almıştır ve projenin fiziki gerçekleşmesinin ne kadarlık kısmı üniversite ne kadarlık 
kısmı dışarıdan satın alma ile gerçekleşmiştir? 

CEVAP 5 : Üniversiteden alınan bilgide; projede, gelişme süreci ihtiyaçlarına bağlı 
olarak, Hacettepe Üniversitesinin Edebiyat, Mühendislik ve Fen Fakülteleri mensubu 
akademisyenlerin görevlendirildiği, projenin bir işbirliği modeliyle yürütülmekte 
olduğundan ve üniversite projenin tüm aşamalarının yönetimi ve üretiminde yer aldığından, 
üretilen işlerin ne kadannın üniversite tarafmdan yapıldığının ölçülmesi mümkün olmadığı 
ve üniversitenin dışandan herhangi bir hizmeLvada mal satın almadığı belirtilmiştir. 
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SORU 6 : Hacettepe Üniversitesi projenin gerçekleşmesi için hangi kaynaktan ne 
tutarda kaynak aktarmıştır? 

CEVAP 6 : Üniversite bu projenin gerçekleşmesi için özel bir bütçe talep / tahsis 
etmeye gerek görmemiş, İşgücü ve Teknoloji Geliştirme Bölgesinde proje ile ilgili yer tahsisi 
yapmıştır. Diğer işlemler için Bilimsel Araştırmalar Biriminin genel bütçesindeki kaynaklar 
yeterli olmuştur. 

SORU 7 : Resmi Turizm Portalının kalemler ve yıllar itibariyle gelirleri nedir? Bu 
gelirler Kültür ve Turizm Bakanlığının mı, Hacettepe Üniversitesinin mi, yoksa Ant 
Elektronik'in hesaplarında mı gösterilmektedir? Bu gelirlerin denetimi kimler ya da hangi 
kurumlar tarafından ve hangi usuller çerçevesinde yapılmaktadır? 

CEVAP 7 : Portahn işletme gelirleri toplamı Eylül 2009 sonu itibarıyla 591.626 TL 
olarak gerçekleşmiştir. Gelirler, protokolde tarif edildiği üzere, ilgili tüm kuruluşların 
kayıtlarına geçmekte olup bağımsız Yeminli Mali Müşavir denetimine ve ayrıca kamu 
maliyesinde vazedilen denetimlere tabidir. 

SORU 8 : Resmi Turizm Portalına reklam verilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı 
bürokratlarinca firmalara resmi yazı gönderildiği doğru mudur? 

CEVAP 8 : Bakanlık, portala reklam verilmesi için firmalara resmi yazı 
göndermemiştir. 

SORU 9 : Kültür ve Turizm Bakanlığı turizm portalı içinde otel rezervasyon sayfası 
çalışmaktadır. Ancak bu sayfalar Kültür ve Turizm Bakanlığı portalı dışında başka bir alan 
adı altında yayın yapmaktadır. Bu ticari faaliyetteki portahn (www.watchbeforego.com) 
sahibi ile Bakanlığınız portal adresi olarak gösterilen firmanın sahibi aynı mıdır? 

CEVAP 9 : Bakanlığın kullandığı portal adresi "goturkey.com"dur. Bu ismin patent 
tescili Bakanlık adına yapılmıştır. Herhangi bir özel firmanın sahipliği söz konu değildir. 
"watchbeforego.com" isminde faaliyet gösteren bir portal bulunmamaktadır. Bu alan adresi, 
portahn pazarlama bölümünde sunulan bilgilerin özel sektöre ait olması ve bu bilgilerin 
doğrudan ürün ve hizmet sahipleri tarafından sağlanıyor olması nedeniyle özel sektörü 
tanıtan bilgilerin Türkiye ile ilgili bilgilerle karışmasını önlemek için kullanılmaktadır. 
Kullanılan adres üniversitenin işbirliği yaptığı firmaya, Bakanlık adına patent tescili 
yapılmış olan portal adresi ise DÖSİMM'e kayıtlıdır. Her iki adresin idari ve teknik yönetimi 
Hacettepe Üniversitesinin tam denetiı»i*a1tıntiüiYapılmaktadır. 
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SORU 10 : Portalın Almanca ve Fransızca bilgi bölümündeki "Zugang zu und 
Gebrauchdieser Seite wird durch die Hacettepe Üniversitat und Integras Digital Cooperation 
unter den folgenden Fristen und Bedingungen zur Verfügunggestellt." beyanından projenin 
Hacettepe Üniversitesi ile Integras firması ile ortak yürüttüğü anlaşılmaktadır. Portahn 
Almanca ve Fransızca bölümlerinde ismi geçen (Integras Digital Cooperation) firması ile 
Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında nasıl bir ticari ilişki vardır? 

CEVAP 10 : Soruda yer alan bilgiler yayındaki sitede bulunmamaktadır. Belirtilen 
firma ile Hacettepe Üniversitesi arasında uluslararası proje kapsamında işbirliği sözleşmesi 
yapılmıştır. Bakanlığın, bu proje ile ilgili olarak bahsedilen firma dahil herhangi bir firmayla 
ticari ilişkisi yoktur. 

SORU 11 : Kültür ve Turizm Bakanlığına ait olan portalda adı geçen bu firmanın 
Türkiye'de ticari faaliyette bulunma izni var mıdır? Adı geçen firmanın yeterliliği, iş 
bitirmeleri nelerdir? Hangi kriterle Kültür ve Turizm Bakanlığı bu firmayı seçmiştir? 

CEVAP 11 : Firma seçimi Bakanlığımız tarafından yapılmamıştır. Hacettepe 
Ünivesitesi tarafından yapılmıştır. 

SORU 12 : Portalda adı geçen Integras Digital firması ile Kültür ve Turizm Bakanlığı 
portal yönetiminin bulunduğu, adresteki firmanın (ANT Elektronik) sahibi ve aynı zamanda 
Turizm Portalı altında ticari faaliyet göstererek rezervasyon yapan firmanın 
(watchbeforego.com) sahibi aynı kişi midir? 

CEVAP 12 :Portalda herhangi bir firmanın adı geçmemektedir. Ayrıca, 
"watchbeforego.com" bir rlrrraiâŞğU'dfr.^ 

9.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in, kamudaki özürlü istihdamına ilişkin sorusu ve 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer'in cevabı (7/11193) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

A ş a ğ ı d a k i s o r u l a r ı m ı n Çal ışma v e Sosya l G ü v e n l i k B a k a n ı Sayın Ö m e r 
DİNÇER t a r a f ı n d a n yazıl ı o l a r a k c e v a p l a n d ı r ı l m a s ı n ı s a y g ı l a r ı m l a 
d i l e r i m . 2 4 . 1 1 . 2 0 0 9 

Av. Turgut DİBEK 
Kırklareli Milletvekili 

Adalet Komisyonu Üyesi 

D e v l e t t e b u l u n a n 4 8 b in 5 4 9 ö z ü r l ü k a d r o s u n u n ya ln ızca 10 b in 3 5 7 ' s i n d e 
ö z ü r l ü l e r i s t i h d a m e d i l m e k t e d i r . 3 8 b in 1 9 2 k a d r o o l d u ğ u ha lde b u k a d r o l a r boş 
t u t u l m a k t a d ı r . 
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5 7 6 3 Sayıl ı y a s a y a g ö r e 50 v e üzer i çal ışanı o l a n i ş l e t m e l e r i n özel s e k t ö r d e 
f a a l i y e t g ö s t e r e n l e r i n i n ça l ışan sayıs ın ın y ü z d e 3 ' ü , k a m u i ş l e t m e s i n d e ise y ü z d e 
4 'ü ö z ü r l ü p e r s o n e l o l m a k z o r u n d a d ı r . Özel s e k t ö r d e 5 7 6 3 sayı l ı y a s a y a u y m a y a n 
i ş l e t m e l e r e ç a l ı ş t ı r ı l m a y a n h e r ö z ü r l ü i ç i n , ay l ı k 2 b i n Lira ceza u y g u l a n m a k t a d ı r . 

Buna g ö r e , 

1 - Y a s a d a k i açık h ü k m e r a ğ m e n h ü k ü m e t n e d e n k a m u d a k i ö z ü r l ü k a d r o l a r ı 
boş t u t m a k t a d ı r ? 

2 - Bu k o n u i le i lg i l i o l a r a k bakan l ığ ın ız ın y a p m ı ş o l d u ğ u b i r ça l ışma v a r mıd ı r? 
Bakan l ı k o l a r a k ö z ü r l ü l e r i n i s t i h d a m ı ile i lg i l i y a s a n ı n açık h ü k m ü n ü ne 
z a m a n u y g u l a m a y a baş layacaks ın ız? 

3- Ö z ü r l ü i s t i h d a m ı şar t ına u y m a y a n öze l s e k t ö r i ş l e t m e l e r i cezayı y a p t ı r ı m a 
u ğ r a m a k t a d ı r l a r . B u g ü n e k a d a r k a m u d a b u z o r u n l u l u ğ a u y m a y a n 
i ş l e t m e l e r e h e r h a n g i b i r cezayı y a p t ı r ı m u y g u l a n m ı ş mıd ı r? U y g u l a n d ı y s a , 
h a n g i k u r u m l a r a , ne k a d a r ceza k e s i l m i ş t i r ? 

Kırklareli Milletvekili Sayın Turgut DİBEK'e (7/11193 Esas No'lu) ait yazılı soru 
önergesine ilişkin Bakanlığımız cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 7 

TC. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Türkiye İş Kurumu İdari ve Mali îşler Dairesi Başkanlığı 

Sayı : B.13.1.TİK.0.073.00.08-610/ 5 T ? W 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

3/ / 12/2009 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Ömer DİNÇE& 
Bakan 

Ek: Yazı 
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Soru 1: Yasadaki açık hükme rağmen hükümet neden kamudaki özürlü kadrolarını boş 
tutmaktadır? 

Cevap 1: İŞKUR istatistikleri incelendiğinde, 2009/Ekim ayı itibarıyla kamu kurum ve 
kuruluşlarının özürlü açık kontenjanı 2.034, özel sektör işverenlerin ise 18.891 olduğu 
görülmektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarından alınan özürlü talepleri doğrultusunda 
kontenjan açıklan kapatılmakta olup, kontenjan açıklarını kapatmayan kamu işyerlerine 4857 
sayılı îş Kanununa göre idari para cezası uygulanmaktadır. Şöyleki, İş Kanununun "Özürlü 
Ve Eski Hükümlü Çalıştırma Zorunluluğuna Aykırılık" başlıklı 101 inci maddesinde; "Bu 
Kanunun 30 uncu maddesindeki hükümlere aykırı durumlarda, özürlü ve eski hükümlü 
çalıştırmayan işveren veya işveren vekiline çalıştırmadığı her özürlü ve eski hükümlü ve 
çalıştırmadığı her ay için 1.519.-TL (2009 yılı için belirlenen idari para cezası miktarı) para 
cezası verilir. Kamu kuruluşları da bu para cezasından hiçbir şekilde muaf tutulamaz." 
hükmü bulunmaktadır. 

Soru 2: Bu konu ile ilgili olarak Bakanlığınızın yapmış olduğu bir çalışma var mıdır? 
Bakanlık olarak özürlülerin istihdamı ile ilgili yasanın açık hükmünü ne zaman 
uygulamaya koyacaksınız? 

Cevap 2: Bakanlığımız, zorunlu özürlü istihdamının etkin şekilde uygulanabilmesi 
konusunda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalışmaktadır. Bu kapsamda, 
2009/Kasım ayı itibariyle 23 bin 581'i özel sektörde, 360'ı kamuda olmak üzere, toplam 23 
bin 941 özürlü vatandaşımız ÎŞKUR aracılığıyla bir işe yerleştirilmiştir. Ayrıca, kamu-özel 
ayrımı yapmadan kontenjanlarını doldurmayan bütün işverenlere yönelik olarak idari para 
cezası kesilmekte ve bu konuda duyarlılığın artması için çalışmalar yürütülmektedir. 

Soru 3: özürlü istihdamı şartına uymayan özel sektör işletmeleri cezayı yaptırıma 
uğramaktadır. Bugüne kadar kamuda bu zorunluluğa uymayan işletmelere herhangi bir 
cezayı yaptırım uygulanmış mıdır? Uygulandıysa, hangi kurumlara, ne kadar ceza 
kesilmiştir? 

Cevap 3: Özel kesim işverenlere olduğu gibi, kontenjan açıklarını kapatmayan kamu 
işyerlerine de 4857 sayılı İş Kanununa göre idari para cezası uygulanmaktadır. Bu çerçevede, 
Kamu kurum ve kuruluşlarına özürlü kontenjan açığı nedeniyle uygulanan idari para cezası 
miktarları; 2007 yılında 4.573.046,27,2008 yılında 5.198.816,00 ve 2009/Nisan ayı itibariyle 
763.522,00'dir. 
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10.-İstanbul Milletvekili D. Ali Torlak 'ın, iadesi istenebilecek vakıf taşınmazlarına ilişkin sorusu 
ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç 'ın cevabı (7/11199) 

Aşağıdaki soru lar ımın Devlet Bakanı v e Başbakan Yardımcısı Sayın Bülent 
ARINÇ ta ra f ından yazılı o larak cevaplanması h u s u s u n u arz e(deYlra^_-

Azınlık vakı f lar ın ın m a h k e m e karar ıy la hazineye devred i l en mallarının 
iadesini sağ layan Vakıf lar Kanunu y ü r ü r l ü ğ e g i rmiş ve azınl ıklara öneml i 
i m t i y a z l a r tan ınmışt ı r . Yeni kanun la , 1974 yı l ında Yargı tay karar ıyla 
haz ineye ve vakı f lara devredi len taş ınmazlar ın ın iadesin in y o l u açı lmıştır . 

Bu k a p s a m d a ; 

1 -Yürür lüğe g i r e n kanuna göre azınlık vakı f lar ı t a ra f ından iadesi 
is tenebi lecek taşınmazlar ın ülke genel inde sayısı i le ilgil i bir çalışma 
yapı lmışmıd ı r? Bu sayı kaçtır? 

2 - İ s tanbu l i l inde yasalaşan Vakıf lar Kanununa d a y a n a r a k yen i hak lar 
kazanan vak ı f l a rdan g a y r i m e n k u l ladesi ta leb inde b u l u n a n l a r o l m u ş m u d u r ? 
Bunlar hangi vakı f lard ı r? 

3- İade edi len g a y r i m e n k u l l e r varsa nere lerd i r? 

4- Vakı f lar k a n u n u n a göre iadesi t a m a m l a n a n l a r ı n İs imler i ne lerdi r? Kaç 
tanedir? 

24 Kasım 2009 

T.B.M.M BAŞKANLIĞI'NA 

Saygı lar ımla. . . 

Durmuşali TORLAK 
İstanbul Milletvekili 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.002-031-CM 04/01/2010 

Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 14/12/2009 tarihli ve A.01.0.GNS 0.10.00.02-17931 sayılı yazı. 

İlgi yazınızla Bakanlığıma intikal eden İstanbul Milletvekili Sayın Durmuşali TORLAK 
tarafından cevaplandırılması istenen 7/11199 esas sayılı yazılı soru önergesinin cevabı ekte 
gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN DURMUŞALİ TORLAK TARAFINDAN TEVCİH 
EDİLEN 7/11199 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ CEVABI 

• 5737 sayılı Vakıflar Kanunu'nun geçici 7. maddesi kapsamında başvuru süresi 27.02.2008 
tarihinde başlamış, 18 aylık süre 27.08.2009 tarihinde sona enniştir. Yapılan müracaatlar 
henüz değerlendirilmektedir. 

Kütahya Milletvekili Alim Işık 'ın, nükleer santral ihalesine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın cevabı (7/11207) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA, 

Aşağıda belirtilen sorularımın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner YILDIZ 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim. 

EKLER: 
1- Soru önergesi cevabı 

20.11.2009 

Prof. Dr. Alim IŞIK 

MHP Kütahya Milletvekili 
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Bilindiği gibi Danıştay îdari Dava Daireleri Kurulu Nükleer Santral İhalesi Yönetmeliğinin 

5. ve 10. maddeleri için yürütmeyi durdurma kararı vermiş ve Danıştay 13. Dairesinin söz 

konusu Yönetmeliğin 7. maddesinin durdurulması yönünde verdiği karar da yerinde 

bulunmuştur. Diğer yandan, Bakanlığınızın Sinop'ta kurulacak nükleer santralin ihalesi için 

hazırlık yaptığı yönündeki haberler de ulusal basında yer almıştır. Bu konuyla ilgili olarak; 

1. Bu gelişmelerin ardından Bakanlığınız tarafından gerçekleştirilen Mersin-Akkuyu 

nükleer santrali ihalesinin hukuki geçerliliği kalmış mıdır? Adı geçen ihaleyle ilgili 

sürecin bundan sonraki işleyişi nasıl olacaktır? 

2. Adı geçen nükleer santral ihalesinin iptal edilerek yeniden yapılması düşünülmekte 

midir? Sinop'ta kurulacak nükleer santralin ihalesi konusunda Bakanlığınızca 

yürütülen bir çalışma var mıdır? Varsa çalışma ne aşamadadır? 

3. ABD'nin İran'ın zenginleştirdiği Uranyumu Türkiye'ye göndermesi yönündeki 

Uluslararası Enerji Kurumu kararını desteklediğine ilişkin olarak ulusal basında da yer 

alan iddia ve haberler doğru mudur? Doğru ise Bakanlığınızın bu konudaki görüşü 

nasıldır? 

4. Bakanlığınızın "Türkiye Nükleer Enerji ve Teknoloji Yasası" hazırlığına ilişkin bir 

çalışması var mıdır? Varsa çalışma ne aşamadadır? 

5. Türkiye'nin enerji tedarikçilerini çeşitlendirerek arz güvenliğini sağlamak için 

Bakanlığınızca hangi tedbirler alınmış ya da alınmaktadır? 

6. Bakanlığınızın Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ve diğer ülkelerle enerji konusundaki 

işbirliği çalışmaları ne düzeydedir? 

İlgi: TBMM Başkanlığının 14.12.2009 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-17931 sayılı yazısı. 

Kütahya Milletvekili Sayın Prof. Dr. Alim IŞIK'ın Sayın Bakanımıza tevcih ettiği, 7/11207 esas 
nolu yazılı soru önergesi, T.B.M.M. İç Tüzüğünün 99 uncu maddesi gereği, Türkiye Atom Enerjisi 
Kurumundan alınan yazılı bilgiler doğrultusunda aşağıda cevaplandırılmakladır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.15.0.SGB.02.610-(7^ 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

0 0 0 0 1 9 0^ 'OCAK 2010 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

EKLER : 
EK-1 Önerge Cevabı 

Taner YILDIZ 
Bakan 
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KÜTAHYA MİLLETVEKİLİ SAYIN PROF. Dr. ALİM IŞIK'IN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI 

(7/11207) 

Sorular 1.2: 
Bilindiği gibi Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu Nükleer Santral İhalesi Yönetmeliğinin 5. ve 10. 
maddeleri için yürütmeyi durdurma karan vermiş ve Danıştay 13. Dairesinin söz konusu Yönetmeliğin 
7. maddesinin durdurulması yönünde verdiği karar da yerinde bulunmuştur. Diğer yandan, 
Bakanlığınızın Sinopta kurulacak nükleer santralın ihalesi için hazırlık yaptığı yönündeki haberler de 
ulusal basında yer almıştır. Bu konuyla ilgili olarak; 

-Bu gelişmelerin ardından Bakanlığınız tarafından gerçekleştirilen Mersin-Akkuyu nükleer 
santralı ihalesinin hukuki geçerliliği kalmış mıdır? Adı geçen ihaleyle ilgili sürecin bundan 
sonraki işleyişi nasıl olacaktır? 
-Adı geçen nükleer santral ihalesinin iptal edilerek yeniden yapılması düşünülmekte midir? 
Sinop'ta kurulacak nükleer santralın ihalesi konusunda Bakanlığınızca yürütülen bir çalışma 
var mıdır? Varsa çalışma ne aşamadadır? 

Cevaplar 1.2: 
"Nükleer Güç Santrallannm Kurulması ve İşletilmesi İle Enerji Satışına İlişkin Kanun"un 2007 yılı 
sonunda yürürlüğe girmesi ile birlikte Bakanlığımca hazırlanan "Nükleer Güç Santrallannm 
Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışına İlişkin Kanun Kapsamında Yapılacak Yanşma ve 
Sözleşmeye İlişkin Usul ve Esaslar ile Teşvikler Hakkında Yönetmelik" de 2008 yılı Mart ayında 
yürürlüğe konulmuştur. Bahse konu Yönetmeliğin bazı maddelerine ilişkin olarak Danıştay tarafından 
yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir. 20.11.2009 tarihinde TETAŞ Genel Müdürlüğü Şartnamenin 
31 inci maddesine dayanarak yarışmayı iptal karan almıştır. Bakanlığımızda ilgili mevzuat 
çerçevesinde değerlendirme devam etmekte olup nükleer enerjinin arz kaynaklarımıza entegrasyonu 
süreci yeniden başlayacak ve en kısa sürede sonuçlandırılacaktır. 

Sinop sahası ile ügüi olarak, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) koordinasyonunda ilgili kurum, 
kuruluş ve üniversitelerin katılımıyla, jeolojik, mikro deprem, hidrojeoloji, tsunami, jeofizik, çevresel 
etütler ile deniz suyu karakteristiğinin belirlenmesine ilişkin çalışmalar tamamlanmak üzeredir. 

Soru 3: 
ABD'nin İran'ın zenginleştirdiği Uranyumu Türkiye'ye göndermesi yönündeki Uluslararası 
Enerji Kurumu kararını desteklediğine ilişkin olarak ulusal basında da yer alan iddia ve haberler 
doğru mudur? Doğru ise Bakanlığınızın bu konudaki görüşü nasıldır? 

Cevap 3: 

Bu kapsamda, Bakanlığımızın bilgisi dahilinde, resmi bir talep bulunmamaktadır. 

Soru 4: 
Bakanlığınızın "Türkiye Nükleer Enerji ve Teknoloji Yasası" hazırlığına ilişkin bir çalışması var 
mıdır? Varsa çalışma ne aşamadadır? 
Cevap 4: 
Nükleer enerji ve iyonlaştıncı radyasyona ilişkin tüm faaliyetleri düzenleyen, bu alanda düzenleyici 
kuruluş olarak görev yapacak "Türkiye Nükleer Düzenleme Kurumu"nu kuracak olan ve Türkiye 
Atom Enerjisi Kurumu'nun görevlerini yeniden belirleyecek olan bir "Nükleer Kanun Tasansı" 
çalışması bulunmaktadır. Bu kanun tasansı Avrupa Birliği ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın 
nükleer ve radyasyon güvenliği standartlan çerçevesinde hazırlanmış olup 2010 yıh içerisinde Türkiye 
Büyük Millet Meclisi gündemine getirilmesi öngörülmektedir. 
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Soru'S: 
Türkiye'nin enerji tedarikçilerini çeşitlendirerek arz güvenliğini sağlamak için Bakanlığınızca 
hangi tedbirler alınmış ya da alınmaktadır? 

Cevap S: 
Ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak, kaynak çeşitliliğini artırmak, yerli kaynaklarımızın 
kullanılması suretiyle istihdamı artırmak öncelikli hedefimiz olup bununla ilgili gerekli Kanunlar 
çıkarılmış ve yenilenebilir enerji kaynaklarına önemli teşvikler sağlanmıştır. Enerji kaynaklan 
potansiyelimizin azami ölçüde değerlendirilerek elektrik üretimine kazandınlması çalışmalan enerji 
politikalanmızdaki hedeflerimiz doğrultusunda devam etmektedir. Bu çerçevede petrol ve doğalgaz 
arama ve üretim faaliyetlerine öncelik verilmekte ve TPAO Genel Müdürlüğü gerek yurtiçinde ve 
gerekse yurtdışında çalışmalannı sürdürmektedir. Kömür aramalarında sondaj miktarı son beş yılda 
beş kat artmış, aramaların sonucunda mevcut rezerve ilaveten 4,1 milyar ton yeni kömür rezervi 
ortaya çıkartılmıştır. 

Yüksek Planlama Kurulunun 18.05.2009 tarih ve 2009/11 sayılı karan ile kabul edilen "Elektrik 
Enerjisi Piyasası ve Arz Güvenliği Stratejisi Belgesi"nde, 2023 yılında yenilenebilir kaynaklannın 
elektrik enerjisi üretimi içerisindeki payının en az %30 seviyesinde olması, rüzgar enerjisi kurulu 
gücünün 20.000 MW olması, elektrik enerjisi üretimi için uygun olduğu bu aşamada belirlenmiş olan 
600 MW'lık jeotermal potansiyelimizin tamamının işletmeye girmesi, elektrik üretimindeki 
doğalgazın payının %30'un altına düşürülmesi ve 2020 yılına kadar nükleer santrallann elektrik 
enerjisi üretimi içerisindeki payının en sız %5 seviyesine ulaşması hedeflenmektedir. Aynı belgede 
"...bilinen linyit kaynaklan ve taşkömürü kaynaklan 2023 yılına kadar elektrik enerjisi üretimi 
amacıyla değerlendirilmiş olacaktır." hükmü yer almaktadır. 

Soru 6: 
Bakanlığınızın Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ve diğer ülkelerle enerji konusundaki işbirliği 
çalışmaları ne düzeydedir? 

Cevap 6: 
Halihazırda işletme aşamasına geçilmiş bulunan ve ülkemiz topraklanndan geçen (transit) ham petrol 
ve doğalgaz boru hatlan, "Irak - Türkiye (Kerkük - Yumurtalık) Ham Petrol Boru Hattı", "Bakü -
Tiflis - Ceyhan (BTC) Ana İhraç Ham Petrol Boru Hattı", "Bakü - Tiflis - Erzurum Doğal Gaz Boru 
Hattı" ve 'Türkiye - Yunanistan Doğal Gaz Boru Hattı Bağlantısı", Ülkemizden geçmesi (transit) 
planlanan ve düşünülen bora hatlan ise, "Samsun - Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı", "Nabucco Doğal 
Gaz Bora Hattı Sistemi", "Arap Doğal Gaz Boru Hattı", "Irak - Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı", 
"Türkiye - İsrail Doğal Gaz Bora Hattı", "Mavi Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı", 'Türkmenistan -
Türkiye - Avrupa (Hazar Geçişli) Doğal Gaz Bora Hattı" ve "Katar - Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı" 
dır. 

