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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
TUTANAK DERGİSİ 

82'nci Birleşim 
6 Nisan 2010 Sah 

(Bu Tutanak Dergisinde yer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür belge ile konuşma-
cdar tarafından ifade edilmiş ve tırnak içinde belirtilmiş alıntı sözler aslına uygun olarak yazılmıştır.) 

İ Ç İ N D E K İ L E R Savfa 

I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 504 

II. - GELEN KÂĞITLAR 506 

III. - YOKLAMALAR 516, 555, 565, 621 

IV. - GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 516, 518 

A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI 516:517, 518:521 

1.- İzmir Milletvekili Canan Antman'ın, Türk kadınına belediye 

seçimlerinde seçme ve seçilme hakkını tanıyan yasanın kabul edilişinin 

80'inci yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması 516:517 

2.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, Öldürülen Gazeteciler 

Günü'ne ilişkin gündem dışı konuşması 518:519 

3.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Türk polis teşkilatının 

kuruluşunun 165'inci yıl dönümüne ve Polis Günü'ne ilişkin gündem dışı 

konuşması 519:521 
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V.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 518, 524, 576 
A) ÇEŞİTLİ İŞLER 518 
1.- Genel Kurulu ziyaret eden Hollanda Senato Başkanı Rene van der 

Linden'e Başkanlıkça "Hoş geldiniz" denilmesi 518 
B) MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 524:531 
1.- Sinop Milletvekili Engin Altay ve 31 milletvekilinin, eğitim 

fakülteleri mezunlarının istihdamındaki sorunların araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/654) 524:526 

2.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 milletvekilinin, 
askerlik hizmetini Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yapan kişilerin travma 
geçirdiği iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/655) 526:528 

3.- Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu ve 20 milletvekilinin, 
Edirne'de yaşanan su taşkınları sorununun araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/656) 528:530 

4.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 milletvekilinin, Bulgaristan 
Türklerinin ülkemizde ve Bulgaristan'da yaşadıkları sorunların araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/657) 530:531 

C) TEZKERELER 532 
1.- (10/67, 75, 82, 122, 141, 180, 193, 208, 216, 229, 304, 309, 320, 

324, 336, 337, 342, 374, 377, 388, 404) esas numaralı Meclis Araştırması 
Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun görev süresinin bir ay uzatılmasına 
ilişkin tezkeresi (3/1154) 532 

D) ÖNERGELER 576:579 
1.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, (2/526) esas numa

ralı Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/200) 576:579 
E) DUYURULAR 579 
1.- (2/650) esas numaralı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı 

Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin, bazı 
üyelerin imzalarını geri almaları sonucu imza sayısı Anayasa'nın 175'inci 
maddesinde öngörülen sayının altına düştüğünden, ilk imza sahibine iade 
edildiğine ilişkin duyuru (4/201) 579 

VI.- AÇIKLAMALAR 521, 543, 548, 561, 
565, 598 

1.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Türk polis 
teşkilatının kuruluşunun 165'inci yıl dönümüne, Polis Günü'ne ve 
Fenerbahçe Acıbadem Voleybol Takımının Avrupa ikinciliğine ilişkin 
açıklaması 521 

- 4 9 6 -



TBMM B:82 6 . 4 . 2010 

Savfa 
2.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Türk polis teşkilatının 

kuruluşunun 165'inci yıl dönümüne ve Polis Günü'ne ilişkin açıklaması 521:522 
3.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya'da görevi başında 

hayatını kaybeden polis memuruna ve polis teşkilatının kuruluş yıl 
dönümüne ilişkin açıklaması 522 

4.- Van Milletvekili İkram Dinçer'in, Cumhuriyet Halk Partisi Genel 
Başkanı Deniz Baykal'ın, il kongresi nedeniyle Van'a yaptığı ziyarette 
meydana gelen olaylara ilişkin açıklaması 522:523 

5.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhuriyet Halk 
Partisi Genel Başkanı Deniz Baykal'a Van'da yapılan saldırının bazı AKP 
mensupları tarafından organize edildiğine ilişkin açıklaması 523 

6.- Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın, Cumhuriyet Halk Partisi 
Genel Başkanı Deniz Baykal'ın, Van'da kendisine karşı yapılan saldırıyla 
ilgili olarak, henüz olay araştırılmadan, doğrudan doğruya AK PARTİ 
teşkilatına suçlamada bulunmasını yadırgadıklarına ilişkin açıklaması 523:524 

7.- Konya Milletvekili Özkan Öksüz'ün, Konya Milletvekili Faruk 
Bal'ın, Cihanbeyli Organize Sanayi Bölgesinin kurulmasına Sanayi 
Bakanlığınca izin verilmemesi ve Cihanbeyli Belediyesinin katı atık 
borcunun İller Bankası tarafından tahsil edilmesi konusunda yanlış bilgiler 
verdiğine ilişkin açıklaması 543:544 

8.- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer'in, Malatya 
Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, konuşmasında dile getirdiği esnaf, 
küçük işletme sahiplerinin borçlarına ilişkin açıklaması 548:550 

9.- İstanbul Milletvekili Ahmet Tan'ın, (10/618) esas numaralı 
önergeyle faili meçhul siyasi cinayetler konusunda Meclis araştırması 
komisyonunun oluşturulmasının, Anayasa tartışmalarının yapıldığı 
bugünlerde zamanlaması bakımından da yerinde olacağına ilişkin açıklaması 561 

10.- Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir'in, Konya Milletvekili 
Ayşe Türkmenoğlu'nun, Madımak katliamını kınıyor olmasını teşekkürle 
karşıladığını ancak Madımak katliamının faili meçhul cinayetlerden 
sayılmasının doğru olmadığına, faillerinin belli olduğuna, bu cinayeti 
işleyenlerin hâlâ yakalanamamış olmasının Hükümetin aczi olduğuna ilişkin 
açıklaması 565 

11.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in, sözlü sorular cevaplandırılırken 
zaman aşımına uğrayan konularla ilgili yapay cevaplar verildiğine, dönemin 
Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik tarafından atamaları yapılan Aslan 
Sinir'le ilgili yolsuzluk iddiasına ve Kızıltepe'deki üniversite sınav 
uygulamasının düzeltilmesine gidilip gidilmeyeceğine ilişkin açıklaması 598:599 
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VII.- ÖNERİLER 532, 545, 550, 555, 

562,565, 566 
A) SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ j32:543, 545:548, 

550:555, 555:561, 
562:564, 565, 566:576 

1.- (10/589) esas numaralı Meclis araştırması önergesinin ön 
görüşmelerinin Genel Kurulun 6/4/2010 Salı günkü birleşiminde yapılmasına 
ilişkin BDP Grubu önerisi 532:540 

2.- 321 sıra sayılı Türk Borçlar Kanunu Tasarısı'nın görüşmelerinin 
Genel Kurulun 6/4/2010 Salı günkü birleşiminde yapılmasına, bundan başka 
bir konunun görüşülmemesine ilişkin MHP Grubu önerisi 540:543, 545:548, 

550:555,555 
3.- (10/618) esas numaralı Meclis araştırması önergesinin ön 

görüşmelerinin Genel Kurulun 6/4/2010 Salı günkü birleşiminde yapılmasına 
ilişkin CHP Grubu önerisi 556:561,562:564,565,566 

4.- Gündemdeki sıralama ile Genel Kurulun çalışma saatlerinin yeniden 
düzenlenmesine ilişkin AK PARTİ Grubu önerisi 567:576 

VIII.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 544 
1.- Konya Milletvekili Faruk Bal'ın, Konya Milletvekili Özkan 

Öksüz'ün şahsına sataşması nedeniyle konuşması 544:545 

IX.- SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 580 
1.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, RTÜK'e alman personele 

ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'tan sözlü soru 
önergesi (6/914) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı 580:598 

2.- Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, yönetici atamalarıyla ilgili 
iddialara ilişkin sözlü soru önergesi (6/1395) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet 
Çubukçu'nun cevabı 580:598 

3.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, iptal edilen öğretim 
programlarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1413) ve Millî Eğitim Bakanı 
Nimet Çubukçu'nun cevabı 580:598 

4.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya'daki okul eksikliklerine 
ilişkin sözlü soru önergesi (6/1426) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet 
Çubukçu'nun cevabı 580:598 

5.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, üniversite-sanayi işbirliğinin 
geliştirilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1469) ve Millî 
Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı 580:598 

6.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bilgisayar öğretmenlerinin 
sorunlarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1473) ve Millî Eğitim Bakanı 
Nimet Çubukçu'nun cevabı 580:598 

7.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Şırnak'taki okul ihtiyacına 
ilişkin sözlü soru önergesi (6/1494) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet 
Çubukçu'nun cevabı 580:598 

8.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Şırnak'taki öğretmenlerin ek 
ödenek ve lojman sorunlarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1495) ve Millî 
Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı 580:598 
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9.- Sımak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Şımak'taki öğretmen açığına 

ilişkin sözlü soru önergesi (6/1496) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet 
Çubukçu'nun cevabı 580:598 

10.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Güçlükonak-Fındık 
beldesindeki okul ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1497) ve Millî 
Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı 580:598 

11.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Beytüşşebap'taki okul 
ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1498) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet 
Çubukçu' nun cevabı 580:598 

12.- Sımak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, İdil'deki okul ihtiyacına ilişkin 
sözlü soru önergesi (6/1500) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun 
cevabı 580:598 

13.- Sımak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Uludere'deki okul ihtiyacına 
ilişkin sözlü soru önergesi (6/1501) Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun 
cevabı 580:598 

14.- Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş'ın, bir sendika şube 
başkanı hakkında soruşturma açılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1503) 
ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı 580:598 

15.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, bir okulun sosyal tesis 
ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1550) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet 
Çubukçu'nun cevabı 581:598 

16.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, taşımalı eğitim yapılan 
okullardaki bazı ihtiyaçlara ilişkin sözlü soru önergesi (6/1551) ve Millî 
Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı 581:598 

17.- Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, öğretmenlik mesleğine 
münhasır yasa yapılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1638) ve Millî 
Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı 581:598 

18.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, öğretmen atamalarına ilişkin 
sözlü soru önergesi (6/1650) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun 
cevabı 581:598 

19.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Açık Öğretim Fakültesi 
öğrencilerine tek ders sınav hakkı tanınmasına ilişkin sözlü soru önergesi 
(6/1654) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı 581:598 

20.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, sözleşmeli öğretmenlerin 
durumuna ilişkin sözlü soru önergesi (6/1658) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet 
Çubukçu'nun cevabı 581:598 

21. - İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter'in, anadil eğitimi veren 
üniversitelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1660) Millî Eğitim 
B akanı Nimet Çubukçu' nun cevabı 581:598 

22.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İLKSAN'ın bir ihalesine 
ilişkin sözlü soru önergesi (6/1703) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet 
Çubukçu' nun cevabı 581:598 
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23.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde'deki okul ve öğretmen 

ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1748) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet 
Çubukçu' nun cevabı 581:598 

24.- Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis'in, bir grup üniversite 
öğrencisi hakkında açılan soruşturmaya ilişkin sözlü soru önergesi (6/1755) 
ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı 581:598 

25.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'ın bazı ilçelerindeki 
yeni okul ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1806) ve Millî Eğitim 
Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı 581:598 

26.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, okullarda madde bağımlılığına 
karşı yürütülen çalışmalara ilişkin sözlü soru önergesi (6/1807) ve Millî 
Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı 581:598 

X.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLAR
DAN GELEN DİĞER İŞLER 599, 621 

A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 599:621, 621:684 
1.- Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/324) 

(S. Sayısı: 96) 599 
2.- Türk Borçlar Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/499) 

(S. Sayısı: 321) 599 
3.- Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma 

Bankasına Katılmak İçin Hükümete Yetki Verilmesine Dair Kanuna Ek 
Milletlerarası Para Fonu Ana Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Belgelerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/761) (S. Sayısı: 458) 599 

4.- Ankara Milletvekili Haluk İpek'in, Seçimlerin Temel Hükümleri ve 
Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Milletvekili Seçimi Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Kastamonu Milletvekili 
Mehmet Serdaroğlu ve 18 Milletvekilinin, Afyonkarahisar Milletvekili Halil 
Ünlütepe ve Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür'ün, Denizli Milletvekili 
Hasan Erçelebi ve 10 Milletvekilinin, Diyarbakır Milletvekili Gültan 
Kışanak ve 19 Milletvekilinin, Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır'ın, 
Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oktay 
Vural ve Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi ve 5 Milletvekilinin Benzer 
Mahiyetteki Kanun Teklifleri ile Anayasa Komisyonu Raporu (2/636, 2/123, 
2/200, 2/288, 2/304, 2/342, 2/364, 2/474, 2/596) (S. Sayısı: 490) 600:621, 621:684 

XI.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 685 
1.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi 

Başkanına yönelik komplo iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Adalet 
Bakanı Sadullah Ergin'in cevabı (7/11459) (Ek cevap) 685:686 
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2.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, Tekirdağ F Tipi 
Cezaevindeki uygulamalara ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah 
Ergin'in cevabı (7/12146) 

3.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın, bir suç 
duyurusuna ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in cevabı 
(7/12147) 

4.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın, ceza ve infaz kurumlarındaki 
sağlık hizmetlerine ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in cevabı 
(7/12252) 

5.- İğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, İğdır'da bir operasyon sonrası 
hazırlanan dava dosyasına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in 
cevabı(7/12255) 

6.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, görevden uzaklaştırma 
kararlarına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in cevabı (7/12493) 

7.- Bursa Milletvekili Abdullah Özer'in, Bursa Adli Tıp Kurumunun 
yerinin değiştirilmesine ve personel ihtiyacına ilişkin sorusu ve Adalet 
Bakanı Sadullah Ergin'in cevabı (7/12690) 

8.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Tekel işçilerinin 
okullarda yardımcı hizmetler kadrosunda değerlendirilmesine ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı 
(7/12866) 

9.- Edirne Milletvekili Bilgin Paçarız'ın, Edirne'de su taşkınlarının 
önlenmesine ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun 
cevabı(7/12883) 

10.- Sımak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, bir öğretmenin durumuna 
ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı (7/12901) 

11.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, TRT'nin kurum dışına 
yaptırdığı programlara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Bülent Annç' ın cevabı (7/12920) 

12.- Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu'nun, Edirne'deki taşkın 
önleme çalışmalarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel 
Eroğlu'nun cevabı (7/12942) 

13.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, DSİ'de çalışan ziraat 
mühendislerinin bazı sorunlarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı 
Veysel Eroğlu'nun cevabı (7/12944) 

14.- Sinop Milletvekili Engin Altay'ın, Boyabat'ta afet konutu yapımı 
işine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Cemil Çiçek'in cevabı (7/13006) 

15.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, 
Elbistan'daki TOKİ konutlarının yönetimi ile TOKİ'nin konut üretimi ve 
satışına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Cemil Çiçek'in cevabı (7/13013) 
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Savfa 
16.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in, emekli aylıklarından bazı 

derneklere para kesilmesine ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Ömer Dinçer'in cevabı (7/13025) 731:733 

17.- Muş Milletvekili M. Nuri Yaman'ın, İşsizlik Sigortası Fonunun 
kullanımına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer 
Dinçer'in cevabı (7/13026) 734:739 

18.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'nin, emekli aylıklarından bir 
derneğe yapılan kesintiye ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Ömer Dinçer'in cevabı (7/13027) 740:742 

19.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, TRT'deki bazı 
personel hareketlerine, 

TRT'nin iptal ve ihdas edilen kadrolarına, 
İlişkin soruları ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent 

Arınç'm cevabı (7/13028), (7/13029) 742:746 
20.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş'ın, Tüketici Sorunları 

Hakem Heyeti kararlarının tebliğine ilişkin Başbakandan sorusu ve Sanayi 
ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün'ün cevabı (7/13085) 747:748 

21. - Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe'nin, emekli aylıklarından 
yapılan bir kesintiye ilişkin Başbakandan sorusu ve Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer'in cevabı (7/13088) 748:751 

22.- Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ün, emekli maaşlarından bir 
derneğe yapılan kesintiye ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Ömer Dinçer'in cevabı (7/13106) 752:754 

23.- Bursa Milletvekili H. Hamit Homriş'in, emekli maaşlarından bir 
derneğe yapılan kesintiye ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Ömer Dinçer'in cevabı (7/13107) 755:757 

24.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, emekli maaşlarından bir derneğe 
yapılan kesintiye ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer 
Dinçer'in cevabı (7/13108) 758:760 

25.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, çevre görevlisi uygulamasına 
ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı 
(7/13111) 761:763 

26.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, Samsat Pompaj Sulama 
Projesi'ne ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun 
cevabı(7/13112) 763:764 

27.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, TRT'nin Parlamento 
bürosundaki elemanlara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Bülent Annç' ın cevabı (7/13114) 765:766 

28.- Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, bazı istisnai memuriyet kadrolarına 
yapılan atamalara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Bülent Annç' ın cevabı (7/13115) 767:768 
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Savfa 
29.- Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, bazı istisnai memuriyet kadrolarına 

yapılan atamalara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Egemen Bağış'ın cevabı 
(7/13153) 768:769 

30.- Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, bazı istisnai memuriyet kadrolarına 
yapılan atamalara ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Mustafa 
Demir'in cevabı (7/13156) 770:771 

31 . - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, Çatalzeytin 
TOKİ afet konutlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in cevabı (7/13167) 772:776 

32.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, işçi emeklilerinin 
maaşından yapılan bir kesintiye ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Ömer Dinçer'in cevabı (7/13189) 776:778 

33.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Medula Reçete 
Provizyon Sistemine ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Ömer Dinçer'in cevabı (7/13192) 779:780 

34.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'nin, bir taş ocağı için verilen 
ÇED raporuna ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun 
cevabı(7/13195) 781:782 

35.- Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı'nın, Tekirdağ Kültür 
Merkezinin yapımına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul 
Günay'ın cevabı (7/13216) 782:783 

36.- Edime Milletvekili Cemaleddin Uslu'nun, Çimpe Kalesi'nin 
restorasyonuna ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın 
cevabı (7/13217) 784:785 

37.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'te tarih ve 
kültür varlıklarına yönelik çalışmalara ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm 
Bakanı Ertuğrul Günay'ın cevabı (7/13218) 786:789 

38.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, OSBTere bedelsiz arsa 
tahsisine ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün'ün cevabı 
(7/13239) 789:790 

39.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'nin, Kemalpaşa OSB'nin 
genişleme alanındaki kamulaştırmalara ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Nihat Ergün'ün cevabı (7/13240) 791:793 

40.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, AB fonlarının 
kullanımına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Egemen Bağış'ın cevabı 
(7/13256) 793:800 
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I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

6 . 4 . 2010 

TBMM Genel Kurulu saat 13.00'te açılarak beş oturum yaptı. 

Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat, su kaynakları ve kullanımına, 

Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, Karabük Demir Çelik Fabrikalarının ve Karabük'ün 
kuruluşunun 73'üncü yıl dönümüne, 

Kocaeli Milletvekili Hikmet Erenkaya, Kocaeli Şekerpınar'da yaşayan bir kısım vatandaşların 
imarla ilgili sorunlarına, 

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar. 

Van Milletvekili Kerem Altun, Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 92'nci yıl dönümüne 
ilişkin bir açıklamada bulundu. 

Moldova Cumhuriyeti Gökoğuz Halk Toplusu heyetinin ülkemizi ziyaret etmesinin uygun 
bulunduğuna ilişkin Başkanlık tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in (6/1912) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin 
önergesi okundu; sözlü sorunun geri verildiği bildirildi. 

İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam ve 25 milletvekilinin, ekonomi politikası konusunda genel 
görüşme (8/12), 

İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 24 milletvekilinin, kadına yönelik şiddetin nedenlerinin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi (10/651), 

Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 24 milletvekilinin, İstanbul Çevre Düzeni Planı'nın olası 
etkilerinin araştırılması (10/652), 

BDP Grubu adına grup başkan vekilleri Batman milletvekilleri Ayla Akat Ata ve Bengi Yıldız'ın, 
hayvancılık sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi (10/653), 

Amacıyla birer Meclis araştırması; 

Açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemde yerini 
alacağı ve ön görüşmelerinin, sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı. 