Diğer taraftan, TAEK ile Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi, Kazakistan Nükleer Fizik Enstitüsü, 
Kırgızistan Milli Bilimler Akademisi, Özbekistan Nükleer Fizik Enstitüsü, KKTC Sağlık Bakanlığı ve 
Tacikistan Bilimler Akademisi arasında nükleer enerjinin banşçıl uygulama alanlarında işbirliği 
protokolleri imzalanmıştır. İşbirliği protokolleri ile ortak çalışmaların belirlenmesi ve izlenmesi için 
TAEK'de bir Yürütme Komitesi kurulmuştur. İmzalanan Nükleer Enerjinin Banşçıl Uygulamaları 
Alanlarındaki İşbirliği Protokolleri kapsamında alman kararlar doğrultusunda, 2000 yılından bu yana 
her iki yılda bir olmak üzere, ortak "Avrasya Nükleer Bilimler ve Uygulamalan" konferanstan 
düzenlenmektedir. 
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12.-Kütahya Milletvekili Alim Işık 'ın, Tunçbilek Termik Santraline kömür teminine ilişkin sorusu 
ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın cevabı (7/11209) 

24.11.2009 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA, 

Aşağıda belirtilen sorularımın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner YILDIZ 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim. 

Prof. Dr. Alim IŞIK 

MHP Kütahya Milletvekili 

Ülkemizin ve Kütahya ilinin önemli enerji üretim santrallerinden birisi olan Tunçbilek termik 
santralinde kullanılmak üzere, Tavşanlı GLİ (Garp Linyit İşletmeleri) Müdürlüğünce Konya-
Ilgın Kömür İşletmelerinden kömür getirildiği, bu kömürlerin Ilgın-Afyonkarahisar 
arasında kamyonlarla, Afyonkarahisar-Tavşanlı arasında ise tekrar vagonlara yüklenip 
demiryoluyla taşındığı ve böyle bir nakliye yönteminin birilerini zengin etmek amacıyla 
seçildiği iddiaları kamuoyunda önemli rahatsızlıklara neden olmuştur. Bu konuyla ilgili 
olarak; 

1. Tavşanlı GLİ Müdürlüğünce Tunçbilek termik santralinde kullanılmak üzere Ilgın 
Kömür İşletmeleri Müdürlüğünden kömür getirildiği iddiaları doğru mudur? Doğru ise 
bu uygulama ne zaman başlatılmış ve ne kadar sürdürülmüştür? Uygulama halen 
devam etmekte midir? 

2. Şimdiye kadar Ilgın'dan hangi amaçla ne kadar kömür Tavşanlı'ya taşınmıştır? Bu 
amaçla ne kadar nakliye ücreti verilmiştir? Bu kömürlere toplam ne kadar para 
ödenmiştir? 

3. GLİ'de çıkanlan linyit kömürüne rağmen Ilgın kömürüne neden ihtiyaç duyulmuş ya 
da duyulmaktadır? 

4. Konya-Ilgın'dan alınan kömürün Tavşanlı'ya taşınmasında önce karayolu, ardından 
demiryolu taşımacılığı yapıldığı iddiaları doğru mudur? Doğru ise böyle bir nakliye 
yönteminin seçilmesinin gerekçeleri nelerdir? 

5. Karayolu ve demiryolu nakliyeleri hangi firma veya firmalar tarafından 
yapılmaktadır? Bu firmalar nasıl seçilmişlerdir? Afyonkarahisar-Tavşanlı demiryolu 
nakliyesini yapan firmanın ortakları arasında kimler vardır? 

6. Halen GLİ'de çıkarılan linyit kömürünün yıllık ne kadarı Tunçbilek tennik santralinde 
kullanılmaktadır? Çıkarılan kömürün geri kalanı hangi yöntemlerle pazarlanmakta ve 
nasıl değerlendirilmektedir? 
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T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.15.0.SGB.02.610- Û ^ 

Konu :Yazılı Soru Önergesi 
04 O C A K 2010 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: T.B.M.M. Başkanlığının 14.12.2009 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-17931 sayılı yazısı. 

Kütahya Milletvekili Sayın Prof. Dr. Alim IŞIK'ın, tarafıma tevcih ettiği 7/11209 esas nolu yazılı 
soru önergesi, T.B.M.M. İç Tüzüğünün 99 uncu maddesi gereği, TKİ Genel Müdürlüğünden 
alınan yazılı bilgiler doğrultusunda aşağıda cevaplandırılmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Sorular 1.2.3: 
Ülkemizin ve Kütahya ilinin önemli enerji üretim santrallerinden birisi olan Tunçbilek termik 
santralinde kullanılmak üzere, Tavşanlı GLİ (Garp Linyit İşletmeleri) Müdürlüğünce Konya-Ilgın 
Kömür İşletmelerinden kömür getirildiği, bu kömürlerin Ilgın-Afyonkarahisar arasında kamyonlarla, 
Afyonkarahisar-Tavşanlı arasında ise tekrar vagonlara yüklenip demiryoluyla taşındığı ve böyle bir 
nakliye yönteminin birilerini zengin etmek amacıyla seçildiği iddiaları kamuoyunda önemli 
rahatsızlıklara neden olmuştur. Bu konuyla ilgili olarak; 

-Tavşanlı GLİ Müdürlüğünce Tunçbilek termik santralında kullanılmak üzere Ilgın Kömür 
İşletmeleri Müdürlüğünden kömür getirildiği iddiaları doğru mudur? Doğru ise bu uygulama ne 
zaman başlatılmış ve ne kadar sürdürülmüştür? Uygulama halen devam etmekte midir? 
-Şimdiye kadar Ilgın'dan hangi amaçla ne kadar kömür Tavşanlı'ya taşınmıştır? Bu amaçla ne 
kadar nakliye ücreti verilmiştir? Bu kömürlere toplam ne kadar para ödenmiştir? 
-GLİ'de çıkarılan linyit kömürüne rağmen Ilgın kömürüne neden ihtiyaç duyulmuş ya da 
duyulmaktadır? 

Cevaplar 1.2.3: 
TKİ Genel Müdürlüğüne bağlı Ilgın İşletmesinde üretilen, piyasaya satış imkanı kısıtlı olan, 
1800-2000 kalori değerindeki 50.000 ton kömür, değerlendirilmesi amacıyla Tavşanlı GLİ 
Müessesesine taşınmış ve burada yüksek kalorili Tunçbilek kömürü ile paçallamp 2300 kalori olarak 
Termik SantraPa verilerek değerlendirilmiştir. Taşıma ihalesi 31.08.2008 tarihinde başlamış olup 
31.12.2009 tarihinde sona erecektir. Konya Ilgın İşletmesinden 43.892 ton kömür nakledilmiş olup 
nakliye ücreti tonu 14,15 TL+KDV'dir. 

EKLER : 
EK-1 Önerge Cevabı Taner YILDIZ 

Bakan 

KÜTAHYA MİLLETVEKİLİ SAYIN PROF. Dr. ALİM IŞIK'IN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI 

(7/11209) 
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Sorular 4.5: 
-Konya-Ilgın'dan alınan kömürün Tavşanlı'ya taşınmasında önce karayolu, ardından 
demiryolu taşımacılığı yapıldığı iddiaları doğru mudur? Doğru ise böyle bir nakliye yönteminin 
seçilmesinin gerekçeleri nelerdir? 
-Karayolu ve demiryolu nakliyeleri hangi firma veya firmalar tarafından yapılmaktadır? Bu 
firmalar nasıl seçilmişlerdir? Afyonkarahisar-Tavşanlı demiryolu nakliyesini yapan firmanın 
ortakları arasında kimler vardır? 

Cevaplar 4.5: 
Kömür İlgın'da doğrudan konteynır vagonlara yüklenerek Tunçbilek'e demiryoluyla getirilmekte 
olup karayolu taşımacılığı yapılmamaktadır. Demiryolu nakliyesi ihaleyi kazanan ASFER 
Madencilik Şirketi tarafından yapılmaktadır. 

Soru 6: 
Halen GLİ'de çıkarılan linyit kömürünün yıllık ne kadarı Tunçbilek termik santralında 
kullanılmaktadır? Çıkarılan kömürün geri kalanı hangi yöntemlerle pazarlanmakta ve nasıl 
değerlendirilmektedir? 

Cevap 6: 
GLİ'de çıkarılan linyit kömürünün yaklaşık, (0-1000 mm) 1.400.000 tonu Termik Santrale, (+18 mm 
Lave) 1.200.000 tonu piyasaya, (05-18 mm Lave) 1.200.000 tonu çimento+küçük sanayiye ve (10-18 
mm) 180.000 tonu ise piyasa+sanayiye satılmaktadır. 

13.-İstanbul Milletvekili Atila Kaya 'nın, Gagauz Türklerinin sorunlarına ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Devlet Bakanı Faruk Çelik'in cevabı (7/11257) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. . 

Atila KAYA 
İstanbul Milletvekili 

Türk Milletinin sahipsiz evlatları Gagauzlar kadim bir Türk boyudur. Tarihçiler onlara Gök-
Oğuzlar diyorlar. Yüzyıllar önce Altaylardan kopup Balkanlara yerleşen Gagauzlar bugün 
Moldova'da Gagauzya özerk Cumhuriyetin de yaşamaktadırlar. Sayılan 160 bin dolayında 
olduğu bilinen Gagauz Türkler'inin 30 bin kadan ekonomik sorunlar nedeniyle Türkiye, 
Rusya ve başka ülkelerde çalışmaktadırlar. Gagauzya ekonomisini de ayakta tutan en önemli 
faktör bu gurbetçilerdir. 

Ülkemizde 5000 civannda Gagauz Türk'ü bulunduğu tahmin edilmektedir ve bu 
soydaşlarımız Türk kültürüne bağlı, ahlaki değerlerini ön planda tutan bir yaşam 
sürmektedirler. Tarih boyunca birçok zulme maruz kalan Gagauz Türklerinin, Milletleri millet 
yapan ortak özellik olan dillerine sahip çıkarak, Türk kültürü ve adetlerini de günümüze kadar 
korumayı başarmalan kolay olmamıştır 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olarak geçmiş dönemlerde Türk soylu olan Doğu Türkistan,-
Afganistan, Irak, Bulgaristan ve Ahıska Türklerine 1998/10856 sayılı Bakanlar kurulu kararı 
ile iki yıllık ikamet ve çalışma izni, ondan sonraki süreçte de değişik zamanlarda Türk 
Soylulara ikamet teskeresi verilmiştir. Son olarak da 23.02.2009 tarihli Resim Gazetede 
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yayımlanan 2009-14699 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile 07 Mart 2009 tarihinden önce 
ikamet teskeresi almış olan Batı Trakya Türkleri, Irak, Doğu Türkistan, Afganistan, 
Bulgaristan uyruklu Türklere "Çalışma izninden muaf tutulacak Türk soylu yabancılara dair 
yönetmeliği" yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Diğer kararlarda olduğu gibi bu kararda da 
Gagauz Türkleri unutulmuştur. 

1- Moldova sınırlan içerisinde yaşamakta olan Gagauz Türkleri için hükümetinizce ne 
gibi çalışmalar yapılmaktadır? 

2- Batı Trakya Türkleri, Irak, Doğu Türkistan, Afganistan, Bulgaristan uyruklu 
Türklere tanınan haklar neden ülkemizde yaşamakta olan Gagauz Türklerine tanınmamıştır? 
Bu haklann kendilerine verilmemiş olması Ortodoks olmalarından mı kaynaklanmaktadır? 

3- Hükümetinizce ülkemizde yaşamakta olan Gagauz Türklerinin sorunlarının 
çözümüne yönelik hangi çalışmalar yapılmaktadır? Onlann da diğer Türk Soylulara tanınmış 
ve tanınmakta olan haklardan faydalanmaları için bir çalışmanız bulunmakta mıdır? 

İlgi: 21.12.2009 tarih ve B.02.0.KKG.0.12.106-174-13/5021 sayılı yazı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Atila KAYA tarafından cevaplandırılması istenen 7/11257 
esas sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili olarak, Bakanlığımdan istenilen yazılı soru Önergesi 
cevabı ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Sorular: 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

Sayı :B.02.0.009_2}or}. 
Konu : Soru Önergesi 

9//A2-/2009 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Faruk ÇELİK 
Devlet Bakanı 

EK 

1- İlgi yazı 
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TC. 
T.B.M.M. 

YAZILI SORU ÖNERGELERİNE İLİŞKİN BİLGİ NOTU 

Önergeyi Veren Milletvekili :Atila KAYA 
İstanbul Milletvekili 

Önergenin Konusu : Gagauz Türkleri. 

Önerge Esas No :7/11257 

CEVAP 

Çoğunlukla Moldova'ya bağlı Gagavuz Özerk Cumhuriyeti'nde yaşayan Türk Milleti'nin 
binlerce yıllık tarihinde önemli bir yer tutan Gagavuz Türkleri Moldova'nın dışında; Ukrayna, 
Rusya Federasyonu, Kazakistan, Özbekistan, Romanya, Kabartay-Balkar, Kırım ve 
Bulgaristan'da yaşamaktadırlar. 

Ortodoks Hıristiyan olan Uzların, Balkanlara gelen kısmının devamı olan Gagavuzlar, 
Asparuh Bulgarları ve Deli Orman Türkleri diye de anılmaktadırlar. Gagavuz isminin, Gök-Oğuz 
ve Hak-Oğuz adından geldiğine dair rivayetler de vardır. 

Gagavuzlar, Bizans yönetimi altında yaşarken Balkanların, Osmanlı Devleti'nin 
hakimiyetine girmesiyle XIV. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti'ne bağlanmışlardır. 
Gagavuzlar, o dönemde Uzi Sancağı adı altında bu bölgede yaşamışlardır. 

Osmanlı Türklerinin Balkanlar'ı kaybetmesinden sonra da Uzi Sancağı Osmanlı 
Devleti'ne bağlılığını sürdürmüştür. 

1812 yılında Besarabya-Moldova Bölgesine göç eden Gagavuzlar, Birinci Dünya 
Savaşı'ndan sonra, Bulgaristan'ın egemenliğini tanımak zorunda kalmışlardır. 

1918 yılında Besarabya-Moldova'nın, Romanya'nın eline geçmesi ile bölgedeki 
Gagavuzlar, Romanya'nın egemenliği altına girmişlerdir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, 
Moldova'mn Rus yönetimine girmesiyle de Gagavuzlar, Rus egemenliğini tanımak zorunda 
kalmışlardır. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Moldova 
Cumhuriyeti, bağımsızlığını kazanmıştır. 

21 Ağustos 1990 yılında Gagavuz Cumhuriyeti olarak ilan edilen Gagavuzya, 23 Aralık 
1994 tarihinde ise Gagavuzlann talebi üzerine Moldova Cumhuriyeti'nin aldığı bir kararla, Özerk 
Gagavuz Cumhuriyeti olarak tanınmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilgisi, Dünya'da yaşayan bütün Türklere olduğu gibi, Gagavuz 
Türklerine karşı da her dönem artarak sürmüştür. Buna güzel bir örnek; 1931 ila 1944 yılları arası 
Romanya'nın başkenti Bükreş'te Büyükelçilik yapan Hamdullah Suphi Tanrıöver'in 
gerçekleştirdikleridir. 

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifiyle 
Romanya'nın başkenti Bükreş'te Büyükelçilik görevine atanan Hamdullah Suphi Tanrıöver, 
Dobruca ve Besarabya'da yaşayan Gagavuz Türklerinden 100 genci Türkiye'ye öğrenim görmeye 
göndermiştir. Yine aynı yıllarda 26 Gagavuz kasaba ve köyünde 80 Türkçe öğretmenini 
görevlendiren Hamdullah Suphi Tanrıöver, Gagavuz Türkleri arasında Türkiye Türkçesi'nin 
öğretimini de sağlamıştır. Bugün bu iletişim daha da büyüyerek devam etmektedir. Dünya'da 
halen, Gagavuz Türklerinin nüfusu iki yüz binin üzerindedir. 
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DEVLET BAKANLIĞIMIZA BAĞLI TİKA BAŞKANLIĞI TARAFINDAN 
GAGAVUZ YERİ ÖZERK BÖLGESİ'NE YÖNELİK YAPILAN 

FAALİYETLER 

TİKA Başkanlığımız, ülkemizin dış politikasının bir aracı olarak, kalkınma yolundaki ülkeler ve 
topluluklarla diğer ülkelerin kalkınmalarına yardımcı olmak amacıyla değişik alanlardaki işbirliğini 
proje, program ve faaliyetler aracılığıyla geliştirmek, yapılacak yardım ve işlemleri yürütmek 
amacıyla teknik yardım veren bir kurum olarak görev yapmaktadır. 

Bu kapsamda, Başkanlığımız görev alanına giren ülkelerden Moldova Cumhuriyeti Gagavuz Yeri 
özerk Bölgesi'ne birçok alanda proje ve faaliyetler gerçekleştirilmektedir. 

Türkiye bağımsızlığını 27 Ağustos 1991 'de ilan eden Moldova'yı 16 Aralık 1991 'de tanımıştır. İki 
ülke arasında diplomatik ilişkiler 3 Şubat 1992 tarihinde tesis edilmiştir. Diplomatik ilişkilerin 
tesisinden itibaren, tarihi ve kültürel bir derinlik taşıyan iki ülke ilişkileri ivme kazanmaya başlamış 
ve siyasetten ekonomiye, ticari ve askeri alanlara kadar yayılan geniş bir yelpaze üzerinde işbirliği 
geliştirilmiştir. İki ülke ilişkilerinin temel anlaşması sayılan "Dostluk ve İşbirliği Antlaşması" 
Haziran 1994'te imzalanmıştır. Türkiye ile Moldova arasındaki ilişkiler karşılıklı anlayış ve işbirliği 
temelinde gelişmektedir. 

Devlet Bakanlığımıza bağlı olarak faaliyetlerini yürüten Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi 
Başkanlığı (TİKA), Moldova'da faaliyete başladığı 1993 yılından bu yana 150'den fazla proje ve 
faaliyet gerçekleştirmiştir. Söz konusu faaliyet ve projelerin büyük bir bölümü (% 90'ın üzerinde) 
eğitim, sağlık, kültür, alt yapı, eğitim ve danışmanlık v.b. alanlarda Gagavuz Yeri özerk Bölgesi'ne 
yönelik gerçekleştirilmiştir. 

Başkanlığımızca gerçekleştirilen faaliyet ve projeler hem çeşitlilik, hem miktar ve hem de maliyet 
olarak artış göstermiştir. 

Önümüzdeki dönemde de Gagavuz Yeri Özerk Bölgesi'nin ihtiyaç ve taleplerinin karşılanmasına ve 
işbirliğinin geliştirilmesine devam edilecektir. 

Diğer taraftan Başkanlığımızca anılan bölgeye yapılan harcamalar ile bölge nüfusu dikkate 
alındığında, TİKA imkânlarından en fazla faydalanan bölgelerden birinin Gagavuz Yeri Özerk 
Bölgesi olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Başkanlığımızca Moldova Cumhuriyeti ve Gagavuz Yeri özerk Bölgesi'nde gerçekleştirilen faaliyet 
ve projelerde; sürdürülebilirlik, bölge halkının talep ve ihtiyaçların karşılanma derecesinin yüksekliği 
ve en önemli unsur olarak da geniş bir halk kitlesine yarar sağlaması amaçlanmaktadır. Bu 
çerçevede, yukarıda belirtilen amaçlara yönelik çalışmalar devam ettirilmektedir. 

Bunlara örnek olarak, Gagavuz Yeri İçme Suyu, Gagavuz Radyo Televizyonu'nun (GRT) Kurulması 
ve Yayın Ağının Genişletilmesi ve TİKA Atatürk Kütüphanesi Projeleri gösterilebilir. 
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Gökoğuz Yeri İçme Suyu Projesi 

Ülkemiz ile Moldova arasında Haziran 1994'te imzalanan Mutabakat Zaptı'yla "Gagavuz Yeri İçme 
Suyu Projesi" için Moldova'ya 35 milyon ABD Doları tutarında Eximbank kredisi sağlanmıştır. 
Proje, maliyetinin büyüklüğü nedeniyle iki kısma ayrılmıştır. Haziran 1998'de imzalanan kredi 
anlaşması ile projenin I. kısmında Komrat ve Çadır-Lunga ile 5 köyün içme suyu altyapısının 
yapılması planlanmış ve bunun için 15 milyon ABD Doları harcanması öngörülmüştür. II. kısımda 
ise, 20 milyon ABD Doları harcanarak Vulkaneşti ve civar köylerin içme suyu altyapısının inşa 
edilmesine karar verilmiştir. Projenin I. kısmında öngörülen 15 milyon ABD Dolan'nın tamamının 
harcanmasına rağmen, bu kısım için Çadır-Lunga'da tamamlanması öngörülen bazı işler 
bitirilememiştir. Projenin II. kısmında Çadır Lunga şehrinde yapılması gereken işlere ise Ülkemiz ile 
Moldova Cumhuriyeti arasında kredi koşullarında anlaşma sağlanamadığı için başlanamamıştır. 

"Gagavuz Yeri içme Suyu Projesi"nin "I. Kısım Sözleşmesi" çerçevesinde, Çadır Lunga şehri için 
harcanan miktar yaklaşık 8 milyon ABD Dolan'dır. Ancak bu kısım kapsamındaki işlerin tamamen 
bitirilememiş olması, bugüne kadar yapılan çalışmaların atıl durumda kalmasına ve halen bölge 
halkına su götürülememesine neden olmuştur. 

Dışişleri Bakanlığı ve TİKA'nın bağlı olduğu Devlet Bakanlığının yapmış olduğu görüşmeler 
neticesinde, Gagavuz Yeri halkının içme suyu probleminin çözülmesi ve projenin I. kısmında yer 
alan Çadır Lunga şehrine su sağlanması için TİKA Başkanlığı görevlendirilmiştir. 

Türkiye ve Moldova arasında Çadır Lunga Şehri içme Suyu Temini ve Şehir içi Su Şebekesinin 
Yapımına İlişkin Anlaşma kapsamında Başkanlığımızın öncülüğünde Çadır Lunga Şehri içme Suyu 
İnşaatı İkmal işi ve Arıtma Tesisi Yapımı Projesine 8 Aralık 2005 tarihinde başlanılmıştır. 

I. Kısım Proje kapsamında su kuyularının iman, şebeke hattı inşaatları ve en son teknoloji ürünü 
2.400 m3/gün kapasiteli arıtma tesisi inşaatı tamamlanmış ve yaklaşık 5.500 kişi içme ve kullanma 
suyuna kavuşturulmuştur. 

Daha sonra şehirdeki diğer kullanıcılann tamamının içme ve kullanma suyu problemlerinin 
çözümlenmesine yönelik olarak Çadır-Lunga Şehri içme Suyu Projesi 2. Kısım inşaatı ile ilgili 
olarak Başkanlığımızca başlatılan çalışmalar, 2007 yılı içinde ihale sürecinin tamamlanmasını 
takiben 11.06.2007 tarihinde projenin 2. kısmına başlanılmıştır. 

II. Kısım İçme Suyu Projesi kapsamında Çadır Lunga Şehrinde atıl durumdaki toplam 7 adet yeraltı 
su kuyusu; sondaj, kimyasal işlem, fıltreleme, elektrifikasyon, sistem kumanda panolarıyla faaliyete 
geçirilerek şebeke hattına bağlantılan yapılmıştır. Şehre su sağlayan kuyu sayısı işin başlangıcında 3 
iken proje sonunda 10 olmuş, şehrin 800 m3 olan günlük su pompaj kapasitesi yaklaşık 2.500 m3'e 
çıkanlmıştır. Bu kapsamda Klor binası yenilenmiş, kuyular bölgesinde çevre düzenleme ve 
rehabilitasyon yapılmıştır. 

II. Kısım Proje çerçevesinde, gerek kuyular bölgesi ve gerekse Çadır-Lunga şehir şebeke hatlarının 
döşenmesi esnasında dünya standartlarında, insan sağlığı açısından son derece uygun ve sertifikalı, 
yüksek yoğunluklu polietilen boru, bağlantı elemanlarij vana, vana odası, yangın hidrantı imalatlan 
yapılmış, ileri teknoloji işlemleri kullanılarak faaliyetler tamamlanmıştır. Servis hatlarına ilaveten 
toplam 84 sokakta yaklaşık 4000 aboneye içme suyu hattı çekilmiştir. 2. Kısım Proje kapsamında 
55.466 m kazı-kaplama ve ana hat bağlantıları ile 59.248 m abone bağlantıları da dahil olmak üzere 
toplam 114.715 m borulama yapılarak yaklaşık 24.000 kişi içme ve kullanma suyuna 
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kavuşturulmuştur. Projenin 1. aşamasıyla birlikte suya kavuşan insan sayısı yaklaşık 30.000 kişiye 
ulaşmıştır. 

İnşaat faaliyetleri kapsamında işe alınan Çadır Lunga'lı gençler, konulannda uzman teknik 
elemanlarca kaynakçılık, operatör yardımcılığı, boru işçiliği ve kazı-kaplama konulannda mesleki 
olarak yetiştirilmişlerdir. 

Proje kapsamında inşaat faaliyetlerinin tamamlanmasından sonra sistemin tümünün, basınç, hijyen 
ve performans testleri ikmal edilmiş, tüm kontrolleri yapılan sistem devreye alınmaya hazır hale 
getirilmiş olup Çadır-Lunga Su ve Kanalizasyon İdaresine teslim edilerek Çadır Lunga Şehri İçme 
Suyu Projesi II. Kısım İnşaatları 06.10.2008 tarihi itibariyle tamamlanmıştır. 

Projenin 1. ve 2. Kısım İnşaatlannın tamamlanmasıyla Sadece Çadır Lunga Şehri değil Moldova 
Cumhuriyeti de dünyadaki en modern İçme Suyu Antma Tesisine, en hijyenik, uzun ömürlü, tamir 
ve bakımı en kolay şebeke hatlanyla dağıtılan içme ve kullanma suyu sistemine kavuşmuşlardır. 

Başkanlığımızın sahibi olduğu 1. ve 2. Kısım Su Projesi İnşaatlan, başta Gagavuz Yeri Özerk 
Bölgesi olmak üzere Moldova Cumhuriyeti genelinde de büyük takdir toplamıştır. Gerek halk ve 
gerekse yetkililer, Su Projesi başta olmak üzere Moldova'daki diğer faaliyetleri ile ilgili olarak 
TİKA'ya şükranlarını dile getirmişlerdir. 

Moldova'da bulunan diğer uluslararası yardım kuruluşları da Su Projesine büyük ilgi göstermişler, 
Başkanlığımızın bilgi ve tecrübe birikimlerinden faydalanmak istediklerini dile getirmişlerdir. 