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

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

2'nci sırasında bulunan ve İç Tüzük'ün 91'inci maddesi kapsamında değerlendirilerek temel 
kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesi kabul edilen, Türk Borçlar Kanunu Tasansı ve Adalet 
Komisyonu Raporu'nun (1/499) (S. Sayısı: 321), 
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3'üncü sırasında bulunan, Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma 
Bankasına Katılmak İçin Hükümete Yetki Verilmesine Dair Kanuna Ek Milletlerarası Para Fonu Ana 
Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Belgelerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu'nun (1/761) (S. Sayısı: 458), 

Görüşmeleri komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi. 

4'üncü sırasında bulunan ve görüşmelerine devam olunan, Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı 
Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/769) (S. Sayısı: 486) kabul edildi ve kanunlaştı. 

5'inci sırasında bulunan ve İç Tüzük'ün 91 'inci maddesi kapsamında değerlendirilerek temel 
kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesi kabul edilen, Ankara Milletvekili Haluk İpek'in, 
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Milletvekili Seçimi 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Kastamonu Milletvekili Mehmet 
Serdaroğlu ve 18 Milletvekilinin, Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe ve Denizli Milletvekili 
Ali Rıza Ertemür'ün, Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi ve 10 Milletvekilinin, Diyarbakır 
Milletvekili Gültan Kışanak ve 19 Milletvekilinin, Sımak Milletvekili Sevahir Bayındır'ın, Milliyetçi 
Hareket Partisi Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oktay Vural ve Mersin Milletvekili Mehmet 
Şandır'ın, Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi ve 5 
Milletvekilinin Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ile Anayasa Komisyonu Raporu'nun (2/636, 
2/123,2/200,2/288,2/304,2/342,2/364,2/474,2/596) (S. Sayısı: 490) tümü üzerindeki görüşmeler 
tamamlandı; maddelerine geçilmesi kabul edildi. 

Konya Milletvekili Faruk Bal, Anayasa Komisyonu Başkan Vekili ve Sakarya Milletvekili 
Ayhan Sefer Üstün'ün, şahsına sataşması nedeniyle bir konuşma yaptı. 

6 Nisan 2010 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime 19.49'da son verildi. 

Şükran Guidai MUMCU 

Başkan Vekili 

YusufCOŞKUN 

Bingöl 

Kâtip Üye 

Fatih METİN 

Bolu 

Kâtip Üye 
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II.- GELEN KÂĞITLAR 

2 Nisan 2010 Cuma 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri 

1.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş'ın, vergi ve prim borçlarının yeniden 
yapılandırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12810) 

2.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin kredi kullanımına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12812) 

3.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Bursa Büyükşehir Belediyesinin kredi kullanımına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12813) 

4.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin kredi kullanımına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12814) 

5.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın, TEKEL'e ait bir binanın kiralanmasına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12815) 

6.- İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız'ın, demokratik açılım projesine ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/12817) 

7.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Rize Belediyesinin kredi kullanımına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12818) 

8.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Sakarya Büyükşehir Belediyesinin kredi kullanımına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12819) 

9.- Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan'ın, valilerle yapılan bir toplantıya ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/12820) 

10.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'nin, kayıp çocuklara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/12837) 

11.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yardım kuponları 
ile ilgili bir iddiaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12838) 

12.- Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir'in, valiliklerde dağıtılan kitap ve broşürler ile 
makam odalarındaki resimlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12839) 

13.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı hakkındaki bir 
soruşturmaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12840) 

14.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'nin, misyonerlerin faaliyetlerine ve çocuk kaçırma 
olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12841) 

15.- Zonguldak Milletvekili Ali Koçal'ın, kayıp ve kaçak enerji sorununa ilişkin Maliye 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/12842) 

16.- İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek'in, TEKEL'in bir binasının tahsisine ilişkin Maliye 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/12843) 
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17.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tannkulu'nun, İzmir'deki okulların elektrik ve su 
borçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12844) 

18.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Van'daki ikili eğitime ve sınıflardaki ortalama 
öğrenci sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12845) 

19.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Şanlıurfa'daki ikili eğitime ve sınıflardaki ortalama 
öğrenci sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12846) 

20.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, öğretmenlerin il içi yer değiştirmeleriyle ilgili 
bir yazıya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12847) 

21.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, taşımalı eğitimde yaşanan trafik kazalarına ve diğer 
sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12848) 

22.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, bir köydeki kapatılan ilköğretim okuluna ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12849) 

23.- Manisa Milletvekili Şahin Mengü'nün, tutuklu bulunan subay ve astsubayların bazı özlük 
haklarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12850) 

24.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'nin, sınır ve iç güvenlik iskan tesislerinin TOKİ 
tarafından inşa edilmesine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12851) 

25.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'nin, bazı askeri personelin özlük hakları sorunlarına 
ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12852) 

26.- Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş'ın, Kars'ta kış sporları müsabakaları düzenlenmesine 
ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) yazılı soru önergesi (7/12858) 

27.- Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici'nin, Ankara-Yozgat-Sivas Hızlı Tren Projesine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12859) 

No.: 115 

5 Nisan 2010 Pazartesi 

Teklif 

1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanı İstanbul Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan ve 
264 Milletvekilinin; 7/11/1982 Tarihli ve 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/656) (Anayasa Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 5.4.2010) 

Raporlar 

1.- Kamu Hastane Birlikleri Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma 
ve Sosyal İşler Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporları (1/439) (S. Sayısı: 493) (Dağıtma 
tarihi: 5.4.2010) (GÜNDEME) 

2.- Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyinin Kurulmasına Dair Nahçıvan Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/800) 
(S. Sayısı: 494) (Dağıtma tarihi: 5.4.2010) (GÜNDEME) 

- 5 0 7 -



TBMM B: 82 6 . 4 . 2010 

Sözlü Soru Önergeleri 

1.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Siirt'te battaniye üretiminin teşvikine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1956) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2010) 

2.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Siirt'teki köy yollarının asfaltlanmasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1957) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2010) 

3.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Siirt şehirlerarası otobüs terminaline ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1958) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2010) 

4.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Siirt-Kurtalan'a Halkbank şubesi açılmasına ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1959) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 22/03/2010) 

5.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Siirt'teki öğretmen açığına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1960) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2010) 

6.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Siirt'teki camilerin bakım ve onarımına ilişkin Devlet 
Bakanından (Faruk Çelik) sözlü soru önergesi (6/1961) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2010) 

7.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bazı atıl konutların yurt olarak değerlendirilmesine 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1962) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2010) 

8.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Siirt Devlet Hastanesindeki personel açığına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1963) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2010) 

9.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Siirt'teki altyapı yetersizliğine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1964) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2010) 

10.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Sanveliler ilçesinde Ziraat Bankası şubesi açılmasına 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1965) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2010) 

11.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, muhtarların özlük haklarına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1966) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/03/2010) 

12.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, kayısıdaki tarım sigortası uygulamasına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1967) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/03/2010) 

13.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Malatya'da don olayının oluşturduğu 
hasara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1968) (Başkanlığa geliş tarihi: 
24/03/2010) 

14.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Malatya'daki don olayına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1969) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/03/2010) 

15.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün bütçesine ilişkin 
Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) sözlü soru önergesi (6/1970) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/03/2010) 

16.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, çok amaçlı bir lisenin bina ihtiyacına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1971) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/03/2010) 

17.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'daki internet evine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1972) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/03/2010) 

18.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kura nehri projesine ilişkin Çevre ve Orman 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1973) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/03/2010) 
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Yazılı Soru Önergeleri 

1.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş'ın, muayene ve ilaç katılım paylarına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13464) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2010) 

2.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'in, Ziraat Bankasının halka arzına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13465) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2010) 

3.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, ülkemizde bulunduğu iddia edilen nükleer silahlara 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13466) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/03/2010) 

4.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Bulgaristan'dan gelen bazı soydaşların 
durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13467) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/03/2010) 

5.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, TRT adına yapılan bir röportaja ve TRT'nin 
yayın politikasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13468) (Başkanlığa geliş tarihi: 
24/03/2010) 

6.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in, keçi yetiştiriciliğine ve hayvancılıktaki bazı sorunlara 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13469) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/03/2010) 

7.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in, MTA Tabiat Tarihi Müzesine ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/13470) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/03/2010) 

8.- Zonguldak Milletvekili Ali Koçal'ın, Kalkınma Bankasında hizmet alımıyla çalıştırılan 
personele ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13471) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/03/2010) 

9.- Amasya Milletvekili Hüseyin Ünsal'ın, TOKİ ve iştiraklerinin emlak satışlarını gerçekleştiren 
firmaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13472) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/03/2010) 

10.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, bir toplantıyı izlemek isteyen bazı muhabirlerin 
engellendiği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13473) (Başkanlığa geliş tarihi: 
24/03/2010) 

11.- Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı'nın, bir köyün bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/13474) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/03/2010) 

12.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf ın bazı 
ifadelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13475) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/03/2010) 

13.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, bir şirketin katıldığı ihalelere ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/13476) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/03/2010) 

14.- Batman Milletvekili Bengi Yıldız'ın, bir cezaevinde yaşandığı iddia edilen bir olaya ilişkin 
Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13477) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/03/2010) 

15.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in, Almanya'daki Deniz Feneri Davası kapsamındaki 
bir isteme ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13478) (Başkanlığa geliş tarihi: 
25/03/2010) 

16.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, Van F Tipi Cezaevinde yapıldığı iddia edilen uygulamalara 
ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13479) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/03/2010) 

17.- Bursa Milletvekili Abdullah Özer'in, Bursa'daki bir hastanenin SGK mevzuatına aykın 
işlemler yaptığı iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/13480) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/03/2010) 
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18.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, toplum yararına çalışma programı kapsamında 
çalıştırılan bazı işçilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13481) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 25/03/2010) 

19.- Edirne Milletvekili Rasim Çakır'ın, istifa eden memurların emekli ikramiyelerine ilişkin Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13482) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/03/2010) 

20.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, TRT'nin Medya Derneğindeki konumuna 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/13483) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 24/03/2010) 

21.- Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, RTÜK'ün bazı üyeleri hakkındaki 
iddialara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi 
(7/13484) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/03/2010) 

22.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, TRT'deki bazı programlar için ödenen 
ücretlere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi 
(7/13485) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/03/2010) 

23.- Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, TRT'deki insan kaynakları yönetimine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/13486) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 25/03/2010) 

24.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, sivil toplum kuruluşlarına bütçeden yapılan yardımlara 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/13487) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 25/03/2010) 

25.- Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır'ın, kadınlara yönelik şiddet olaylarına ilişkin Devlet 
Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/13488) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/03/2010) 

26.- Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır'ın, medyadaki cinsiyetçi yaklaşımlara ve bir reklama 
ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/13489) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 26/03/2010) 

27.- Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı'nın, Tekirdağ'daki belediyelerin ihalelerine ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13490) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/03/2010) 

28.- Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı'nın, Tekirdağ toptancı halindeki dükkan 
yetersizliğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13491) (Başkanlığa geliş tarihi: 
23/03/2010) 

29.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Edremit Belediyesi eski Başkanı hakkındaki 
yolsuzluk iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13492) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 23/03/2010) 

30.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, basında yer alan bazı illerde "İstiklal Marşı" 
okunmadığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13493) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 23/03/2010) 

31.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, bir köy yolunun asfaltlanmasına ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/13494) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/03/2010) 

32.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal'ın, Boğaziçi öngörünümündeki kaçak yapılaşmaya 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13495) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/03/2010) 
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33.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Osmaniye Belediyesinin taraf olduğu davalara ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13496) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/03/2010) 

34.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Osmaniye'deki trafik suçlarına ve kazalarına ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13497) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/03/2010) 

35.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Osmaniye İl Genel Meclisince tahsis edilen ve satılan 
taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13498) (Başkanlığa geliş tarihi: 
24/03/2010) 

36.- Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır'ın, gözaltındaki kötü muamele iddialarına ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13499) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/03/2010) 

37.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, doğal afetten zarar gören bazı köylere ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/13500) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/03/2010) 

38.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, İstanbul Çevre Düzeni Planına ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/13501) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/03/2010) 

39.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, Adıyaman'da kullandırılan mikro kredilere ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13502) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/03/2010) 

40.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal'ın, Şişli'deki bir arsanın imar durumunda yapılan 
değişikliklere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13503) (Başkanlığa geliş tarihi: 
25/03/2010) 

41. - Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ün, Ankara Büyükşehir Belediyesiyle ilgili yolsuzluk ve 
usulsüzlük iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13504) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 25/03/2010) 

42.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, kaybolan bir YİBO öğrencisine ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/13505) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/03/2010) 

43.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, kamu taşınmazlarının turizm yatırımlarına 
tahsisine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/13506) (Başkanlığa geliş tarihi: 
22/03/2010) 

44.- Zonguldak Milletvekili Ali Koçal'ın, bandrol işlemlerinde istenen banka dekontuna ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/13507) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/03/2010) 

45.- Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat'ın, Londra'da bulunan bir müzedeki Atatürk 
heykeline ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/13508) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 25/03/2010) 

46.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars'ta kamu kuruluşlarının esnaftan et almasına 
ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/13509) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/03/2010) 

47.- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz'un, KİT'lerde çalışan bazı personelin özlük haklarına 
ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/13510) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/03/2010) 

48.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın, Bartın'daki elektrik kesintilerine 
ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/13511) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/03/2010) 

49.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in, Kırklareli'ndeki TEKEL taşınmazlarına ilişkin 
Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/13512) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/03/2010) 
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50.- Samsun Milletvekili Osman Çakır'ın, Devlet Memurları Kanununun 76. maddesine göre 
yapılan personel atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13513) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2010) 

51.- Samsun Milletvekili Osman Çakır'ın, yazarlık yazılım ihalelerine ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/13514) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2010) 

52.- Samsun Milletvekili Osman Çakır'ın, açılan soruşturmalara ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/13515) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2010) 

53.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, bazı personele ödenmesi gereken ücretlere 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı som önergesi (7/13516) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/03/2010) 

54.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, bir beldedeki taşımalı eğitime ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından yazılı som önergesi (7/13517) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/03/2010) 

55.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Ders Aletleri Yapım Merkezinin yönetimine 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı som önergesi (7/13518) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/03/2010) 

56.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal'ın, ilköğretim müfettişlerinin sorunlarına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından yazılı som önergesi (7/13519) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/03/2010) 

57.- İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, Uşak Eşme Yatılı Bölge İlköğretim Okulunun 
yönetimine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı som önergesi (7/13520) (Başkanlığa geliş tarihi: 
25/03/2010) 

58.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, kaybolan bir YİBO öğrencisine ve okullardaki şiddet 
iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı som önergesi (7/13521) (Başkanlığa geliş tarihi: 
26/03/2010) 

59.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Çukurova Kadın Doğum Hastanesi Başhekimi 
hakkındaki iddialara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı som önergesi (7/13522) (Başkanlığa geliş tarihi: 
24/03/2010) 

60.- Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, bazı genel müdürlerin farklı yerlerde görevlendirildiği 
iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı som önergesi (7/13523) (Başkanlığa geliş tarihi: 
24/03/2010) 

61.- Manisa Milletvekili Ahmet Orhan'ın, tarım sigortası uygulamalarının değerlendirilmesine 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı som önergesi (7/13524) (Başkanlığa geliş tarihi: 
23/03/2010) 

62.- Manisa Milletvekili Ahmet Orhan'ın, Manisa'da don afeti mağdum çiftçilerin durumuna 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı som önergesi (7/13525) (Başkanlığa geliş tarihi: 
23/03/2010) 

63.- Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, don afetinin oluşturduğu mağduriyete 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı som önergesi (7/13526) (Başkanlığa geliş tarihi: 
24/03/2010) 

64.- İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan'ın, tarım dışı kullanıma açılan tarım arazilerine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı som önergesi (7/13527) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/03/2010) 

65.- Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis'in, PTT personelinin çalışma saatlerine ve 
taşeronlaşmaya ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı som önergesi (7/13528) (Başkanlığa geliş tarihi: 
23/03/2010) 

- 5 1 2 -



TBMM B: 82 6 . 4 . 2010 

66.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, ulaştırma sektörü kaynaklı karbondioksit şahmına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13529) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/03/2010) 

67.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Antalya Havalimanında yabancı turistlerden alınan 
bir ücrete ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13530) (Başkanlığa geliş tarihi: 
25/03/2010) 

68.- Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat'ın, bir televizyon kanalında yayından 
kaldırılan diziye ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Çelik) yazılı soru önergesi (7/13531) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 22/03/2010) 

69.- Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş'ın, Kars'ın Yapı Denetim Kanunu kapsamına alınmasına 
ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/13532) (Başkanlığa geliş tarihi: 
22/03/2010) 

70.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, sivil toplum kuruluşlarına bütçeden yapılan yardımlara 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Cemil Çiçek) yazılı soru önergesi (7/13533) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 25/03/2010) 

71.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, sivil toplum kuruluşlarına bütçeden yapılan yardımlara 
ilişkin Devlet Bakanından (Cevdet Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/13534) (Başkanlığa geliş tarihi: 
25/03/2010) 

72.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, sivil toplum kuruluşlarına bütçeden yapılan yardımlara 
ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) yazılı soru önergesi (7/13535) (Başkanlığa geliş tarihi: 
25/03/2010) 

73.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, sivil toplum kuruluşlarına bütçeden yapılan yardımlara 
ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/13536) (Başkanlığa geliş tarihi: 
25/03/2010) 

74.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, sivil toplum kuruluşlarına bütçeden yapılan yardımlara 
ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/13537) (Başkanlığa geliş tarihi: 
25/03/2010) 

75.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, yanan orman alanlarının ağaçlandırılması projesine 
ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/13538) (Başkanlığa geliş tarihi: 
25/03/2010) 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri 

1.- Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu'nun, Kayseri Eğitim ve Araştırma 
Hastanesindeki kadro fazlalığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12035) 

2.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, sigara yasağının yeniden düzenlenmesine ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12058) 

3.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, yardımcı sağlık hizmetlerinin taşeron şirketlere 
yaptırılmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12096) 

4.- Bursa Milletvekili Hamza Hamit Homriş'in, boş kalan kadrolara sözleşmeli personel 
atamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12097) 

5.- Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, yaptırılan hastanelere ilişkin Sağlık Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/12098) 
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6.- Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, Bakanlıkta çalışan mimar ve mühendisler ile 
avukatlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12099) 

7.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş'ın, diyabet hastalarına yönelik çalışmalara ilişkin 
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12100) 

8.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, verem hastalığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı 
som önergesi (7/12101) 

9.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bazı personele yapıldığı iddia edilen uygulamalara ilişkin 
Sağlık Bakanından yazılı som önergesi (7/12102) 

10.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Simav Devlet Hastanesindeki uzman doktor ihtiyacına 
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı som önergesi (7/12103) 

11.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, anti-depresan ilaç kullanımına ilişkin Sağlık Bakanından 
yazılı som önergesi (7/12104) 

12.- İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız'ın, anayasa değişikliği çalışmalarına ilişkin 
Başbakandan yazılı som önergesi (7/12128) 

13.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın, Batman Cezaevindeki şartlara ilişkin Adalet 
Bakanından yazılı som önergesi (7/12251) 

14.- Antalya Milletvekili Mehmet Günal'ın, bir soruşturmaya ilişkin Adalet Bakanından yazılı 
som önergesi (7/12253) • 

No.: 116 

6 Nisan 2010 Salı 

Tasarı 

1.- Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlarla Kullanımına Dair Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı (1/842) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri 
Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.3.2010) 

Teklifler 

1.- Yalova Milletvekili İlhan Evcin'in; Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mülkiyetindeki Bir 
Kısım Arazinin Yalova Üniversitesi ve İl Özel İdaresine Tahsis Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/657) 
(Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.3.2010) 

2.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in; Ayaş Organik Tarım Destekleme ve Geliştirme Enstitüsü 
Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/658) (Plan ve Bütçe; Avrupa Birliği Uyum ile Tarım, Orman 
ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.3.2010) 

3.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir 
Milletvekili Oktay Vural ile 3 Milletvekilinin; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/659) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve 
Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.3.2010) 
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1.- Mardin Milletvekili Emine Ayna'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/1147) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2010) 

2.- Siirt Milletvekili Osman Özçelik ve Mardin Milletvekili Emine Ayna'nın Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1148) (Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2010) 

3.- İğdır Milletvekili Pervin Buldan ve Mardin Milletvekili Emine Ayna'nın Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1149) (Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2010) 

4.- Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/1150) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2010) 

5.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata ve Siirt Milletvekili Osman Özçelik'in Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1151) (Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2010) 

6.- Batman Milletvekilleri Bengi Yıldız ve Ayla Akat Ata'nın Yasama Dokunulmazlıklarının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1152) (Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2010) 

7.- Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/1153) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2010) 

Meclis Araştırması Önergeleri 

1.- Sinop Milletvekili Engin Altay ve 31 Milletvekilinin, eğitim fakülteleri mezunlarının 
istihdamındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/654) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2010) 

2.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, askerlik hizmetini Doğu 
ve Güneydoğu Anadolu'da yapan kişilerin travma geçirdiği iddialarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/655) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2010) 

3.- Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu ve 20 Milletvekilinin, Edirne'de yaşanan su taşkınları 
sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/656) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2010) 

4.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 Milletvekilinin, Bulgaristan Türklerinin ülkemizde ve 
Bulgaristan'da yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/657) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2010) 
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BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 82'nci Birleşimini açıyorum. 