Gagavuz Yeri Radyo ve Televizyonu (GRT) Yayın Ağının geliştirilmesi Projesi 

TİKA Başkanlığımızca 1994 yılından beri desteklenmekte olan GRT Radyo Televizyonu halen 
Gagavuz dilinde 6 saatin üzerinde yayın yapmaktadır. 

Gagavuz Radyo ve Televizyonu'nun Yayın Ağının Genişletilmesi Projesi kapsamında üç adet kule 
kurulmuş ve teknik donanımı sağlanmıştır. Modem araçlarla donatılan GRT, projenin tamamlanması 
sonucunda Moldova'daki en gelişOmiş teknolojiye sahip yayın kuruluşlarından biri haline gelmiştir. 
Ayrıca, GRT'de çalışan yönetim ve eleman kadrosuna eğitimler verilmiştir. 

TİKA Atatürk Kütüphanesi 

1998 yılında Gagavuz Yeri özerk Bölgesi başkenti Komrat'ta, TİKA Başkanlığımızın maddi desteği 
ile hizmete açılan ve giderleri halen Başkanlığımızca karşılanan "Atatürk Kütüphanesi" ne çok 
sayıda kitap ve ekipman desteği sağlanmış, Türk Dili, Türk edebiyatı, Türk Tarihi, Modem Türk 
Tarihi, Atatürk ve Türk Coğrafyası v.s. konulannda bilgi almak isteyen ve herkesin kullanabileceği 
merkez faaliyetlerini yürütmektedir. Anılan kütüphanenin personel ve cari giderleri TİKA tarafmdan 
karşılanmaktadır. 

Moldova Cumhuriyeti Gagavuz Yeri Özerk Bölgesi'ne yönelik TİKA faaliyet ve projelerine ilişkin 
harcamalar grafikte sunulmaktadır. 
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TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE TÜRK VE AKRABA TOPLULUKLARINDAN ÖĞRENCİ 
GETİRME PROJESİ (BÜYÜK ÖĞRENCİ PROJESİ) KAPSAMINDA YAPILAN EĞİTİM 
FAALİYETLERİ 

Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Topluluklarından öğrenci Getirme Projesi 
kapsamında ülkemizde Gagavuz Türklerinden devlet burslusu olarak halen 154 öğrenci öğrenim 
görmektedir. Türk üniversitelerinden Türkiye Cumhuriyeti Devleti burslusu olarak 144 Öğrenci 
mezun olmuştur. Her yıl olduğu gibi 2010-2011 eğitim-öğretim yılında da Gagavuz Türklerinden 
öğrenci getirilmeye devam edilecektir. 

CEVAP 2- Devletimiz ve Hükümetimiz insanlar arasında ayrım gözetmeden yapılan 
yardımlarını bugüne kadar sürdürmüş ve bundan sonra da sürdürecektir. Ancak, Batı Trakya 
Türkleri, Irak Türkmenleri, Doğu Türkistan Uygur Türkleri, Afganistan Türkleri ve 
Bulgaristan'da yaşayan Türklere zaman zaman gösterilen bazı kolaylıklar her zaman diğer Türk 
ve akraba topluluklarına da gösterilmiş ve gösterilmeye devam edilecektir. Yukarıda 
belirttiğimiz Türk ve akrabalarımızın çeşitli meselelerine yönelik çözüm çalışmaları Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşundan bu güne kadar sürmüştür ve sürmeye devam edecektir. 

CEVAP 3- Hükümetimizce Gagavuz Türklerinin her meselesine, problemine en kısa zamanda 
çözüm bulunmaktadır. Bundan sonra da somut sorunları iletildiği zaman çözüm yolları bulunmaya 
devam edilecektir. 
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14.- Sivas Milletvekili Malik Eceler Özdemir 'in, Sivas Kongre Müzesi 'ne ilişkin sorusu ve Kültür 
ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay 'm cevabı (7/11296) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın, Kültür ve Turizm Bakam Sayın Ertuğrul GÜNAY 
tarafından, yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 02.12.2009 

Malik Ecder ÖZDEMİR 
Sivas Milletvekili 

4 Eylül Sivas Kongresi yıldönümü kutlamaları nedeniyle, TBMM Başkam 
Sayın Mehmet Ali ŞAHİN'le beraber Sivas'a yapmış olduğunuz ziyaretinizde; 
Kongre Müzesinin, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafmdan, TBMM'ye 
devredileceğini belirtmiştiniz. 

Konuyla ilgili olarak; 

1 - Kongre Müzesinin, TBMM'ye devri ile ilgili herhangi bir çalışma 
yapılmakta mıdır? 

2 - Kongre Müzesinin restorasyonu ile ilgili herhangi bir girişiminiz var 
mıdır? Eğer varsa nelerdir? 

T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.16.0.SGB.0.10.01.00/610 — 6 " ^ Oİf / Oİ /JlO/V 
Konu: Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 16/12/2009 tarihli ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02-18048 sayılı yazısı. 

Sivas Milletvekili Malik Ecder ÖZDEMİR'in 7/11296 Esas NoTu soru önergesinin 
cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerini arz ederim. 

Ertuğrul GÜNAY 

EK: Cevap B a k a n 
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SİVAS MİLLETVEKİLİ MALİK ECDER ÖZDEMİR'İN 7/11296 ESAS NO'LU YAZILI 
SORU ÖNERGESİNE BAKANLIĞIMIZCA HAZIRLANAN CEVAP 

4 Eylül Sivas Kongresi yıldönümü kutlamaları nedeniyle, TBMM Başkanı Sayın 
Mehmet Ali ŞAHİN'le beraber Sivas'a yapmış olduğunuz ziyaretinizde; Kongre 
Müzesinin, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, TBMM'ye devredileceğini 
belirtmiştiniz. 

Konuyla ilgili olarak; 

SORU 1 : Kongre Müzesinin, TBMM'ye devri ile ilgili herhangi bir çalışma 
yapılmakta mıdır? 

CEVAP 1 : Sivas ili Merkez, Örtülüpınar Mahallesi, İsmetpaşa Caddesinde Hazine 
adına kayıtlı bulunan 32 pafta, 332 ada, 4 parsel numaralı Atatürk Kongre ve Etnografya 
Müzesi binası Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 22/07/1983 tarihli 
ve,A-4468 sayılı kararıyla tescil edilmiş olup Sivas Valiliği Defterdarlık Makamının 
24/03/2004 tarihli ve 1186 sayılı yazısı ile Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi olarak 
kullanılmak üzere Bakanlığımıza tahsis edilmiştir. 

Söz konusu taşınmazın TBMM'ye devrine ilişkin Sivas Valiliğinin 19/10/2009 tarihli 
ve 4765 sayılı talebinde; devri istenilen taşınmazın öncelikle restore edilip Milli Mücadele 
ve 4 Eylül Sivas Kongresi ruhunu yansıtacak şekilde ve çağdaş müzecilik anlayışıyla 
sergileme ve sunum konseptinin yeniden oluşturulması gerektiği belirtilmiştir. 

Bu doğrultuda Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi binasının Bakanlığımıza olan 
tahsisinin kaldırılarak, yapılacak uygulamalar öncesi ilgili koruma bölge kurulundan izin 
alınması ve bu hususta tapu kaydına şerh düşülmesi koşuluyla anılan amaçla TBMM'ye 
devrinin gerçekleştirilmesi hususu 09/12/2009 tarihli ve 232156 sayılı yazımız ile Maliye 
Bakanlığına iletilmiştir. 

SORU 2 : Kongre Müzesinin restorasyonu ile ilgili herhangi bir girişiminiz var 
mıdır? Eğer varsa nelerdir? 

CEVAP 2 : 20/09//2007 tarihli 160788 sayılı Makam Onayı ile 349.000 TL ödenek 
Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne gönderilmiş olup adı geçen Müdürlük tarafından 
27/04/2009 tarihinde ihale edilen ve 01/06/2009 tarihinde yer teslimi yapılarak proje 
çalışmalarına başlanan "Sivas Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi Rölöve, Restitüsyon, 
Restorasyon, Statik Sağlamlaştırma, Tesisat, Teşhir-Tanzim ve Çevre Düzenleme Projeleri 
Yapımı İşi"nin sözleşmesine göre iş bitim tarihi 28/10/2009'dur. Ancak Kayseri Rölöve ve 
Anıtlar Müdürlüğüne sunulan projelşjyptersiz bulunmuş ve projelerin tamamlatılması 
ilgili Rölöve Müdürlüğünce müelhîr^^srtnrn^tir- Projelerin tamamlanmasını müteakip 
ilgili Kurula sunulacaktır. / » s—NV'>\ 

II.. /Û' * Y 
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15.-Batman Milletvekili Ayla Akat Ata 'mn, nikah kıyan din görevlilerine ilişkin sorusu ve Devlet 
Bakanı Faruk Çelik'in cevabı (7/11331) 

Aşağıdaki sorulanının Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Sorumlu Devlet Bakanı Sayın Faruk 

ÇELİK tarafından Anayasanın 98 ve İç Tüzüğün 96.Maddeleri gereğince yazılı olarak 

cevaplandınlmasını saygılarımla arz ederim. 

Uluslar arası belgelere göre on sekiz yaşın altında yapılan her evlilik "erken yaş evliliği" 
olarak tanımlanmakta ve zorla evlendirme olarak kabul edilmektedir. Bu tür evliliklere maruz 
kalan kişilerin fiziksel ve psikolojik olarak pek çok sıkımı yaşadığı bilinmektedir. 

Konu hakkında Birleşmiş Milletler İktisadi ve Toplumsal işler Birimi tarafından 2000 yılında 
yapılan Evlilik Modellemeleri Araştırması'na göre, çocuk yaşta evliliklere gelişmiş ülkelerde 
çok düşük oranda rastlanmaktadır. Buna karşın ülkenin gelişmişlik düzeyi düştükçe, erken 
yaşta evlilik oranında artış görülmektedir, örneğin, 15-19 yaş aralığındaki kızlarda evlenme 
oram Azerbaycan'da %12, Mısır'da % 15.9, Nijer'de % 61.9, Afganistan'da % 53.7 olarak 
tespit edilmiştir. Türkiye'de ise oran % 15.5 olarak tespit edilmiştir. Ancak bu veri tespit 
edilirken Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilerle tespit edilmiştir. 
Burada dikkat edilmesi gereken husus Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nde 
sadece Medeni Kanun'un öngördüğü, hakim karanyla yapılmış erken yaş evliliklerin kaydı 
bulunmaktadır. Oysa dini nikaha dayalı erken yaş evliliklerin kaydının bulunmayışı, 
sosyolojik araştırmalardan elde edilen verilerin eklenmesi ile birlikte bu oran % 30 - 35'lere 
kadar çıkabileceği belirtilmektedir. 

Bu çerçevede konuyla ilgili olarak; 

1. Bugüne kadar kaç din görevlisi hakkında, resmi nikah belgesini görmeden dini nikah 
yaptığı için soruşturma açılmışür? 

2. Bu soruşturmalann sonuçlanna ilişkin bilgiler nelerdir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Ayla AKAT ATA 

Batman Milletvekili 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

Sayı : B.02.0.009-031/ ¥>X> Qf\ I \ 1-/2009 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) 16.12.2009 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/11331-18035/38560 sayılı yazı. 
b) 25.12.2009 tarih ve B.02.1.DİB.0.71.00.05-090.04/5604 sayılı yazı. 

Batman Milletvekili Sayın Ayla Akat ATA tarafından cevaplandırılması istenen 
7/11331 esas sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili olarak Bakanlığım bağlı kuruluşu Diyanet 
İşleri Başkanlığından alınan ilgi (b) cevabi yazı ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

E.KL.ER.. 

1- İlgi (b) yazı vc eki 
Faruk ÇELİK 
Devlet Bakanı 

T.C 
BAŞBAKANLIK O c A I t, onnn 

Diyanet İşleri Başkanlığı * 0 ™ A ü 9 

Personel Dairesi Başkanlığı 
Sayı : B.02.1.DİB.0.71.00.05-090.04-<^OL, 
Konu : Soru önergesi 

DEVLET BAKANLIĞINA 

ligi: a) 16/12/2009 tarihli ve A.01.0GNS.0.10.00.02-7/11331-18035/38560 sayılı yazı, 
b) 7/11331 sayılı Batman Milletvekili Ayla AKAT ATA'ya ait yazılı soru önergesi. 

Batman Milletvekili Sayın Ayla AKAT ATA'ya ait ilgi (a) yazı ekinde gönderilen ilgi (b) 
yazılı soru önergesine verilecek cevaba teşkil edecek bilgiler ekte sunulmuştur. 

Bilgilerine saygılarımla arz ederim. 

EK: Yazı Mkret KARAMAN 
Diyanet İşleri Başkanı V. 
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T.B.M.M 
YAZILI SORU ÖNERGELERİNE İLİŞKİN BİLGİ NOTU 

önergeyi veren Milletvekili: Ayla AKAT ATA 
Batman Milletvekili 

Önergenin konusu Resmi nikah olmadan dini nikah yapmak 

önerge Esas No 7/11331 

SORU 

1- Bugüne kadar kaç din görevlisi hakkında, resmi nikah belgesini görmeden dini nikah 
yaptığı için soruşturma açılmıştır? 

2- Bu soruşturmaların sonuçlarına ilişkin bilgiler nelerdir? 

1- 2000-2009 yıllan arasında resmi nikah belgesini görmeden dini nikah yaptığı iddiası ile 
ilgili olarak 15 din görevlisi hakkında tahkikat yapılmıştır. 

2- Bunlardan 10 kişi hakkındaki iddianın asılsız olduğu anlaşılmıştır. 4 kişi hakkında disiplin 
yönünden gerekli cezai işlemler yapılmıştır. 1 kişi hakkında ise tahkikat devam etmektedir. 

16.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, TOKİ'nin İstanbul'daki faaliyetlerine ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in cevabı (7/11355) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla 

1- Toplu Konut idaresi (TOKİ) İstanbul'da şu ana kadar belediyelerden, kamudan ve 
şahıslardan ne kadar arazi almıştır? 

2- TOKl'nin almış olduğu araziler arasında imara açık olmayan orman arazilerinin ve 
yeşil alanların olduğu doğru mudur? 

3- TOKİ şimdiye kadar İstanbul'da hangi orman arazilerine konut yapmıştır? 

4- TOKİ, istanbul'da ne kadar m2'ye kaç konut yapmıştır, bundan sonra planlanan 

CEVAP 

Prof. Dr. Sacid YILDIZ 
CHP İstanbul Milletvekili 

nedir? 
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Sayı : B.02.0.001/ 
Konu: Soru önergesi 

T.C 
DEVLET BAKANI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

6 Ocak 2010 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 21.12.2009 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS. 0.10.00.02-7/11355-18310/39033 
sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Sn. Sacid YILDIZ'ın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 7/11355 
sayılı soru önergesine verilen cevap ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Cemil ÇİÇEKj 
Devlet Bakanı' 

Başbakan Yardınicısı 

Ek-1 adet som önergesi cevabı 
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5- Toplu Konut tarafından yapılmakta olan konutlar belli bir plan dahilinde mi 
yapılmaktadır? 

6- TOKİ tarafından yapılan konutlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin imar planına 
uygun mudur? 
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İstanbul Milletvekili Sayın Sacid YILDIZ'ın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 
7/11355 sayılı soru önergesine verilecek cevaba esas Toplu Konut İdaresi Başkanlığının 
görüşü aşağıda yer almaktadır. 

SORU1: Toplu Konut İdaresi (TOKİ) İstanbul'da şu ana kadar belediyelerden, 
kamudan ve şahıslardan ne kadar arazi almıştır? 

CEVAP : Anayasamızın her Türk vatandaşının güvenli ve çağdaş şartlara uygun konut 
sahibi olma hakkına dair 56. ve 57. Maddelerinden hareketle T.C. Başbakanlık 
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 58., 59. ve 60. Hükümetlerin Programı 
ve Acil Eylem Planında yer alan hedefler çerçevesinde ve Birleşmiş Milletler 
Habitat Gündemi'nin ana temalarından olan "Herkese Yeterli Konut" ilkesini de 
benimseyerek konut ve yerleşim alanında politika ve faaliyetlerini 
şekillendirmektedir. 

Bu doğrultuda, TOKİ tarafından dar ve orta gelirli vatandaşların konut 
ihtiyacının karşılanması amacıyla ülke genelinde geniş çaplı bir "konut 
seferberliği" başlatılmıştır. 

TOKİ, kendi mülkiyetindeki muhtelif arsalar üzerinde konut üretimini 
gerçekleştirmekte ve bu konutları uzun vadelerde kredilendirerek satışa 
sunmaktadır. Konut satışları ile hedeflenen, mevcut piyasa koşullarında konut 
sahibi olamayan ancak belirli bir birikime sahip dar ve orta gelirli ailelerin 
gelirlerine ve aylık tasarruf kalıplarına uygun ödeme koşullan ile "kira öder 
gibi" nitelikli konut sahibi olmalannın ve bu projeler kapsamında İdare 
tarafından gerçekleştirilen ve yaşamlan için gerekli tüm sosyal donatılara da 
erişebilmelerinin sağlanmasıdır. 

TOKİ tarafından bugüne kadar İstanbul ilinde belediyelerden, kamudan ve 
şahıslardan temin edilen araziler aşağıda listelenmiştir: 

İstanbul ilinde devir alınan taşınmazlar Yüzölçümü (nı2) 

Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü 1,134,758.00 

Belediye 125,010.21 

Devlet Demir Yollan 272,563.08 
Emlak Konut GYO A.Ş. 189,797.86 
Gençlik Spor Genel Müdürlüğü 34,640.43 
Halk Bankası 11,248.20 

Hazine 15,275,292.00 

özel İdare 13,482.12 

Karayollan 219,301.12 

Orman Genel Müdürlüğü 115,812.00 
Sosyal Güvenlik Kurumu 103,243.00 
Şahıs 1,475,000.00 

TKİ 59,422.00 

Ziraat Bankası 25,260.51 

TOPLAM 19,054,830.53 
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Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü'nden alman arsalar, Arsa Ofisinin Yasa ile 
kapatılması ve TOKİ'ye bağlanması ile TOKİ'ye geçen arsalardır. Bu arsalarla 
beraber Arsa Ofisinin borç ve yükümlülükleri de devralınmıştır. 

Ayrıca, alınan arsalann büyük kısmı imarsız, problemli, takyidatlı arsalar olup, 
TOKİ tarafından imar, altyapı vs. ile geliştirilerek konut üretimine hazır hale 
getirilmektedir. 

Şahıslardan alınan arsalar da büyük ölçüde kamulaştırma yolu ile alınmıştır. 

SORU 2 : TOKJ'nin almış olduğu araziler arasında imara açık olmayan orman 
arazilerinin ve yeşil alanların olduğu doğru mudur? 

SORU 3 : TOKİ şimdiye kadar İstanbul'da hangi orman arazilerine konut yapmıştır? 

CEVAP : İdaremizce 6831 sayılı Orman Kanunu kapsamındaki Orman ve 2B vasıflı 
alanlardan devir alınan herhangi alan bulunmadığı gibi herhangi bir devir 
talebinde de bulunulmamıştır. 

TOKİ tarafından bugüne kadar İstanbul ilinde herhangi bir orman arazisinde 
konut üretimi yapılmamıştır. Ayrıca, orman arazileri imara konu olmayan alanlar 
olup, mevzuat açısından üzerinde konut yapılması mümkün olmadığından, 
İdaremizce imar planı tamamlanmamış yerlerde hiçbir şekilde konut projesi 
gerçekleştirilmemektedir. 

Aynca orman arazileri satılamaz ve devir edilemez araziler olduğundan hiçbir 
kurum tarafından orman arazileri üzerinde mevzuata uygun yapılanmaya izin 
verilemez. 

SORU 4 : TOKİ , İstanbul'da ne kadar m2'ye kaç konut yapmıştır, bundan sonra 
planlanan nedir? 

CEVAP : İdaremizce İstanbul ilinde yaklaşık 4.800.000,00 m2 alan üzerinde 40.400 adedi 
sosyal konut ve 14.600 adedi hasılat paylaşımı şeklinde olmak üzere toplam 
yaklaşık 55.000 adet konut, teknik altyapısı ve sosyal donatı alanlan ile birlikte 
yapılmıştır. 

Gelecekte oluşacak konut ihtiyacı ve talebi doğrultusunda, ülkemiz genelinde 
yapılacak programlama çerçevesinde İstanbul ili için de gerekli çalışmalar 
yapılacaktır. 

SORU 5: Toplu Konut İdaresi tarafından yapılmakta olan konutlar belli bir plan 
dahilinde mi yapılmaktadır? 

CEVAP : İdaremiz tarafından gerçekleştirilen tüm uygulamalar, mevcut onaylı imar 
planlan (1/5000 ölçekli nazım imar planlan ile 1/1000 ölçekli uygulama imar 
planlan) ve İdaremize plan onayı yetkisi tanımlayan 5793 ve 775 sayılı 
İdaremiz tarafından hazırlanarak onaylanan ve Meclis Karanna bağlanmak veya 
askıya çıkanlmak üzere ilgili Belediyesine iletilen imar planlan dikkate alınarak 
yapılmakta, projeler mevzuat ve yönetmeliklere uygun olarak belirlenen 
ihtiyaçlar doğrultusunda yapı ve iskan ruhsatlan alınarak ve kat mülkiyeti tesis 
edilerek gerçekleştirilmektedir. 
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SORU 6 : TOKİ tarafından yapılan konutlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin imar 
planına uygun mudur? 

CEVAP : İdaremiz ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi eşgüdüm halinde çalışarak imar 
planlarını hazırlamaktadır. Ayrıca, İdaremizce 5793 sayılı Kanunun 7. maddesinde 
yer alan "...Başkanlık, gecekondu dönüşüm projesi uygulayacağı alanlarda veya 
mülkiyeti kendisine ait arsa ve arazilerde veya valiliklerce toplu konut iskan sahası 
olarak belirlenen alanlarda çevre ve imar bütünlüğünü bozmayacak şekilde her tür 
ve ölçekteki planlar ile imar planlarını yapmaya, yaptırmaya ve tadil etmeye 
yetkilidir " hükmü gereğince imar planlan İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 
hazırladığı üst ve alt ölçekli planlar dikkate alınarak yapılmaktadır. 

17.- Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, trafik kazalarında yaralanan kişilerin giderlerinin 
karşılanmasına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Orner Dinçer'in cevabı (7/11364) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıda belirtilmiş olan sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam Sayın Ömer 
DİNÇER tarafından yazık olarak yanıüanmasım saygılarımla arz ederim. %. 12.2009 _ y/^ 

Trafik Kazalarında yaralanan kişilerle ilgili olarak; 

1. 2918 saydı Karayollan Trafik Kanunu'nun 8.maddesi b bendinde "Üniversitelere 
bağlı hastaneler ve diğer bütün resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, acil olarak 
kendilerine getirilen trafik kazası geçirmiş kişilere, Sağlık Bakanlığı tarifesini 
uygulamak suretiyle, vermiş oldukları hizmetlerin bedelinin tamamını yükümlü sigorta ' 
şirketinden tahsil ederler." Hükmü gereği trafik kazalarında yaralanan kişilerin tedavi 
hizmet bedelleri Zorunlu Mali Sorumluluk sigortasından yapılmaktadır. Ancak 
sürücünün kendisinin tedavisi Zorunlu Mali Sorumluluk kapsamına girmemektedir. 
Bu doğrultuda Trafik kazası dolayısıyla yaralanmış sürücünün tedavi masraflarının 
bağh bulunduğu Sosyal Güvenlik Kurumundan tahsil edilmesi gerekmez mi? Konu ile 
ilgili uygulama ne şekilde yapılmaktadır? 

2. Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı kurumlardan herhangi birine bağh ve primlerinin tümünü 
eksiksiz ödemiş kişiler, trafik kazası geçirdiklerinde neden bağlı bulunduktan sosyal güvenlik 
kurumu bu masrafları karşılamamaktadır? 

3. Hastanelerde, trafik kazası geçiren sürücülerin tedavi masraflarını (bu masraflar Zorunlu Mali 
Sorumluluk Sigortası kapsamında olmadığından) kazazede sürücüden talep etmektedirler. 
Kazazede sürücü kaza geçirdikten sonra, tedavi masraflarının bağh bulunduğu Sosyal 
Güvenlik Kurumu'ndan karşılanması için "Kaza" sebebiyle değil de başka bir neden öne 

' sürerek mi hastanelere başvurmalıdır? 

4. Yıllarca çalışıp bağlı bulunduğu sosyal güvenlik kurumuna primlerini eksiksiz ödeyen kişiler, 
tedavi masraflarını ödedikleri primlerden karşılayamayacaklar ise; sosyal güvenlik 
kurumlarına prim ödemeleri hangi amaçlara hizmet edecektir? 

Antalya Milletvekili 
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T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 

Sayı : B.13.2.SGK.0.65.03.01/01-110-2 

Konu : Antalya Milletvekili Hüseyin YILDIZ'a ait Öİ|01-2010 
(7/11364) Esas Nolu Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 21/12/2009 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-18194 sayılı yazınız. 

Antalya Milletvekili Hüseyin YILDIZ'a ait 7/11364 Esas NoTu yazılı soru önergesi 
Bakanlığımız ilgili birimlerince incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve değerlendirmeler 
ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EKİ-Yazı Ömer DİNÇElf 
Bakan 

ANTALYA MİLLETVEKİLİ SAYIN HÜSEYİN YILDIZ'A AİT 
7/11364 ESAS NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAP 

Bilindiği üzere, 18/10/1983 tarihli ve 181995 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2918 sayılı 
Karayollan Trafik Kanunun 8 inci maddesinin (b) bendinde; "Üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer 
bütün resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşlan, acil olarak kendilerine getirilen trafik kazası geçirmiş 
kişilere Sağlık Bakanlığı tarifesini uygulamak suretiyle, vermiş oldukları hizmetlerin bedelinin 
tamamını yükümlü sigorta şirketinden tahsil ederler" hükmü yer almaktadır. 

Aynı Kanunun "Tedavi Giderlerinin Ödenmesi" başlıklı 98 inci maddesinde ise: "Motorlu 
araçların sebep oldukları kazalarda yaralanan kimselerin ilk yardım, muayene ve kontrol veya bu 
yaralanmadan ötürü ayakta, klinikte, hastane ve diğer yerlerdeki tedavi giderleri ile tedavinin 
gerektirdiği diğer giderleri aracın zorunlu mali sorumluluk sigortasını yapan sigortacı başvurma 
tarihinden itibaren sekiz iş günü içinde ve zorunlu mali sorumluluk sigortası sınırlan kapsamında öder. 
Birden çok aracın karıştığı bir trafik kazasında zarar gören kişiler, araçlann sigortacılanndan herhangi 
birine veya 108 inci maddede belirtilen durumlarda Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabı'na 
başvurarak zarann giderilmesini isteyebilirler. Giderleri ödeyen sigortacı veya Karayolu Trafik 
Garanti Sigortası Hesabı, ödediği miktann sorumluluk oranlarına göre paylaşılmasını talep edebilir. 
Zarara sebep olan aracın bilinmemesi veya geçerli bir zorunlu mali sorumluluk sigortasının 
bulunmaması veya sigortacının iflas etmesi veya çalınan aracın işleteninin sorumlu tutulamaması 
hallerinde, birinci fıkrada belirtilen giderler, 108 inci maddede öngörülen Karayolu Trafik Garanti 
Sigortası Hesabı tarafından ödenir" hükmü öngörülmüştür. 

Sağlık Bakanlığınca 2918 sayılı Kanuna istinaden hazırlanan ve 02/10/1999 tarihli, 23834 
sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Sağlık Bakanlığı Trafik Hizmetleri Döner 
Sermaye İşletmesi Yönetmeliği" ile; trafik kazalanndan dolayı Sağlık Bakanlığına bağlı kurum ve 
kuruluşlar tarafından sunulan ilk ve acil yardım hizmetleri ile tedavi hizmetleri bedelinin takibine ve 
tahsiline dair usul ve esaslar düzenlenmiştir. 
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Diğer taraftan, Sağlık Bakanlığınca konuyla ilgili olarak yayımlanan 21/03/2006 tarihli, 5376 
(2006/37) sayılı genelge ile; 27/02/2004 tarihli, 3274 sayılı ve 03/10/2005 tarihli, 18882 sayılı 
genelgeler iptal edilerek, "sağlık kurum ve kuruluşlannın acil olarak kendilerine getirilen trafik kazası 
geçirmiş kişilere vermiş oldukları sağlık hizmetleri neticesinde doğan tedavi giderlerinin kusur oranına 
göre yükümlü sigorta şirketine ve kazazedenin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik kuruluşuna 
paylaştınlmak suretiyle aynı kişi adına iki ayn fatura düzenlenmesine, fatura tahsilat sürecinin 
uzamasına veya faturaların hiç tahsil edilememesine ve dolayısıyla sağlık kurumlarının ciddi gelir 
kayıplarına uğramalanna yol açması nedeniyle, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili madde 
hükümlerinin fiilen uygulanması sırasında karşılaşılan bu tür sorunların çözüme kavuşturulması, kişi 
ve kurumların mağduriyetinin giderilebilmesi amacıyla Maliye Bakanlığının 21/10/2005 tarihli ve 
21621 sayılı uygun görüş yazılanna istinaden; Üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün resmi ve 
özel sağlık kurum ve kuruluşlannın, acil olarak kendilerine getirilen trafik kazası geçirmiş kişilerin 
tedavi giderlerini, yürürlükte bulunan tedavi yardımına ilişkin Bütçe Uygulama Talimatı eki fiyat 
tarifelerini uygulamak suretiyle, öncelikle kişilerin ilgisine göre bağlı olduklan kurumlanna veya tabi 
olduklan sosyal güvenlik kuruluşlanna tahakkuk ettirilmek suretiyle tahsil etmeleri ve daha sonra 
ödemeyi yapan sosyal güvenlik kuruluşlan tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde ilgisine göre Trafik 
Sigortası Garanti Fonu'na veya kusurlu kişilere rücu edilmesi yoluna gidilmesi" gerektiği hususu ilgili 
kurum ve kuruluşlara tebliğ edilmek üzere tüm valiliklere bildirilmiş ve daha sonra bu genelge 
14/01/2009 tarihli ve 2009/3 sayılı genelge ile uygulamadan kaldınlmıştır. 

Aynca, Sayıştay Başkanlığının Sağlık Bakanlığına hitaplı 05/06/2009 tarihli ve 43924 
sayılı yazısında; "söz konusu genelgede öngörüldüğü şekilde tedaviyi yapan sağlık kurum ve 
kuruluşlannın trafik kazası geçirmiş kişilerin tedavi giderlerini öncelikle sigorta şirketi yerine kişilerin 
bağlı olduklan kurumlara veya tabi olduklan sosyal güvenlik kuruluşlanna tahakkuk ettirilmek 
suretiyle tahsil etmeleri durumunda, kurumlarca veya sosyal güvenlik kuruluşlannca ödenen tedavi 
giderlerinin sigorta şirketlerinden veya Trafik Sigortası Garanti Fonu'ndan rücu yoluyla tahsil 
edilememesi halinde, 2918 sayılı Kanunun 8/b maddesi ile öngörülen tedavi giderlerinin sigorta 
şirketlerince karşılanması hükmünün uygulanmamış olacağı ve bu durumun kurum zaranna yol 
açabileceği, bu nedenle kurum zaranna yol açılmamasını teminen 2918 sayılı Karayollan Trafik 
Kanunu hükümlerinin uygulanmasının sağlanması" gerektiği vurgulanmıştır. 

Devredilen (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) sosyal güvenlik kurumlanna tabi kişilerin 
maruz kaldıklan trafik kazası nedeniyle yapılan yardımlara ilişkin giderler ise, söz konusu kurumlarca 
kendi mevzuatlan çerçevesinde kazaya sebebiyet veren kişilerden veya bunların bağlı bulunduğu 
sigorta şirketlerinden tahsil edilmekte idi. 

Öte yandan, 17/04/2009 tarihli ve 5101719 sayılı yazı ile "14/11/2008 tarihinden sonra trafik 
kazası geçirmiş Kurumumuz sigortalılanna üniversiteler ile diğer bütün resmi ve özel sağlık kurum ve 
kuruluşlannın vermiş olduklan sağlık hizmetlerine ait varsa incelenmemiş faturalann ilgili sağlık 
kuruluşuna iade edilmesi, ödenmiş faturalar var ise belgeleri iade edilerek tutann ilgili sağlık hizmeti 
sunucusunun alacaklanndan mahsup edilmesi gerektiği" tüm Sosyal Güvenlik II Müdürlüklerimize 
bildirilmiştir. 

Sağlık Bakanlığı genelgeleri ile ortaya çıkan uygulamalar, özel sigorta şirketlerinin bu durum 
karşısındaki tutumlan, Sayıştay sorgulan ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanunu ile ikincil mevzuatlardaki hükümler karşısında; uygulama birliğine ulaşılarak ortaya 
çıkabilecek mağduriyetlerin önlenmesi için ilgili kurumlarla birlikte yürütülen çalışmalar halen devam 
etmektedir. 

Ancak, Kurumumuza gelen yazılardan; Özel Sigorta Şirketleri, Sağlık Bakanlığı ve 
Kurumumuz uygulamalan karşısında genel sağlık sigortalılan ve bunlann bakmakla yükümlü olduğu 
kişilerin maruz kaldıklan trafik kazalarına ait sağlık giderleri faturalannın hiçbir kurum tarafından 
karşılanmaması durumuyla karşı karşıya kaldıklan anlaşılmış olup; Kurumumuz sigortalılannın olası 
mağduriyetlerini engellemek adına özellikle aşağıda belirtilen trafik kazalan durumlanyla ilgili olarak; 

1- Trafik kazası olmakla birlikte 2918 sayılı Kanun ve ilgili Kanunlar kapsamında Zorunlu 
Mali Trafik Sigortası yaptırmak zorunda olmayan araçlann kanştığı trafik kazalanna ilişkin verilecek 
sağlık hizmet bedelleri, 

2- 2918 sayılı Kanun kapsamında Zorunlu Mali Trafik Sigortası yaptıran işletene (sürücü) 
ait sağlık hizmeti bedelleri, 
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3- Zorunlu Mali Trafik Sigortası kapsamında bulunmakla birlikte mağdurun ve diğer 3. 
kişilerin kusuru ve mücbir sebeplerin varlığı oranında sigorta şirketi tarafından karşılanmayan sağlık 
hizmetine ilişkin bedellerin, 

Kurumumuzca ödenmesi yönündeki çalışmalar devam etmektedir. 
Bu çerçevede soru önergesinde belirtilen Zorunlu Mali Trafik Sigortası kapsamında yer 

almayan sürücülerin trafik kazaları sonucu oluşan sağlık giderleri Kurumumuzca mevcut durumda 
ödenmekte olup, yukarıda belirtilen çalışmalar tamamlandığında sözkonusu sağlık giderleri de 
ödenecektir. 

75.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in, SGK'nın elektronik ortamda kişisel verileri 

toplamasına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer'in cevabı (7/11365) 

A ş a ğ ı d a k i s o r u l a r ı m ı n Çal ışma v e Sosya l G ü v e n l i k B a k a n ı Say ın Ö m e r 
DİNÇER t a r a f ı n d a n yazı l ı o l a r a k c e v a p l a n d ı r ı l m a s ı n ı s a y g ı l a r ı m l a 
d i l e r i m . 0 8 . 1 2 . 2 0 0 9 ^ ^ 

28 Eylül 2 0 0 9 Pazar t a r i h l i v e 2 7 0 1 1 sayıl ı R e s m i G a z e t e d e y e r a lan 5 5 1 0 
Sayıl ı K a n u n u n 8 ' inc i M a d d e s i n i n 7 ' inc i F ıkrasının U y g u l a n m a s ı H a k k ı n d a k i T e b l i ğ e 
v e 5 5 1 0 Sayı l ı K a n u n u n 1 0 0 ' ü n c ü M a d d e s i n i n U y g u l a n m a s ı H a k k ı n d a k i T e b l i ğ e 
g ö r e , y u r t t a ş l a r ı n b a n k a h e s a p l a r ı n d a n , k r e d i k a r t ı h a r c a m a l a r ı n a , e l e k t r i k su 
f a t u r a s ı ö d e m e l e r i n e , b o r s a d a k i h isse h a r e k e t l e r i n e k a d a r b ü t ü n b i l g i l e r i n i n 
Sosya l G ü v e n l i k K u r u m u ' n a (SGK) b i l d i r i l m e s i z o r u n l u k ı l ı nmış t ı r . Her ik i t e b l i ğ e 
g ö r e b a n k a l a r d a n , n o t e r l e r d e n , k a m u k u r u m k u r u l u ş l a r ı n d a n v e h a t t a GSM v e 
sab i t ha t l ı t e l e f o n ş i r k e t l e r i n d e n h e r t ü r l ü b i l g i l e r i n d ü z e n l i o l a r a k SGK'ya 
g ö n d e r i l m e s i z o r u n l u ha le g e t i r i l m i ş t i r . Bu t e b l i ğ l e r d e y a z a n b i l g i l e r d ış ında d a , 
h e r t ü r l ü b i l g i y i i s t e m e h a k k ı bu t e b l i ğ l e r s a y e s i n d e k u r u m a v e r i l m i ş t i r . 

Buna g ö r e , 

1 - Bu ik i t e b l i ğ i le o r t a y a ç ı k a n d u r u m , b i l g i n i n g i z l i l i ğ i n i n ih la l i a n l a m ı n a 
g e l m e m e k t e m i d i r ? Gene l Sağl ık S i g o r t a s ı i le i lg i l i p r i m l e r i n t a h s i l i n i t a k i p 
İ ç in , v a t a n d a ş l a r ı n h e r t ü r l ü b i lg is in i k e n d i n d e t o p l a y a c a k b i r d ü z e n l e m e y e 
g i d e n SGK, b u d ü z e n l e m e ile y e t k i s i n i a ş m a m ı ş mıd ı r? 

2 - B a n k a h e s a p l a r ı n d a n , borsa i ş l e m l e r i n e , e l e k t r i k su f a t u r a ö d e m e s i n e k a d a r 
t ü m b i l g i l e r i t o p l a y a c a k o lan SGK b u b i lg i l e r i ne y a p a c a k t ı r ? 

3- Ai le h a y a t ı n ı n g i z l i l i ğ in i İçeren b i l g i l e r e de s a h i p o l a c a k o l a n SGK bu 
b i l g i l e r i n ü ç ü n c ü k i ş i l e r i n e l ine g e ç m e s i n i e n g e l l e m e k iç in ne g ib i ö n l e m l e r 
a l a c a k t ı r ? 

4 - Yap ı lan d ü z e n l e m e ile ne a m a ç l a n m a k t a d ı r ? SGK'n ın t ü m y u r t t a ş l a r ı n h e r 
t ü r l ü b i l g i s i n e u l a ş m a s ı y e r i n e p r i m b o r c u o l a n y u r t t a ş l a r ı n m a l i d u r u m l a r ı 
İle i lg i l i b i l g i l e r e u l a ş m a s ı s a ğ l a n a m a z m ı y d ı ? 

5- Bu t e b l i ğ l e r i le SGK, k e n d i s i n i n y a p m a s ı g e r e k e n k o n t r o l i ş l e m i n i d i ğ e r 
k u r u m l a r a d e v r e t m i ş o l m u y o r m u ? 

6- B a k a n l ı ğ ı n b u u y g u l a m a s ı , t e l e f o n d i n l e m e l e r i m a n t ı ğ ı esas a l ı n a r a k m ı 
u y g u l a n m a y a k o n u l m u ş t u r ? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIGI'NA 

Av. Turgut DİBEK 
Kırklareli Milletvekili 

Adalet Komisyonu Üyesi 
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T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 

Sayı : B.13.2.SGK.0.65.03.01/01-9-6 

Konu : Kırklareli Milletvekili Av. Turgut DİBEK'e ait 04-01' 
(7/11365) Esas No'lu Yazılı Som Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 21/12/2009 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-18194 sayılı yazınız. 

Kırklareli Milletvekili Av. Turgut DİBEK'e ait 7/11365 Esas No'lu yazılı soru önergesi, 
Bakanlığımız ilgili birimlerince incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve değerlendirmeler 
ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

.Yazı ÖmerDİN£EB/ 
Bakan 

KIRKLARELİ MİLLETVEKİLİ SAYIN AV. TURGUT DİBEK'E AİT 
7/11365 ESAS NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAP 

Bilindiği üzere; kayıt dışı istihdamın önlenmesi, kişilerin sosyal güvenliklerinin 
sağlanması, Kurumca emeklilere ödenen aylıkların zamanında ve emeklilerin mağduriyetine 
sebebiyet verilmeden ödenmesi ve Kuruma borçlu olanların takip edilmesi amacıyla, tüm 
kamu kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak uygulamaların yerindeliği ve uygunluğu 
konusunda mutakabata varıldıktan sonra 31/5/2006 tarihli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sağlık Sigortası Kanununun 8 inci maddesinin yedinci fıkrası çerçevesinde ve 
28/8/2008 tarihli, 26981 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak Ekim 2008 ayı başında 
yürürlüğe giren "Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği"nin 13 üncü maddesinin ikinci 
fıkrasına dayanılarak hazırlanan "5510 sayılı Kanunun 8 inci Maddesinin Yedinci Fıkrasının 
Uygulanması Hakkında Tebliğ" ile 5510 sayılı Kanunun 100 üncü maddesi çerçevesinde ve 
"Sosyal Sigorta İşlemleri YÖnetmeliği"nin 129 uncu maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak 
hazırlanan "5510 Sayılı Kanunun 100 üncü Maddesinin Uygulanması Hakkında Tebliğ" 
28/9/2008 tarihli ve 27011 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmışlardır. 

Dolayısıyla istenilen bilgilerin dayanağı bizzat yasal düzenlemelerle hüküm altına 
alınmıştır. 

1/10/2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin yedinci 
fıkrasında; "Kamu idareleri ile bankalar, Kurumca sağlanacak elektronik altyapıdan 
yararlanmak suretiyle, Kurumca belirlenecek işlemlerde, işlem yaptığı kişilerin sigortalılık 
bakımından tescilli olup olmadığını kontrol etmek ve sigortasız olduğunu tespit ettiği kişileri, 
Kuruma bildirmekle yükümlüdürler." ve aynı Kanunun 100 üncü maddesinin birinci 
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fıkrasında; "5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşlar, döner sermayeli 
kuruluşlar ile diğer gerçek ve tüzel kişiler doğrudan, münferit olarak bilgi ve belge istenmesi 
hariç olmak üzere kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ise Kurumla 
yapılacak protokoller çerçevesinde, Devletin güvenliği ve temel dış yararlarına karşı 
ağır sonuçlar doğuracak haller ile özel hayat ve aile hayatının gizliliği ve savunma 
hakkına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla özel kanunlardaki yasaklayıcı ve 
sınırlayıcı hükümler dikkate alınmaksızın gizli dahi olsa Kurum tarafından kişilerin sosyal 
güvenliğinin sağlanması, 6183 sayılı Kanuna göre Kurum alacaklarının takip ve tahsili ile 
bu Kanun kapsamında verilen diğer görevler ile sınırlı olmak üzere istenecek her türlü 
bilgi ve belgeyi sürekli ve/veya belli aralıklarla vermeye, bilgilerin elektronik ortamda 
görüntülenmesini sağlamaya, görüntülenen bu bilgilerin güvenliğini sağlamaya, muhafaza 
etmek zorunda oldukları her türlü belge ile vermek zorunda oldukları bilgilere ilişkin 
mikrofış, mikrofilm, manyetik teyp, disket ve benzeri ortamlardaki kayıtlarını ve bu kayıtlara 
erişim veya kayıtlan okunabilir hale getirmek için gerekli tüm sistem ve şifreleri incelemek 
için ibraz etmeye mecburdurlar." hükümleri yer almaktadır. 

5510 Sayılı Kanunun 8 inci Maddesinin Yedinci Fıkrasının Uygulanması Hakkında 
Tebliğ, tamamen kayıt dışı istihdamın önlenmesine yönelik çıkanlmış olup, bu Tebliğle kayıt 
dışı çalışanlann bankalar ile diğer kurum ve kuruluşlarda işlem yaptıklan sırada sadece 
"kimlik bilgileri" ve "meslek bilgileri" istenerek, kayıt dışı çalışanlann sosyal güvenlik 
açısından kayıt altına alınması amaçlanmaktadır. Dolayısıyla bu Tebliğ kapsamında, kişilerin 
"kimlik bilgileri" ve "meslek bilgileri" dışında herhangi bir bilgi alınması söz konusu değildir. 

5510 Sayılı Kanunun 100 üncü Maddesinin Uygulanması Hakkında Tebliğ ise, 
Kurumca banka, kamu idareleri ve diğer kurumlardan bilgi ve belge isteme yetkisini 
içermekte olup, bu Tebliğ ile hem kayıt dışı istihdamın önlenmesi hem de Kurumca 
emeklilere ödenen ayhklann zamanında ve emeklilerin mağduriyetine sebebiyet verilmeden 
ödenmesi, Kuruma borçlu olanlann takip edilmesi ve bütün bu uygulamalann kamu kurum ve 
kuruluşlan ile işbirliği içinde gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. 

Aynca, 5510 Sayılı Kanunun 100 üncü Maddesinin Uygulanması Hakkında Tebliğin 
1 inci maddesinde; "...21/7/1953 tarihli ve 6183 saydı Kanuna göre Kurum alacaklarının 
takip ve tahsili ve 5510 sayılı Kanunla Kuruma verilen görevlerin yerine getirilmesi ile 
sınırlı olmak kaydıyla,..." ve aynı Tebliğin 5 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında; "Bilgi ve 
belgeler istenirken veya verilirken, Devletin güvenliği ve temel dış yararlanna karşı ağır 
sonuçlar doğuracak haller ile özel hayat ve aile hayatının gizliliği ve savunma haklarına 
ilişkin hükümler göz önünde bulundurulur." ifadeleri yer almaktadır. 

Buna göre; 
1) Her iki Tebliğ de 5510 sayılı Kanunun hükümlerine istinaden çıkanlmış olup, 

dayanağını açıkça Kanun hükümlerinden almaktadır. Amaçlanan, vatandaşın her türlü 
bilgisinin toplanması değil, Kanunla Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmiş olan yetki ve 
görevlerin yerine getirilmesidir. 

2) Tebliğ hükümlerinden de açıkça anlaşılacağı üzere, banka ve diğer kurum ve 
kuruluşlarda işlem yapan kişilerin sadece kimlik ve meslek bilgileri alınarak, bu kişilerin 
Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı ölüp olmadıklan sorgulanmakta ve kayıtlı olmayanlann 
kayıt altına alınması sağlanmaktadır. Aksi bir düşünce ile banka ve diğer kurum ve 
kuruluşlardan bu iki bilgi dışında hiçbir bilgi alınmamaktadır. 

3) Aile hayatmın gizliliğinin sağlanması hususu bizzat 5510 sayılı Kanunun 100 üncü 
maddesi ile garanti altına alınmış olup, aynı hükme ilgili Tebliğde de aynen yer verilmiştir. 
Kaldı ki, istenen bilgilerin hiçbiri aile hayatmın gizliliği kapsamında olmadığından, bu 
bilgilerin üçüncü kişilerin eline geçmesinden bahsedilmesinin de söz konusu olmayacağı 
açıktır. 

4) Yapılan düzenlemelerle ülkemizde oldukça yüksek olan kayıt dışı istihdam oranının 
makul seviyelere indirilmesi ve özellikle vatandaşîann sosyal güvenliklerinin sağlanmasında 
kolaylık getirilmesi amaçlanmıştır. Kaldı ki, çıkanlan Tebliğler sadece kişilerin Sosyal 
Güvenlik Kurumuna olan borçlannm takibini değil, Kurumun diğer görevleri ile ilgili 
işlemleri de kapsamaktadır. 
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5) 5510 sayılı Kanunun; 8 inci maddesinin yedinci fıkrası ile 100 üncü maddesine 
istinaden çıkarılan Tebliğlerle asıl amaçlanan, gerek kayıt dışı istihdamın önlenmesi/gerekse 
vatandaşlara kolaylık sağlanması ve sosyal güvenlikle ilgili işlemlerin zamanında yerine 
getirilmesinde bankalar ile diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliğinin sağlanmasıdır. 
Dolayısıyla, burada görevlerin devri değil, aksine işbirliğinin sağlanması söz konusudur. 

6) Her iki Tebliğ uygulaması ile telefon dinleme arasında bir bağlantı kurulamamıştır. 
19.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, kullanılmış makine ithalatına ilişkin sorusu ve Devlet 

Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan 'ın cevabı (7/11370) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA, 

Aşağıdaki soruların, Dış Ticaretten sorumlu Devlet Bakam Sayın Zafer ÇAĞLAYAN 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim. 

Bakanlığınıza bağlı Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 

2010 yılı ithalat rejiminde, yaş sınırı olmaksızın ve herhangi bir merciden izin 

alınmaksızın kullanılmış makinelerin ithalatının serbest bırakılmasının ülkemizde 

özellikle KOBİ'ler açısından çeşitli olumsuzluklara yol açacağı belirtilmektedir. Söz konusu 

mevzuat değişikliğiyle ilgili olarak; .-

1. Ülkemizde 2010 yılı itibariyle kullanılmış veya ikinci ( el . makinelerin yaş sınırı 

olmaksızın ithalatının serbest bırakılmasının gerekçeleri nelerdir? .M-M :••••<•• 

2. Söz konusu düzenlemenin, tüm makineler yerine, yeterli miktarcja^ye kalitede yerli 

imalatı bulunmayan bazı makine gruplarında ve en fazla 10 yaşa kadar ithalata izin 

verecek şekilde yeniden düzenlenmesi sağlanabilir mi? 

3. Yürürlükte olan Dâhilde İşleme Rejimine göre firmaların imalatta kullanacakları ara 

malların %80'ini ithal edebilmelerine imkân tanıyan düzenlemedeki ara malı ithalat 

oranının azaltılması düşünülmekte midir? 

4. İthalatı yapılacak kullanılmış makinelerin ihtiyacı olan sanayiciler tarafından 

yapılması ve belirli bir süre kullanılmadan üçüncü kişilere satılmasının önlenmesi 

nasıl sağlanabilecektir? 

5. Ülkemizin döviz kaybının ve eski makine pazarı haline gelmesinin önüne geçilmesi 

amacıyla Bakanlığınızca ne tür tedbirler alınmış ya da alınmaktadır? 

07.12.2009 

Prof. Dr. Alim IŞIK 

MHP Kütahya Milletvekili 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Dış Ticaret Müsteşarlığı 

Sayı : B.02.1.DTM.0.09.00.00 -

Konu : Yazılı Soru önergesi 
04.01.2010* 0 0 0 1 5 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 21/12/2009 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-18194 sayılı yazılan. 

Ügi'de kayıtlı yazılan eki Kütahya Milletvekili Sn. Alim IŞIK tarafından verilen 7/11370 
sayılı yazılı soru önergesine ilişkin cevap ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. ( \ 

Kütahya Milletvekili Sn. Alim IŞIK tarafından verilen 7/11370 sayılı yazılı soru önergesine ilişkin 
sorular ve cevaplar: 

Bakanlığınıza bağlı Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2010 
yılı ithalat rejiminde, yaş sımn olmaksızın ve herhangi bir merciden izin alınmaksızın kullanılmış 
makinelerin ithalatının serbest bırakılmasının ülkemizde özellikle KOBİ'ler açışından çeşitli 
olumsuzluklara yol açacağı belirtilmektedir. Söz konusu mevzuat değişikliğiyle ilgili olarak; 

Soru 1- Ülkemizde 2010 yılı itibariyle kullanılmış veya ikinci el makinelerin yaş sının olmaksızın 
ithalatının serbest bırakılmasının gerekçeleri nelerdir? 

Soru 2-Söz konusu düzenlemenin, tüm makineler yerine, yeterli miktarda ve kalitede yerli imalatı 
bulunmayan bazı makine gruplannda ve en fazla 10 yaşa kadar ithalata izin verecek şekilde yeniden 
düzenlenmesi sağlanabilir mi? 

Soru 5- Ülkemizin döviz kaybının ve eski makine pazan haline gelmesinin önüne geçilmesi amacıyla 
Bakanlığınızca ne tür tedbirler alınmış ya da alınmaktadır? 

Cevap 1,2,5- 31/12/1995 tarihli ve 22510 MUkerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İthalat 
Rejimi Kararı'nın 7 nci maddesinde yer alan ; "Eski, kullanılmış, yenileştirilmiş, kusurlu (defolu) 
ve yatık (zamanla dayanıklılığını yitirmiş) malların ithali izne tabidir." düzenleme gereği anılan 
ithalat izni Bakanlığıma bağlı Dış Ticaret Müsteşarlığı yetkisinde bulunmaktadır. 