III.- YOKLAMA 

BAŞKAN - Elektronik cihazla yoklama yapacağız. 

Yoklama için üç dakika süre vereceğim. Sayın milletvekillerinin oy düğmelerine basarak salonda 
bulunduklarını bildirmelerini, bu süre içerisinde elektronik sisteme giremeyen milletvekillerinin 
salonda hazır bulunan teknik personelden yardım istemelerini, buna rağmen sisteme giremeyen 
üyelerin ise yoklama pusulalarını görevli personel aracılığıyla üç dakikalık süre içerisinde Başkanlığa 
ulaştırmalarını rica ediyorum. 

Yoklama işlemini başlatıyorum. 

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 

BAŞKAN - Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

Gündeme geçmeden önce üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim. 

Gündem dışı ilk söz kadınların belediye meclislerine seçme ve seçilme hakkını kazanmalarının 
80'inci yıldönümü münasebetiyle söz isteyen İzmir Milletvekili Sayın Canan Antman'a aittir. 

Buyurun Sayın Arıtman. (CHP sıralarından alkışlar) 

IV.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI 

1.-İzmir Milletvekili Canan Arıtman 'ın, Türk kadınına belediye seçimlerinde seçme ve seçilme 
hakkını tanıyan yasanın kabul edilişinin 80'inci yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması 

CANAN ARITMAN (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 3 Nisan 2010 tarihi, Türk 
kadınına belediye seçimlerinde seçme ve seçilme hakkını tanıyan yasanın kabul edilişinin 80'inci 
yıl dönümüdür. 

Atatürk gerçek anlamda çağdaş, demokratik ve sürdürülebilir kalkınması olan bir ülke 
hedeflediği için kadın-erkek eşitliğini bir devlet politikası olarak yaşama geçirdi. Cumhuriyetin daha 
ilk on yılında yapılan devrimler aslında bir kadın devrimidir ve bu nedenledir ki Atatürk, yüzyılın en 
büyük kadın hakları savunucusu olmuştur. Atatürk, Türk kadınını cumhuriyet devriminin odağı, 
öznesi yaptı, kadınları yükselterek cumhuriyeti kurdu. Dünyada kadının statüsünün yükseltilmesinin 
bir uygarlık aşaması olduğunu görebilen nadir liderlerden biri Atatürk'tür. Ünlü ozanımız Nazım 
Hikmet'in dizelerindeki gibi, "Sofradaki yeri öküzümüzden sonra gelen ve sanki hiç yaşamamışçasına 
ölen kadınlarımız..." Bizim kadınlarımız Atatürk'ün sayesinde bir neslin kafeslerin ardından Millet 
Meclisi kürsüsüne çıkışını gördü. Kadınlarımız 1930'larda yerel seçimlerde, 1934'te milletvekili 
seçimlerinde seçme ve seçilme hakkını kazandığında dünyada sadece on yedi ülke kadınının siyasal 
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hakkı vardı ve kadın parlamenter oranıyla dünyada 2'nci sıradaydık, bugün ise 136'ncı sıradayız. 
Avrupa sıralamasında ise liste sonuncusuyuz. Yerel parlamentolardaki kadın oranlarımızla, dünya 
sıralamasında sondan 8'inci sıradayız, kadın belediye başkanı oranıyla sondan 3'üncü sıradayız, 
Avrupa sıralamasında ise yine liste sonuncusuyuz. 

Değerli milletvekilleri, siz kadınları yok saydığınız içindir ki biz burada onların derdini, 
sorununu dile getirmeye çalışıyoruz. Bir kadın parlamenteri, kadının siyasal hakları konusunda, 
bugün siyasette olmaması konusunda burada derdini anlatmaya çalışırken dinlememeniz büyük bir 
saygısızlıktır, sizleri kınıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

Bakın, yerel parlamentolar için şahsi katılım hakkını kazandıktan seksen yıl sonra geldiğimiz 

nokta hazindir. Kadın belediye başkanı oranımız sadece binde 8'dir. Seksen yılda yüzde 1 bile 
olamadık, bir arpa boyu bile yol alamadık. 

Belediye meclislerindeki kadın üye oranı yüzde 4,5; il genel meclislerinde yüzde 3,5'tur. 81 
ilimizin 39'unun il genel meclisinde hiç kadın üye yoktur. Meclislerimiz erkek meclisidir. Dolayısıyla 
demokrasimiz de erkek demokrasisidir, dolayısıyla da ayıplı demokrasidir. Bu ayıp gözüküyor burada 
ama 21 'inci yüzyılın Türkiye'si bu ayıptan bir an önce kurtulmalıdır. 

Bakın, ülkemizde kadın belediye başkanı oranı yüzde 1 bile değilken AB ülkelerinde her 5 yerel 
yöneticiden l ' i kadındır. Komşumuz Yunanistan'da yerel parlamentoda kadın oranı yüzde 47 iken 
Kostarika'da, örneğin, yüzde 72,5'tur, bizde sadece yüzde 4'tür. 2007 seçimlerinde kadın oranının 
yüzde 4,5'tan yüzde 9'a çıkmasıyla sevinenler, övünenler sadece iki yıl sonraki yerel seçimde yine 
yüzde 4 'e düşen oranlarla umarım ayılmışlardır. Bugün dünyadaki cinsiyet eşitliği raporlarında liste 
sonlarında yer alan Türkiye'nin kadına yönelik şiddette liste başı olması tesadüfi değildir. Aile içi 
şiddet nedeniyle öldürülen kadın sayısının AKP İktidarında yüzde 1.400 oranında artmış olması da 
nedensiz değildir. Kadın-erkek eşitliği, toplumsal cinsiyet eşitliği sağlanmadan, nüfusun ve 
seçmenlerin yarısını oluşturan kadınların siyasete adil ve eşit katılımı sağlanmadan çağdaş demokrasi 
ve kalkınma hedefine ulaşılamaz. Günümüzde kadınların talep ettiği salt eşitlik değildir. Bu bir 
demokrasi talebidir. AKP İktidarı, yok "Demokratik açılım.", yok "Demokratik Anayasa.", 
"Hazmettireceğim.", "Hap yapıp yutturacağım." diyor. Kadını hedeflemeyen, odağında kadın 
olmayan açılımların hiçbirisinin demokrasiyle alakası yoktur. Tüm bunlar koskoca bir aldatmacadan 
ibarettir. Zaten demokrasiyi amaç değil araç olarak görenlerin hedefi de demokrasi değildir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. 

CANAN ARITMAN (Devamla) - Cumhuriyet tarihimiz boyunca gerçek anlamdaki tek 
demokratik açılım Atatürk'ün yaptığı cumhuriyet devrimidir. Onu yıkmak isteyenlerin yaptığı 
Anayasa hapını bu millet yutmayacaktır. Kadınlarımız, "Ananı da al, git." diyenlere "Erkek 
meclislerde yaptığın anayasanı da al, git." diyeceklerdir. 

Saygılar sunanm. Sayın Başkana teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Arıtman. 
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V.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) ÇEŞİTLİ İŞLER 

I.- Genel Kurulu ziyaret eden Hollanda Senato Başkanı Rene van der Linden 'e Başkanlıkça 
"Hoş geldiniz " denilmesi 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Mehmet Ali 
Şahin'in resmî davetlisi olarak ülkemizi ziyaret etmekte olan Hollanda Senato Başkanı Sayın Rene 
van der Linden Genel Kurulumuzu teşrif etmişlerdir. Kendilerine yüce Meclisimiz adına hoş geldiniz 
diyorum. (Alkışlar) 

Gündem dışı ikinci söz Öldürülen Gazeteciler Günü münasebetiyle söz isteyen İstanbul 
Milletvekili Sayın Sebahat Tuncel'e aittir. 

Buyurun Sayın Tuncel. (BDP sıralarından alkışlar) 

IV.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR (Devam) 

A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI (Devam) 

2.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel 'in, Öldürülen Gazeteciler Günü 'ne ilişkin gündem dışı 
konuşması 

SEBAHAT TUNCEL (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 6 Nisan Öldürülen 
Gazeteciler Günü vesilesiyle gündem dışı söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

1909 yılının 6 Nisan'ında Serbesti gazetesinin hem Başyazarı olan hem de Yazı İşleri Müdürü 
olan Hasan Fehmi İstanbul'da Galata Köprüsü'nde kurşunlanarak yaşamını yitirmiştir. Ölümüne 
neden olan şey, dönemin iktidarını eleştirmek, İttihat ve Terakkiye karşı eleştirileri sunmak olan bu 
gazeteci ilk öldürülen kişi olması vesilesiyle 6 Nisan, Öldürülen Gazeteciler Günü olarak ilan 
edilmiştir. Ama ne yazık ki bu ilk olarak kalmamış, Türkiye'de 1909'dan bugüne 83 gazeteci, muhalif 
gazeteci öldürülmüştür. Bugüne kadar birçok gazetecinin failleri de yakalanmış değildir. 

Sabahattin Ali, Adem Yavuz, Abdi İpekçi, Çetin Emeç, Turan Dursun, Uğur Mumcu, Musa 
Anter, Hüseyin Deniz, Ferhat Tepe, Muzaffer Akkuş, Metin Göktepe, Ayşe Sağlam, Ahmet Taner 
Kışlalı, Hrant Dink, Engin Ceber bu 83 arkadaştan, 83 gazeteciden bir kısmıdır. Ne yazık ki bu 
gazetecilerin bugüne kadar ne failleri ortaya çıkartılmış ne de yargılanmıştır. Özellikle muhalif olması 
itibarıyla bir yandan Türkiye siyasetine muhalif olan kişiler 90'h yıllara kadar sol, sosyalist olduğu 
için ya da komünist olduğu için eleştirilmiş ve ölüm fermanları çıkartılmıştır bir şekilde ne yazık ki, 
90'h yıllarda da özellikle Kürt coğrafyasında yoğun bir baskıyla karşı karşıya kalmıştır. Otuz yıldır 
yaşanan savaşın belki de en büyük bedelini bu dönemde yaşamıştır gazeteciler. Sadece gazeteciler 
değil, aslında o dönem dağıtım yapan birçok kişi de ne yazık ki yaşamından olmuştur. En son Azadiya 
Welat gazetesi Adana çalışanı Adana'da portakal ağacına asılı olarak bulunmuş. Metin Alataş aslında 
daha önce tehdit edildiğini, gözaltına alındığını, dövüldüğünü ifade etmiş, savcılığa da başvurmuş 
ama ne yazık ki gereken işlemler yapılmamış, birkaç gün sonra da ölüsü bulunmuştur. 

Türkiye'de basın özgürlüğü, ne yazık ki bu gösterilen örneklerle de ciddi problem yaşamaktadır. 
Ne zaman ki muhalif olan bir basın varsa onlar kapatılmış, baskı altına alınmış, siyaseten iş yapamaz 
noktaya getirilmiş. Özellikle Kürt basını bundan nasibini alanlardan birisidir. Özgür Gündem, Özgür 
Ülke, Gündem gazeteleri çok sık aralıklarla kapatılmış, Türkiye'de tek Kürtçe yayın yapan günlük 
gazete Azadiya Welat da 2006'dan bugüne 7 kez kapatılmıştır, yayın yönetmenine de beş yüz yirmi 
beş yıl ceza istenmektedir. Daha önceki yayın yönetmenlerinin birçoğu da ceza almış durumdadır. Bu 



TBMM B:82 6 . 4 . 2010 0 : 1 

- 5 1 9 -

bile aslında Türkiye'de basın özgürlüğünün ne durumda olduğunu gösteriyor. Siyasi iktidarın da bu 
konudaki yaklaşımları ciddi bir problemdir. Geçenlerde Sayın Başbakanın İstanbul'da sanatçılara 
verdiği yemekte bütün basın, ulusal basından herkes davet edilirken, Dicle Haber Ajansının 
muhabirleri özellikle seçilerek "Siz bu toplantıyı izleyemezsiniz" diyerek dışarı çıkartılmıştır. Sayın 
Başbakana sorduk, bunun nedeni nedir, neden Dicle Haber Ajansına yönelik böyle bir saldırı vardır? 
Henüz cevabını ifade etmedi ama bu bile aslında hâlâ günümüzde bile Kürt basınına yönelik, özgür 
basına yönelik saldırıların boyutunu göstermektedir. Ne zaman ki iktidarın, muhalefetin basını 
olmayan, bu konuda özgür basıncılıkta ısrar eden, özellikle dürüst, etik, halkın doğru haber alma 
hakkını savunan ve bunun için mücadele eden birçok gazetecinin ne yazık ki bu ya hayatına mal 
olmuş ya da onlarca yıl cezaevinde kalmak durumunda kalmışlardır. Bunun bir kader olmadığım, 
özellikle burada görevli bulunan siyasi partilerin mensuplarının bu işe dur demesi gerekiyor. Eğer 
bugün, işte iktidar partisinin, basın iktidarın yayın organı olacaksa ya da bir grup, siyasi grubun yayın 
organı olacaksa basın özgürlüğünden nasıl bahsedeceğiz, demokrasiden nasıl bahsedeceğiz? 

Basının tabii ki görevi halkın haber alma, dürüst, etik haber alma ihtiyacını karşılamaktır. Bu 
yapılmadığı sürece de Türkiye'de gerçek anlamda bir demokrasinin, gerçek anlamda bir özgürlüğün 
olması mümkün değildir. Hele bugünlerde, demokratikleşme tartışmasını yaptığımız bir dönemde... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. 

SEBAHAT TUNCEL (Devamla) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 

Demokratikleşme tartışmalarının olduğu bir dönemde basın özgürlüğü mutlaka ele alınması 
gereken bir durumdur. Ben, 6 Nisan vesilesiyle, bugüne kadar gazetecilik alanında mücadele eden ve 
mücadele ederken yaşamını yitiren bütün gazetecileri bir kez daha anıyorum ve umuyorum ki Hrant 
Dink'ten Musa Anter'e, Engin Ceber'e, Abdi İpekçi'ye, bunların sorumluları bir an önce yargılanır. 
Ama ne yazık ki Türkiye'de tuhaf bir durum var; katilleri kahraman ilan eden bir ülke! Bu anlayıştan 
vazgeçilmediği sürece Türkiye'de çok değişim olmayacaktır. Türkiye'de katiller yargılanmalıdır, 
katiller kahraman ilan edilmemelidir. 

Bu, Türkiye toplumunun vicdanın da bir görevidir diyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (BDP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Tuncel. 

Gündem dışı üçüncü söz, 10 Nisan Polis Günü münasebetiyle söz isteyen Gaziantep Milletvekili 
Sayın Hasan Özdemir'e aittir. 

Buyurun Sayın Özdemir. (MHP sıralarından alkışlar) 

3.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Türk polis teşkilatının kuruluşunun 165'inci yıl 
dönümüne ve Polis Günü 'ne ilişkin gündem dışı konuşması 

HASAN ÖZDEMİR (Gaziantep) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; mensubu olmaktan 
gurur duyduğum Türk polis teşkilatımızın kuruluşunun 165'inci yıl dönümü nedeniyle şahsım adına 
gündem dışı söz almış bulunuyorum. 

Dün Kütahya'da görevi başında şehit edilen polis memuru kardeşim Melih Çimen'e Allah'tan 
rahmet diliyorum ve kederli ailesine ve emniyet teşkilatına başsağlığı diliyorum. 

Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
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Emniyet teşkilatımızın kuruluşunun 165'inci yıl dönümü nedeniyle tüm meslektaşlarımın Polis 
Bayramı'nı kutluyor, yuvalarında aileleriyle birlikte sağlıklı ve mutlu bir yaşam, meslek hayatlarında 
üstün başarılar diliyorum. Bu vesileyle, şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize ve 
emeklilerimize uzun ömür diliyorum. 

Türk polis teşkilatı 10 Nisan 1845 yılında kurulduktan sonra şan ve şerefle yazdığı mazisi, 
yasalardan aldığı güç ve milletimizden aldığı destekle birleşerek ülkemizin birliği, huzur ve 
güvenliğini korumayı başarmış büyük, güçlü bir teşkilattır. Bu amacını gerçekleştirmek için "insan 
odaklı hizmet" anlayışını benimseyerek güvenlik hizmetlerini çağın teknolojisiyle donatmıştır. Bu 
konumuyla sadece Türkiye sınırları içerisinde değil dünyada saygın yerini almış olmanın haklı 
gururunu taşımaktadır. 

Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte bilişim suçları da yaygınlaşmış, çağımızda mali suçlar, kredi 
kartıyla ilgili İnternet üzerinden işlenen suçlar, terörle mücadele, organize suçlar, asayiş, narkotik 
suç ve suçlularla mücadeledeki üstün araştırmalarda polisimizin modern teknolojinin gereklerine 
uygun donanıma kavuşturulması büyük önem taşımıştır. Bu konuda destek olanlara Meclis huzurunda 
teşekkür ediyorum. Hizmet anlayışı, eğitim kalitesi, nitelikli personeli, MOBESE sisteminin 
kullanımı, bilgi teknolojisi kullanımı emniyet teşkilatımızın başarısını daha da artırmıştır ancak yeterli 
değildir, vatandaşımızın huzur ve güvenliği için emniyet teşkilatına ayrılan kaynakların daha da 
güçlenmesi gerekmektedir. Bununla birlikte, suç işlenmesinin önlenmesi ve suçluların 
yakalanabilmesinde halk desteğinin önemi büyüktür. Daha güzel günler için polis-vatandaş daha 
fazla el ele olmalıdır. Tüm bunların yanında, yasama ve yürütmenin de böylesine önemli bir görevi 
üstlenmiş polislerimizin gerek görevleriyle ilgili yasal düzenlemelerde gerekse özlük haklanna ilişkin 
olarak destek olması şarttır. 

Eski bir polis müdürü, vali ve Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili olarak bu kürsüden üçüncü 
kez Polis Bayramı nedeniyle sesleniyomm: Artık polisimizin zor çalışma koşullarından, ekonomik 
zorluklardan bahsetmeyeceğim, bunlar bilinmektedir. Tedbir almak ve problemleri acilen çözmek 
gerekir, bu da Hükümetin görevidir, bu konuda biz kendilerine tamamen destek oluruz. 

Bu amaçla, emniyet teşkilatı mensuplarımızın çalışma koşullarındaki zorluklar ve özlük haklan 
bakımından alınacak önlemleri tespit etmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
sunmuş olduğum Meclis araştırma önergesi de bu hafta perşembe günü Meclis Genel Kumlunda 
görüşülecek olup kabulü yönünde tüm milletvekillerimizden destek bekliyomz. 

Bununla birlikte, bugün bu kürsüden, polislerimizin özlük haklan ve maaşlarının iyileştirilmesi 
için vermiş olduğum ve ana komisyon olarak Plan ve Bütçe Komisyonuna, tali komisyon olarak 
İçişleri Komisyonuna sevk edilen Devlet Memurları Kanunu, Emniyet Teşkilatı Kanunu ile 
Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi'min bir an önce Meclis gündemine alınması için çağrıda bulunmak istiyorum. İktidarı 
ve muhalefetiyle el birliği içerisinde polisimizin mali problemlerini çözmeliyiz; bu basan ise Türkiye 
Büyük Millet Meclisindeki tüm milletvekillerinin olacaktır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. 

HASAN ÖZDEMİR (Devamla) - Değerli milletvekilleri, böylece Hükümetin terörden, 
ekonomik kriz ve işsizlikten bunalmış bir toplumun huzur ve güvenliğini sağlamak için gece gündüz 
görevi başındaki polislere verdiği desteği göstereceğini bekliyomm. 
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Sözlerime son verirken, emniyet teşkilatımızın 165'inci kuruluş yıl dönümünü tekrar kutluyor, 
tüm polislerimizin bayramını tebrik ediyor, üstün basanlar diliyorum. Bu vesileyle, yüce heyetinizi 
tekrar saygıyla selamlıyorum. 

Teşekkür ederim. (MHP, AK PARTİ ve CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Özdemir. 

60'ıncı maddeye göre iki söz talebi vardır. 

Sayın Aslanoğlu, iki dakikanız var; buyurun. 

VI.- AÇIKLAMALAR 

Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu 'nun, Türk polis teşkilatının kuruluşunun 165 'inci 
yıl dönümüne, Polis Günü 'ne ve Fenerbahçe Acıbadem Voleybol Takımının Avrupa ikinciliğine ilişkin 
açıklaması 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Efendim, tabii polis teşkilatımızı yürekten 
kutluyorum. 

Ayrıca, Fenerbahçe Acıbadem Voleybol Takımını Avrupa ikinciliğinden dolayı yürekten 
kutluyorum. Aynca, Acıbadem Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Ali Aydınlar, ciddi 
ve tutarlı bir şekilde takımlanmızın desteklenmesinden dolayı büyük başanlann geleceğini görmüş. 
Bu nedenle kendisine teşekkürlerimi iletiyor, başarılarının devamını diliyorum. Bir Beşiktaşlı olarak 
herhangi bir kulübümüz Avrupa'da basan elde ederse hepimiz buna seviniriz. 

Ben tekrar Fenerbahçe Acıbadem Voleybol Takımını yürekten kutluyorum. (CHP ve AK PARTİ 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Genç.. . 

2.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Türk polis teşkilatının kuruluşunun 165'inci yıl 
dönümüne ve Polis Günü 'ne ilişkin açıklaması 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

Ben de polisimizin 10 Nisan Polis Günü'nü kutluyorum. Gerçekten çok zor görev gören bu 
kitleye görevlerinde başarılar diliyorum. Bu uğurda görevini yaparken şehit olan polislerimize 
Allah'tan rahmet diliyorum. 

Ancak, AKP iktidara geldiği zaman, polisimiz, maalesef o Atatürkçülük düşüncesine bağlı, insan 
sevgisine bağlı davranış ve görev yapma anlayışından uzaklaşünlmaya çalışılmaktadır. Bir defa, 
kendileri, polisin maaşını artıracaklanna dair daha ilk geldiğinden beri söz verdiler, daha bugüne 
kadar ciddi bir şey yapmadılar polise karşı. Ayrıca da polisin gerçek düşüncesinden saptınlıp 
Atatürkçülüğe ve cumhuriyetin kuruluş felsefesine aykın davranışlar içinde olması için maalesef 
başta İçişleri Bakanlığından kaynaklanan saptırmalar var. Özellikle polis kolejlerinin başına getirilen 
kişilerin eğitim gördükleri yerler ve kimlerin talimatıyla buraya geldikleri de ortada. Ben AKP Tileri 
özellikle ikaz ediyorum. Polisimizi... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, kapandı efendim. 

BAŞKAN - Sayın Genç, şimdi açıyorlar. İkişer dakika vermiştim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Devam edebilir miyim efendim? 
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BAŞKAN - Evet, şimdi bir dakikalık süreniz var. 

Buyurun. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Peki. 

Sayın Başkanım, özellikle polisin ekonomik durumunun düzeltilmesi için kendisine gerekli katkı 
sağlanmalıdır. Ayrıca da polisin görev yapması için de siyasi iktidarın polisi rahat bırakması lazımdır. 
Bana göre, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanına karşı Van'da girişilen, özellikle polisin de 
içinde olduğu aşağı yukarı izlenimini yaratan hareketlere polisin karıştırılmaması gerekir. Siyasi 
iktidar da gücü varsa kendisi bu işlere girişsin. Maalesef, kendi çirkin aletlere polisi alet etmemesi 
için de AKP'yi uyarıyorum efendim. 

Yine, polisimizin 10 Nisan Günü'nü kutluyorum, başarılar diliyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Sayın Işık... 

3.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya'da görevi başında hayatını kaybeden polis 
memuruna ve polis teşkilatının kuruluş yıl dönümüne ilişkin açıklaması 

ALİM IŞIK (Kütahya) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Ben de Kütahya'da görevi başında dün hayatını kaybederek bugün defnedilen değerli polisimize 
Allah'tan rahmet dilerken, ailesine ve polis camiasına başsağlığı diliyor, polis teşkilatının 
kuruluşunun yıl dönümü vesilesiyle tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Sayın Dinçer... 

4.- Van Milletvekili İkram Dinçer 'in, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Deniz Baykal 'ın, 
il kongresi nedeniyle Van 'a yaptığı ziyarette meydana gelen olaylara ilişkin açıklaması 

İKRAM DİNÇER (Van) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 

Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; geçtiğimiz cuma günü, Cumhuriyet Halk Partisi Genel 
Başkanı Sayın Deniz Baykal partisinin il kongresi nedeniyle Van ilimize bir ziyaret 
gerçekleştirmişlerdir. Bu ziyaret sırasında, hepinizin bildiği gibi, ne yazık ki istenmeyen olaylar 
meydana gelmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, siyasetçileri tasvip etmemek veya herhangi bir konuda düşüncelerini ifade 
etmek, demokrasilerde son derece normaldir ama bu protestoların amacını aşarak saldırıya dönüşmesi 
de kabul edilemez bir tutumdur. Bunun için, Sayın Baykal'a yapılan saldırılar bizleri son derece 
üzmüştür ama bizleri üzen bir diğer tutum ise CHP tarafından partimize yönelik amacını aşan 
açıklamalardır. Burada Sayın Baykal'a yapılan saldırılar bizleri ne kadar üzdüyse, bu olaydan AK 
PARTİ Genel Başkan Yardımcısı ve Van Milletvekilimiz Sayın Hüseyin Çelik ve şahsımın ve ayrıca 
teşkilatlarımızın da sorumlu tutulması bizleri aynı şekilde üzmüştür. Olaydan hemen sonra, Sayın 
Çelik başta olmak üzere, benimle birlikte diğer Van milletvekili arkadaşlarımız Sayın Baykal'a 
yapılan saldırıyı kınayarak üzüntülerimizi belirtmiştik. Yaşananların partimiz mensuplarıyla uzaktan 
yakından bir ilgisi olmadığını ifade ettik. Kaldı ki protesto edenlerin büyük bir çoğunluğu Cumhuriyet 
Halk Partisine oy veren vatandaşlarımızda cebinde CHP üye kartı bulunan vatandaşlarımız bu 
protestonun içindeydiler. Bütün bu gerçeklere rağmen, bu üzücü olaydan dolayı partimizin... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN - Bitti, iki dakika vermiştim. 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Kılıçdaroğlu. 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, Van'da yapılan saldırının bazı AKP 
mensupları tarafından yapıldığını, organize edildiğini... 

BAŞKAN - Şimdi siz oturun, ben açacağım, sisteme girin. 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Yazıklar olsun yahu! Ayıp yahu! 

BAŞKAN - Sayın Aslanoğlu... 

Buyurun Sayın Kılıçdaroğlu. 

5.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu 'nun, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Deniz 
Baykal 'a Van 'da yapılan saldırının bazı AKP mensupları tarafından organize edildiğine ilişkin 
açıklaması 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Teşekkürler Sayın Başkan. 

Van'da yapılan saldırının bazı AKP mensupları tarafından yapıldığını -elimizde fotoğraflar var-
kimlerin olduğunu biliyoruz ama biz istiyorduk ki bu işi doğrudan doğruya Van Emniyeti alsın, 
çözsün, kimin kim olduğunu açıklasın ama şu ana kadar hiçbir açıklama yapılmadı. Biz hem 
kimliklerini, isimlerini, olay mahallinde çekilen fotoğrafları ve videoları önümüzdeki günlerde basın 
toplantısıyla açıklayacağız. 

Sayın Başbakanın dün yaptığı açıklamayı da yadırgadığımızı ifade edelim. Kim olursa olsun, 
hangi siyasal parti olursa olsun şiddete başvurulan bir protestonun doğru olmadığını hepimizin kabul 
etmesi gerekir ama Sayın Başbakan, sanki CHP'ye karşı yapılan bir eylemi CHP bilinçli olarak 
AKP'nin üstüne atıyormuş gibi bir görüntü verdi. Bu görüntü kesinlikle doğru değil. 

Eğer Sayın Dinçer merak ediyorsa elimizdeki fotoğrafları veririz. AKP gençlik kollarının oradaki 
başkan yardımcısı kimdir, başkanı kimdir, orada parti yöneticileri kimdir, onların ikinci başkanı 
kimdir isimleriyle ve fotoğraflarıyla, olay mahallinde çekilmiş gazetecilerin fotoğraflarıyla verebiliriz. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Sayın Elitaş... 

6.- Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Deniz 
Baykal 'ın, Van 'da kendisine karşı yapılan saldırıyla ilgili olarak, henüz olay araştırılmadan, 
doğrudan doğruya AK PARTİ teşkilatına suçlamada bulunmasını yadırgadıklarına ilişkin açıklaması 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum. 

Biraz önce Sayın İkram Dinçer, Van'a gelen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanına karşı 
yapılan olayı hem Van milletvekilleri olarak kınadıklarını, genel başkan yardımcısını da bu konuda 
kınadıklarını ifade ettiler. Ama henüz olay araştırılmadan, sıcağı sıcağına Sayın Cumhuriyet Halk 
Partisi Genel Başkanının doğrudan doğruya AK PARTİ milletvekillerini ve AK PARTİ teşkilatını 
karşı karşı duruma getirerek bir ithamda, bir suçlamada bulunması yadırganacak bir durum. Bunu 
araştırıp, inceleyip ellerinde bir şey varsa, o belgelerde varsa, kimse, AK PARTİ'li hüviyetini üzerinde 
taşıyan şahıs da bu yanlışlığı yapıyorsa cezasını çekmelidir. (AK PARTİ ve CHP sıralarından alkışlar) 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Tamam, öyle söyleyin. 
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MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Ama Cumhuriyet Halk Partili, Cumhuriyet Halk Partisinin 
içerisinde olup da üye sıfatını cebinde taşıyıp o eylem içerisinde bulunan varsa onlar da cezasını 
çekmelidir. 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Tabii, tabii. 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Biz yapılan yanlışlıklara ortak karar ve kanaat bildirmek 
durumundayız. Dün Sayın Başbakanın söylediği de odur. Bugün herkes her şeye farklı tepkilerde 
bulunabilir, amacını aşan tepkilerde bulunabilir ama bizim burada yapmamız gereken, ortak 
kanaatlerimizi oluşturup yanlışa gidenleri hep birlikte deşifre etmeliyiz ve dışlamalıyız. 

Bunu belirtmek istedim. 

Teşekkür ediyomm. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Millî Eğitim Bakanı Sayın Nimet Çubukçu, gündemin "Sözlü 
Somlar" kısmında yer alan somlardan 1, 128,136,144,174, 176,189, 190, 191, 192,193,194, 195, 
196,230, 231,297, 307, 309,312, 314, 349, 383, 389,431 ve 432'nci sıralarındaki soruları birlikte 
cevaplandırmak istemişlerdir. Sayın Bakanın bu istemini sırası geldiğinde yerine getireceğim. 

Gündeme geçiyomz. 

Başkanlığın Genel Kumla sunuşları vardır. 

Meclis araştırması açılmasına ilişkin dört önerge vardır, önergeleri ayrı ayrı okutacağım. 

İkinci sırada okutacağım Meclis araştırması önergesi beş yüz kelimeden fazla olduğu için 
önergenin özeti okunacaktır ancak önergenin tam metni Tutanak Dergisi'nde yer alacaktır. 

Önergeleri okutuyorum: 

V.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

B) MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

1.- Sinop Milletvekili Engin Altay ve 31 milletvekilinin, eğitim fakülteleri mezunlarının 
istihdamındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/654) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Anayasanın 42. maddesinin ilk fıkrasında "kimse, eğitim ve öğretim hakkından yoksun 
bırakılamaz" hükmü yer almaktadır. Toplumun eğitim-öğretim talebine, kamunun arz sürecinin 
öğretmen boyutu karşılanamamaktadır. Eğitim sistemimizin ana omurgası olan öğretmenlerimize 
Cumhuriyetin kuruluş sürecinde verilen değer ve önem Türk toplumunun hafızalarında derin yer 
bulmuştur. 

Ancak özellikle 1980 sonrası gerek uygulanan yapısal programlar gerekse öğretmen yetiştirme 
sürecinde yapılan eksiklikler ve hataların sonucunda bir eğitim planlaması hayata geçirilememiştir. 
Eğitim sisteminde söz sahibi olan kurumların öğretmen yetiştirme süreci, zamanı, müfredatı, 
istihdamı ve sorumluluk paylaşım eksikliği ile birlikte, kurumlar arası koordinasyonsuzluk yıllardır 
süregelmektedir. Bunun en güzel örneğini sistemde derin yaralar açan lisans mezunu herkesin 
öğretmen yapılması ile kendini göstermiştir. Buna karşın öğretmenlik mesleğinin kanunla belirlenmiş 
bir özel ihtisas mesleği olduğu geri planda kalmış, AKP hükümetleri döneminde istihdam 
şekillerindeki çeşitlilik arttırılarak mesleğin saygınlığı da büyük darbe almıştır. 
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Saygılanmızla. 

1) Engin Altay (Sinop) 

2) Suat Binici (Samsun) 

3) Şevket Köse (Adıyaman) 

4) Hulusi Güvel (Adana) 

5) Metin Arifağaoğlu (Artvin) 

6) Ali Topuz (İstanbul) 

7) Ali Rıza Ertemür (Denizli) 

8) Akif Ekici (Gaziantep) 

9) Necla Arat (İstanbul) 

10) Abdunezzak Erten (İzmir) 

11) Rasim Çakır (Edirne) 

12) Orhan Ziya Diren (Tokat) 

13) Muhammet Rıza Yalçınkaya (Bartın) 

14) Ali İhsan Köktürk (Zonguldak) 
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Sistemde yaşanan plansızlık sonucu eğitim fakültesi mezunlarının sayısı hızla artmış, kamu, 
mezunları sisteme dâhil edememiştir. 2009 yılı KPSS öğretmenlik sınavına giren mezun eğitimci 
sayısı 243 569'dur. Buna karşın 2003-2009 yıllan arasında 147 702 öğretmen sisteme dâhil edilmiştir. 
2009 yılında KPSS sonrası alınan öğretmen sayısı ise 30 464'dür. Bu durumda sadece 2009 yılı KPSS 
sınavına göre 213 105 eğitim fakültesi mezunu açıkta kalmıştır. Aynca Bakanlığın çeşitli branşlarda 
öğretmen almaması, bazı branşlan kapatması gibi nedenlerle yaklaşık 70 000 mezun sınava başvuru 
bile yapmamıştır. 

Oysa Millî Eğitim Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığının Şubat 2010 tarihinde yayımladığı 
faaliyet raporunda "Mevcut norm hesaplama kriterlerine göre sistemde olması gereken öğretmen 
sayısı 717 824'tür. Buna rağmen mevcut öğretmen sayısı 584 507'dir. Öğretmen açığı 133 317'dir" 
ibaresi yer almaktadır. 

Bu durum, gerek 2009 KPSS sınavına girenler gerekse sınav dışı bekleyen eğitim fakültesi 
mezunları ve sistemde sözleşmeli, ücretli ve vekil olarak çalışan 300.000'i aşkın mezun aileleriyle 
birlikte 1.500.000 yurttaşımızı olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Güç koşullarda hazırlanarak 
girdikleri ve büyük sıkıntılarla okudukları üniversite eğitimleri sonucunda yaklaşık 10 yıldır atama 
bekleyen, yaşamlarının baharındaki gençlerimiz büyük bir ekonomik sıkıntı ve sosyal çöküntü 
içerisindedirler. Anne-babalarının, eşlerinin ve hatta çocuklarının nezdinde bozulan psikolojileri her 
geçen gün değişik şekillerde topluma yansımaktadır. 

Eğitim fakültesini bitirerek Millî Eğitim Bakanlığından haklan olan atamayı bekleyerek ömür 
tüketen gençlerimizin, içinde bulunduğu olumsuz sosyal, psikolojik ve ekonomik koşullann, eğitim 
sisteminin öğretmen gereksiniminin, YÖK'ün insan gücü planlamasının irdelenmesi ve acilen bu 
sosyal vakaya çözüm yollarının belirlenmesi gerekmektedir. 

Belirtilen nedenlerden dolayı Anayasa'nın 98. ve TBMM İçtüzüğünün 104. ve 105. maddelerine 
göre bir Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz. 
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15) Tekin Bingöl (Ankara) 

16) Muharrem İnce (Yalova) 

17) Atila Emek (Antalya) 

18) Mehmet Fatih Atay (Aydın) 

19) Ergün Aydoğan (Balıkesir) 

20) Erol Tınastepe (Erzincan) 

21) Turgut Dibek (Kırklareli) 

22) Yaşar Ağyüz (Gaziantep) 

23) Hüseyin Unsal (Amasya) 

24) Ali Kocal (Zonguldak) 

25) Fatma Nur Serter (İstanbul) 

26) Nesrin Baytok (Ankara) 

27) Ali Oksal (Mersin) 

28) Durdu Özbolat (Kahramanmaraş) 

29) Ramazan Kerim Özkan (Burdur) 

30) Mevlüt Coşkuner (İsparta) 

3) Mehmet Ali Özpolat (İstanbul) 

32) Nevingaye Erbatur (Adana) 

2.-Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 milletvekilinin, askerlik hizmetini Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu 'da yapan kişilerin travma geçirdiği iddialarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/655) (x) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde askerlik hizmetini yapmış kişilerin görev başında 
yaşamış olduğu travma ve bu travmanın görev sonrası sivil yaşamlarına ve topluma etkilerinin 
araştırılması amacıyla Anayasa'nın 98, İçtüzüğün 104 ve 105' inci Maddeleri gereğince Meclis 
Araştırması açılmasını arz ederim. 

1) Selahattin Demirtaş (Diyarbakır) 

2) Gültan Kışanak (Diyarbakır) 

3) Ayla Akat Ata (Batman) 

4) Bengi Yıldız (Batman) 

5) Akın Birdal (Diyarbakır) 

6) Emine Ayna (Mardin) 

7) Fatma Kurtulan (Van) 

8) Hasip Kaplan (Şırnak) 

(x) (10/655) esas numaralı Meclis Araştırması Önergesi 'nin tam metni tutanağa eklidir. 
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9) Hamit Geylani 

10) İbrahim Binici 

11) M. Nuri Yaman 

(Hakkâri) 

(Şanlıurfa) 

12) Mehmet Nezir Karabaş 

13) Mehmet UfukUras 

(Muş) 

(Bitlis) 

(İstanbul) 

14) Osman Özçelik 

15) Özdal Üçer 

(Siirt) 

(Van) 

(İğdır) 16) Pervin Buldan 

17) Sebahat Tuncel 

18) Sevahir Bayındır 

19) Sırrı Sakık 

(İstanbul) 

(Şırnak) 

(Muş) 

20) Şerafettin Halis (Tunceli) 

Gerekçe Özet 

Dünya Psikoloji literatüründe Travma Sonrası Stres Bozukluğu olarak bilinen TSSB, olağan 
insan deneyimlerinin çok dışında yaşanan ve bu deneyimden geçen, hemen herkes için sıkıntı kaynağı 
olabilecek bir olayın ardından gelişen psikiyatrik belirtiler olarak tanımlamaktadır. TSSB'nin bu 
tanımından yola çıkarak, en önemli belirleyicisinin yaşanan travmatik deneyim olduğu ve bu 
deneyimin kişinin yaşamını veya fizik bütünlüğünü tehdit eden durumlara yol açtığıdır. Bu durumun 
özellikle savaş ya da çatışma bölgelerinde bulunan kişilerde yoğun olarak görüldüğü yapılan 
çalışmalarla ortaya konmuştur. 