EKLER: 
1- Cevap yazısı Devlet Bakanı 
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Diğer taraftan, ülkemizde üretimi ya da yeterli üretimi olmayan ve genelde üretim ve 
ihracata yönelik olarak yatırım malı mahiyetinde olan toplam 128 kalem (yaklaşık 800 adet 
G.T.İ.P) makina, cihaz ve aletler; 31/12/2008 tarihli ve 27097 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanan İthalat: 2009/9 sayılı "Eski, Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek 
Maddelere İlişkin Tebliğ" kapsamında 10 yaşından eski olmamak şartıyla (10 yaş dahil) ithaline 
doğrudan ilgili gümrük idarelerince izin verilmektedir. Anılan Tebliğ dışındaki kullanılmış 
eşyanın ithal talepleri ise Müsteşarlığımızca incelenmektedir. 

Anılan Tebliğ kapsamı eski, kullanılmış ve yenileştirilmiş eşyanın yaş tespitinin 
yapılmasında izlenecek usul ve esaslar ise Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri 
No:l) ve bu Tebliğde değişiklik yapan Gümrük Genel Tebliği (Seri No:2) ile düzenlenmiş olup 
25/03/2009 tarihli ve 27180 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 
11) ile yaş tespitini düzenleyen Gümrük Genel Tebliğlerinin (Seri No; 1 ve Seri No: 2) yürürlükten 
kaldırılması nedeniyle Gümrük Müsteşarlığı tarafından 1/1/2010 tarihinden sonra yaş tespiti 
yapılmayacaktır. 

Bu nedenle, İthalat Rejimi Kararı'nın 7 nci maddesi kapsamında kullanılmış ve 
yenileştirilmiş eşya ithalatına ilişkin daha etkin bir düzenleme yapılması hedeflenerek, gerek yaş 
tespitinin yapılmayacak olması nedeniyle oluşacak yasal boşluğun doldurulması gerekse karar 
sürecine sivil toplum kuruluşlarının dahil edilmesi ve bürokratik sürecin kısaltılması amacıyla söz 
konusu Tebliğ'in yeniden düzenlenmesi uygun görülmüştür. 

Konuya ilişkin olarak, öncelikle ilgili özel sektör birlik, dernek ve odalar bilgilendirilerek, 
ilgili tüm sivil toplum kuruluşlarının sürece katılımı sağlanmış, daha sonra onlardan alınan 
görüşler doğrultusunda 9 sayılı Tebliğ taslağı hazırlanmıştır. Yeni uygulamada Tebliğ 
kapsamında yer alan kullanılmış eşyaların EK IA, EK IB ve EK II olmak Üzere üç ayrı liste 
şeklinde tasnif edilmesi kararlaştırılmıştır. 

EK I (A) listesinde yer alan eşya ülkemizde yerli üretimi olmayan ve ağırlıklı olarak 
yatırım malı mahiyetinde olan makine ve cihazları kapsamaktadır. Bu nedenle, söz konusu eşya 
Dış Ticaret MUsteşarlığı'ndan izin yazısı alınmadan doğrudan ilgili gümrük idarelerinden ithal 

edilebilecektir. Bu listede sadece 310 adet Gümrük Tarife Pozisyonlu (G.T.P) eşya yer almakta 
olup, tüm makineleri kapsamamaktadır. 

EK I (B) listesinde yer alan eşya ise (toplam 599 adet G.T.P) ilgili kurumlardan uygunluk 
yazısı alınması şartıyla Dış Ticaret MUsteşarlığı'ndan izin alınmadan ithal edilebilecek eşyayı 
içermektedir. Bu listede, Ulaştırma Bakanhğı'nın (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü) uygunluk 
yazısı aranan sivil hava taşıtları ve bunların aksam, parçaları ile Denizcilik Müsteşarlığı'nın 
uygunluk yazısı aranan deniz araçları yer almaktadır. 

EK II listesinde yer alan kullanılmış yatırım malı niteliğindeki eşya ise (toplam 481 adet 
G.T.P) ithalatına izin verilmeden önce işlem bazında yerli üretim ve verimlilik açısından 
değerlendirmeye tabi tutulması gerekli görülen eşya olup sanayicilerin kendi ihtiyaçlarında 
kullanmaları ve geçerli kapasite raporunu ibraz etmeleri şartıyla Dış Ticaret Müsteşarhğı izin 
yazısı ile ithal edilecektir. Anılan eşyanın ithalinde firma müracaatları elektronik ortamda 
yapılacak; yerli üretimi olup olmadığı, teknolojisi, enerji verimliliği, çevre güvenliği ve insan 
sağlığı vb. kriterler göz önüne alınarak, talebin değerlendirilmesi esnasında ilgili üretici birlik, 
dernek ve odalardan elektronik ortamda görüş alınacaktır. 
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Bununla birlikte, denetimlerin etkin olabilmesi ve riskli eşyanın daha detaylı 
incelenebilmesi ve bakım onanm amacıyla ithal edilebilecek ürünlere kolaylık sağlamak amacıyla 
50 kg'dan ve 10 adetten az olan eşya ile yeni eşyanın CİF kıymeti dikkate alınarak belirlenen CİF 
birim kıymetin üzerinde olan eşya değerlendirme kapsamı dışına çıkarılmıştır. 

Diğer taraftan, kullanılmış eşya ithaline ilişkin mükellefler tarafından yapılan beyanların 
risk değerlendirilmesi yoluyla ithalattan sonra denetimine yönelik mevzuat alt yapısı 
oluşturulmuştur. Bu kapsamda, ithal edilen eşyanın yapılan beyana uygunluğu eşya kullanıma 
başladıktan sonra bile bulunduğu yerde denetlenebilecek veya ilgili kurumlara 
denetlettirilecektir. 

Aynca, yeni düzenleme ile kullanılmış ve yenileştirilmiş eşyaya ilişkin verilen izinler yeni 
eşya için geçerli olan standart ve diğer gereklilikleri ortadan kaldırmayacak şekilde 
yapılandırılmıştır. 

Sonuç olarak, geçmişte eşyanın yaşı en önemli kriter olarak belirlenmiş iken, yeni 
uygulamada kullanılmış makinenin fiyatının yaşla paralel olarak değiştiği dikkate alınarak 
kıymet kriteri getirilmiş ve belli bir değerin üzerinde dolayısıyla yaşça yeni makinelerin ithalatına 
doğrudan izin verilmiştir. 

Diğer taraftan, işlem bazında değerlendirme ve denetim imkanı sağlanmış olup 
değerlendirme sürecine meslek kurum ve kuruluşlarının görüşü de dahil edilmiştir. Bu çerçevede, 
ithali serbest olması gereken eşyanın ithali kolaylaştırılırken, kontrole tabi olması gereken eşya 
için etkin kontrol ve denetim mekanizması oluşturulmuştur. 

Ayrıca, söz konusu Tebliğ kapsamı dışında kalan tüm kullanılmış eşyanın (diğer tüm 
G.T.P'lan) ithalat talepleri 1/1/2010 tarihinden sonra da Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından 
incelenmek suretiyle sonuçlandırılacaktır. 

Soru 3-Yürürlükte olan Dahilde İşleme Rejimine göre firmaların imalatta kullanacaktan ara mallann 
%80'ini ithal edebilmelerine imkan tanıyan düzenlemedeki ara malı ithalat oranının azaltılması 
düşünülmekte midir? 

Cevap 3- Dahilde İşleme; Dünya piyasa fiyatlarında hammadde temin etmek suretiyle ihracatımızı 
artırmak, ihraç ürünlerimize uluslararası piyasalarda rekabet gücü kazandırmak, ihraç 
pazarlarımızı geliştirmek ve ihraç ürünlerimizi çeşitlendirmek amacıyla tasarlanmış ve yürütülen 
bir sistemdir. 

Dahilde işleme izin belgesi (DİİB)/dahilde işleme izni müracaatları; a) tthal eşyasının işlem 
görmüş ürünün elde edilmesinde kullanıldığının tespitinin mümkün olması, b) Türkiye Gümrük 
Bölgesindeki (serbest bölgeler hariç) üreticilerin temel ekonomik çıkarları ile Türk malı imajının 
olumsuz etkilenmemesi, c) İşleme faaliyetinin, katma değer yaratan ve kapasite kullanımını 
artıran bir faaliyet olması yanında, işlem görmüş ürünün rekabet gücünü ve ihraç potansiyelini 
artıran koşullar yaratıyor olması, ç) Firmaların dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinleri 
kapsamındaki performanstan, kriterleri çerçevesinde değerlendirilir. 

İhracat 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin "Belge/İzin Düzenlenmesi" başlıklı 
17 nci maddesinde "Dahilde işleme izin belgesi kapsamında döviz kullanım oranı azami % 
80'dir." hükmü yer almaktadır. Anılan Tebliğde, döviz kullanım oranı, "Dahilde işleme izin 
belgesi/dahilde işleme izni kapsamındaki CİF ithal (yurt içi alımlar hariç) tutannın FOB ihraç 
tutanna olan yüzde oranı" şeklinde tanımlanmıştır. Bu itibarla, dahilde işleme sistemi içerisinde 
ihraç edilen ürünlerdeki ülkemizde yaratılan katma değerin minimum % 20 seviyesinde olması 
zorunludur. 
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Bakanlığıma bağh Dış Ticaret Müsteşarlığının döviz kullanım oranına ilişkin sektörel 
tespitleri aşağıda yer almaktadır. 

' Tarım sektöründe, mamul ürün İhracatı öngören dahilde işleme izin belgelerinin ithalat 
kaleminde yer alan bazı ürünlere yurt içi alım şartı getirilmektedir. Bu bağlamda, mamul ürünler 
bünyesinde kullanılmakta olan un, çikolata, yer fıstığı (% 50 yurt İçi alım şartıyla) ve benzeri 
ürünlerin DİİB kapsamında ithalatına izin verilmemektedir. 

Ayrıca, dahilde işleme izin belgelerinin ithalat kısmında yer almamakla birlikte, mamul 
ürün bünyesinde kullanılan şekerin yurt içinden temin edilmesi sağlanmaktadır. Bu bağlamda, un 
ve unlu mamuller ihracatı öngören dahilde işleme izin belgelerinde, imalatçı-ihracatçı 
firmalarımız hak etmiş oldukları buğdayı ithal edebildikleri gibi TMO Genel Müdürlüğünden de 
temin edebilmektedirler. 

Tarım sektöründe azami döviz kullanım oranı % 80 olmakla birlikte söz konusu oran, 
sektörler ve projeler bazında % 10 seviyelerine kadar inebilmektedir, 

Sanayi sektörüne ilişkin tespitler ise aşağıda belirtilmektedir. 

Her ne kadar DİİB kapsamında döviz kullanım oranı % 80 ise de, son 4 (dört) yıllık veriler 
esas alındığında; bu oranın elektronik sektöründe % 72.4, elektrikli makinalar sektöründe % 
52.8, taşıt araçları sektöründe % 44.6 ve makin a imalat sektöründe İse % 31.2 olarak gerçekleştiği 
görülmektedir. Görüleceği üzere, elektronik sektörünün özelliği nedeniyle azami döviz kullanım 
oranına yaklaşılmakta, diğer sektörlerde ise bu oran daha düşük olarak gerçekleşmektedir. 
Elektronik sektöründe yer alan televizyon üretiminde, üretilen LCD TV lerin ara girdisinin 
önemli bir bölümünü panel oluşturmakta olup bütün olarak ithal edilmek zorunluluğu 
bulunmaktadır. 

Demir-çelik ve demir dışı metaller sektörü, yapısal olarak hammadde açısından yüksek 
oranda ithalata bağımlı sektörler olup bu sektörlerdeki döviz kullanım oranı gerçekleşmeleri % 
70 seviyelerine ulaşmaktadır. Ancak bu oran genel bir ortalama olup birçok DİİB de bundan daha 
yüksek oranda gerçekleşme olması muhtemeldir. Kağıt ve lastik sektöründeki döviz kullanım 
oranı gerçekleşmesi % 50 nispetindedir. Kimya sektörünün döviz kullanım oranı gerçekleşmesi % 
53 civarında olup kimya sektörünün temelde petrol türevlerinden oluşması nedeniyle sektör 
uluslararası fiyat dalgalanmalarından yoğun bir şekilde etkilenmekte bu durum da zaman zaman 
döviz kullanım oranının gerçekleşmesinin öngörülen oranın üzerinde olması sonucunu 
doğurmaktadır. Madeni eşya sektörü de kimya sektöründe olduğu gibi uluslararası fiyat 
dalgalanmalarından oldukça etkilenen bir sektör olup döviz kullanım oranı gerçekleşmesi % 35 
civarı olup uluslararası fiyat dalgalanmalarına bağlı olarak bu oran daha yukarıya 
çıkabilmektedir. Orman ürünleri sektörü içerisinde, özellikle kaplama ihracatı yapan firmaların 
düşük katma değerle üretim yapmakta ve tomruğun yurt içinde pahalı olması nedeniyle yoğun 
ithalat yaptıkları gözlenmekte ve bu da döviz kullanım oranının anılan alt sektör için daha yüksek 
gerçekleşmesine sebep olmaktadır. 

Soru 4- İthalatı yapılacak kullanılmış makinelerin ihtiyacı olan sanayiciler tarafından yapılması ve 
belirli bir süre kullanılmadan üçüncü kişilere satılmasının önlenmesi nasıl sağlanabilecektir.? 

Cevap 4- Hem mevcut uygulamada hem de yeni düzenlemede; Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından 
verilen izinlerde, eşyanın ekonomik ömrü, yerli üretim durumu, yatırıma katkısı, yaratacağı 
katma değer, üretim, istihdam ve ihracata olan etkileri, yatırımın yapılacağı yerin kalkınmışlık 
açısından statüsü diğer ilgili mevzuat hükümleri de saklı kalmak kaydıyla dikkate alınmakta olup 
bu çerçevede, ithalatı yapılan kullanılmış eşyaların daha sonra üçüncü kişilere satılmasını 
önleyecek bir düzenleme yapılmasının yararlı olmayacağı düşünülmektedir. 
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M E C L I S S O R U Ş T U R M A S ı R A P O R L A R ı 

GENEL GÖRÜŞME V E MECLÎS ARAŞTLRMASI 
Y A P ı L M A S ı N A D A I 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 TASARI V E TEKLIFLERI İLE 
K O M I S Y O N L A R D A N G E L E N D I Ğ E R I Ş L E R 

E G E M E N L İ K K A Y I T S I Z Ş A R T S I Z M İ L L E T İ N D İ R 



DANIŞMA KURULU 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.) 

GRUP ÖNERİSİ 
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.) 

KOMİSYON TOPLANTILARI 

* Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 
06.01.2010 Çarşamba - Saat: 10.30 

* Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 
Komisyonu 
07.01.2010 Perşembe - Saat: 10.30 
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1 - BAŞKANLıĞıN G E N E L K U R U L A SUNUŞLARı 

2 - Ö Z E L G Ü N D E M D E Y E R ALACAK İŞLER 

3 - SEÇİM 

>cb< 

4 - OYLAMASı YAPıLACAK IŞLER 

5 - MECLIS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

6 _ G E N E L GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI 
YAPıLMASıNA D A I R Ö N G Ö R Ü Ş M E L E R 



7 - SÖZLÜ SORULAR 

1. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, dünya zenginleri listesindeki kişilerin vergi borcu olup 
olmadığına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/646) (1) 

2. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, bir okulda yaşanan bir olaya ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/661) 

3. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, bir ilköğretim okulunun yapımı ile ilgili bir 
iddiaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/666) 

4. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, bir ilköğretim okulunun programdan 
çıkartılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/667) 

5. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, bir ilköğretim okulunun yapılacağı köyün 
seçimine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/669) 

6. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, sulama birliklerinin elektrik borçlarına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/674) 

7. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, muz fiyatlarındaki artışa ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/678) 

8. - 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) 

9. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, liselerde madde bağımlılığı ve uyuşturucu 
araştırmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/705) 

10. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, kuraklıktan etkilenen üreticilerin 
desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/708) 

11 . -Van Milletvekili Özdal Üçer'in, taşımalı eğitim gören öğrencilerin ayrı sınıflara 
alınmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/715) 

12. - Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Gönen'de kurulması planlanan çimento 
fabrikasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/725) 

13. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, beden eğitimi öğretmenlerinin istihdamına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/732) 

14. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Türkçe öğretmenlerinin hizmet içi eğitimlerine 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/733) 

15. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, inşaat girdilerindeki maliyetlerin 
azaltılmasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/741) 

16. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tarım Kredi Kooperatifine borcu olan çiftçilere 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/744) 

17. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, lise son sınıf öğrencilerinin rapor alarak okula 
gitmemesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/756) 

18. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, Pendik Veteriner Araştırma 
Enstitüsündeki ilaç kontrollerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/761) 

19.-Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, akaryakıttaki vergilerin azaltılmasına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/769) 

(1) Bir birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
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20. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, Doğanyurt İlçesinin ortaöğretim 
kurumu ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/779) 

21.-Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, sabit gelirlilerin maaşlarının iyileştirilmesine 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/783) 

22. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, çocuk nörologu olmayan ilimize ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/789) 

23. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Erbaa'ya geçici fındık alım merkezi açılmasına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/808) 

24. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, patates üreticiliğine ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/809) 

25. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, gübredeki KDV oranlarına ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü som önergesi (6/810) 

26. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Erzurum'da OKS sınavında yaşanan bir aksaklığa 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/815) 

27. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, ithalatta koruma önlemlerine ilişkin Devlet 
Bakanından (Mehmet Zafer Çağlayan) sözlü soru önergesi (6/824) 

28. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, yabancı bankalardan ipotek karşılığı zirai kredi 
kullanılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/830) 

29. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, halkın beslenme biçim ve alışkanlıklarının 
araştırılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/834) 

30. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, yeme-içme yerlerinin denetimlerine ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/839) 

31. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Reşadiye'deki uzman doktor açığına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/843) 

32. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, hayvancılıkta kaba yem sıkıntısı riskine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/844) 

33. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, ihalelere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/847) 

34. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, KİT'lerin ihalelerine ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından (Cemil Çiçek) sözlü soru önergesi (6/849) 

35. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, TMO yönetiminin ödüllendirilmesine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/854) 

36. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, TMO'nun fındık alımına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/860) 

37. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığından hayatını 
kaybedenlere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/872) 

38. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığına karşı 
bilinçlendirmeye ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/873) 

39. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığına karşı 
uluslararası çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/874) 

40. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığına karşı aşı 
geliştirilmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/875) 

41. -Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, TEDAŞ'ın vadesi geçmiş alacaklarına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/876) 

42. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, veteriner hekimlerin mali haklarının 
iyileştirilmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/878) 
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43. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, vergi borcu nedeniyle yurt dışına çıkış tahdidi 
uygulamasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/880) 

44. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, standart dışı mallara karşı alınan ithalat tedbirlerine 
ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Zafer Çağlayan) sözlü soru önergesi (6/884) 

45. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, elektrik zammı ile ilgili açıklamasına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/885) 

46. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, özelleştirme gelirlerine ve istihdama yönelik 
yatırımlara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/886) 

47. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, kayıt dışı ekonomiye ilişkin Maliye Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/887) 

48. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde Üniversitesinde Tıp Fakültesi açılmasına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/891) 

49. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde Üniversitesinde Ziraat Fakültesi açılmasına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/892) 

50. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde Üniversitesinde Hukuk Fakültesi açılmasına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/893) 

51. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, ikili ticaret anlaşması yapılan ülkelere ilişkin Devlet 
Bakanından (Mehmet Zafer Çağlayan) sözlü soru önergesi (6/894) 

52. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, tüketiciyi mağdur eden ithal mallara karşı tedbir 
alınmasına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Zafer Çağlayan) sözlü soru önergesi (6/895) 

53. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, dahilde işleme rejiminin denetimine ilişkin Devlet 
Bakanından (Mehmet Zafer Çağlayan) sözlü soru önergesi (6/896) 

54. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, ihracatçıların karşılaştıkları bürokratik işlemlere 
ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Zafer Çağlayan) sözlü soru önergesi (6/897) 

55. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Tunceli Üniversitesinin kuruluş işlemlerine ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/900) 

56. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, kuraklıktan etkilenen illere mazot ve gübre 
desteğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/901) 

57. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, sağlık kurumlarındaki yolsuzluk iddialarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/913) 

58. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, RTÜK'e alınan personele ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/914) 

59. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Kayısı Festivalindeki yemek duasına 
ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Çelik) sözlü soru önergesi (6/918) 

60. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, çiftçilerin sulama suyunda kullandıkları 
elektrik borçlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/922) 

61.-Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, kaçak etlere ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/926) 

62. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, keneye karşı bazı önlemlere 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/927) 

63. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, bir sağlık ocağının personel ihtiyacına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/936) 

64. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep'in eğitimdeki başarı düzeyine 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/941) 

65. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, TOKİ hakkında düzenlenen YDK raporlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/942) 
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66. - Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, fındık politikasına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/945) 

67. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'ta Güzel Sanatlar Fakültesi kurulmasına 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/948) 

68. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep'te böbrek nakli merkezi kurulmasına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/955) 

69. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, TOKİ'nin arsa değerlendirmelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/957) 

70. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir arazideki imar değişikliğiyle ilgili iddialara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/962) 

71. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, Kastamonu'daki yol yapım 
çalışmalarının uzamasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/964) 

72. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Almanya'daki bir dernekle ilgili dava 
çerçevesindeki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/966) 

73. - Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır'ın, bebek ölümleri meydana gelen bir hastanenin 
denetimine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/967) 

74. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Almanya'daki bir dernekle ilgili iddialara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/968) 

75. - Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır'ın, Silopi'deki öğretmenlere banka promosyonu 
ödenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/973) 

76. - Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır'ın, Şırnak'daki eğitim ihtiyaçlarına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/974) 

77. - Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır'ın, Şırnak'da öğretmen ve idarecilerin görev 
yerlerinin değiştirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/975) 

78. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir derneğin incelenmesine ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/976) 

79. - Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, TMO'nun fındık alımına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/977) 

80. - Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, fındık alım politikasına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/978) 

81. - Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, TMO'nun fındık alımındaki bazı sorunlara ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/979) 

82. - Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, TMO'nun fındık alım merkezlerine ve kayıt dışı 
üretime ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/980) 

83. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat Devlet Hastanesine MR cihazı alımına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/984) 

84. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'taki domates üreticilerinin mağduriyetine 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanında sözlü soru önergesi (6/985) 

85. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'daki yatak işgal oranlarına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/986) 

86. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'ın bazı ilçelerindeki öğretmen açığına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/987) 

87. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, yeni ders kitaplarına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/988) 

88. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'ın bazı ilçelerindeki sağlık personeli açığına 
ilişkin Sağlık Bakanında sözlü soru önergesi (6/989) 
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89. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, DSİ'nin verdiği HES yapım izinlerine ilişkin Çevre 
ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/991) 

90. - Van Milletvekili Özdal Üçer'in, öğretim yılı hazırlık ödeneğine ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/994) 

91. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, özel kalem müdürlüklerine yapılan atamalarla ilgili 
iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/995) 

92. - Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır'ın, gıda bankacılığı yapan dernek ve vakıflara 
yapılan yardımlara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/996) 

93. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir derneğin soruşturulmasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/998) 

94. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, oğlunun ve RTÜK Başkanının Almanya 
seyahatlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/999) 

95. - Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak'ın, Sultanhisar fidan yetiştirme üretim alanının 
ihalesine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1000) 

96. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, THY Malatya merkez ofisinin 
kapatılmasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1005) 

97. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, THY çağrı merkezindeki işten 
çıkarmalara ilişkin Maliye Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/1006) 

98. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir şirketin bazı iş ve işlemlerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1008) 

99. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Avrupa Konseyinin yolsuzlukla ilgili bir raporuna 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1009) 

100. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, ihracattan sağlanan dövize ilişkin Başbakandan 
sözlü som önergesi (6/1011) 

101.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Avrupa Konseyinin yolsuzlukla ilgili bir 
raporuna ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1013) 

102. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, sulamada kullanılan elektrik 
borçlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1017) 

103. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, DSİ'nin sulama birliklerine 
devrettiği su kanallarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü som önergesi (6/1018) 

104. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İETT'nin VIP otobüsü kiralamasıyla ilgili 
iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1021) 

105. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Orta Asya Türk devletlerindeki Türkçe eğitim 
veren okulların denetimine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1026) 

106. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, çocuklara yönelik yayınların denetimine ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/1027) 

107. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, anaokullarında Türkçe ile ilgili çalışmalara 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1028) 

108. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, kuraklıkla ilgili kararnamenin uygulamasına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1033) 

109. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, AK Parti Gümüşhane İl Başkanı hakkındaki bazı 
iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1034) 

110.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, Doğanyurt Lisesinin öğretmen 
ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1035) 

111. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, ek ödemeler somasında kamu çalışanları 
arasındaki ücret dengesizliğine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1036) 
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112.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'taki okulların spor salonu ihtiyacına 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1037) 

113. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, yükseköğrenim öğrencilerinin yurt ihtiyacına 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1038) 

114.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, THY dış hat seferlerinde bazı gazetelerin 
alınmadığı iddiasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1039) 

115. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Topkapı Sarayındaki personel durumuna ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1040) 

116. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, ulaşımda akaryakıt desteği sağlanmasına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1041) 

117. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, kuraklık tespit çalışmalarına ve ödemelere 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1042) 

118.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, çiftçilerin kuraklık zararlarının 
ödenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1044) 

119. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, vergi cenneti ülkeler listesinin ilanına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1045) 

120. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, THY'deki çağrı merkezlerinde çalışanlara 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1047) 

121. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, TV dizilerine ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/1049) 

122. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, KÖYDEŞ Projeleri için aktarılan ödeneğe ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1053) 

123. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, biyogüvenlik ve biyoçeşitlilik çalışmalarına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1054) 

124. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, kayıt dışı gıda üretiminin denetimine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1055) 

125. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, suni bal üretiminin denetimine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1056) 

126. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Türk Gıda Kodeksi hazırlanıp hazırlanmadığına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1057) 

127. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, nişasta bazlı tatlandırıcı üretimine ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1058) 

128. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, polisin dur ihtarına uymadığı için öldürülen 
kişilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1059) 

129. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Büyük Tarabya Otelinin özelleştirilme ihalesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1060) 

130. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlere ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1062) 

131. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, doğalgaz ve elektrik zamlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1063) 

132. - Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın, doğalgaz zammının nedenlerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1065) 

133. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, kuruyemiş ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1066) 

134.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, kefaletinden dolayı icra takibine uğrayan, 
kooperatif üyesi çiftçilere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1071) 

- 9 - 44 ÜNCÜ BİRLEŞİM 



7 - S Ö Z L Ü S O R U L A R 

135. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Doğu ve Güneydoğu'ya yönelik ekonomik ve 
sosyal projelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1072) 

136. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, çiftçilere gübre ve mazot avantajı sağlanmasına 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1073) 

137. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, dikey geçiş yapan üniversite öğrencilerinin sınıf 
geçme prosedürlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1075) 