Kısa bir süre önce, Dağlıca Tabur Komutanlığı'nda askerliğini yapan eski komando Şafak 
Köksal'ın Zonguldak Çaycuma'da gerçekleştirdiği aile katliamı dikkatleri, askerlik görevini Doğu 
ve Güneydoğu gibi çatışmalı bölgelerde yapan kişilerin üzerine çekmiştir. Zonguldak Çaycuma'da 
yaşanan olayının en önemli nedenlerinden birisi olarak görülen ve "güneydoğu sendromu" olarak da 
tanımlanan bu olay, bölgede yaşanan olaylara tanık olan, çatışmalara katılan kişilerin yaşamış olduğu 
travmanın askerlik sonrası da devam ettiğinin göstergesi olarak kabul edilmektedir. Son otuz yıldır 
yaşanan çatışmanın bölgede görev yapan askerlerin üzerinde bıraktığı etki sınırlı sayıdaki 
araştırmalarla da ortaya konmuştur. 

Bu araştırmalardan biri, 1992 yılında GATA bünyesinde ikisi asker kökenli biri sivil üç 
psikiyatrist tarafından gerçekleştirilen ve 1995 yılında Nöropsikiyatri Arşivi dergisinde yayımlanan 
"Güneydoğu'da Görev Yapan Askeri Popülasyonda Görülen Travma Sonrası Stress Bozukluğu 
Üzerine Bir Çalışma" başlıklı araştırmadır. Araştırma 1992'den önceki son üç yılda, Güneydoğu'da 
görev yapan askerlerde "Travma Sonrası Stress Bozukluğu"nun görülme sıklığının üç kat arttığını 
göstermektedir. 

GATA'da yapılan bir başka araştırma ise, Doktor Ulvi Reha Yılmaz'm 'Çatışma bölgesinde görev 
yapan ve GATA Psikiyatri Anabilim Dah'na başvuran askeri personelde, silahlı çatışmaya katılacak 
olmanın stresi ile silahlı çatışmaya katılmış olmanın psikopatolojik etkilerinin araştırılması ve çatışma 
sonrası psikolojik durumun incelenmesi' başlıklı uzmanlık tezidir. Yapılan bu çalışmanın önemli 
sonuçlarından biri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görev yapan askerlerde TSBB 
belirtilerine yüzde 27.8 oranında rastlanmış olmasıdır. Diğer ilginç bir saptama ise psikolojik 
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bozuklukların, bölgede çatışmaya katılan askerlerden çok çatışmaya katılmamış askerler arasında 
görülmüş olmasıdır. Yine Güneydoğu' da görev yapan askerlerin yüzde 21.19'unun uykuya dalma 
güçlüğü, yüzde 18.61'inin çabuk sinirlenme ve öfke patlamaları gösterdiği, yüzde 14.14'ünün 
kendisini her an tetikte gibi hissettiği, yüzde 13.05'inin suçluluk duygusu hissettiği, yüzde 12.8'inin 
olayları hatırlatan durumlarda otonom belirtiler gördüğü, yüzde 12.78'inin düşüncelerini 
yoğunlaştırmada zorluk çektiği, yüzde 12.76'sının aşın irkilme tepkisi gösterdiği, yüzde 11.18'inin 
olayı tekrar tekrar hatırladığı, yüzde 10.8'inin olayı rüyasında gördüğü, yüzde 10.54'ünün olayı 
hatırlatan durumlarda psikolojik sıkıntı çektiği, yüzde 10.31'inin olayı yeniden yaşıyormuş gibi 
hissettiği ve davrandığı, yüzde 10.23' ünün olayı hatırlatan ortamlardan uzaklaştığı, yüzde 10'unun 
etrafı ile eskisi gibi ilgilenmediği, yüzde 9.55'inin geleceğinin kalmadığı duygusuna kapıldığı, yüzde 
9.26'sının insanlardan uzaklaştığı, yüzde 8.66'sının ise olayın en önemli bir bölümünü 
hatırlayamadıkları tespit edilmiştir. 

Yine Nadire Mater'in yazmış olduğu ve hakkında toplatma kararı verilen Mehmedin Kitabı, 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde askerlik yapmış kişilerin yaşamış olduğu travmayı ortaya 
koyan önemli diğer bir çalışmadır. 

Konu ile ilgili yapılmış araştırmalar, çatışmanın neden olduğu travmanın etkilerinin, travmayı 
doğrudan yaşayan kişiden başlayarak, kişinin ailesini, arkadaşlarını, yakınlarını ve giderek bütün 
toplumu etkileyen değişik boyutları ve sonuçları karşısında yetersiz kalmaktadır. 

3.- Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu ve 20 milletvekilinin, Edirne'de yaşanan su taşkınları 
sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/656) 

Edirne ilimizde Meriç ve Tunca Nehirlerinde taşkın önlemesi amacıyla yapılması planlanan 
projelerin zamanında bitirilmemesi nedeniyle her yıl sel taşkınları yaşanmaktadır. Bu taşkınlar 
sonucu, geçimlerini büyük oranda tarımsal faaliyetlerden sağlayan bir çok insan arazilerinin ve 
evlerinin sular altında kalması sonucu zarara uğramaktadır. Her yıl yaşanır hâle gelen bu su taşkınları 
nedeniyle bir çok vatandaşımızın yaşamakta oldukları ekli gerekçede belirtilen sorunlarının 
araştırılarak, alınabilecek önlemlerin belirlenmesi amacıyla, Anayasamızın 98 ve İç Tüzüğün 104 
ve 105 maddeleri gereğince bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını arz ve teklif ederiz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

23/02/2010 

1) Cemaleddin Uslu 

2) Oktay Vural 

3) Rıdvan Yalçın 

4) Mümin İnan 

5) Ertuğrul Kumcuoğlu 

6) Mustafa Kalaycı 

7) Mehmet Akif Paksoy 

8) İzzettin Yılmaz 

9) Kamil Erdal Sipahi 

10) Atila Kaya 

(Hatay) 

(İzmir) 

(İstanbul) 

(Edime) 

(İzmir) 

(Ordu) 

(Niğde) 

(Aydın) 

(Konya) 

(Kahramanmaraş) 
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11) Ahmet Orhan 

12) Hüseyin Yıldız 

13) Gürcan Dağdaş 

14) Bekir Aksoy 

(Manisa) 

(Antalya) 

(Kars) 

(Ankara) 

(Erzurum) 

(Kayseri) 

(Gaziantep) 

(Tekirdağ) 

(Adana) 

(Kırıkkale) 

(Kütahya) 

15) Zeki Ertugay 

16) Sabahattin Çakmakoğlu 

17) Hasan Özdemir 

18) Kemalettin Nalcı 

19) Yılmaz Tankut 

20) Osman Durmuş 

21) Alim Işık 

Gerekçe: 

Her yıl olduğu gibi Edime İlimiz son günlerde basın yayın organlarında yine sel taşkınları ile 
gündeme gelmektedir. Trakya Bölgesi ve Edime İlimizde yaşayan vatandaşlarımızın büyük 
çoğunluğunun tarımsal faaliyetlerden geçimlerini sağladıkları gerçeği göz önüne alındığında su 
taşkınları en çok ekili alanları etkilemekte ve çiftçilerimizin bir yıllık emeğinin heba olmasına sebep 
olmaktadır. Yaşanan bu olumsuz durum insanımızı hem ekonomik hem de psikolojik olarak 
etkilemekte, arazileri ve evlen sular altında kalan vatandaşlarımızın büyük zarara uğramasına sebep 
olmaktadır. Bu su taşkınlarının yaşanmasında Meriç ve Tunca Nehirlerinde taşkın önlemesi amacıyla 
yapılması planlanan projelerin zamanında bitirilmemesi, yaşanan bu sel felaketlerinde en büyük 
etkendir. Ayrıca, komşumuz Bulgaristan ile bu nehirler üzerinde bulunan Barajların işletilmesi 
konusunda koordinasyon eksikliğinin olması, enerji üretimi ve taşkın önlenmesi amacı ile Bulgaristan 
sınırında yapılması planlanan Su Akacağı Barajının henüz hayata geçirilememiş olması da bu sel 
felaketinin etkisini artırmaktadır. Bu nedenle Komşumuz Bulgaristan ile bu konuda sıkı bir işbirliği 
yapılması isabetli olacaktır. Türkiye-Bulgaristan sınırına yapılması düşünülen baraj inşaatının bir an 
önce hayata geçirilmesi hem ülke hem de bölge ekonomisine büyük katkılar sağlayacaktır. Türkiye-
Bulgaristan sınırına yapılacak baraj inşaatının bir an önce hayata geçirilebilmesi, işlerin 
hızlandırılması için tüm diplomatik çabaların zaman kaybedilmeden olumlu olarak sonuçlandırılması 
gerekmektedir. Çünkü meydana gelen su taşkınlarından binlerce dekar arazisi sular altında kalan 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları zarar görmekte, mağdur olmaktadır. Ancak; öncelikle yıkılan 
şeddelerin yapılması yanında, Meriç ve Tunca nehirleri üzerinde yeni geniş açıklıklı köprüler 
yapılması, Meriç Nehri yatağının derinleştirilip genişletilmesi, nehir çevresine yeni şeddeler yapılması 
su taşkınlarının sebep olduğu zararların azalmasına ve bölgede yaşayan insanımızın yaşadığı 
mağduriyetlerin kısmen önlenmesine fayda sağlayacağı aşikardır. Ülkemizin Yunanistan ile 
bağlantısını sağlayan Pazarkule Sınır Kapısına giden yolun da su taşkınları nedeniyle trafiğe 
kapandığı gerçeği dikkate alındığında, buraya su taşkınlarından etkilenmeyecek ve TEM oto yoluna 
bağlantı sağlayacak bir köprünün acilen yapılması gerekmektedir. Meriç, Tunca ve Arda nehirlerinde 
meydana gelen su taşkınları nedeniyle bölgede yaşanan manzara Ülkemize yakışmamaktadır. Biran 
önce su taşkınlarının bir daha yaşanmaması konusunda, gelişen teknolojinin imkanlarından 
yararlanarak acilen yapılabilecek yatırımların neler olduğu ve vakit geçirilmeden nelerin 
yapılabileceği konularında etkin ve ivedi bir çalışma yapılmalıdır. 
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1) Reşat Doğru (Tokat) 

2) Beytullah Asil (Eskişehir) 

3) Oktay Vural (İzmir) 

4) Kamil Erdal Sipahi (İzmir) 

5) Hüseyin Yıldız (Antalya) 

6) Mustafa Enöz (Manisa) 

7) Muharrem Varlı (Adana) 

8) Mehmet Serdaroğlu (Kastamonu) 

9) Hakan Coşkun (Osmaniye) 

10) Hasan Özdemir (Gaziantep) 

11) Ahmet Duran Bulut (Balıkesir) 

12) Mehmet Akif Paksoy (Kahramanmaraş) 

13) Mümin İnan (Niğde) 

14)Recep Taner (Aydın) 

15) Süleyman Nevzat Korkmaz (İsparta) 

16) Sabahattin Çakmakoğlu (Kayseri) 

17) Rıdvan Yalçın (Ordu) 

18) Alım Işık (Kütahya) 

19) Metin Ergun (Muğla) 

20) Meral Akşener (İstanbul) 

21) Emin Haluk Ayhan (Denizli) 

Gerekçe: 

Ülkemizin pek çok bölgesinde yüz binlerce soydaş ve bunların yakınları bulunmaktadır. Bu 
soydaşlarımızdan biri de Bulgaristan'dan yurdumuza gelen vatandaşlarımızdır. 
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Bu çerçevede, hem ülke ekonomisi, hem de bölge ekonomisini olumsuz etkileyen su 
taşkınlarının bir daha yaşanmaması, yaşanan bu olumsuzlukların son bulması ve bölgemiz insanının 
tarımsal faaliyetlerine olumlu katkı sağlayabilmek amacıyla yaşanmakta olan sorunların tespiti ve 
çözüm önerilerinin belirlenmesi ve taşkınların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla, 
Anayasamızın 98. ve İç Tüzüğün 104 ve 105. maddeleri gereğince bir Meclis Araştırma Komisyonu 
kurulması uygun olacaktır. 

4.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 milletvekilinin, Bulgaristan Türklerinin ülkemizde ve 
Bulgaristan 'da yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/657) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Bulgaristan Türklerinin gerek ülkemizde gerekse Bulgaristan'da karşılaştıkları sorunların 
giderilmesi ve alınması gereken tedbirler konusunda Anayasanın 98. İçtüzüğün 104 ve 105. maddeleri 
gereğince Meclis araştırması yapılmasını arz ve teklif ederiz. 
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Bulgaristan Türklerinin gerek ülkemizde gerekse bulundukları yerlerde karşılaştıkları sorunlar 
her geçen yıl artmaktadır. Bulgaristan'da siyasilerin vaatleri üzerine oy kullanarak bir partiyi iktidar 
ortağı yaptıkları hâlde yine aynı eza ve cefaya maruz bırakılmaktadırlar. 

Soydaşlarımız ikilem içinde bırakılmıştır. Bulgaristan'da iş imkânları verilmemektedir. Gizli ve 
derinden bir asimilasyon uygulanmaktadır. Öncelikle Türk isimleri değiştirilmekte, değiştirmeyenler 
işsiz ve aşsız bırakılmaktadır. Bu yüzden çoğu soydaşımız yaşamlarını idame ettirebilmek için bu 
baskılara boyun eğmiştir. 

Aynı şekilde oradaki vatandaşlıklarını devam ettirmek isteyenler, dil ile birlikte milli ve manevi 
eğitimlerini de sağlamakta zorlanmaktadırlar. 

1921/1922 Eğitim Öğretim yılında Bulgaristan'da 1.673 ilkokul, 39 ortaokul, 2.013 Türk 
öğretmen ve 60.481 Türk öğrenci vardı. Yani Türk çocukları kendi dillerine örf ve adetlerine göre 
yetişmişlerdir. Bu esaslara göre yetişen Türk öğrenciler Bulgaristan'da "Türk Milli Kimliği'nin" 
korunmasını sağlamışlardır hatta bunu bir adım daha ileri götürerek Bulgaristan Türklerinin 
aydınlanmasını da sağlamışlardır. 

Bulgaristan'daki Türk eğitiminin günümüzdeki dummuna göz atacak olursak dumm son derce 
vahimdir. Türk okullarını, Türk öğretmenlerini bir tarafa bırakın Türkçe dersi bile yok denilebilir. 
Belki tam anlamı ile yok değil, ama aldatmacadan göz boyamadan ileri gidebilecek bir dumm da söz 
konusu değil. Bulgaristan Anayasası'na göre azınlıkların ana dilde eğitimlerine hakkı var. Fakat 
yasanın uygulanma şekli tam anlamı ile bir aldatmacadan ibarettir. 

Vakıf malları Bulgaristan'da çok olmasına rağmen tam tespiti yapılmış değildir. Mevcut olan 
vakıf mallarının bir kısmı bazı şahıslar tarafından satılmış veya peşkeş çekilmiştir. Kiraya verilen 
malların gelirleri ise menfaat odaklarına gitmektedir. Bunların tespiti ve Türk Ulusuna kazandırılması 
gerekmektedir. Bulgaristan'daki vakıf mallarının büyük bir çoğunluğu ise hala elde edilememiştir. 

Bulgaristan Türklerinin bütün sorunlarının temelinde Milli Bilinç yoksunluğu yatmaktadır. Bu 
da ancak başta eğitim olmak üzere yukarıda saydığımız diğer çözümlerin çözümü ile mümkün 
olacaktır. 

Somnlar gerçekçi olarak tespit edilmeli başkalarının çözüm getirmesi beklenmemelidir. Çünkü 
Avrupa Birliği ve Avrupa, İnsan Haklarını, söz konusu Türkler olunca amaç olarak değil araç olarak 
kullanmaktadır. Batı Trakya, Kıbrıs ve Bosna bunun en güzel örneğidir. Buralarda hangi somna hangi 
çözüm getirilmiştir? 

Ülkemizde yaşayan Bulgaristan Türklerinin ve yakınlarının ikametleri 11.02.2002 tarihinde 
yayınlanan genelgede 2 yıl süre ile uzatıldığı halde bu gün 3 'er aylık dönemlerde ikamet hakkı 
verilmektedir. İkamet işlemleri bedel karşılığında yapılmaktadır. Çalışma haklan ve sosyal 
güvenceleri yoktur. 

Konunun Meclis tarafından araştırılması bu sorunlarının giderilmesi ve çözüme kavuşturulması 
bu soydaşlarımızı daha rahat bir yaşam seviyesine kavuşturacaktır. 

Araştırma önergemiz bu amaçla hazırlanmıştır. 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

Önergeler gündemdeki yerlerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki ön 
görüşmeler sırası geldiğinde yapılacaktır. 
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Madencilik Sektöründeki Sorunların Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi 
Amacıyla Kurulan (10/67, 75, 82, 122, 141, 180, 193, 208, 216, 229, 304, 309, 320, 324, 336, 337, 
342, 374,377,388,404) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının Komisyonun 
görev süresinin uzatılmasına dair bir tezkeresi vardır, okutuyorum: 

C) TEZKERELER 

].- (10/67, 75, 82, 122, 141, 180, 193, 208, 216, 229, 304, 309, 320, 324, 336, 337, 342, 374, 
377, 388, 404) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun görev 
süresinin bir ay uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/1154) 

05/04/2010 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Madencilik Sektöründeki Sorunların Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi 
Amacıyla Anayasanın 98, İçtüzüğün 104 ve 105. maddeleri gereğince kurulan (10/67, 75, 82, 122, 
141,180,193,208,216, 229,304,309, 320,324,336,337,342,374, 377,388,404) Esas Numaralı 
Meclis Araştırması Komisyonu 13.01 2010 tarihinde göreve başlamıştır. 

Anayasa ve İçtüzük gereği kendisine verilen 3 aylık süre içerisinde çalışmalarını 
tamamlayamayan Komisyonumuz 13 Nisan 2010 tarihinden itibaren 1 aylık ek sure istenmesine 
karar vermiştir. 

Gereğini bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Altan Karapaşaoğlu 
Bursa 

Komisyon Başkanı 
BAŞKAN - İç Tüzük'ün 105'inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Araştırmasını üç ay 

içinde bitiremeyen komisyona bir aylık kesin süre verilir." hükmü gereğince Komisyona bir aylık ek 
süre verilmiştir. 

Barış ve Demokrasi Partisi Grubunun İç Tüzük'ün 19'uncu maddesine göre verilmiş bir önerisi 
vardır, okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım. 

VII.- ÖNERİLER 

A) SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 

1.- (10/589) esas numaralı Meclis araştırması önergesinin ön görüşmelerinin Genel Kurulun 
6/4/2010 Salı günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin BDP Grubu önerisi 

06.04.2010 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Danışma Kurulu'nun 06.04.2010 Salı günü (Bugün) yaptığı toplantısında, oy birliği 
sağlanamadığından Grubumuzun aşağıdaki önerisinin, İçtüzüğün 19 uncu maddesi gereğince Genel 
Kurul'un onayına sunulmasını saygılarımla arz ederim. 

Ayla Akat Ata 
Batman 

Grup Başkanvekili 
Öneri: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Gündeminin, Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına 
Dair Ön Görüşmeler Kısmının 477 inci sırasında yer alan 10/589 Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 
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"Hançer Timi" adlı grupların var olduğu iddialarının belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergenin görüşülmesini, Genel Kurulun 06.04.2010 Salı günlü birleşiminde 
birlikte yapılması önerilmiştir. 

BAŞKAN - Barış ve Demokrasi Partisi Grubu önerisinin lehinde, Sımak Milletvekili Sayın 
Sevahir Bayındır. (BDP sıralarından alkışlar) 

SEVAHİR BAYINDIR (Sımak) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; "Hançer Timi"nin 
araştırılması için vermiş olduğumuz araştırma önergesi üzerine söz almış bulunuyorum. Hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. 

Türkiye, kayıplarını arıyor, kayıt dışı iş yapanları arıyor. Türkiye, yıllardır hukuksuzca işlenen 
cinayetlerin sorumlularını arıyor. Türkiye, yıllardır darbelerle kesintiye uğramış demokrasisini arıyor. 
Türkiye, özellikle 90Tı yıllar itibarıyla 17 bin faili meçhul cinayetin sorumlusunu arıyor ve bu hukuk 
dışı örgütlenmeler aracılığıyla işlenen cinayetlerin sommluları sorgulanmadığı gibi, binlerce ailenin 
kardeşi, eşi, annesi, babası, yetim çocuğu hâlâ kaybedilen yakınının kemiklerini arıyor, mezarını 
arıyor ve yerini arıyor. 

Dolayısıyla, şu anda demokrasi havarisi kesilen AKP Hükümetine: Siz Kenan Evren yasasının, 
Anayasası'nın zaten kamu vicdanında yargılanmış bu Anayasa'nın kâğıt üzerinde, usulen 
değişikliğiyle uğraşacağınıza, gelin, yaşamı doğrudan ilgilendiren, yaşama müdahale eden hâlâ canlı 
organizmaların, canlı örgütlenmelerin ve demokratik kültürü sınırlandıran, engelleyen, yok sayan, 
bastıran kafanızı değiştirmeye çalışın diyoruz. 

Binlerce insan bar bar bağırıyor: "Ben kaybolan yakınımı istiyorum." Adres de gösteriyor; 
biliniyor da bunların, bu kayıpları kimlerin kaybettiğini. 

Daha önce de bu kürsüde defalarca grubumuz aracılığıyla ifade ettik, bizzat da ifade ettik ve 
dedik ki: Soğuk savaş döneminin hukuk dışı "gladio" örgütlenmeleri, Türkiye'de "Özel Harp Dairesi" 
olarak, "kontrgerilla" olarak örgütlendi, "JİTEM" olarak örgütlendi ve "Ergenekon" olarak şu an 
sözde yargılanmaya çalışılıyor. Aynı zamanda bu hukuk dışı örgütlenmelerden biri olan "Hançer 
Timi"nin de sorgulanarak bu örgütlenmenin tüm mekanizmalarının, yasal, hukuksal, fiilî tüm 
mekanizmalarının bir an önce ortadan kaldırılması gerekiyor. Bu son yarım asırda, özellikle de son 
çeyrek asırda yoğunlaşmış kayıt dışı örgütlenme, hukuk dışı örgütlenmelerin yaptıklarının bir an 
önce artık yargılanması, faillerin gerekli cezayı alması lazım. 

Biliyorsunuz, geçen yıl temmuz ayında Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinin festivalinin yapıldığı 
bir zamanda 2 tane DTP Ti yurttaşımız, üyemiz Necman Ölmez ve Ferhat Ediş bir anda kayboldular, 
sır oldular ve kayboldukları andan itibaren aileler ve bizler, başta Vali, İçişleri Bakanı, bölgedeki 
jandarma komutanlarına başvurmamıza rağmen bu kayıplar hakkında kıllarını bile kıpırdatmadılar, 
yine kayıplarını aramak ailelere düştü. Bütün aile seferber oldu, 25 Temmuz akşamı saat beşten gece 
on bir buçuğa kadar arazi taradılar ve sonuçta kaybedilerek öldürülen 2 insanımızın cesedini buldular. 
Bu arada bizim, gerek Vali gerek İçişleri Bakanlığı nezdinde yaptığımız temaslar sonucu bölgede ne 
komcu aracılığıyla ne de askerî güçler aracılığıyla bir arama yapılmadı ve sonunda biz olayın üzerine 
gittik, gördük, aileler kayıplarını buldular. O anda gece saat on bir buçukta biz kayıpları öğrendik. 
Gece saat on ikide Sımak Valisi Sayın Ali Yerlikaya beni arayarak "2 ceset bulundu ama sebebi 
ticariymiş." dedi ve ben o gün -o kayıtlardan, telefonlardan aranıp çıkarılabilir- dedim ki: "Bu olayın 
işlendiği yer, işlendiği zaman ve koşullan ele aldığımızda bu hiç de ticari bir cinayet değildir. Ticari 
cinayet kılıfına ustaca büründürülmek istenen siyasi cinayetlerdir." Ve akabinde, ertesi gün aileler, 
bu kayıplannın faillerini bulmak için dedektif gibi iş başına düştüler ve sonunda -şu an, ses kayıtlan 
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da dâhil- bu faili meçhullerin faillerini buldular; kendi vicdanlarında ve kendi çabalarıyla buldular. 
Aile taziye için oturmadı, bire bir bu olayların peşine düştü ve sonuçta, bu olayı işleyenler arasında, 
daha önce Beşağaç köyünde 11 insanın minibüste taranmasına katıldığı düşünülen o köyün, Beşağaç 
köyünün korucu başının da içinde olduğu bir grup insan göz altında ve 16 Nisanda da bunların 
mahkemeleri görülecek. Eğer, aileler kayıplarının cesetlerini bulmamış olsaydı, eğer aile dedektif 
gibi işin peşine girmiş olmasaydı, bugün, bu olayın da üstü örtülmüş olacaktı. 

Bu olayla birlikte, "Hançer Timi" denen olgu, artık, soyut, hayalî dolaşan bir hortlak olmaktan 
çıkmış, suç üstünde yakalamış bir organize suç şebekesi olduğu ayan beyan ortaya çıkmıştır. 
Meclisimizin, bu olayla, olay şahsında, özellikle JİTEM'le başlayıp daha sonra "Hançer Timi" olarak 
örgütlenen bu hukuk dışı örgütlenmelerinin, nerede, hangi merkezde örgütlendiği, kimlerin buna 
katıldığı, nasıl icra ettiğini bir an önce açığa çıkarması gerekiyor ve yine bu Meclisin, o Beşağaç 
köyünde kaybolan, öldürülen 11 kişiye karşı sorumluluğu var. İnsan Hakları Komisyonu oluşturulup 
gidildi ama İnsan Hakları Komisyonu, insanların özgürce, rahatça kendisini ifade edip olaylara 
tanıklık etmesi için gerekli zemin yaratılmadığı için olay örtbas edildi, o zaman PKK'nin üzerine 
atılmaya çalışıldı ve aynı yerde işlenen bu iki cinayeti aslında bir çorap söküğü gibi geriye doğru 
eğer doğru bir şekilde ele alabilirsek, bugüne kadar ister JİTEM ister "Hançer Timi" aracılığıyla 
öldürülmüş, katledilmiş, kaybedilmiş binlerce insanın hem cesetlerine ulaşabileceğiz hem de bu 
suçlan işleyenlerin failleri gerçek anlamda hukuksal karşılığı bulan cezayla karşılaşacak ve insanların 
vicdanında en azından adalet tecelli edilmiş olacaktır. Dolayısıyla eğer AKP bir demokrasi sınavı 
vermek istiyorsa gerçek anlamda, buyursun gelsin, bu organize örgütlerinin, bu işte korucunun da 
içinde olduğu, askerî bağlantıları olduğu, itirafçılann da içinde yer aldığı bu organize suç örgütlerinin 
tasfiye edilmesini sağlasın. Anayasa'yı yazı üzerinde değiştirmek, sadece "Şu hâkim gelsin. CHP'li 
hâkim mi gelsin, AKP'li hâkim mi gelsin?" derdi bizim derdimiz değildir. Bizim derdimiz, hâlâ, 
hangi hâkim-savcı gelirse gelsin, var olan Anayasa, var olan ceza yasalarının düşünceye, düşünce 
özgürlüğüne, insan hak ve özgürlüklerine karşı nasıl yine ceza yağdırmaya çalıştığını görmesi lazım, 
biz bunu görüyoruz. Dolayısıyla üsten iktidar erklerini değiştirmek hiçbir şeyi değiştirmez hayatın 
akışı içinde, insanlar yine yargılanmış olacak, yine yargısız infazlara sebep olmuş olacak, yine yok 
yere öldürülmüş olacak. 

Yine bu sebeple dikkatinizi bir şeye daha çekmek istiyorum: Özellikle son bir ay içinde Şırnak'ın 
Uludere ilçesine bağlı köylerinde, yine Şenoba beldesinde Hazım Babat'ı hepiniz bilirsiniz, bir cinayet 
şebekesidir tek başına. Bulunduğu köyde, o köyden başka bir yere gitmek isteyen sivil insanlanmız 
"bir paket sigara taşıyor" diye askerler tarafından öldürüldü. Bir paket sigarayı taşımanın bedeli ölümse 
yolsuzluklarla hortum hortum götürenler, sizlerin ya da bunu yapanların cezası ne olacak? 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. 

SEVAHİR BAYINDIR (Devamla) - Bir paket sigarayı çalmanın bedeli ölümse, kamu 
bankalarını, yine hazinenin parasını hortumlayıp çalanlara ne kâr edecek, hangi cezayı 
öngöreceksiniz? Nasıl 90Tı yıllarda insanlara "Ya korucu olacaksınız ya burayı terk edeceksiniz." 
diye bir politika dayatılıyordu ise bugün de "Ya koruculuğu kabul edersin ya da öldürülürsün." 
ikilemiyle karşı karşıya kalmaktadır. Bu nedenle, özellikle kaçakçılık gerekçe yapılarak "Dur!" 
demeden, "Dur!" dese bile duyulmadan öldürmeyi kendine hak gören ve bu kanunu çıkaran AKP, 
eğer adım atacaksa kendi bozduğunu yapmakla adım atsın. Polis vazife ve salahiyetlerini öldürmek 
üzerine değil de toplumu yaşatmak üzerine dönüştürsün ki, bilelim ki evrenin evrensel yasaları 
olmayan, adı evren kendisi zulüm olan yasaların devamcısıdır ya da değildir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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SEVAHİR BAYINDIR (Devamla) - Bu nedenle, bir sınavla karşı karşıyaysa AKP, her şeyden 
önce bu cinayetleri ve bunu yapan örgütleri tasfiye etmek, açığa çıkarmakla sorumludur. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Umuyorum ki bu araştırma önergeme oy vereceksiniz. (BDP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bayındır. 

Barış ve Demokrasi Partisi Grubu önerisinin aleyhinde, Bursa Milletvekili Sayın Canan 
Candemir Çelik. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

CANAN CANDEMİR ÇELİK (Bursa) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; Barış ve 
Demokrasi Partisinin grup önerisi üzerine söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde "Hançer Timi" olarak 
adlandırılan grupların var olup olmadığı, varsa kime bağlı oldukları, hangi yasal mevzuat 
çerçevesinde faaliyette bulundukları, görev alanlanna ilişkin bilgilerin ne olduğu ve bu tim grubunun 
bölgede karıştığı iddia edilen olaylardaki misyonlarının araştırılarak, bundan sonraki süreçlerde bu 
tür insan hakları ihlallerinin ve hukuk dışı uygulamaların yaşanmaması için Meclis araştırmasının 
açılması gerekliliği önem arz etmekte olup, ancak Genel Kuml gündeminin önceden belirlenmiş 
olması ve yoğunluğu nedeniyle ileri bir tarihte görüşülmesi gerektiği düşüncesiyle yüce heyetinizi 
saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Çelik. 

Barış ve Demokrasi Partisi Grubu önerisinin lehinde Sımak Milletvekili Sayın Hasip Kaplan. 
(BDP sıralarından alkışlar) 

HASİP KAPLAN (Sımak) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Barış ve Demokrasi Partisi 
Grubu adına, "Hançer Timi"yle ilgili araştırma önergesi lehinde söz almış bulunmaktayım. 

Aslında, hukukun rafa kaldırıldığı ve yargının işlemediği dönemlerde faili meçhul cinayetlerin 
pervasızca nasıl işlendiğine yakın tarihimizde tanık olduk. Bizim araştırma önergemizin konusu olan 
"Hançer Timi"yle ilgili vakanın çok yakın bir tarihte olması ve olayların yaşandığı bölge dikkate 
alındığı zaman, özellikle askerî yasak bölge kapsamında olan bir alan, korucuların yoğun olduğu bir 
alan ve bu alanda işlenen cinayetler dikkate alındığı zaman -Sımak Milletvekilimiz Sayın Sevahir 
Bayındır'ın da belirttiği gibi- bu tür olaylar konusunda eğer çok ciddi üzerinde durulmazsa ve bu 
olayların failleri ve sommluları aydınlığa kavuşturulmazsa, bunun, maalesef daha büyük olaylara 
sebebiyet verdiği, yaşam hakkının, insan hak ve özgürlüklerinin en başında gelen yaşam hakkının 
ayaklar altına alındığı bilinmektedir. 

Aslında, faili meçhul cinayet derken çok uzaklara gitmeye gerek yok, yakın bir zaman kesitini 
alarak bu olaya baktığımız zaman bugün Meclis olarak üzerimize düşen görev ve sorumlulukların 
nasıl da arttığını görebiliriz. Özellikle 90Tı yıllarda başlayan faili meçhul cinayetleri JİTEM'in 
kuruluşuyla birlikte ele almakta, o dönem oluşturulan yasa dışı suç organizasyonlarının, çetelerinin 
durumunu ele almakta büyük yarar vardır. Yüksekova çetesi, derken, İstanbul'da Kocaeli çetesi, 
değişik çetelerin, organizasyonların içine baktığımız zaman güvenlik güçlerinin, orada bulunan yerel 
güçlerin, korucuların, çetelerin ve itirafçıların bir ekip oluşturduğu ve bu ekiplerin zaman zaman devlet 
ve ülkeyi koruma adı altında kendilerini gerçek koruyucu ve hukukun üstünde gördüğü ve cinayetleri 
işlediği ama asıl gerçek kazındığında bunların hepsinin kaçakçılık yaptığı, rüşvet aldığı, başkalarından 
zorla para tahsil ettiği, gasbettiği, mallarına mülklerine el koyduğu gerçeğiyle karşılaşırsınız. 
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Şimdi, bu olayları bu bütün içinde ele aldığımız zaman şu ortaya çıkıyor: "Çatışmalı ortamlarda, 
özellikle 93 ve 97 arası 17 bin faili meçhul cinayet Türkiye'de nasıl işlendi?" dediğimiz zaman 
Susurluk raporuna biraz göz atmakta yarar var. Susurluk raporundaki şu dehşet cümleler cinayet 
işlemenin uzatmalı çavuş düzeyine kadar düştüğü, hatta ve hatta itirafçı ekiplerin bu konuda nasıl 
görev aldığı, daha sonra itirafçıların beyanları, beyanlarıyla ortaya çıkan delillerin varlığı, Aygan 
gibi diğer itirafçıların da birlikte katıldığı cinayetlerden, Musa Anter'den, Vedat Aydın'dan günümüze 
Uludere ve Beytüşşebap'ta işlenen cinayetlere kadar gelirsiniz. Bu tehlike geçmiş değildir. Bunu çok 
açıklıkla ifade ediyorum. 

Şu an, daha yeni bölgeden geldik ve Şırnak'ta üç kocaman askerî yasak bölge var. Bu yasak 
bölgelerde güvenlik güçleri hareket hâlinde ve burada zaten polis görev yapmıyor. Burada görev yapan 
askerî birlikler var. Askerî birliklerle beraber korucu olarak görev yapan ekipler var. Şimdi, bu korucu 
olarak görev yapan 80 binin -ki bunun 20 bini gönüllü, 60 bini de kadrolu korucudur- içinde bir nüve, 
bir çekirdek "Hançer Timi" oluşturulmuş ve bu "Hançer Timi", bir dönem, işlediği cinayetlerin 
karşılığında para alan bir ekip olarak bu işleri meslek hâline getirmiş ve bu faili meçhul cinayetlerin 
-dosyalarının- bir kısmının Diyarbakır 3. Ağır Ceza Mahkemesinde de davası devam etmektedir. 

Şimdi, bakıyoruz, bölgede bir yığılma var, bir askerî birlik yığılması var, bir güç yığılması var. 
İşte, dün, bugün televizyonda okuduk: Cizre Tank Taburundan -tutun- tank atışlarının yapıldığını, 
İkizce Taburundan tankların Gabar Dağı'na doğru harekete geçtiğini ve Gabar Dağı'nda büyük bir 
operasyonun olduğu söylenmektedir. 

Şimdi, orada yaşayan birimlerdeki, Güçlükonak ve orada yaşayan yetmişe yakın köylerdeki 
vatandaşlarımız, bir tek, oradaki güvenlik güçlerinin insafı ve vicdanıyla karşı karşıya kalmaktan 
başka hiçbir güvenceye sahip değildir. Burada yargı gidemiyor, savcı bir cinayet olayının arkasından 
bir keşfe, bir otopsiye gidemiyor. Oradaki hukuki deliller toplanamıyor ve bu tür yasa dışı oluşumların 
cinayetlerine de açık kapı aralanıyor. Eğer günümüz süreci, Türkiye'deki siyasi atmosfer, Ergenekon 
soruşturmaları dikkate alınacak olursa çok rahat provokasyon ortamlarının yaratılması, bu "Hançer 
Timi"nin çok daha büyük tehlikeli işlerde kullanılması kaçınılmazdır. Buna karşı Hükümetin son 
derece uyanık ve dikkatli olması gerekiyor. Sonuçta bunun siyasi sorumluluğu elbette ki siyasi 
iktidara aittir, Hükümete aittir. Şimdi soruyoruz: Ne oldu da bahar günü, bu baharda, nisan ayında 
hiçbir yerde çatışma yokken, tek taraflı ateşkes varken neden şu an her tarafta bir operasyon ihtiyacı 
duyuluyor? Neden operasyona çıkılıyor? Neden çatışma ortamı yaratılıyor? Neden korucular, hepsi, 
bu görevlendirmenin içinde fiilen yer alıyor? Bu alınan görevlendirmelerin tek tek tespiti hâlinde 
aslında bu tehlikelerin önüne de geçmiş olunacaktır. 

Türkiye'de insan haklarının başında gelen yaşama hakkını, yaşam hakkını garanti altına almadan 
bir hukuk devletinin kurulması mümkün değildir. Yakın tarihimiz siyasi cinayetlerle doludur. 12 
Eylül öncesinin siyasi cinayetlerini alın, 12 Eylül sonrası yaşanan olayları alın ve günümüze kadar... 

Yakınlarda, biliyorsunuz, 12 Eylül öncesi siyasi cinayetlerde kurban giden ve 12 Eylül sonrası 
da işlenen cinayetlere kurban gidenlerin aileleri Meclise geldi, bizlerle de görüştüler. Bizim 
önergemizden sonra siyasi cinayetlerle ilgili Cumhuriyet Halk Partisinin önergesi gelecek. O önerge 
üzerinde, elbette ki, konuşma hakkımız söz konusu değil çünkü orada bir görevlendirme gereği... 
Ancak şunu ifade etmek istiyoruz: Kemal Türkler'in, Uğur Mumcu'nun, Doğan Öz'ün ve ismi 
bilinen, tanınan yazarlarımızın, siyasetçilerin, gazetecilerin hepsinin aileleri Meclise geldi, bizleri 
de grubumuzu da ziyaret etti ve "Bu siyasi cinayetleri aydınlatın." diyorlar. Eğer Türkiye önünü 
görmek istiyorsa, Türkiye gerçekten bir hukuk devleti olmak istiyorsa, Türkiye'de can ve mal 
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güvenliğinin sağlanması isteniyorsa Türkiye'de Meclisin bu siyasi cinayetleri araştırma basiretini ve 
kudretini göstermesi gerekiyor. Biz buradan açık destek veriyoruz. Bu siyasi cinayetlerin 
araştırılmasını, bu önergelerin araştırılmasını biz de destekliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisinin verdiği 
siyasi cinayetlerin araştırılmasıyla ilgili önerge, yine bizim destek vereceğimiz bir önerge olduğu 
gibi, bizim bahsettiğimiz "Hançer Timi"yle ilgili cinayetlerle ilgili önerge de bunun bir benzeridir. 
Bu açıdan baktığımız zaman Meclisin duyarlı olması gerektiğini düşünüyoruz. 