138.- Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, Bolu Valisinin Cumhuriyet Bayramı 
kutlamalarındaki konuşmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1077) 

139.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, soruşturma açılan bir dernekle ilgili 
televizyon yayınına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru 
önergesi (6/1078) 

140. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, bazı et ürünlerinin ve ithal gıdaların denetimine 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1079) 

141. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, TÜİK'in bazı verileri üzerindeki tartışmalara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1082) 

142. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, sözleşmeli ve geçici personelin tayinlerdeki 
sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) sözlü soru önergesi (6/1084) 

143. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Karkamış Sınır Kapısına ilişkin Devlet 
Bakanından (Hayati Yazıcı) sözlü soru önergesi (6/1087) 

144. - Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın, havadan müdahale yapılmayan bir orman 
yangınına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1088) 

145. - Batman Milletvekili Bengi Yıldız'ın, Batman'daki su sorununa ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1090) 

146. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, çiftçilerin sulamada kullanılan elektrik 
borçlarına ödeme kolaylığı sağlanmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1091) 

147. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Antalya'da kilim dokumacılığının 
canlandırılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1093) 

148. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'te tarımın geliştirilmesine 
yönelik projelere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1094) 

149. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, bazı sivil toplum kuruluşlarına yönelik 
yaptırımlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1095) 

150. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Zorunlu Okul Öncesi Eğitim Projesine 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1096) 

151. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, öğretmenlerin özlük haklarının iyileştirilmesine 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1097) 

152. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, madencilik sektörünün desteklenmesine ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1098) 

153. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, jeoloji mühendislerinin istihdamına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1099) 

154. - Batman Milletvekili Bengi Yıldız'ın, liselerde bazı derslerin verilmesine ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1104) 

155. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Habur Gümrük Kapısındaki araç kuyruğuna 
ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) sözlü soru önergesi (6/1105) 

156. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, suçluluğun önlenmesine yönelik sosyal 
projelere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1108) 
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157. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, okulların ödeneğine ve katkı payı taleplerine 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1109) 

158. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, arabuluculuk girişimlerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1111) 

159. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, şoför ve nakliyecilerden istenen belgelere ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1114) 

160. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, hazır kıyma satışına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1115) 

161.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, sosyal yardıma konu kömürlerin torba 
alımına ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) sözlü soru önergesi (6/1117) 

162. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Alevi taleplerine ilişkin Devlet Bakanından 
(Faruk Çelik) sözlü soru önergesi (6/1118) 

163. - Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, kamu idarelerinin bütçelerinden yardım 
yapılan sivil toplum kuruluşlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1119) 

164. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Habur Sınır Kapısındaki yoğunluğa ilişkin 
Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) sözlü soru önergesi (6/1120) 

165. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, tarım sektöründe istihdamın artırılmasına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1123) 

166. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, üreticilerin kredi sorununa ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1124) 

167. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Ergenekon Soruşturmasıyla ilgili bazı hususlara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1125) 

168. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, Aksaray'ın, ÇATAK kapsamına alınmasına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1127) 

169. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, bazı KİT personelinin ücretini 
düşüren bir Tebliğe ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1128) 

170. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep'teki yönetici atamalarına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1129) 

171. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, esnafa sicil affı çıkarılmasına ve inşaat 
sektörünün canlandırılmasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1131) 

172. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, BOTAŞ'ın limit içi teminat mektubu 
istemesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1135) 

173. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, TRT'deki bazı personel hareketlerine ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/1136) 

174.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, branş öğretmenliklerine yapılan bazı 
atamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1137) 

175. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, doğalgaz satışında taksit yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1138) 

176.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, TOKİ'nin "Yoksula Konut" Projesine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1139) 

177. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Ankara Büyükşehir Belediyesinin bazı 
harcamalarına ve BOTAŞ'a borcuna ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1140) 

178. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Bakırköy ve Bahçelievler'deki 
asayiş olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1141) 

179. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, öğrenim ve harç kredilerinin geri ödemesine 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1142) 
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180. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir firmanın rüşvet dağıttığı iddialarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1143) 

181. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in; Gaziantep'in rekabetçilik endeksindeki 
yerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1144) 

182.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, kamudaki tasarruf çalışmalarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1146) 

183. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, eczacılar ve eczaneler hakkındaki kanunda 
değişiklik yapılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1147) 

184. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, eczanelerin reçete üzerinden tahsil ettiği 
muayene ücretlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1149) 

185. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, eczacıların yaptığı bazı işlemlere ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1150) 

186. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, kapanan eczanelere ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1151) 

187. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, Aksaray'ın su ihtiyacını karşılayan baraja 
ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1155) 

188.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Zile-Artova yolunun asfaltlanmasına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1159) 

189. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, köy korucularının özlük haklarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1160) 

190. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Ankara Büyükşehir Belediyesinin yakacak 
yardımlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1162) 

191. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, KİT Yönetim Kurulu üyelerinin gelir vergisi 
ödemelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1163) 

192. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, bir meranın kiraya verilmesine ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1164) 

193.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Niksar'daki bir yolun bakımına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1165) 

194. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Turhal ve Niksar'da arıtma tesisi kurulmasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1166) 

195. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Balıkesir Müftülüğünün bir hutbesine ilişkin 
Devlet Bakanından (Faruk Çelik) sözlü soru önergesi (6/1168) 

196. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Şanlıurfa Valisinin bir parti 
etkinliğine katıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1169) 

197. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep Büyükşehir Belediyesince 
yaptırılan bir merkeze ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1170) 

198. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep Büyükşehir Belediyesince 
yaptırılan bir merkeze ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1171) 

199. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'in sağlık hizmetlerindeki bazı 
ihtiyaçlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1172) 

200. - Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş'ın, sözleşmeli personele ilişkin Devlet 
Bakanından (Hayati Yazıcı) sözlü soru önergesi (6/1176) 

2 0 1 . - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, TÜRKSOY'un bütçesine ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1179) 

202. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, fosforik asit ithaline ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1180) 
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203. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, imar tadilatlarına ve meslek odalarının 
tutumuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1181) 

204. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Erbaa Devlet Hastanesindeki uzman doktor 
eksikliğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1182) 

205. - 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) 

206. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'taki çiftçi eğitimine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1188) 

207. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'taki sebze ve meyve üretimine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1189) 

208. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'ta orman köylülerine kullandırılan 
kredilere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1190) 

209. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'taki soğuk hava depolarına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1191) 

210. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İstanbul'daki hizmet binasının taşınmasına 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1195) 

211 . - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, yerel yönetimlerin harcamalarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1199) 

212. - Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, hazırlandığı iddia edilen bir kanun tasarısı 
taslağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1202) 

213. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, hak etmeyen kişilere yeşil kart verenlerin 
soruşturulmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1203) 

214. - Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, personel arasındaki ücret farklılıklarına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1204) 

215. - Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, denetim tazminatı alamayan bazı personele 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1205) 

216. - 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) 

217. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, öğrenci affından askerlik sorunları nedeniyle 
yararlanamayanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1207) 

218. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Antalya'da bir parktaki ağaç kesimine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1209) 

219. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Şahinbey Belediyesinin faaliyet raporuna 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1210) 

220. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İstanbul'daki bir bina inşaatına ilişkin 
Başbakandan sözlü som önergesi (6/1211) 

221. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, memurlardan alman tedavi katılım payına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1213) 

222. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, doğum vakalarına ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü som önergesi (6/1214) 

223. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, sosyal hizmet uzmanı istihdamına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1215) 

224. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ağrı-Eleşkirt'teki yatırımlara ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1216) 
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225. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ağn-Doğubeyazıt'taki içme suyu şebekelerine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1217) 

226. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ağrı-Diyadin'deki sağlık ocaklarına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1218) 

227. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ağrı-Taşlıçay'daki okulların ihtiyaçlarına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1219) 

228. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'te PTT dağıtıcısı yetersizliğine 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1221) 

229. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'te engelli raporlarının 
çabuklaştırılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1222) 

230. - Mersin Milletvekili Akif Akkuş'un, otuz yaş üstü araç sahiplerinin sorunlarına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1223) 

231. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Davos'taki Gazze Panelinin moderatörüne ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1224) 

232. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, besi kredilerine ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1225) 

233. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, çeklerle ilgili kanunun Türk Ceza Kanununa 
uyumlaştırılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1227) 

234. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, sözleşmeli ve ücretli öğretmenlik uygulamalarına 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1229) 

235. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin bir 
ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1231) 

236. - 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) 

237. - Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, okulların elektrik borçlarına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1234) 

238. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, Adıyaman'daki bir yolun durumuna ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1235) 

239. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, Adıyaman-Kahta yoluna ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1236) 

240. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, kamu idarelerinin bütçelerinden 
Adıyaman'daki sivil toplum kuruluşlarına yapılan yardımlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1237) 

2 4 1 . - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Arapgir-Divriği yolundaki asfalt 
çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1239) 

242. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Hekimhan-Kuluncak yolunun 
genişletilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1242) 

243. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Arapgir-Arguvan yoluna ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1243) 

244. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Çelikhan-Yeşilyurt yolunun 
tamamlanmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1245) 

245. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Kuluncak-Darende yolunun 
genişletilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1246) 

246. - İstanbul Milletvekili Ufuk Uras'ın, bir caminin restorasyonuna ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/1247) 
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247. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, GAP'a ilişkin Devlet Bakanından (Cevdet 
Yılmaz) sözlü soru önergesi (6/1248) 

248. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, ziraat mühendisi ve veteriner hekim kadrolarına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1249) 

249. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, hastanelerdeki yanık ünitelerine ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1250) 

250. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, onkoloji hastanesi ihtiyacına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1251) 

251. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, hekim ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1252) 

252. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, sağlıktaki yabancı yatırımlara ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1253) 

253. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir işletmenin bir vergi düzenlemesinden 
yararlanıp yararlanmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1254) 

254. - Tunceli Milletvekili Kamer GENC'in, İstanbul'da kamu hizmetine ayrılan alanların 
imar değişikliğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1255) 

255. - 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) 

256. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, PTT'nin anonim şirket statüsüne alınarak 
özelleştirileceği haberlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1259) 

257. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, sözleşmeli sağlık personeline kadro 
verilmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1261) 

258. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, işsizlik sigortası ödemelerine ve çalışma 
hayatına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1262) 

259. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, seçim sürecinde yapılan sosyal yardımlara 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1263) 

260. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, orman yangınları için yapılan uçak 
kiralama ihalesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1264) 

261. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, orman yangınları için yapılan 
helikopter ihalesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1265) 

262. - Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş'ın, hematoloji ünitelerine ve uzmanlarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1266) 

263. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, ilköğretim müfettişlerinin özlük haklarına 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1267) 

264. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Aksaray-Eskil'deki içme suyu şebekelerine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1268) 

265. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Aksaray-Güzelyurt'taki yatırımlara ilişkin 
Sağlık Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/1269) 

266. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Aksaray Merkez'deki sağlık ocaklarına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1270) 

267. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Aksaray-Ortaköy'deki okulların bazı sorunlarına 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1271) 

268. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Aksaray-Sarıyahşi'deki okulların bazı 
sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1272) 
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269. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, belediyelerin seçim öncesi imar 
değişikliklerine ve ihalelerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1273) 

270. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Karabağ'ın işgaliyle yurtlarından ayrılanlara 
yapılan yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1275) 

2 7 1 . - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir milletvekili hakkındaki iddiaya ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1276) 

272. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanının aldığı 
iddia edilen binaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1277) 

273. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Ankara'nın doğalgaz dağıtım ihalesine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1278) 

274. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, bir medya grubuna verilen vergi cezasına 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1279) 

275. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, sosyal yardımların seçim malzemesi yapıldığı 
iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1281) 

276. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin sanat ve 
meslek eğitimi kursları ihalesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1282) 

277. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Gazze için yapılan bağışlara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1283) 

278. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, "varlık barışı" uygulamasına ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1284) 

279. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, BOTAŞ yöneticileri hakkında soruşturma 
izni verilmemesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1285) 

280. - Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, bir tebliğde yapılan yoğurtla ilgili değişikliklere 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1286) 

281. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Aydın'da seçim çalışmaları sırasında bir 
çocuğun hırpalandığı haberlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1287) 

282. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin bazı mali 
işlemlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1288) 

283. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, seçim çalışmalarına ve ekonomik sorunlara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1290) 

284. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, bir okulda öğrencilerden para istenmesine 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1291) 

285. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Aspendos Tiyatrosu yakınında faaliyet gösteren 
taş ocağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1292) 

286. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir gazeteciye ait olduğu iddia edilen günlüklere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1293) 

287. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bir ihalesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1294) 

288. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin fazladan su 
parası tahsil ettiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1296) 

289. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, RTÜK Başkanının gayrimenkullerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1297) 

290. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin doğalgaz 
satışına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1298) 
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291 . - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, tarımsal ürün ithalatına ilişkin Devlet 
Bakanından (Mehmet Zafer Çağlayan) sözlü soru önergesi (6/1299) 

292. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, askerlik borçlanmasına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1300) 

293. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı 
hakkında verilen soruşturma izinlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1301) 

294. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, Tuzhanı restorasyonuna ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1302) 

295. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Batman-Sason'daki okulların ihtiyaçlarına 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1303) 

296. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Batman-Hasankeyf teki köylerin su şebekelerine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1304) 

297. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Batman-Beşiri'deki sağlık ocaklarına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1305) 

298. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, NATO Genel Sekreterliği konusundaki tutuma 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1306) 

299. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, ekonomik sorunlara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1307) 

300. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, taksi sürücülerinin sosyal 
güvenliklerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1308) 

301. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Malatya katı atık tesisine ilişkin 
Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1309) 

302. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Malatya Belediyesine bağlanan bir 
belediyeye ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1310) 

303. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, İstanbul Atatürk Havalimanına 
ulaşım sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1311) 

304. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, bir köyün içme suyu sorununa 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1312) 

305. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'te eğitimdeki fiziki sorunlara 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1314) 

306. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, deterjanların sağlığa etkilerine ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1315) 

307. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep-Şanlıurfa karayoluna ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1317) 

308. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'm, seçimlerle ilgili açıklamasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1318) 

309. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir dernekte yapılan aramalarda burs kayıtlarına 
el konulmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1320) 

310. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, kamuda hizmet alımı ile çalıştırılan elemanların 
durumlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1322) 

311 . - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, trafik cezaları tahsilatına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1325) 

312. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, bütçe revizyonuna ve temel ihtiyaç 
maddelerinde KDV indirimine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1326) 

313 . - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, özürlü istihdamına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1329) 
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314. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, sosyal güvenlik kurumlarının geri 
ödemelerine yönelik yatırımlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi(6/1330) 

315. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, yabancı yatırımlara ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1331) 

316. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, tarımsal sulama amaçlı elektrik abonelerinin 
borçlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1334) 

317. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bir ihalesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1335) 

318. - Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, İşsizlik Sigortası Fonunun kullanımına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1336) 

319 . - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'taki TOKİ projelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1337) 

320. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, emeklilere yapılan ödemelerin iyileştirilmesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1338) 

321. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, bir kasabanın yolunun asfaltlanmasına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1339) 

322. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, Konya-Aksaray bölünmüş yoluna ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1341) 

323. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, Kulu-Aksaray bölünmüş yoluna ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1342) 

324. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, lise son sınıf öğrencilerinin rapor alarak okula 
gitmemesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1343) 

325. - 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) 

326. - Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, İsviçre'nin Türkiye-Ermenistan görüşme
lerindeki arabuluculuğuna ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1346) 

327. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, fizyoterapistlerin yetki ve sorumluluklarının 
düzenlenmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1347) 

328. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, yapılandırılan vergi borçlarını 
ödeyemeyenlerin durumuna ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1348) 

329. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Deniz Feneri dava dosyasına ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1349) 

330. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, belediye işçilerinin özlük haklarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1350) 

331 . - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, düşük nüfuslu belediyelerin mali durumlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1351) 

332. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, yurt dışında yüksek öğrenim yapan öğrencilere 
öğrenim kredisi verilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1352) 

333. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Malatya-Nemrut yoluna ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1357) 

334. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, yangın söndürmek amacıyla uçak 
ve helikopter alımı ihalesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1359) 

335. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Ağın Köprüsü ve feribot yoluna 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1361) 
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336. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, emekli maaşlarının iyileştirilmesine ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1362) 

337. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, KPSS sonuçlarına göre 
yerleştirmedeki sisteme ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) sözlü soru önergesi (6/1363) 

338. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, bir sulama projesine ilişkin Çevre 
ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1364) 

339. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, bir köyün su sıkıntısına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1365) 

340. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, yurt dışına giden milletvekillerine ilişkin 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/1409) 

341. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Meclis TV'nin bir yayınına ilişkin Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/1410) 

342. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Silivri Cezaevindeki tutukluların sağlık 
sorunlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1366) 

343. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Başbakanlığa yeni uçak alımına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1367) 

344. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep TEDAŞ Müdürlüğünün 
oluşturduğu kaynağa ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1369) 

345. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'teki okul açığına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1374) 

346. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, Adıyaman'ın Göksu Çayından 
yararlanmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1376) 

347. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, Adıyaman'daki hidroelektrik santrallere 
ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1377) 

348. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, TOKİ'nin kampanya ve projelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1378) 

349. - Mersin Milletvekili Akif Akkuş'un, barajlardan kontrolsüz su bırakılmasına ilişkin 
Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1380) 

350. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, TMO'nun hububat alımına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1381) 

351. - Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı'nın, bir mahalleye sağlık ocağı yapılmasına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1382) 

352. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, Aksaray-Ortaköy-Kırşehir bölünmüş yol 
yapımına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1383) 

353. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, TMO Aksaray tahıl silolarının şehir dışına 
taşınmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1385) 

354. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, Aksaray bağlantılı demiryolu çalışmalarına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1386) 

355. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, TRT yönetimine ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/1387) 

356. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, tekstil sektörünün desteklenmesine ve borçlu 
üreticilere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi 
(6/1390) 

357. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, üzüm ihracatındaki teşviklere ilişkin Devlet 
Bakanından (Zafer Çağlayan) sözlü soru önergesi (6/1391) 
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358. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, asgari geçim ve yoksulluk sınırına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1392) 

359. - Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, Mardin-Mazıdağı'ndaki olayın mağdurlarına ve 
koruculuk sistemine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1393) 

360. - Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, Ermenistan ile ilişkilere ilişkin Dışişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1394) 

361 . - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, yönetici atamalarıyla ilgili iddialara ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1395) 

362. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, örtülü ödeneğe ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1397) 

363. - Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak'ın, Aydın'daki bazı ulaşım sorunlarına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1399) 

364. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'in köylerindeki alt yapı 
çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1400) 

365. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'teki turizm yatırımlarına ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1401) 

366. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'teki bazı sağlık verilerine ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1402) 

367. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'teki kayıt dışı istihdama ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1403) 

368. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'teki çiftçilerin borçlarına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1404) 

369. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan-Ardanuç karayoluna ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1405) 

370. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bitlis-Adilcevaz'daki sağlık ocaklarına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1406) 

371. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bitlis-Hizan'daki köylerin içme sularına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1407) 

372. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bitlis-Mutki'deki okulların ihtiyaçlarına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1408) 

373. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, sinema sanatçılarının desteklenmesine ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1411) 

374. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep'teki eğitim sorunlarına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1412) 

375. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, iptal edilen öğretim programlarına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1413) 

376. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, polislerin özlük haklarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1414) 

377. - . Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, il emniyet müdürlerinin özlük haklarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1415) 

378. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, sözleşmeli öğretmenlerin özür grubu tayinlerine 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1417) 

379. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, sözleşmeli sağlık personeline ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1418) 

380. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya'da kapatılan adliyelere ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1419) 
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381 . - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya'nın iki ilçesindeki sağlık kuruluşlarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1420) 

382. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Teknik Eğitim Fakültelerine ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1421) 

383. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya'daki sağlık hizmetlerine ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1423) 

384. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, esnafın primlerine ve emeklilerden kesintilere 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1424) 

385. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Çavdarhisar'da sit alanındaki mahallelere ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1425) 

386. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya'daki okul eksikliklerine ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1426) 

387. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya Tarım İl Müdürlüğünün ihtiyaçlarına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1427) 

388. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, ziraat mühendisi ve veteriner hekim istihdamına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1428) 

389. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, bazı tutukluların sağlık durumlarına ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1429) 

390. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, TRT'nin bazı yayınlarına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/1430) 

391. - Mersin Milletvekili Akif Akkuş'un, Sakarya-Akyazı ilçe kongresinde yaptığı 
konuşmaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1432) 

392. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, özelleştirme yolu ile gayrimenkul ve tesis 
satışlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1433) 

393. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, uçak ve helikopter kiralama 
ihalesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1434) 

394. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, DSİ'nin Malatya'daki baraj ve 
gölet yapımına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1435) 

395. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, TMO'nun kayısı alımı yapıp 
yapmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1437) 

396. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, sebze ve meyvelerde hormon kullanımının 
denetimine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1439) 

397. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, tarım ilaçları ve hormon kullanımına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1440) 

398. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, hormonlu gıdaların sağlığa etkisine ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1441) 

399. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, KEY ödemelerine ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1442) 

400. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçm'ın, Başbakanın Bingöl ziyaretine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/1443) 

401. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep Büyükşehir Belediyesince kesilen 
ağaçlara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1445) 

402. - Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın, Antalya Devlet Senfoni Orkestrası Şefinin 
görev yerinin değiştirilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1446) 

403. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, çeteler konusundaki bir açıklamasına ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/1447) 
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404. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, TRT'nin bir ajanstan hizmet alımına ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/1448) 

405. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, işçi emeklileri için intibak düzenlemesine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1449) 

406. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, bir derenin ıslahına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1450) 

407. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, uzman erbaşların memurluğa yatay geçişine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1451) 

408. - Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, gelir uzmanlığına yapılan atamalara ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1452) 

409. - Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, gelir uzmanlığına yapılan atamalara ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1453) 

410. - Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, gelir uzmanlığına yapılan atamalara ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1454) 

411. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, bireysel kredilerin geri ödemesindeki sıkıntılara 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1456) 

412. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı 
yönetimine ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) sözlü soru önergesi (6/1457) 

413. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, tütün sektörüne ve özelleştirilen sigara 
fabrikaları çalışanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1458) 

414. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, kaçak ve sahte tütün mamulleriyle mücadeleye 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1459) 

415. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, tütün sektörüne ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1460) 

416. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, hububat fiyatlarına ve TMO alım merkezlerine 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1461) 

417. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Şahinbey Belediyesiyle ilgili bazı iddialara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1462) 

418. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, 98. Uluslararası Çalışma Konferansına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1463) 

419. - İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, sigortalı çocuklarının ilaç alımlarındaki bir 
soruna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1466) 

420. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Nurdağı-Araban'daki TMO alımlarındaki 
yığılmaya ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1467) 

4 2 1 . - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'ın bazı ilçelerindeki toplu konut 
çalışmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1468) 

422. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1469) 

423. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya'daki kömür dağıtımına ilişkin Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1470) 

424. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, üniversitelerde kadro bekleyen öğretim 
elemanlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1471) 

425. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Dumlupınar Üniversitesi Diş Hekimliği 
Fakültesinin açılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1472) 

426. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bilgisayar öğretmenlerinin sorunlarına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1473) 
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427. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, Altın Koza ve Altın Portakal film festivallerine 
kaynak tahsisine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1476) 

428. - Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, Antalya'dan yapılan yaş sebze ve meyve 
ihracatına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Zafer Çağlayan) sözlü soru önergesi (6/1477) 

429. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, TEKEL Yaprak Tütün İşletme Müdürlüklerinin 
kapatılacağı haberlerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1478) 

430. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, KESK'e yönelik bazı uygulamalara ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1479) 

431. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, il özel idarelerine aktarılan kamu 
paylarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/1480) 

432. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Malatya Belediyesine bağlanan bir 
belediyeye ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1481) 

433. - Sımak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Şırnak'taki kapalı veya personel eksikliği 
bulunan sağlık ocaklarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1482) 

434. - Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, İdil-Dargeçit yolunun yapımına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1483) 

435. - Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Uludere-Uzungeçit yolunun yapımına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1484) 

436. - Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Şırnak-Kasrik-Cizre yolunun yapımına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1485) 

437. - Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Şırnak'ta havalimanı yapımına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1486) 

438. - Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Trabzon-Zaho-Basra demiryolu çalışmalarına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1487) 

439. - Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Cizre'ye çevre yolu yapımına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1488) 

440. - Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Kumçatı Beldesindeki kapalı sağlık ocağına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1489) 

441. - Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, sağlık personeline görev yerine göre ek ücret 
teşvikine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1490) 

442. - Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Şırnak Üniversitesinde Tıp Fakültesi açılmasına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1491) 

443. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Bolu valisinin bir sempozyuma katılımına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1492) 

444. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, sulama birliklerinin elektrik 
borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1493) 

445. - Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Şırnak'taki okul ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1494) 

446. - Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Şırnak'taki öğretmenlerin ek ödenek ve lojman 
sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1495) 

447. - Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Şırnak'taki öğretmen açığına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1496) 

448. - Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Güçlükonak-Fındık Beldesindeki okul ihtiyacına 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1497) 
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449. - Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Beytüşşebap'taki okul ihtiyacına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1498) 

450. - Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Cizre'deki okul ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1499) 

4 5 1 . - Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, İdil'deki okul ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1500) 

452. - Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Uludere'deki okul ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1501) 

453. - Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Silopi'deki okul ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1502) 

454. - Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş'ın, bir sendika şube başkanı hakkında 
soruşturma açılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1503) 

455. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, çiftçilerin tarımsal üretim amaçlı elektrik 
borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1504) 

456. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep Çocuk Hastanesinin bir ihalesine 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1506) 

457. - Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, Antalya çevre düzeni planına ilişkin Çevre ve 
Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1507) 

458. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, TRT çalışanlarına baskı yapıldığı iddialarına 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/1508) 

459. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, bir TOKİ projesine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1509) 

460. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Ilısu Barajı Projesine ilişkin Çevre ve Orman 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1510) 

4 6 1 . - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, emeklilerin ekonomik sorunlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1511) 

462. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, alkollü içecek reklamlarını düzenleyen 
tebliğe ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi 
(6/1513) 

463. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'taki sulama yapamayan çiftçilerin 
borçlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1515) 

464. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'taki çiftçi birliklerinin elektrik borçlarına 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1516) 

465. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Reşadiye'deki bir beldenin yol sorununa ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1517) 

466. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, bir beldedeki KKKA vakalarına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1518) 

467. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Reşadiye'deki bir sulama sorununa ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1519) 

468. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Giresun'un afet bölgesi ilan edilmemesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1520) 

469. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, istihdam önlemlerine ve üniversite harçlarına 
yapılan zamma ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1521) 

470. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, bazı enerji ihalelerine yönelik iddialara 
ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1522) 
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471. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Rusya ile yapılan anlaşmalara yönelik bazı 
iddialara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1523) 

472. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, ücretlilerin ve emeklilerin ekonomik 
durumuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1524) 

473. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir hükümlünün sağlık durumuna ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1525) 

474. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, YARSAV Başkanı hakkında soruşturma izni 
verilip verilmediğine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1526) 

475. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına yönelik bir 
iddiaya ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1527) 

476. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, depreme yönelik çalışmalara ilişkin 
Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1529) 

477. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Erzincan ve Erzurum Başsavcılıklarının bir 
soruşturmasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1530) 

478. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Ilısu Barajı Projesine ilişkin Çevre ve Orman 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1531) 

479. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, TOKİ'nin Ataköy Sahilindeki arsa satışı 
ihalesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1532) 

480. - Tunceli Milletvekili Kamer GENC'in, demokratik açılım söylemine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1533) 

4 8 1 . - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, 3. Boğaz Köprüsünün güzergahına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1534) 

482. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, bir antik kentteki kazı çalışmalarına ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1535) 

483. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, elektrik ve doğalgaz zammına ilişkin Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1536) 

484. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, hayvancılığa ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1537) 

485. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan-Ardanuç karayoluna ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1538) 

486. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, "kayıp trilyon" davası dosyasına ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1539) 

487. - Tunceli Milletvekili Kamer GENC'in, Vakıfbank'tan alman bir krediye ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1541) 

488. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Cumhurbaşkanının yurt dışı seyahatlerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1542) 

489. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, alınmayan İran doğalgazma ödeme yapıldığı 
iddiasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1543) 

490. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bazı köşe yazarları için girişimde bulunduğu 
iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1544) 

491. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, ÇYDD'deki aramaya ilişkin Adalet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1545) 

492. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, elma üreticiliğinin teşvikine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1546) 

493. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, öğrenci servis araçlarındaki yaş sınırı 
değişikliğine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1547) 
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494. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, ABD ve Suudi Arabistan ziyaretlerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1548) 

495. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, kiraya verilen Bababurun Deniz Feneri'ne 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1549) 

496. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, bir okulun sosyal tesis ihtiyacına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1550) 

497. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, taşımalı eğitim yapılan okullardaki bazı 
ihtiyaçlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1551) 

498. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, bir köy yolunun asfaltlanmasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1552) 

499. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Zile-Artova yolunun iyileştirilmesine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1553) 

500. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, hasta muayene katkı paylarının harcanmasına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1554) 

501. - Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, Anadolu Ajansının TMO ile ilgili bir haberine 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/1555) 

502. - Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, Anadolu Ajansının TMO ile ilgili bir haberine 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1556) 

503. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, açılımın kapsamına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1557) 

504. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, bulgur üreticilerinin desteklenmesine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1558) 

505. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, elektrik zammına ve dar gelirlilerin durumuna 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1559) 

506. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, ihracattaki düşüşe ilişkin Devlet Bakanından 
(Mehmet Zafer Çağlayan) sözlü soru önergesi (6/1560) 

507. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, yoksul ailelerin desteklenmesine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1561) 

508. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Ankara'daki sauna ve masaj salonlarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1562) 

509. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat Havaalanının durumuna ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1564) 

510 . - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, bir meslek yüksekokulunun faaliyete geç
memesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1565) 

511. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Demre ilçesinin su şebekesine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1566) 

512. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İstanbul'da kiraya verilen bir alana ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1567) 

513 . - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'teki eğitim kurumları 
yöneticilerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1568) 

514 . - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'teki öğretmen açığına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1569) 

515 . - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep ekonomisinin teşvikine ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1570) 

516. - Bursa Milletvekili Necati Özensoy'un, Türkiye Ermenistan maçına Azerbaycan 
bayrağı alınmamasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1572) 
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517. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, bazı resmi ziyaret programlarına ilişkin Dışişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1574) 

518. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, ceza ve tevkif evlerinin kapasitesine ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1575) 

519. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, Ermenistan ile yapılan protokollerin İsviçre'de 
imzalanmasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1576) 

520. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, kamu bankalarının kredi ve mevduatlarını 
sigortalamalarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru 
önergesi (6/1577) 

521. - Çankırı Milletvekili Ahmet Bukan'ın, TRT programlarına ödenen ücretlere ve bazı 
televizyon programlarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü 
soru önergesi (6/1578) 

522. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'ta onkoloji hastanesi yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1580) 

523. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, suni tohumlama primine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1581) 

524. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, ekilen ve ekilmeyen arazilere ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1582) 

525. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, okullarda domuz gribine yönelik tedbirlere 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/1583) 

526. - Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, Fiskobirlik çalışanlarının yaşadıkları 
mağduriyete ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1584) 

527. - Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, hayvancılık politikasına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1585) 

528. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, bazı film festivallerine kaynak tahsisine ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü som önergesi (6/1586) 

529. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, ekonominin iyileştirilmesine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1587) 

530. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, korsan taksiciliğin önlenmesine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1588) 

531. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'taki küçük ve büyükbaş hayvan varlığına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1589) 

532. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, trafik kazalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1590) 

533. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, bazı çiftçilerin TEDAŞ'a olan borçlarına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1591) 

534. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, çiftçilerin kullandıkları kredilere ve gübre 
fiyatlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1592) 

535. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'taki imalat sanayi işletmelerine ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü som önergesi (6/1593) 

536. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, turizm yatırımlarındaki gelişmelere ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1594) 

537. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, işsizliğe yönelik önlemlere ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1595) 

538. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, sigara yasağı düzenlemelerinde işletmelerin 
gözetilmesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1596) 
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539. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, Sabancı Üniversitesindeki bir konferansa ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1597) 

540. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, özel eğitim okullarına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1598) 

541. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, hastanelerdeki uzman doktor yetersizliğine 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1599) 

542. - Kırklareli Milletvekili Tansel Barış'ın, elektrik sayaçlarının değiştirilmesine ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1600) 

543. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, bir konferansa ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1601) 

544. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, KEY ödemelerine ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1602) 

545. - Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, hastanelerle ilgili bir kanun tasarısına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1603) 

546. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, deniz bilimleri eğitim ve araştırma 
kurumlarının geliştirilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1604) 

547. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, deniz bilimleri eğitim ve araştırmalarının 
sürdürülebilirliğine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1605) 

548. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, deniz kaynaklarının yönetimine ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1606) 

549. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, deniz ve tatlı su ekosistemlerinin korunmasına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1607) 

550. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, hayvancılık sektöründeki gelişmelere ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1608) 

551. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, KEY ödemelerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1609) 

552. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, hayvancılıktaki gelişmelere ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1610) 

553. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, şeker pancarı üreticilerinin desteklenmesine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1611) 

554. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, geçici istihdam projelerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1612) 

555. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, özelleştirilen Tokat Sigara Fabrikasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1613) 

556. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'ta kapatılan köy okullarına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1614) 

557. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, bazı yollardaki trafik kazalarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1615) 

558. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, bir beldedeki kanser vakalarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1617) 

559. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'taki mısır üretimine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1618) 

560. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'ta verilen KOSGEB kredilerine ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1619) 

561. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, bir yolun asfaltlanmasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1620) 

562. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, Bakanlık Hukuk Müşavirine 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1621) 
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563. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, yağmurlama ve damlama 
sulama sistemleri projelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1622) 

564. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, otomobillerden alınacak bir vergiye ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1623) 

565. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, bir kanun tasarısının yasalaşmasına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1624) 

566. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, silikozis hastası olan işçilerin durumuna ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1625) 

567. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, KEY ödemelerindeki aksaklıklara ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1626) 

568. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, yem maddesi ithalatına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1627) 

569. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, ithal gıdaların analizini yapan 
laboratuvarlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1628) 

570. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Turhal-Tokat yoluna ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1629) 

571. - İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, TRT'de yayınlanan bir programa ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/1630) 

572. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, HSYK kararlarının uygulanmasına ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1631) 

573. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, kanunların kodifıkasyonuna ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1632) 

574. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, cezaevleri personeline yönelik bazı iddialara ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1633) 

575. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, personelin özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1634) 

576. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, illere göre kesilen trafik cezalarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1635) 

577. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, telefon dinlemedeki yetki aşımına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1636) 

578. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, TEKEL'in bazı işletme müdürlüklerinin 
kapatılacağı iddialarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1637) 

579. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, öğretmenlik mesleğine münhasır yasa 
yapılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1638) 

580. - Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, ders seçimi işlemlerindeki bazı sorunlara ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1639) 

581. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, özelleştirilen kuruluşlardan üretimde bulunanlara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1640) 

582. - Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, kaybolan çocuklara ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1641) 

583. - Mersin Milletvekili Akif Akkuş'un, Mut ilçesi köylerinin sulama sorununa ilişkin 
Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1642) 

584. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Sami Ofer'le yapılan görüşmeye ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1643) 

585. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, Eskil Ulu Camiinin restorasyonuna ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/1644) 
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586. - Eskişehir Milletvekili Beytullah Asil'in, terör olaylarının faillerine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1645) 

587. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, iletişimin dinlenmesi kararlarına ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1646) 

588. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, farklı şartlarda çalışan Emniyet Teşkilatı 
çalışanlarının özlük haklarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1647) 

589. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, Adli Tıp Kurumunun bir belge incelemesine 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1648) 

590. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, GDO'lu ürünlerle ilgili yönetmelikte yapılan 
değişikliklere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1649) 

591. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1650) 

592. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, kamyonet grubu araçlara ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1651) 

593. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bazı araştırma görevlilerinin sorunlarına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1652) 

594. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, personelin özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1653) 

595. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerine tek ders 
sınav hakkı tanınmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1654) 

596. - Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş'ın, Bitlis valisinin seçimlere yönelik bazı 
beyanlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1655) 

597. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kuran kurslarındaki sözleşmeli personele ilişkin 
Devlet Bakanından (Faruk Çelik) sözlü soru önergesi (6/1656) 

598. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, muayene ücreti uygulamalarına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1657) 

599. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, sözleşmeli öğretmenlerin durumuna ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1658) 

600. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, AÖF öğrencilerine öğrenim harcı kredisi verilip 
verilmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) sözlü soru önergesi (6/1659) 

601. - İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter'in, anadil eğitimi veren üniversitelere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1660) 

602. - Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, ABD'li bir görevlinin ilaç politikasıyla ilgili 
tavsiyelerde bulunduğuna yönelik habere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1661) 

603. - Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, burs ve öğrenim kredileri ile ücretsiz barınmaya 
ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) sözlü soru önergesi (6/1662) 

604. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Tunceli'de kanalizasyon yapımına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1663) 

605. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Tunceli-Elazığ karayolunun güzergahına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1664) 

606. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, esnafın kredi ihtiyacına ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1665) 

607. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, resim ve müzik öğretmeni istihdamına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1666) 

608. - Mersin Milletvekili Akif Akkuş'un, Tarsus sahil bandındaki tesislerin tahsislerine 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1667) 
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609. - Mersin Milletvekili Akif Akkuş'un, gelirlerinin azalması sonucu personeline ödeme 
yapmakta güçlük çeken belediyelere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1668) 

610. - Mersin Milletvekili Akif Akkuş'un, akaryakıt ödeneği bulunmayan belediyelere 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1669) 

611 . - Mersin Milletvekili Akif Akkuş'un, çiftçilerin elektrik borçlarına ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1670) 

612. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, muhtarların özlük haklarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1671) 

613. - Çankırı Milletvekili Ahmet Bukan'ın, Çankırı'daki yeni devlet hastanesinin hizmete 
girmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1672) 

614. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı hakkındaki 
soruşturmaya ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1673) 

615. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, sigara fabrikalarının özelleştirilmesi sonrası 
çalışanların durumuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1674) 

616. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, tütün üretimine ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1675) 

617. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat Havaalanının kullanıma açılmasına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1676) 

618. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, işyerlerinin Türkçe isim kullanmasına yönelik 
kanun çalışması olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1677) 

619. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'daki bazı hanların restorasyonlarına ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/1678) 

620. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat Yazmacılar Hanına yönelik çalışmalara 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/1679) 

621. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat-Niksar yoluna ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1680) 

622. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat Yaprak Tütün İşletmelerindeki duruma 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1681) 

623. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat-Ordu arasındaki yollara ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1682) 

624. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Erbaa-Taşova yoluna ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1683) 

625. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, bazı yollardaki trafik kazalarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1684) 

626. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, tarımsal sulamada kullanılan elektrik borçlarına 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1685) 

627. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, engellilerin sorunlarının çözümünde sistem 
arayışına ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) sözlü soru önergesi (6/1686) 

628. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, kadınların sorunlarının çözümüne yönelik 
projelere ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) sözlü soru önergesi (6/1687) 

629. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, engellilerin sorunlarının çözümüne ilişkin 
Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) sözlü soru önergesi (6/1688) 

630. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, SHÇEKMn yeniden düzenlenmesine ilişkin 
Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) sözlü soru önergesi (6/1689) 
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1. - (S. Sayısı: 96) Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/324) 
(Dağıtma tarihi: 1.2.2008) (*) (**) 

2. - (S. Sayısı: 321) Türk Borçlar Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/499) 
(Dağıtma tarihi: 15.1.2009) (*)(**) 

3. - (S. Sayısı: 446) Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili 
Mustafa Elitaş ve Ankara Milletvekili Reha Denemeç'in; Serbest Bölgeler Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/541) (Dağıtma tarihi: 
11.12.2009) 

4. - (S. Sayısı: 447) Avusturya Cumhuriyeti, Bulgaristan Cumhuriyeti, Macaristan 
Cumhuriyeti, Romanya ve Türkiye Cumhuriyeti Arasında Nabucco Projesi Hakkında Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/783) (Dağıtma tarihi: 14.12.2009) (X) 

5. - (S. Sayısı: 429) Türkiye Cumhuriyeti ile Kuveyt Devleti Arasında İşbirliği İçin Ortak 
Komite Kurulmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/599) (Dağıtma tarihi: 1.12.2009) (X) 

6. - (S. Sayısı: 430) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında 
İşgücü Değişimi Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/620) (Dağıtma tarihi: 1.12.2009) (X) 

7. - (S. Sayısı: 431) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Arasında Tarım 
Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/640) (Dağıtma tarihi: 
1.12.2009) (X) 

8. - (S. Sayısı: 432) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında 
Sınai İhracatın Geliştirilmesi Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/719) (Dağıtma tarihi: 1.12.2009) (X) 

9. - (S. Sayısı: 433) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında 
Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/721) (Dağıtma tarihi: 1.12.2009) (X) 

10.- (S. Sayısı: 395) 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) 

11 . - (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) (**) (X) 

12. - (S. Sayısı: 228) 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) 

13. - (S. Sayısı: 375) Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/674) (Dağıtma tarihi: 20.5.2009) 
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14. - (S. Sayısı: 99) Telsiz Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/428) (Dağıtma tarihi: 1.2.2008) 

15. - (S. Sayısı: 121) 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) 

16. - (S. Sayısı: 126) Darülaceze Müessesesi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanun Tasarısı ile İçişleri Komisyonu Raporu (1/479) (Dağıtma tarihi: 27.3.2008) (**) (X) 

17. - (S. Sayısı: 131) Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/487) (Dağıtma tarihi: 4.4.2008) (**) 

18. - (S. Sayısı: 250) Dopingle Mücadele Kanunu Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik 
ve Spor Komisyonu Raporu (1/562) (Dağıtma tarihi: 16.6.2008) (X) 

19. - (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) 

20. - (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) 

2 1 . - (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) 

22. - (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) 

23. - (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) (X) 

24. - (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) (X) 

25. - (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) (X) 

26. - (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) (X) 

27. - (S. Sayısı: 347) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Madencilik ve Jeoloji Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/408) (Dağıtma tarihi: 
20.3.2009) (X) 
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28. - (S. Sayısı: 348) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Kadının, Ailenin ve Çocukların Statülerinin Geliştirilmesi Üzerine İşbirliği Protokolünün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/547) (Dağıtma tarihi: 20.3.2009) (X) 

29. - (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) (X) 

30. - (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) (X) 

31. - (S. Sayısı: 239) Erişme Kontrollü Karayolları Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 
(1/569) (Dağıtma tarihi: 5.6.2008) (**) 

32. - (S. Sayısı: 306) Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) 2003 Dünya Radyo 
Komünikasyon Konferansı Sonuç Belgelerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/333) (Dağıtma tarihi: 3.12.2008) (X) 

33. - (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) (X) 

34. - (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) (X) 

35. - (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) (X) 

36. - (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) (X) 

37. - (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) (X) 

38. - (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) (X) 

39. - (S. Sayısı: 136) Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Amerika Birleşik 
Devletleri Savunma Bakanlığı Arasında Savunma Uzay İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/395) (Dağıtma tarihi: 
15.4.2008) (X) 
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40. - (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) (X) 

41. - (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) (X) 

42. - (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) (X) 

43. - (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) (X) 

44. - (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) (X) 

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) 

5 1 . - (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 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
(2/240) (Dağıtma tarihi: 28.5.2008) (X) 
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52. - (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 Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/488) (Dağıtma 
tarihi: 11.6.2008) (X) 

53. - (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) (X) 

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 
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 

- 3 6 - 44 ÜNCÜ BİRLEŞİM 
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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) 

6 1 . - (S. Sayısı: 146 ve 146'ya 1 inci Ek) Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Koca'nm 
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve 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'ın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/110) (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 
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) 
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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 Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/120) (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 Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/121) (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) 

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) 
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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 
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 
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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 Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/133) (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 Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/134) (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 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) 
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9 1 . - (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'nın 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) 

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 Sıfatının 
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'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 itirazı (3/147) (Dağıtma tarihleri: 
29.5.2008, 23.6.2008) 
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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 Sıfatının 
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'ın 
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/150) (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 
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 Sıfatının 
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) 
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107. - (S. Sayısı: 192 ve 192'ye 1 inci Ek) İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nm 
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 Sıfatının 
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 Sıfatının 
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) 

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, Kovuşturmanın 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) 
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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 Edirne 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 Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Zekeriya Akıncı ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/166) (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 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/188) (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 Sıfatının 
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) 
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123. - (S. Sayısı: 208 ve 208'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 (3/215) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

124. - (S. Sayısı: 209 ve 209'a 1 inci Ek) Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis'in Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/217) (Dağıtma tarihleri: 
12.6.2008,9.7.2008) 

125. - (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) 

126. - (S. Sayısı: 212 ve 212'ye 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 (3/221) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

127. - (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 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/234) (Dağıtma tarihleri: 
12.6.2008,9.7.2008) 

128. - (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) 

129. - (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'ın "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) 

130. - (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) (X) 

131. - (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) (X) 

132.- (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) (X) 
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133.- (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) (X) 

134.- (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) (X) 

135. - (S. Sayısı: 363) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Kırgız Cumhuriyetindeki TIKA Program Koordinasyon Ofisinin Faaliyetine İlişkin 
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/600) (Dağıtma tarihi: 27.4.2009) (X) 

136. - (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) (X) 

137. - (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) (X) 

138. - (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) (X) 

139. - (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) (X) 

140. - (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) (X) 

141. - (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) (X) 

142. - (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) (X) 

143. - (S. Sayısı: 374) Erzurum Milletvekili Muzaffer Gülyurt'un; 1219 Sayılı Tababet ve 
Şuabatı San'atlarının 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) 

144. - (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) (X) 

145. - (S. Sayısı: 377) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kosova Öz-Yönetim Geçici 
Kurumları Adına 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) (X) 
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146. - (S. Sayısı: 378) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Svilengrad-Kapıkule Demiryolu Sınır Geçişi Faaliyetlerinin ve Kapıkule Sınır 
Mübadele Garındaki Demiryolu Sınır Hizmetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/419) (Dağıtma tarihi: 21.5.2009) (X) 

147. - (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) (X) 

148. - (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) (X) 

149. - (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) (X) 

150. - (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) (X) 

151. - (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) (X) 

152.- (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) (X) 

153. - (S. Sayısı: 393) Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/574) (Dağıtma tarihi: 10.6.2009) 

154. - (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) 

155. - (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) (X) 

156. - (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) (X) 

157. - (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) (X) 

158.- (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) (X) 
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159. - (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) (X) 

160. - (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) (X) 

161. - (S. Sayısı: 405) Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü 
ile 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) (X) 

162. - (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) (X) 

163. - (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) 

164. - (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) (X) 

165. - (S. Sayısı: 422) Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Makedonya 
Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Arasında Makedonya Cumhuriyetinde Yer Alan Bazı Osmanlı 
Dönemi Eserlerinin Onarımı ve Rekonstrüksiyonuna Yönelik Yapılan Görüşmelere İlişkin 
Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/362) (Dağıtma tarihi: 9.11.2009) (X) 

166. - (S. Sayısı: 425) 2007 Uluslararası Kahve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/741) (Dağıtma tarihi: 
9.11.2009) (X) 

167. - (S. Sayısı: 426) Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasında Serbest 
Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/755) (Dağıtma tarihi: 9.11.2009) (X) 

168. - (S. Sayısı: 434) Türkiye Cumhuriyeti ile İsveç Krallığı Arasında 30 Haziran 1978 
Tarihinde İmzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesini Değiştiren Ek Sözleşmenin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/270) (Dağıtma tarihi: 
2.12.2009) (X) 

169. - (S. Sayısı: 435) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/352) (Dağıtma tarihi: 
2.12.2009) (X) 

170. - (S. Sayısı: 436) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İçişleri Bakanlığı ve Pakistan İslam 
Cumhuriyeti Hükümeti İçişleri Bakanlığı Arasında Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/398) (Dağıtma tarihi: 
2.12.2009) (X) 

171. - (S. Sayısı: 437) Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Ekvator 
Cumhuriyeti Enerji ve Maden Bakanlığı Arasında Enerji Sektöründe İşbirliği Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/403) (Dağıtma tarihi: 2.12.2009) (X) 
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172. - (S. Sayısı: 438) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gelişen Sekiz Ülke Sekretaryası 
Arasında Merkez Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/701) (Dağıtma tarihi: 2.12.2009) (X) 

173. - (S. Sayısı: 439) Türkiye Cumhuriyeti ile İspanya Krallığı Arasında Ulusal Sürücü 
Belgelerinin Karşılıklı Tanınması ve Değişimine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/757) (Dağıtma tarihi: 
2.12.2009) (X) 

174.- (S. Sayısı: 440) Muğla Milletvekili Gürol Ergin ve 13 Milletvekilinin; 5179 Sayılı 
Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/316) (Dağıtma tarihi: 2.12.2009) 

175. - (S. Sayısı: 441) Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu 
(1/758) (Dağıtma tarihi: 2.12.2009) 

176. - (S. Sayısı: 448) Belediye İmar Planlarında Okul Alanı Olarak Ayrılan 
Gayrimenkuller Hakkında İlgili İdari Makamlar Tarafından Yasal Süresinde Kamulaştırma veya 
İmar Planında Revizyon İşlemi Yapılmadığı İçin Mülkiyet Haklarının Anayasaya Aykırı Olarak 
Sınırlandığı İddiasını İçeren Dilekçelere İlişkin Dilekçe Komisyonu Genel Kurulu Raporu (5/1) 
(Dağıtma tarihi: 16.12.2009) 

177. - (S. Sayısı: 455) Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Recai Berber ve 
5 Milletvekilinin; 2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu ile Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporları (1/762, 2/475) (Dağıtma Tarihi: 19.12.2009) (X) 

178. - (S. Sayısı: 449) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Bakanlar 
Kurulu Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/365) (Dağıtma Tarihi: 21.12.2009) (X) 

179. - (S. Sayısı: 450) Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Arnavutluk Cumhuriyeti 
Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliği Konusunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/405) (Dağıtma tarihi: 21.12.2009) (X) 

180.- (S. Sayısı: 451) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti 
Arasında Gümrük Konularında Karşılıklı Yardım ve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/660) (Dağıtma tarihi: 
21.12.2009) (X) 

181. - (S. Sayısı: 452) Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Arasında Hukuki 
ve Ticari Konularda Adli Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/734) (Dağıtma tarihi: 21.12.2009) (X) 

182. - (S. Sayısı: 453) Türkiye Cumhuriyeti ile Umman Sultanlığı Arasında Hukuki, Ticari 
ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/753) (Dağıtma tarihi: 21.12.2009) (X) 

183. - (S. Sayısı: 454) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Teknik ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/765) (Dağıtma tarihi: 21.12.2009) (X) 



Dönem: 23 Yasama Yılı: 4 

TBMM (S. Sayısı: 446) 

Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Millet
vekili Mustafa Elitaş ve Ankara Milletvekili Reha Denemeç'in; 
Serbest Bölgeler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/541) 

Not: Teklif, Başkanlıkça; tali olarak Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 
Komisyonuna, esas olarak da Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiştir. 

3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun 7. maddesinde yapılan değişiklik hakkındaki kanun 

GEREKÇE 

Bilindiği üzere, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu'nun (Kanun) 12.11.2008 tarih ve 5810 sayılı 

Kanunla değişik "Amaç ve Kapsam" başlıklı l'inci maddesi "Bu Kanun; ihracata yönelik yatırım ve 

üretimi teşvik etmek, doğrudan yabancı yatırımları ve teknoloji girişini hızlandırmak, işletmeleri ihracata 

yönlendirmek ve uluslararası ticareti geliştirmek amacıyla serbest bölgelerin kurulması, yer ve sınırla

rıyla faaliyet konularının belirlenmesi, yönetimi, işletilmesi, bölgelerdeki yapı ve tesislerin teşkili ile 

ilgili hususları kapsar." hükmünü amirdir. Bahse konu hükümle, serbest bölgelerin ihracata dönük yatı

rım ve üretimi teşvik etmek amaçlı yerler olduğu ifade edilmekte, bunun yanı sıra bu bölgelerdeki işlet

meleri ihracata yönlendirmenin önemi üzerinde durulmaktadır. 

Öte yandan, Kanun'un "Serbest Bölgelerin Gelir ve Harcamaları" başlıklı 7'nci maddesinin 1 'inci 

fıkrasının (b) bendindeki düzenleme çerçevesinde, yurt dışından serbest bölgelere getirilen ve serbest 

bölgelerden Türkiye'ye çıkarılan mallar üzerinden binde 5 oranında özel hesap ücreti ödenmektedir. 

Ancak, tüm dünyayı etkileyen küresel finansal krizin de etkisiyle gerek yerli gerek doğrudan yabancı 

sermaye hareketlerinde bir azalma gözlemlenmekte ve bu süreçte yatırımları artırabilmek için firma

lara cazip bir ortam hazırlama ihtiyacı her zamankinden daha fazla ortaya çıkmaktadır. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

teklifimiz gerekçesiyle birlikte sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımızla arz ederiz. 