Evet, siyasi cinayetleri aydınlatamayan, faili meçhul cinayetlerini aydınlatamayan, yasalarla güç 
alan, silah kullanma yetkisini kendinde bulan, delilleri karartan ve sorgusuz sualsiz insanların canına 
kasteden eğer yasa dışı çete ve örgütlenmeler, oluşumlar varsa, eğer bunlan kullanan, provoke eden 
güçler varsa bunları tespit etmek en başta gelen görevlerimizden birisidir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayınız lütfen. 

HASİP KAPLAN (Devamla) - Bitiriyomm efendim. 

Değerli milletvekilleri, eğer Şımak'ta veya Hakkâri'de veya Van'da siyasi cinayetlerin, "Hançer 
Timi" gibi karanlık örgütlenmelerin işledikleri cinayetlerin üzerine gidilmezse, o bölgede görev yapan 
komutanlar, valiler, görevliler, adliye, herkes ve bütün siyasi partiler zan altındadır çünkü bizim 
birinci derecede görevimiz, insanların yaşam hakkını savunmaktır, bu yaşam hakkı doğrultusunda 
çalışma yapmaktır, üstüne gitmektir. Susurluk raporunda yaşadığımız dehşetleri bir daha Türkiye'nin 
yaşamaması için, Türkiye'de faili meçhul cinayetlerin, siyasi cinayetlerin, çete cinayetlerinin, rant 
cinayetlerinin olmaması için duyarlılık göstermek gerekiyor. 

Evet, bu şekilde gelen önergelerin iktidar partisi tarafından reddedildiğini biliyoruz ancak tarih 
ve tutanaklar bunu yazıyor. Sizi vicdanlarınızla baş başa bırakıyorum ve hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. (BDP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Barış ve Demokrasi Partisi Grubunun önerisinin aleyhinde Eskişehir Milletvekili Sayın Tayfun İçli. 

H. TAYFUN İÇLİ (Eskişehir) - Çok teşekkür ediyomm Sayın Başkanım. 

Çok saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, sizleri saygıyla selamlıyorum. 

Barış ve Demokrasi Partisi grup önerisinin aleyhinde söz aldım. Değerli arkadaşlarım, hem Barış 
ve Demokrasi Partisinin grup önerisi içerik olarak hem Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisi içerik olarak 
faili meçhul cinayetlerle ilgili, daha doğrusu, Anayasa'ya aykırı, yasalara aykırı birtakım oluşumların 
araştırılmasıyla ilgili. İçerik olarak sonuna kadar kanlıyorum. Bunu öncelikle belirtmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlanm, mutlaka bu konular araştırılmalı ve gizli kalan konular açıklığa 
kavuşturulmalıdır ama burada da tabii ki çok dikkatli davranılmalıdır. Eğer bir olay araştırılırken 
ifrata kaçılır, evrensel birtakım haklara, anayasal birtakım haklara aykırı davranışlar içerisine girilirse 
bu araştırma da amacından sapar. 

Değerli arkadaşlanm, faili meçhul cinayetler, daha doğrusu cinayetler, insanın en temel hakkı 
olan yaşam hakkına yapılan en ağır ihlallerdir. İnsanın en temel hakkı olan yaşam hakkına saldırıyı 
sadece, değerli arkadaşlarım, cinayetler oluşturmamaktadır. Yaşam hakkı, İnsan Hakları Evrensel 
Bildirgesi'nde, Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesi'nde ve Anayasa'mızda güvence altına alınmıştır. 

Değerli arkadaşlanm, Anayasa'mızın 17'nci maddesinin başlığı "Kişinin dokunulmazlığı, maddî 
ve manevî varlığı" başlıklıdır ve orada "Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve 
geliştirme hakkına sahiptir." dedikten sonra üçüncü fıkrasında "Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz; 
kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tâbi tutulamaz." demiştir. 



T B M M B : 8 2 6 . 4 . 2 0 1 0 0 : 1 

- 5 3 8 -

Anayasa'mızın 15'irıci maddesine 2004 yüında yapılan değişiklikle de çok önemli bir 
düzenleme getirilmiştir değerli arkadaşlarım. Bakın, burada "...kişinin yaşama hakkına, maddî ve 
manevî varlığının bütünlüğüne dokunulamaz; kimse din, vicdan, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya 
zorlanamaz ve bunlardan dolayı suçlanamaz; suç ve cezalar geçmişe yürütülemez; suçluluğu 
mahkeme kararı ile saptanıncaya kadar kimse suçlu sayılamaz." der. 

Konuşmamın başında ifade ettiğim gibi, yaşam hakkına saldırı sadece cinayetlerle olmuyor, 
yaşam hakkına saldırı başka türlü de olabiliyor. Onun için, evrensel hukuk kurallarında ve 
Anayasa'mızda yaşam hakkıyla ilgili, kişinin maddi ve manevi varlığıyla ilgili birtakım koruyucu 
tedbirler alınmış ve bu haklar garantiye bağlanmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, bunu ifade ettikten sonra güncel konularla bu işin biraz bağlantısını 
kurmak da gerekiyor. Şimdi, AKP'nin, hepinizin bildiği gibi, gündeme getirdiği bir Anayasa 
değişiklik teklifi var. Çok değerli arkadaşlarımız Anayasa'nın 145'inci maddesiyle ilgili birtakım 
değişiklikler yapmışlar, onu öngörmüşler. Şimdi, öngördükleri bu madde değişikliğinden okuyorum, 
onların verdiği metinden. Bu madde askerî yargıyı düzenlemektedir: "Askerî yargı, askerî 
mahkemeler ve disiplin mahkemeleri tarafından yürütülür. Bu mahkemeler; asker kişilerin sadece 
askerlik hizmet ve görevleriyle ilgili olarak işledikleri askerî suçlara ait davalara bakmakla 
görevlidir." dedikten sonra, bu fıkranın son cümlesinde "Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve 
bu düzenin işleyişine karşı suçlara ait davalar her hâlde adliye mahkemelerinde bakılır." diye de bir 
hüküm getirmişler. 

Değerli arkadaşlarım, hepimizin çok iyi bildiği gibi, son dönemlerde, adına "balyoz", "kafes" 
denilen birtakım operasyonlar yapılıyor. Geçtiğimiz günlerde de İstanbul özel yetkili savcıları ve 
özel yetkili mahkemesinin tasarruflarına, garip tasarruflarına tanıklık ettik. İlginçti, 1 Nisana denk 
geldi tahliyeler ve birtakım köşe yazarları, siyasetçiler bu asker kişilerin tahliyelerine ve 
tutuklanmasına "1 Nisan şakası" olarak baktılar ve böyle değerlendirdiler. 

Değerli arkadaşlarım, İstanbul'daki özel yetkili savcıların ve özel yetkili yargıçların Anayasa ve 
kanunları hiçe sayarak, kendi tasarruflarından ve düşüncelerinden kaynaklanan 1 Nisan şakası yapma 
haklan yoktur. Bakın, daha, AKP, bu Anayasa değişiklik teklifiyle, Anayasa'nın 145'inci maddesini 
yeniden düzenleyip adliye mahkemelerine yetki vermekle ilgili çaba içindedir. Hatırlayın, yine 
AKP'li arkadaşlarımız, Ceza Muhakemeleri Kanunu'nda yapılan bir değişikliğe gece yarısı 
önergesiyle "dâhil", "dahi" gibi birtakım kelime oyunlarıyla değişiklik getirmiş ve Anayasa 
Mahkemesi, Ceza Muhakemeleri Kanunu'nda yapılan bu değişikliği iptal etmiş ve yürürlüğü 
durdurmuş idi. Anayasa'yı beğenmeyebilirsiniz, işte böyle değişiklik teklifleriyle değiştirebilirsiniz. 
Anayasa Mahkemesinin kararlarını da beğenmeyebilirsiniz, onu da eleştirebilirsiniz ama Anayasa'ya 
ve Anayasa Mahkemesinin kararlarına uymakla yükümlüsünüz. Anayasa, hiçbir şekilde, hiçbir 
savcıya, hiçbir yargıca, hiçbir milletvekiline Anayasa'yı, evrensel hukuk kurallanm keyfi yorumlama 
hakkını vermemektedir ve insanın yaşam hakkıyla ilgili olan konularda insanlara, yakınlarına eziyet 
etme, işkence olarak algılanabilecek bir muamelede bulunma yetkisi de vermemektedir. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, bu olaya baktığınız zaman, Anayasa Mahkemesi, özel yetkili 
savcıların, asker kişilerin askerî mahallerde asker olarak yaptıkları suçlarla ilgili bir düzenlemeyi 
iptal etmiş ama bakıyorsunuz, 2003 yılındaki bir harekât planıyla ilgili ordu komutanları, subaylar, 
muvazzaf subaylar, emekli subaylar paldır küldür gece yarısı sabaha karşı alınıp götürülüyor. Hemen 
bir parantez açayım, yanlış anlaşılmasın, ben suç işleyen kişileri korumuyorum burada. Suç işleyen 
kişilerin üzerine gidilsin ama giderken yine faili meçhul, Atlantik ötesinden veyahut başka yerlerden 
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gelen imzasız elektronik postaları kanıt olarak alıp, generalleri, askerleri, başsavcıları, bilim 
adamlarını, profesörleri, gazetecileri birkaç kişinin keyfî yorumlarına terk edip ondan sonra onlara 
1 Nisan şakası yapma fırsatı verilmemelidir çünkü eğer bu fırsat verilirse, bu kötü emsal emsal olursa, 
suiemsal emsal olursa yarın bir gün yine birileri "Ben böyle yommluyomm." diyerek, Anayasa'yı 
hiçe sayarak, Anayasa Mahkemesinin, yüksek yargı organlarının kararlarını hiçe sayarak yarın bir gün 
sizler hakkında da aynı işlemi yapabilir. O zaman, sizler, tabii ki bizler milletvekili olarak yasama 
dokunulmazlığına sahibiz ama değerli arkadaşlarım, evrensel hukuk kuralları hiçe sayılır, birtakım 
işler, faili meçhul kişiler tarafından... İlla silahla öldürülmesi lazım değil. Faili meçhul dediğiniz, kim 
olduğu belli olmayan kişiler tarafından bir insanın maddi ve manevi varlığına yapılan saldırıdır, 
yaşam hakkına yapılan saldırıdır. Bir insanın, suçsuz bir insanın bir gün polis karakolunda gözaltında 
tutulması bile evrensel hukuk normlarına göre suçtur ama siz dört gün gözaltı süresinde sabaha kadar 
insanlık haysiyetiyle bağdaşmayan muamelelere tabi tutacaksınız profesörleri, aydınlan, gazetecileri, 
birtakım insanlan, ondan sonra bir bakıyorsunuz tahliyeler gelmeye başlıyor. Mahkemenin başkanı 
muhalefet şerhi veriyor ama iki üye nedense farklı düşünüyor. Bir mahkeme tahliye ediyor, üç gün 
sonra, o kadar insanın savunmasını, değerli arkadaşlarım, olağanüstü zeki de olsalar, olağanüstü 
birikimleri de olsa, ya, arkadaşlar, bir iki saatte bunlar klasörlerce dosyayı inceleyip de böyle birbirine 
aykın karan nasıl verebilir? 

İşte, değerli arkadaşlarım, bunun adı faili meçhul cinayettir. Cinayet illa insan öldürmek değildir, 
insanın yakınlarını kirletmektir, insan haysiyetiyle bağdaşmayan muameleye tabi tutmaktır. Bu, biraz 
evvel okuduğum gibi, Anayasa'mıza göre suçtur, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'ne göre suçtur. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. 

H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Teşekkür ediyomm Sayın Başkanım. 

Avmpa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne göre suçtur, Anayasa'mızın 90'ıncı maddesine göre, artık 
bizim yasalanmızdan da üstün olan, yasalanmızla çatıştığı zaman onu uygulamamız gereken evrensel, 
uluslararası sözleşmelere göre suçtur değerli arkadaşlarım. Eğer bunları biz yasama organı olarak 
dikkate almazsak, bu konulan araştırmazsak, insanlar keyfî davranmaya devam edeceklerdir. Devleti 
devlet yapan, devlet gücünü kullanan insanların yarın bir gün adaletin yakalanna yapışacağından 
emin olmasından, ondan korkmasıyla devlet oluruz. Bir demokratik devlet, kabile toplumundan ancak 
böyle ayrılır; bir demokratik toplum, diktatörlükten sınırını böyle ayırabilir. 

Evet, millet bize vekâlet vermiştir, biz burada milleti temsil ediyoruz. Milletin çoğunluğunun 
görüşü budur. Belirli konular karartılmış olsa dahi, millet artık uyanmaktadır. Onun için, vekiller 
olarak işin gereğini yapmak bizim üzerimize düşüyor diyorum. 

Sabırlannız için hepinize teşekkür ediyomm, saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın İçli. 

Barış ve Demokrasi Partisi Grup önerisini oylarınıza sunuyorum, karar yeter sayısı arayacağım: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yeter sayısı yoktur. 

Birleşime on dakika ara veriyomm. 

Kapanma Saati: 16.37 
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BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 82'nci Birleşiminin İkinci 
Oturumunu açıyorum. 

Barış ve Demokrasi Partisi Grubu önerisinin oylamasında karar yeter sayısı bulunamamıştı. 
Şimdi, öneriyi yeniden oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısı arayacağım. 

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

Milliyetçi Hareket Partisi Grubunun, İç Tüzük'ün 19'uncu maddesine göre verilmiş bir önerisi 
vardır, okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım: 

2.- 321 sıra sayılı Türk Borçlar Kanunu Tasarısı'nın görüşmelerinin Genel Kurulun 6/4/2010 
Salı günkü birleşiminde yapılmasına, bundan başka bir konunun görüşülmemesine ilişkin MHP 
Grubu önerisi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Danışma Kurulu'nun 06.04.2010 Salı günü (bugün) yaptığı toplantısında, Siyasi Parti Grupları 
arasında oybirliği sağlanamadığından Grubumuzun aşağıdaki önerisinin İçtüzüğün 19 uncu Maddesi 
gereğince Genel Kurulun onayına sunulmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

Oktay Vural 

İzmir 

MHP Grup Başkanvekili 

Öneri: 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Gündeminin, Sözlü Sorulardan sonra Kanun Tasarı ve 
Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer işler Kısmında yer alan 321 Sıra Sayılı "Türk Borçlar 
Kanunu Tasarısı" görüşmelerinin Genel Kurulun 06.04.2010 Salı, 07.04.2010 Çarşamba ve 
08.04.2010 Perşembe günlü birleşimlerinde yapılması, bundan başka bir konunun görüşülmemesi 
önerilmiştir. 

BAŞKAN - Milliyetçi Hareket Partisi Grubu önerisinin lehinde Konya Milletvekili Sayın Faruk 
Bal. (MHP sıralarından alkışlar) 

FARUK BAL (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Milliyetçi Hareket Partisi grup 
önerisini sizlerle paylaşmak üzere söz almış bulunuyorum. Sayın Başkan, zatıalinizi ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin değerli üyelerini saygıyla selamlıyorum. 

Bilindiği gibi, Türk Borçlar Kanunu Tasarısı 2009 yılı Kasım ayında yapılan görüşmeler 
sırasında yanm kalmıştı. Milliyetçi Hareket Partisi, Borçlar Kanunu Tasarısı'nın... 

RIDVAN YALÇIN (Ordu) - Sayın Başkan, çok uğultu var, Hatibi duyamıyoruz. 

FARUK BAL (Devamla) - Sayın Başkanım, sayın milletvekillerini lütfen uyarır mısınız, gürültü 
olması nedeniyle duyulmuyor. 
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KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Harun TÜFEKÇİ (Konya) 
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BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, sükûneti tesis edersek iyi olacak. 

Buyurun Sayın Bal. 

FARUK BAL (Devamla) - Değerli milletvekilleri, Milliyetçi Hareket Partisi, Borçlar Kanunu 
Tasarısı'nı gündelik hayatı ilgilendiren, doğumumuzdan ölümümüze kadar her gün pek çok 
maddesinin gündelik hayatımızda bize uygulandığını ve ekonomik ilişkilerde Borçlar Kanunu'nun 
temel bir kanun olması nedeniyle pek çok uygulama alanı bulunduğunu ifade ederek bir uzlaşma 
kanunu, bir genel mutabakat sağlama kanunu hâline getirilebilmesi için görüşlerini yüce Meclise arz 
etmişti ve tasarının şu gerekçelerle eksik ve yanlış olduğunu ilan etmişti: 

1) Yarım bırakılan Borçlar Kanunu akademik ve yargı çevrelerinde yeterince tartışılmamıştı. 

2) Yarım bırakılan Borçlar Kanunu'nun sivil toplumun görüşü alınmadan Meclisin huzuruna 
getirildiğini ifade etmişti. 

3) Yarım bırakılan Borçlar Kanunu Tasansı'nın siyasi partilerin görüşü alınmadan, AKP görüşü 
olarak Meclisin gündemine getirildiğini ifade etmişti. 

Diğer taraftan, Kanun'un tamamen değiştirilmesinin seksen altı yıllık hukuk uygulamasını, 
hukuk hafızasını ve hukuk kültürünü tahrip edeceğini ileri sürmüş, hukuki terim ve terminoloji 
kargaşası yaratacağını ilan etmiş, kullanılan dilin anlaşılmaz olduğunu, ilgili yasalar ile uyum, 
bağlantı ve yeterli bağın sağlanmadığını, pek çok maddesinde fahiş hukuki hatalar bulunduğunu ilan 
etmişti. Dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisinin bu görüşleri kabul görmedi yüce Mecliste, ancak 
AKP'nin de bunu kanunlaştırmaya gücü yetmedi. 

Kasım ayında yapılan görüşmelerde eğer Milliyetçi Hareket Partisinin önerdiği, AKPTi 
yetkililerle yapılan görüşmelerde eğer Milliyetçi Hareket Partisinin düşünceleri müzakere 
edilebilseydi, bugün nisan ayına geldik, Borçlar Kanunu'na, Türkiye, yeni bir Borçlar Kanunu'na 
kavuşmuş olurdu. 21'inci yüzyılda Türkiye'nin gelişen dünya şartları içerisinde değişen ekonomik 
şartlara cevap verebilen modem bir Borçlar Kanunu'na kavuşması mümkündü ancak bu olmadı. 

Milliyetçi Hareket Partisini, TÜSİAD, MÜSİAD, TİM, TOBB gibi ekonomiyle doğmdan ilgili 
reel sektörün temsilcileri ziyaret etmek suretiyle yaşadıkları sıkıntıları anlattılar; toplumsal ve 
ekonomik hayatta içinden çıkılmaz hâle gelen ekonominin açıklığa kavuşturulabilmesi için Borçlar 
Kanunu'nda düzenleme yapılması ihtiyacım ifade ettiler. Milliyetçi Hareket Partisi, bu görüşleri 
dikkate almak suretiyle, içinde bulunduğumuz ekonomik çöküntünün 21'inci yüzyılda Türk 
müteşebbislerinin, 21'inci yüzyılda bütün vatandaşlarımızın, modem ve teknolojinin gelişmesine 
uyumlu bir Borçlar Kanunu'na kavuşturulması için hazırdır ve kararlıdır. Buna katkıda bulunmaya 
da gayretli olacaktır. Ancak AKP, sıcak gündemden kaçan AKP, yarattığı dış politikadaki 
teslimiyetçilik anlayışının yarattığı Türkiye'nin üçüncü sınıf özürlü bir ülke görüntüsünden kaçan, 
ekonomideki çöküşten kaçan, çiftçinin derdinden kaçan, esnafın derdinden kaçan, tüccarın derdinden 
kaçan, sanayicinin ithalata bağımlı hâle gelmiş ve üretimsiz, verimsiz görüntüsünden kaçan AKP, 
sanal gündemler ile milletin gözünü boyatmakta ve ekonomide akan kanın üstünü sanal gündemlerle 
örtmeye çalışmaktadır. İşte bu sanal gündemlerle örtülemeyecek kadar, çiftçinin, işsizin, köylünün, 
tarımla meşgul olanların dertlerini birkaç örnekle sizlerle paylaşmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Cihanbeyli'nin Taşpınar beldesi vardır. Taşpınar beldesinde 2004 yılında 
900 aileye toprak dağıtımı yapılmıştır. Dağıtılan bu toprakların bedelini çiftçi ödeyemez hâldedir. 
Ödeyemez hâle düştüğü içindir ki AKP idaresindeki kamu gücü çiftçilerin ensesine Demoklesin kılıcı 
gibi binmiştir, koyunundan kuzusuna, traktöründen pulluğuna kadar, bu çiftçilerin yüzde 80'ini 
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haczettirmiştir. Dolayısıyla, borcunu ödeyemeyecek kadar acze düşmüş olan Taşpınar beldesinin 
değerli sakinlerinin bugünkü durumu kanayan yaraya bir örnektir. Bu kanayan yaraya derman olmak 
sizin görevinizdir. Bu güncel bir olaydır. Bu güncel olaya cevap vermeniz gerekirken, sanal 
gündemlerle konuyu farklı alanlarda tartışmaya açıyorsunuz. 