04 Aralık 2009 

Mustafa Elitaş 
Kayseri 

Reha Denemeç 

Ankara 
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Bu itibarla, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin küresel ortamda rekabetçi konumlarını sür
dürebilmeleri ve güçlendirebilmeleri, büyümelerini verimlilik artışlarına dayandırmalarına ve yeni 
mukayeseli üstünlük alanları yaratabilmelerine bağlıdır. Bu çerçevede, binde 5 ücret konusundaki 
maliyet hesabıyla ilgili olarak yapılan çalışmalarda yurt dışından serbest bölgeye mal girişi ile bura
lardan Türkiye'ye mal çıkışının eşit oranda ücrete tabi tutulmasının bölgelerdeki ticari hareketliliği 
olumsuz yönde etkilediği, zira bölgelere yurt dışından binde 5 ücret ödenerek gelen malların üre
timde kullanılarak bölgeden üçüncü ülkelere satışının yapılması halinde ihracat odaklı çalışan üretici 
firmaların maliyetlerinin artmasına sebep olduğu görülmüştür. 

Bu bağlamda; 3218 sayılı Kanunun amaç maddesine uygun bir yatırım ortamı hazırlanmasını 
teminen anılan Kanunun " Serbest Bölgelerin Gelir ve Harcamaları" başlıklı 7'nci maddesinin 1 'inci 
fıkrasının (b) bendinde, halihazırda binde 10 olan toplam özel hesap yükünde herhangi bir artış 
yapılmaksızın, serbest bölgeden yurt dışına yapılan ihracatın arttırılması amacıyla değişiklik yapıl
ması zorunluluğu hasıl olmuştur. Bu çerçevede, yurt dışından serbest bölgeye getirilen mallar üze
rinden alınan binde 5'lik ücretin binde 1 'e indirilmesi, serbest bölgeden Türkiye'ye mal girişlerinin 
ise binde 9 oranında ücrete tabi tutulması şeklinde bir düzenleme yapılmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1- Bu madde ile yurt dışından getirilen malların CİF değeri üzerinden peşin olmak üzere 
alınan binde 5'lik ücret binde l 'e indirilmekte; öte yandan bölgelerden Türkiye'ye çıkarılan malların 
FOB değeri üzerinden peşin olmak üzere alınan binde 5'lik ücret ise binde 9'a yükseltilmektedir. 

Kanunun bu maddesinde yapılan değişikliğin temelinde, Serbest Bölgelerin ihracata dönük ya
tırım ve üretimi teşvik etmek amaçlı yerler olması ile bu bölgelerdeki işletmelerin ihracata yönlen
dirilmesi bulunmaktadır. 

Madde 2- Bu madde, yürürlük maddesi olup Kanun değişikliğinin yayımından üç ay sonra 
yürürlüğe girmesi ile bu tarihten önce kullanıcılar tarafından bölgelere getirilmiş olan malların sağ
lanan geçiş sürecinde bölge dışına çıkartılması ve kullanıcıların faaliyetlerini buna göre planlaması 
amaçlanmıştır. 

Madde 3- Yürütme maddesidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 446) 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Plan ve Bütçe Komisyonu 10/12/2009 

Esas No.: 2/541 

Karar No.: 7 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 4/12/2009 tarihinde sunulan ve Başkanlıkça aynı 
tarihte tali komisyon olarak Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, 
esas komisyon olarak da Komisyonumuza havale edilen Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan-
vekili Kayseri Milletvekili Mustafa ELİTAŞ ve Ankara Milletvekili Reha DENEMEÇ'in (2/541) 
esas numaralı "Serbest Bölgeler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", Komis
yonumuzun 8/12/2009 tarihinde, Hükümeti temsilen Devlet Bakanı Cevdet YILMAZ ile Maliye Ba
kanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilati Müsteşarlığı, 
Gümrük Müsteşarlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı temsilcilerinin katılımlarıyla yaptığı 20 nci birle
şiminde incelenip, görüşülmüştür. 

Bilindiği gibi, 6/6/1985 tarih ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununda serbest bölgelerin 
ihracata dönük yatırım ve üretimi teşvik etmek, doğrudan yabancı yatırımları ve teknoloji girişini 
hızlandırmak, işletmeleri ihracata yönlendirmek ve uluslararası ticareti geliştirmek amaçlı yerler 
olduğu vurgulanmaktadır. 

Diğer taraftan, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun "Serbest Bölgelerin Gelir ve Harcamaları" 
başlıklı 7 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendindeki hüküm ile, yurt dışından serbest bölgelere 
getirilen malların CİF (Cost, Insurance&Freight-mal bedeli, sigorta ve navlun), serbest bölgelerden 
Türkiye'ye çıkarılan malların FOB (Free on Board-gemi bordasında teslim) değeri üzerinden peşin 
olmak üzere binde 5 oranında özel hesap ücreti ödenmektedir. Ancak, ödenen bu özel hesap ücreti 
neticesinde özellikle küresel fınansal krizin de etkisiyle doğrudan yabancı sermaye girişlerinde bir 
azalmanın olduğu gözlenmekte, krizin tesirini azaltmak amacıyla yatırımların artırılmasına yönelik 
olarak firmalara cazip bir yatırım ortamının oluşturulması ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Bu çerçevede, bin
de 5 ücret konusundaki maliyet hesabıyla ilgili olarak yapılan çalışmalarda yurt dışından serbest böl
gelere mal girişi ile bu bölgelerden Türkiye'ye mal çıkışının eşit oranda ücrete tabi tutulmasının böl
gelerdeki ticari hareketliliği olumsuz yönde etkilediği görülmüştür. Ayrıca, binde 5 ücret ödenerek ser
best bölgelere yurt dışından gelen malların üretimde kullanılarak serbest bölgeden üçüncü ülkelere sa
tışının yapılması, ihracat odaklı çalışan üretici firmaların maliyetlerinin artmasına neden olmaktadır. 

Kanun Teklifi ile; 6/6/1985 tarih ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun amaç maddesine 
uygun bir yatırım ortamı hazırlanmasını teminen anılan Kanunun "Serbest Bölgelerin Gelir ve 
Harcamaları" başlıklı 7 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendinde halihazırda toplam binde 10 olan 
özel hesap yükünde herhangi bir artış yapılmaksızın, yurt dışından serbest bölgeye getirilen mallar 
üzerinden alman binde 5'lik ücretin binde l ' e indirilmesi, serbest bölgeden Türkiye'ye mal girişle
rinin ise binde 9 oranında ücrete tabi tutulması şeklinde bir düzenleme yapılması öngörülmektedir. 

Komisyonumuzda Kanun Teklifinin geneli üzerine yapılan görüşmelerde; 

- Serbest Bölgelerin ithal malların depolandığı yerler olarak kullanılmaması gerektiği, serbest 
bölgelerin kurulmasındaki temel amacın, ihracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek, doğrudan 
yabancı yatırımları ve teknoloji girişini hızlandırmak, işletmeleri ihracata yönlendirmek ve uluslar
arası ticareti geliştirmek olduğu, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 446) 
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- Yurt dışından serbest bölgelere getirilen malların CİF değeri üzerinden peşin olarak alınması 
öngörülen binde 5'lik ücretin binde 1 'e indirilmesinin yatırımcılar açısından serbest bölgeleri avan
tajlı hale getireceği, ancak serbest bölgelerden Türkiye'ye çıkarılan malların FOB değeri üzerinden 
peşin olmak üzere alınması öngörülen binde 5'lik ücretin binde 9'a çıkarılmasının iç piyasada haksız 
rekabete neden olabileceği, 

- Serbest Bölgelerin, ihracatın teşvik edilmesi ve artırılması çerçevesinde ülke ekonomisi için son 
derece önemli bir işleve sahip olduğu, bu nedenle konu ile ilgili geniş kapsamlı yeni teşvik düzenle
melerinin yapılması gerektiği, 

- Kanun teklifinin yürürlük maddesinde, Kanunun yayımı tarihinden 3 ay sonra yürürlüğe gir
mesinin öngörüldüğü, ancak yurt dışından serbest bölgeye getirilecek mallar için yürürlüğün, Kanunun 
yayımı tarihinden itibaren olmasının, serbest bölgeden Türkiye'ye çıkarılacak malların yürürlüğünün 
ise Kanunun yayımı tarihinden 3 ay sonra yürürlüğe girmesinin daha uygun olacağı, 

- Serbest bölgelerin tamamının aynı alanda faaliyette bulunmadığı, Kanun teklifi ile yapılması 
öngörülen değişiklikle birlikte hangi serbest bölgelerde, hangi sektörlerin ne şekilde etkileneceğinin 
belirlenmesinin gerektiği, 

şeklindeki görüş ve eleştirileri müteakip Hükümet adına yapılan tamamlayıcı açıklamalarda; 

- Serbest bölgelerin ihracat odaklı üretim yapması gerektiği, bu bölgelerde faaliyet gösteren 
ihracatçı firmaların desteklenerek üretim ve istihdamın artırılmasının temel amacı oluşturduğu, 
yapılması öngörülen düzenlemenin ise bu amacı sağlamaya yönelik olduğu, 

- Serbest bölgelerden Türkiye'ye çıkarılacak malların FOB değerleri üzerinden peşin olarak 
alınması öngörülen binde 9'luk ücretin, toplamda yüklenilen maliyetin değişmeyerek binde 10 olarak 
kalacağı, dolayısıyla toplam maliyet unsurları değişmediği için yurt içi sanayici açısından haksız 
rekabete neden olmayacağı, 

- Serbest bölgeye getirilmiş olan üretim sürecindeki malların geçiş döneminde bölge dışına 
çıkarılmasının ve serbest bölgelerde faaliyet gösteren firmaların yeni düzenlemeye adaptasyonunun 
sağlanması amacıyla Kanun teklifinin yürürlük maddesinde 3 aylık bir sürenin öngörüldüğü, 

ifade edilmiştir. 

Komisyonumuzda geneli üzerine yapılan görüşmelerin ardından, Kanun Teklifi ile gerekçesi 
Komisyonumuzca da benimsenerek maddeler üzerindeki görüşmelere geçilmesine karar verilmiştir. 

Kanun Teklifinin; 

- Çerçeve 1 inci maddesi; hem yurt dışından bölgeye getirilen malların CİF değeri üzerinden 
binde 1 oranında peşin olarak ücret ödeneceği hem de bölgeden Türkiye'ye çıkarılan malların FOB 
değeri üzerinden binde 9 oranında peşin olarak ücret ödeneceği hususuna açıklık getirilmesi, ayrıca 
kanunların hazırlanmasında uygulanan usul ve esaslar doğrultusunda 3218 sayılı Kanunun 7 nci mad
desinin 1 inci fıkrasının (b) bendi ve madde çerçevesinin redaksiyona tabi tutulması suretiyle, 

- Yürürlüğe ilişkin 2 nci maddesinde yer alan "tarihinden 3 (üç) ay" ibaresinin "tarihinden üç ay" 
olarak redaksiyona tabi tutulması suretiyle, 

- Yürütmeye ilişkin 3 üncü maddesi aynen 

kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 446) 
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Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
M. Mustafa Açıkalın Hasan Fehmi Kinay Süreyya Sadi Bilgiç 

Sivas Kütahya İsparta 
(Bu Raporun Sözcüsü) 

Üye Üye Üye 
Necdet Ünüvar Halil Aydoğan Sadık Badak 

Adana Afyonkarahisar Antalya 
Üye Üye Üye 

Osman Kaptan Mehmet Günal İsmail Özgün 
Antalya Antalya Balıkesir 

(Karşı oy yazım ektedir) (Muhalefet şerhi ektedir) 
Üye Üye Üye 

Zeki Ergezen Sedat Kızılcıktı Cahit Bağcı 
Bitlis Bursa Çorum 
Üye Üye Üye 

Mehmet Yüksel Emin Haluk Ayhan Necdet Budak 
Denizli Denizli Edirne 

(Muhalefet şerhi ektedir) 
Üye Üye Üye 

Alaattin Büyükkaya Tuğrul Yemişçi Bülent Baratalı 
İstanbul İzmir İzmir 

(Ayrışık oy yazım ektedir) 
Üye Üye Üye 

Harun Oztürk Muzaffer Baştopçu Eyüp Ayar 
İzmir Kocaeli Kocaeli 

(Karşı oy yazısı ektedir) 
Üye Üye Üye 

Mustafa Kalaycı Ferit Mevlüt Aslanoğlu Erkan Akçay 
Konya Malatya Manisa 

(Muhalefet şerhi ektedir) (İmzada bulunamadı) (Muhalefet şerhi ektedir) 
Üye Üye Üye 

Süleyman Çelebi Ali Er Gürol Ergin 
Mardin Mersin Muğla 

(Ayrışık oy yazısı ektedir) 
Üye Üye Üye 

Münir Kutluata Kadir Tıngıroğlu Osman Demir 
Sakarya Sinop Tokat 

(Muhalefet şerhi ektedir) (Bu Raporun Sözcüsü) 
Üye Üye 

M. Akif Hamzaçebi Kerem Altun 
Trabzon Van 

(Ayrışık oy yazısı ektedir) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 446) 
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AYRIŞIK OY 

06.06.1985 tarihli ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununa göre yurtdışından serbest bölgelere 
getirilen malların CİF, bölgeden Türkiye'ye çıkarılan malların FOB değeri üzerinden binde 5 oranında 
ücret ödenmektedir. Teklif yurtdışından bölgelere getirilen malların değeri üzerinden alınan binde 
5'lik ücretin binde l ' e indirilmesini, bölgelerden Türkiye'ye çıkarılan malların değeri üzerinden 
alınan binde 5'lik ücretin de binde 9'a yükseltilmesini öngörmektedir. Türkiye'deki ithalatçı açısından 
toplam yük değişmemektedir. 

Ancak Teklif bu şekliyle yasalaştığı takdirde toplam ihracatın ağırlıkta olduğu serbest bölgelerde 
işletici şirketlerin gelir kayıpları oluşacaktır. Gelir kayıplarına ilişkin olarak yapılması gereken idari 
düzenlemelerin yasal altyapısının teklifte oluşturulması gerekirken bu yapılmamıştır. 

M. Akif Hamzaçebi Bülent Baratalı Gürol Ergin 

Trabzon İzmir Muğla 

Osman Kaptan 

Antalya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 446) 
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MUHALEFET ŞERHİ 

Kanun Teklifi ile 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu'nun, 11.4.2007 tarih ve 5623 sayılı 
Kanun'un l'inci Maddesi ile değişik, 7'nci Maddesinin l ' inci fıkrasının (b) bendinde değişiklik 
yapılarak "yurtdışından bölgeye getirilen malların CİF değeri üzerinden peşin olmak üzere binde 1; 
bölgeden Türkiye'ye çıkarılan malların FOB değeri üzerinden peşin olmak üzere binde 9 oranında 
kesinti yapılması" uygulaması getiriliyor. Ayrıca Teklifin 2. Maddesi ile bu uygulamanın Kanun'un 
yürürlük tarihinden 3 ay sonra yürürlüğe girmesi öngörülüyor. 

Hükümet 2010 yılı Programı'nda "Sanayinin; kredi maliyetlerinin yüksekliği, kayıt dışı ekonomi 
ve düşük fiyatlı imalattan kaynaklanan haksız rekabet, bürokrasinin fazlalığı, kamunun sağladığı 
bazı girdilerin fiyatlarının uluslararası fiyatlara göre yüksekliği, vergi oranlarındaki yükseklik gibi 
temel sorunları devam etmektedir. Ayrıca, teknoloji üretiminde yetersizlik, modern teknoloji 
kullanımının hızlı yaygınlaştırılmaması, nitelikli işgücü eksikliği, yüksek katma değerli ürünlerde 
sınırlı üretim kabiliyeti, tesislerin üretim ve yönetim yapılarında modernizasyon ihtiyacı, sanayinin 
kapasitesi ve potansiyeli konusunda yatırımcıların bilgiye erişimindeki zorluklar gibi genellikle 
yapısal nitelikteki sorunların çözülmesi gerekmektedir." demektedir. Hükümetin bu ifadeleri ülkede 
reel ekonomi açısından acil tedbirlerin alınması gerektiğini açık bir şekilde ortaya koymaktadır. 

Türkiye'nin 2008 yılı dış ticaret hacmi 334 milyar ABD dolarıdır. Aynı dönemde serbest 
bölgelerdeki toplam dış ticaret hacmi 24,6 milyar ABD dolarıdır. Krizin yarattığı makro ekonomik 
problemler ve 334 milyar ABD doları dış ticaret hacmi için tedbir almayan hükümet aniden serbest 
bölgelerdeki 24 milyar ABD dolarlık dış ticaret hacmi için tedbir almaya karar vermiştir. Kanun 
Teklifi 4.12.2009 tarihinde Komisyona gelmiştir. Aynı tarihte gündeme alınmıştır. Üyelere toplantı 
daveti saat 18:00'den sonra yapılmıştır. 

Kanun Teklifi'nde dikkati çeken bir husus, Komisyonda ifade edildiği üzere; "Tasarı" 
kelimesinin silinip, "Tekl i f kelimesinin yazılmış olması konuya verilen önem ve ciddiyeti 
göstermesidir. Ayrıca, ileriye yönelik olarak tasarının hangi acil ihtiyaçtan doğduğu, hangi serbest 
bölgeleri etkileyeceği, hangi firmaları etkileyeceği, binde 4'lük marjın hangi sektörlere rekabet imkanı 
sağladığı, bölge şirketlerinin kayıp ve kazançlannın ne olacağının hesaplanamadığı bir ortamda böyle 
bir teklifin getirilmesi son derece manidardır. 

Teklif sahiplerine şayet varsa böyle bir talebin hangi sektör ve firmalardan geldiğinin muhalefetle 
paylaşılması halinde muhalefetin daha fazla katkı sağlayabileceğinin ifade edilmesine rağmen, bu 
bilgilerin olup olmadığı ve muhalefetle paylaşılıp paylaşamayacağı hususunda bir bilgi edinilememiştir. 
Teklif gerekçesi de tatmin edici olmaktan uzaktır. 

Tasarının 1. Maddesinin gerekçesinde "Kanunun bu maddesinde yapılan değişikliğin temelinde, 
Serbest Bölgelerin ihracata dönük yatırım ve üretimi teşvik etmek amaçlı yerler olması ile bu bölgelerdeki 
işletmelerin ihracata yönlendirilmesi bulunmaktadır." denilmekle birlikte, bu Teklifin kanunlaşması 
halinde nasıl bir etki yapacağı konusunda bilgi sahibi olmakta mümkün olmamıştır. 

Yukarıda ifade edilen hususlar dikkate alındığında krizin makro-ekonomik göstergeleri harap 
ettiği bir ortamda, amacı ve etkisi konusunda sonuçlarının tahmin edilememesi nedeniyle Teklife 
muhalefet ediyoruz. 

Münir Kutluata Emin Haluk Ayhan 

Denizli 

Mehmet Günal 

Sakarya Antalya 

Mustafa Kalaycı 

Konya 

Erkan Akçay 

Manisa 
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KARŞIOY YAZISI 

Hükümet son dönemlerde kritik bazı düzenlemeler için kanun tasarısı hazırlayıp TBMM'ne sevk 
etmek yerine partili milletvekillerine ve grup başkan vekillerine kanun teklifi verdirme yolunu tercih 
etmektedir. Elbette milletvekillerinin kanun teklifi vermeleri engellenemez. Ancak iktidarın bu 
yönteme, kanun tekliflerinde yer alan kritik konuların bürokratik aşamada, kamuoyunda ve Bakanlar 
Kurulunda tartışılmaması için başvurduğu düşünülmektedir. 

Yürütme karşısında yasama organının bir parçası olan komisyonumuzun, gündemine hiçbir 
şekilde hâkim olmamasını ve gündemin belirlenmesi işini tümüyle yürütmeye bırakmasını yasama 
organının saygınlığına sahip çıkmamak olarak değerlendiriyorum. 

Kanun teklifi ile 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) 
bendi değiştirilerek, serbest bölgeye yurt dışından getirilen malların CİF değeri üzerinden binde 5 
oranında ödenen ücret binde l ' e , serbest bölgeden Türkiye'ye çıkarılan malların FOB değeri 
üzerinden binde 5 oranında ödenen ücret ise binde 9'a çıkarılmaktadır. 

Düzenleme ile gelir kaybına yol açılmayacağı ve serbest bölgeden yurtiçine satış yerine ihracatın 
özendirileceği ifade edilmektedir. 

Serbest bölgelerden yapılan ticaret hacmine ilişkin olarak kanun teklifini veren sayın Elitaş'ın 
Komisyona sunduğu tablodaki verilerden yararlanarak aşağıdaki tablo yapılmıştır. 

Milyon 
Dolar 

SERBEST BÖLGEYE GİRİŞ SERBEST BÖLGEDEN ÇIKIŞ 

YURT 
İÇİNDEN 

YURT 
DIŞINDAN 
(İTHALAT) TOPLAM İthalat/Toplam 

YURT 
İÇİNE 

YURT 
DIŞINA 
(İHRACAT) TOPLAM İhracat/Toplam 

2002 1,528 3,589 5,117 70.1 3,729 2,257 5,986 37.7 
2003 2,119 5,638 7,757 72.7 5.406 3,445 8.851 38.9 
2004 2,882 7,520 10,402 72.3 7,465 4,243 11,708 36.2 
2005 3,160 7,704 10,864 70.9 7,888 4,610 12,498 36.9 
2006 3,071 7,951 11,022 72.1 7.939 4,863 12,802 38.0 
2007 3,045 8.300 11,345 73.2 7,917 5,311 13,228 40.1 
2008 3.195 8,248 11,443 72.1 7,262 5,874 13,136 44.7 
Eki-09 1,727 4,368 6,095 71.7 4,149 4,005 8,154 49.1 

Tablonun incelenmesinden, serbest bölgeye yurt içinden ve yurt dışından girişlerde 2002 yılından 
Ekim 2009'a kadar önemli bir değişiklik olmadığı görülmektedir. İthalatın serbest bölgeye yapılan 
toplam girişler içindeki payı % 70-73'ler düzeyinde bir seyir izlemiştir. Serbest bölgeden çıkışlarda 
ise yurt içine satışların oranı ile yurt dışına satışların oranı Ekim 2009'a gelindiğinde eşitlenmiş 
görünmektedir. 

Teklifle çıkışlardaki bu yapının ihracat lehine değiştirilmesi istenmektedir. Öncelikle bu yapının 
değiştirilebilmesi için yurt içine saüşlarda ödenen ücretin binde 5'den binde 9'a çıkarılmasının tek başına 
yeterli olmayacağı düşünülmektedir. Bu artışla birlikte serbest bölgeden yurt içine satılan mallara 
karşı iç talebin esnekliğinin de bilinmesi gerekir. Eğer iç tüketiciler bu mallara olan taleplerinden bu 
artışa rağmen vazgeçemiyorlarsa, düzenlemeden gerekçesinde belirtildiği gibi ihracat yönünde bir 
artış olması beklenemez. Düzenleme yapılmadan önce iç talebin esnekliği konusunda bir araştırmanın 
yapılmamış olduğu görülmüştür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 446) 
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Düzenleme, serbest bölgeye yapılan ithalatı ucuzlatmaktadır. Değişiklik, serbest bölgeye 
yapılacak ithalat üzerinde döviz kurlarında düşüş ve TL'nin değerlenmesi ile eş etkide bulunacaktır. 
Yapılan bu değişikliğe, malını bize satmak isteyenlerin bir itirazı olmayacağı açıktır. Çünkü ithalatta 
vergi benzeri bir yükümlülük olan binde 5 oranı binde 1 'e düşürülmektedir. 

İthalatta azaltılan ücret aynı oranda yurtiçine satışlara eklendiği için serbest bölgelerin gelirlerinde 
bir azalma olmayacağı söylenmektedir. Ancak bunun söylendiği gibi sonuç verebilmesi, serbest 
bölgede yapılan imalatın yurtiçi piyasaya satış oranında bu düzenlemeden sonra eskiye göre bir 
değişme olmaması gerekir. Değişiklikten sonra ihracata yönelik payda bir artış beklendiğine göre 
serbest bölgelerin gelirlerinde bir azalma olacağı muhakkaktır. 

Serbest bölgeden ihracat yapanlar açısından, hammadde ithalinde ödenen ücrette yapılan indirim 
oranında maliyetlerde bir düzelme ve rekabet gücünde bir iyileşme olacaktır. Ancak bu yöntem 
rekabetin iyileştirilmesinde çok sağlıklı bir yöntem olarak görülmemelidir. 

Serbest bölgeden yapılan ihracatta da ithalata bağımlı hale gelmenin sıkıntıları döviz sıkıntısına 
girilen bir dönemde bu düzenleme ile aşılmaya çalışılmaktadır. Hükümet ihracatımızı ithalata bağımlı 
hale getiren bu gidişin önüne geçecek esas düzenlemeler üzerinde kafa yormalıdır. 

Yukarıda açıklanan gerekçelere dayanarak komisyonun çoğunluk görüşüne iştirak edilmemiştir. 

Genel Kurulun bilgisine saygıyla sunulur. 

Harun Öztürk 

İzmir 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 446) 



- 1 0 -

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ GRUP 
BAŞKANVEKİLİ KAYSERİ MİLLETVEKİLİ 
MUSTAFA ELİTAŞ VE ANKARA MİLLET
VEKİLİ REHA DENEMEÇ'İN TEKLİFİ 

SERBEST B Ö L G E L E R K A N U N U N D A 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 

K A N U N TEKLİFİ 
MADDE 1 -3218 sayılı Serbest Bölgeler 

Kanunu'nun 11.4.2007 tarih ve 5623 sayılı Ka-
nun'un l ' inci maddesi ile değişik 7'nci mad
desinin l 'nci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"Yurt dışından bölgeye getirilen malların 
CİF değeri üzerinden peşin olmak üzere binde 1; 
bölgeden Türkiye'ye çıkarılan malların FOB 
değeri üzerinden peşin olmak üzere binde 9 
oranında ödenecek ücretler," 

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinden 
3 (üç) ay sonra yürürlüğe girer. 

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

SERBEST B Ö L G E L E R K A N U N U N D A 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 

K A N U N TEKLİFİ 
MADDE 1- 6/6/1985 tarihli ve 3218 sayılı 

Serbest Bölgeler Kanununun değişik 7 nci mad
desinin 1 inci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"b)Yurt dışından bölgeye getirilen malların 
CİF değeri üzerinden binde 1 ve bölgeden 
Türkiye'ye çıkarılan malların FOB değeri üze
rinden binde 9 oranında, peşin olarak ödenecek 
ücretler," 

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinden 
üç ay sonra yürürlüğe girer. 

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 
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