Yine, söz Cihanbeyli'den açılmışken, Cihanbeyli Belediye Başkanının -Taşpınar Belediyesi de 
tabii ki Milliyetçi Hareket Partisinde, Milliyetçi Hareket Partisi kazanmıştır- Milliyetçi Hareket Partili 
Belediye Başkanının belediye hizmetlerini sunmasını engellemek için elinizden geleni arkanıza 
koymamaktasınız. Organize sanayi bölgesi kurulmasına ilişkin talepleri reddedilmiştir ve İller 
Bankasıyla ilgili... Katı atık dağıtımıyla ilgili olmak üzere, İller Bankası, bütün AKP'li belediyelere 
uyguladığı toleransı Cihanbeyli Belediyesine uygulamamakta, onun yerine, İller Bankasındaki 
gelirlerine haciz uygulamaktadır ki bu, yanlı ve yandaş bir uygulamadır. 

Diğer taraftan, MEDAŞ aylık elektrik borçlarını tahsil etme kararını almıştır. Elimde Karapınar 
Ziraat Odası Başkanlığının yazısı vardır. Yunak, Çeltik, Tuzlukçu, Akşehir, Ereğli, Halkapınar ve 
güneydeki Bozkır, Taşkent, Hadim velhasıl Türkiye'nin her yerinde özelleştirilen elektrik idareleri, 
aylık borç tahsili nedeniyle, aylık geliri olmayan çiftçinin karşısında icralarla bir zebella gibi 
dikilmektedir. Bu kanayan bir yaradır. Bu yaraya derman bulmak sizin boynunuzun borcudur. Bu 
borcu ödemenizin zamanı gelmiştir. 

"Esnaf perişandır." demiştik. Esnafın 2002 yılında -"Nereden nereye!" söylemiyle ifade 
ediyorsunuz- 499 bin protestolu senedi vardı, iki depreme rağmen, iki krize rağmen 499 bin protestolu 
senet 2009 yılında 1 milyon 600 bin protestolu senede yükselmiştir. Deprem yok, kriz yok ama bir 
başka felaket var. Bu ülkenin başına AKP'nin teslimiyetçi ekonomik uygulamaları büyük bir felaket 
olarak karabasan gibi çökmüştür. 

Karşılıksız çek sayısı 2002 yılının sonu itibarıyla iki depreme, iki krize rağmen 748 bin idi. 2009 
yılında bu yaklaşık 3,5 kat artmıştır, 1 milyon 910 bin 700'e yükselmiştir. Çağın afeti dediğimiz 
deprem yok, kriz yok ama 3,5 kat artan bu karşılıksız çek sayısı, ekonomide taraflı, yanlı, yandaş 
zengin üreten AKP'nin bir felaket olarak uygulamış olduğu teslimiyet politikalarının ürünüdür. 

Dönün gerçek gündeme, dönün milletin kanayan yarasına, sanal gündemlerle milleti meşgul 
ederek hesap vermekten kaçmanın size hiçbir faydası olmayacaktır çünkü hesap gününden kaçış 
yoktur. Nasıl Cenabı Zülcelal'in bir hesap günü var ise siyasi partilerin de bir hesap günü vardır. 
Sizin hesap gününüz yaklaşan seçimdir. Erken de olsa, zamanında da olsa o hesabı vereceksiniz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. 

FARUK BAL (Devamla) - Sanal gündemlerle hesap gününün üstünü örtmek mümkün değildir. 
Sanal gündemler yaratarak milleti kutuplaştırmanın bir anlamı yoktur. Sanal gündemlerle Habur'da 
yaşanan milleti bölme politikalarına alet olmanın bir anlamı yoktur. Bu yaratılan sanal gündemle, 
Anayasa değişikliğiyle önümüzdeki günlerde milleti meşgul edeceksiniz ancak milletin kanayan 
yarası devam edecektir. Her kanayan yaradan akan kan sizin hesap gününüzde verilecek birer ciddi, 
zor gün olarak karşınıza çıkacaktır diyor, önergemizi yüce Meclisin takdirlerine sunuyor, Meclisi 
saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bal. 

Sayın Öksüz, niçin, nedir? 
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ÖZKAN ÖKSÜZ (Konya) - Sayın Başkanım, Sayın Bal'a bu Cihanbeyli Belediyesiyle ilgili 
gerçeği söylemek istiyorum. 

BAŞKAN - Hangi gerçeği? 

ÖZKAN ÖKSÜZ (Konya) - Şimdi, OSB'yle ilgili... 

BAŞKAN - Hayır, siz şimdi ne nedenle istediniz? 

ÖZKAN ÖKSÜZ (Konya) - Efendim, ben Konya milletvekiliyim. 

BAŞKAN - Anladım. 

ÖZKAN ÖKSÜZ (Konya) - Cihanbeyli'den sorumlu olan bir milletvekili olarak, Sayın Bal bu 
konuda yanlış bilgi vermiştir, doğru bilgi vermek istiyorum. 

OKTAY VURAL (İzmir) - Şahsa sataşma yok ki. 

FARUK BAL (Konya) - Sayın Başkan... Sayın Başkan... 

ÖZKAN ÖKSÜZ (Konya) - OSB'nin yazmış olduğu yazı burada, okumak istiyorum. 

BAŞKAN - Siz neye göre söz... 

ÖZKAN ÖKSÜZ (Konya) - Yani şu anda yanlış... 

BAŞKAN - Bakın, ben başka bir şey soruyorum size. Siz neye göre istiyorsunuz söz? 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Sataşma yok. 

ÖZKAN ÖKSÜZ (Konya) - 62'ye göre söz istiyorum. 

BAŞKAN - Kaça? 

ÖZKAN ÖKSÜZ (Konya) - 62'ye göre söz istiyorum. 

BAŞKAN - 62'ye göre yok. 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - 63 . . . 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan, 60'a göre kısa bir açıklama yapmak istiyor. 

ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Nereye uyarsa oraya göre Başkan. 

OKTAY VURAL (İzmir) - 63'e göre efendim, sataşmadan dolayı. 

BAŞKAN - 60'ıncı maddeye göre pek kısa söz talebiniz mi var? 

ÖZKAN ÖKSÜZ (Konya) - Evet. 

BAŞKAN - Buyurun, açtım mikrofonunuzu. 

VI.- AÇIKLAMALAR (Devam) 

7.- Konya Milletvekili Özkan Öksüz'ün, Konya Milletvekili Faruk Bal 'ın, Cihanbeyli Organize 
Sanayi Bölgesinin kurulmasına Sanayi Bakanlığınca izin verilmemesi ve Cihanbeyli Belediyesinin 
katı atık borcunun İller Bankası tarafından tahsil edilmesi konusunda yanlış bilgiler verdiğine ilişkin 
açıklaması 

ÖZKAN ÖKSÜZ (Konya) - Teşekkür ediyorum. 

Sayın Başkanım, Cihanbeyli Belediye Başkanımız organize sanayi bölgesi için Sanayi 
Bakanlığımıza başvurmuştur. Sanayi Bakanlığının göndermiş olduğu yazının bir paragrafını 
okuyacağım: "Yatırım programında yer alacak OSB ve küçük sanayi siteleri alt projelerinin seçimi 
ve ödenek tahsisinde uyulacak usul ve esasların 8'inci maddenin dördüncü fıkrasındaki 'Yeni bir 
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OSB projesine başlanabilmesi için il genelinde mevcut OSB'lerde bulunan toplam parsellerin en az 
yüzde 75'inde üretim veya inşaata geçilmiş olması ve yer seçimini tamamlaması gerekmektedir.' 
hükmü gereğince, Bakanlığımız kayıtlarında yapılan incelemelerde, Konya ili OSB'lerindeki parsel 
üretim ve istihdam bilgileri doğrultusunda, il genelinde üretim ve inşaat safhasındaki sanayi 
parsellerinin toplam parsellere göre doluluk oranı yaklaşık yüzde 34'tür. Bu itibarla, Cihanbeyli 
ilçesindeki sanayi sitesi, tuz fabrikaları, ticaret borsası, plastik boru fabrikasının içerisinde bulunduğu 
alanın yukarıda adı geçen kanun kapsamında ve mevcut OSB'lerde bulunan toplam parsellerin en az 
yüzde 75'inde üretim veya inşaata geçilmemiş olması nedeniyle OSB olarak değerlendirilmesi ve 
OSB kurulması amacıyla çalışmaların başlaması mümkün değildir." deniyor. Yani Sayın Bakanımız 
yanlış bilgilendirmiştir. 

Diğer konuya gelince: Katı atıkla ilgili her belediyenin ödemesi gereken bir miktar var. 
Cihanbeyli Belediyemiz bu miktarı şu ana kadar ödememiş, bundan dolayı katı atık projesinden 
mesul olan Başkan İller Bankasına başvurmuş ve İller Bankasındaki kesintilerinden kesilmiştir. Daha 
sonra Belediye Başkanımız bir dilekçeyle başvurarak bu, taksite bağlanmıştır ve taksite bağlanarak 
ödeme yapılmaktadır. 

BAŞKAN - Evet, bakın, 60'ıncı maddeye göre iki dakika söz verdim. Tamam. 

FARUK BAL (Konya) - Sayın Başkanım... 

BAŞKAN - Buyurun. 

FARUK BAL (Konya) - Sayın Hatip, benim yanlış bilgi verdiğimi ifade ederek konuşmuştur, 
sataşmıştır. Söz istiyorum lütfen. 

ÖZKAN ÖKSÜZ (Konya) - Hayır, bir sataşma yok ki. Ben bilgi verdim sadece. 

FARUK BAL (Konya) - Yanlış bilgi verdiğimi ifade etmedin mi? 

ÖZKAN ÖKSÜZ (Konya) - Başkanım, Bakanlığın göndermiş olduğu yazıyı okudum, ben 
sataşma yapmadım. 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - 60'a göre yerinden söz talep ediyor Sayın Başkanım. 

OKTAY VURAL (İzmir) - 63'e göre istiyoruz biz efendim. 

BAŞKAN - Şimdi her kafadan bir ses çıkarsa olmaz. 

Siz de yeni bir sataşmaya mahal vermeden, yeni bir eklentiye mahal vermeden... Size de iki 

dakika veriyorum. 

Buyurun. 

VIII.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 

1.- Konya Milletvekili Faruk Bal'ın, Konya Milletvekili Özkan Öksüz un şahsına sataşması 
nedeniyle konuşması 

FARUK BAL (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hiçbir zaman polemiğe girmeyi 
arzu etmem, doğruları söylerim. 

Cihanbeyli Belediye Başkanının organize sanayi bölgesi talebi reddedilmiştir, sonuç budur. 
Bürokrasi "olmaz"ı on kelimeyle de anlatabilir, bürokrasi "olmaz"ı zatıalinizin okuduğu yazıda 
olduğu gibi on sayfada da anlatabilir ama yapmaya karar verdiği zaman da hizmet etmeye karar 
verdiği zaman da onu olduracak başka kanunları da bulur. 
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Buradaki fark şudur: Cihanbeyli Belediye Başkanı Milliyetçi Hareket Partilidir, oraya hizmet 
gitmemesi gerekir. 

ÖZKAN ÖKSÜZ (Konya) - Hiç alakası yok. 

VEYSİ KAYNAK (Kahramanmaraş) - Kanun var ortada. 

ÖZKAN ÖKSÜZ (Konya) - Hiç alakası yok. 

FARUK BAL (Devamla) - ...çünkü seçimler sırasında "Milliyetçi Hareket Partisine oy 
verirseniz size hizmet gelmeyecektir." denilmiştir. Verilmiştir Milliyetçi Hareket Partisine oy, 
hizmetin gitmesi engellenmektedir. Ne kadar engellerseniz engelleyin, oraya hizmet gidecektir. 

MEHMET EMİN TUTAN (Bursa) - Polemik bunlar. 

FARUK BAL (Devamla) - Diğer taraftan, katı atıkla ilgili... Katı Atık Toplama Projesi'ne dâhil 
olan belediyelerden bir tek Cihanbeyli Belediye Başkanlığına bu ceza verilmiştir. Niçin diğerlerine 
verilmemiştir? 

ÖZKAN ÖKSÜZ (Konya) - Öbürleri taksitlerini ödüyor, Cihanbeyli ödememiş. 

BAŞKAN - Sayın Öksüz, lütfen... 

ÖZKAN ÖKSÜZ (Konya) - Ama yanlış bilgi veriyor. 

BAŞKAN-Lütfen. . . 

ÖZKAN ÖKSÜZ (Konya) - Cihanbeyli ödememiş. 

FARUK BAL (Devamla) - Niçin AKPTi belediyelere verilmemiştir? Onun hesabını vermeniz 
gerekmektedir diyor, teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

VII.- ÖNERİLER (Devam) 

A) SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ (Devam) 

2.- 321 sıra sayılı Türk Borçlar Kanunu Tasarısı 'nın görüşmelerinin Genel Kurulun 6/4/2010 
Salı günkü birleşiminde yapılmasına, bundan başka bir konunun görüşülmemesine ilişkin MHP 
Grubu önerisi (Devam) 

BAŞKAN - Milliyetçi Hareket Partisi grup önerisinin aleyhinde Malatya Milletvekili Sayın 
Ferit Mevlüt Aslanoğlu. (CHP sıralarından alkışlar) 

OKTAY VURAL (İzmir) - Bak, doğru bilgilendirdi. 

ÖZKAN ÖKSÜZ (Konya) - Yanlış bilgi. 

OKTAY VURAL (İzmir) - Sayın Öksüz ikna olmuş! 

ÖZKAN ÖKSÜZ (Konya) - Burada, burada... Gazeteler de burada, hepsi burada. 

OKTAY VURAL (İzmir) - Olsaydı konuşurdunuz. 

ÖZKAN ÖKSÜZ (Konya) - Yanlış bilgi... Sayın Bakanım, yapmayın, yanlış bilgi veriyorsunuz. 

AKİF AKKUŞ (Mersin) - Okuduğunu anlamıyorsun Sayın Özkan. 

ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Anlıyor da Başkan ondan yana değil. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, hatibin konuşmasını sakinlikle dinlememizi rica ediyomm. 

Buyurun. 
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FERÎT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; 
Milliyetçi Hareket Partisinin verdiği Borçlar Kanunu'yla ilgili önergenin aleyhinde şunun için söz 
aldım: Çoktan geçti bu. Neden bugüne kadar getirmedik bunu? Neden getirmedik bugüne kadar? 

MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Daha önce gelmesi lazımdı. 

VEYSİ KAYNAK (Kahramanmaraş) - Siz karşı çıktınız. 

OKTAY VURAL (İzmir) - Elitaş'a sorun. 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Burada, Borçlar Kanunu'nu yarın değil, dün 
çıkarmamız lazımdı. Bunun için aleyhte söz aldım. 

Değerli arkadaşlarım, Borçlar Kanunu yaşamın bir parçasıdır, herkesi ilgilendiren bir yasadır 
ancak birkaç örnek vereceğim, birkaç anekdot vereceğim. Bir gecikme faizi var biliyorsunuz, 
"temerrüt faizi" diyoruz, toplumun her kesimini ilgilendiriyor arkadaşlar. Eğer, devlet hâlâ temerrüt 
faizini çiftçiden, elektrik borcu olandan ve krizde krize yakalanan, 2009 krizinde krize yakalanıp bu 
vergi borçlarını, sigorta borçlarını ödeyemeyen, her bankanın ittiği... Bugün bu gerçekleri konuşalım 
arkadaşlar. 2009 yılının Ağustosundan yıl sonuna kadar gerek ticari kesime gerek esnafa gerek küçük 
sanayiciye tüm krediler kesilmiştir. Ondan sonra da bazı bankalar çıktı, şakır şakır "Biz şu kadar kâr 
ettik." dediler ve ihtarname çekerek o küçük esnafa "İki gün içinde ödemezsen haczedeceğim." 
dediler. Bu gerçekleri hepimiz unutmayalım. Ama bu insanlar o bankaların borçlarını mı ödesinler, 
bu insanlar vergi borçlarını, sigorta borçlarını mı ödesinler? Birçoğu yok oldu. Hâlâ bir sürü, vergi 
ve sigorta borcu olan bir sürü esnaf var. Sayın Çalışma Bakanı, Sayın Maliye Bakanı bu konuda 
açıklama yaptılar, dediler ki: "Krizden etkilenen esnafın, küçük esnafın vergi ve sigorta borçlarını..." 
Affedin demiyorum, ödeyene yazık olur. Bak, bunu da söylüyorum ama krizden etkilenen, bir şekilde 
her türlü mali olanağı zayıflayan insanları da korumamız, kollamamız lazım. Bu insanlar özellikle 
Anadolu'da istihdam yaratan, özellikle Anadolu'da "küçük e sna f dediğimiz, "küçük sanayici" 
dediğimiz... Eğer insan çalıştırıyorsa bu insanlara yardımcı olmamız lazım ama arkadaşlar, devlet 
hâlâ yüzde 2 temerrüt faizi uyguluyor, aylık yüzde 2. Aylık yüzde 2 ne demek arkadaşlar, biliyor 
musunuz? Enflasyonun nereye geldiği... Aylık yüzde 2 temerrüt faizi demek o esnafın sırtına bir 
hançer daha vurmaktır. Zaten ödeyemiyor, zaten yok olmuş, siz hâlâ sigorta ve vergi borçlan için aylık 
yüzde 2 temerrüt faizini devam ettirirseniz onları idam ettirmiş olursunuz. Gelin, önce buradan 
başlayalım. Borçlar Kanunu'nu getirelim, çok gecikti ama yapılması gereken daha şeyler var. 
Temerrüt faizini indirmek Borçlar Kanunu'na bağlı değil. Temerrüt faizini düşürmek için ilgili 
kurumlar, Sosyal Güvenlik Kurumu, Maliye Bakanlığı der ki: "Ben, bundan sonra 6183'e göre 
uygulayacağımız temerrüt faizini aylık l ' e düşürüyorum." Aylık 1 demek yüzde 12 demektir. 
Arkadaşlar, bunun kümülatifı yüzde 16'ya gelir. 

Değerli arkadaşlarım, bazı gerçekleri de bilmemiz lazım. Bugün Sayın Bakan açıklama yaptı 
sigorta prim borçlarıyla ilgili. İnsanların kafası karışık. Bir daha söylüyorum: Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanımız bir açıklama yaptı. Bu borçlarla ilgili herkesin kafası karışık. Özellikle krizden 
etkilenen ve borçlarını ödemeyen insanlara çok net bir şekilde bizim bunu izah etmemiz lazım. Hâlâ 
bu insanlar bekliyor. 

Değerli arkadaşlarım, bu Meclis, Türkiye'de 1 kişi çalıştıran, istihdam yaratan, hâlâ üretimini 
devam ettirmeye çalışan herkese şükran borçlu olmalıdır. Dürüstçe, namusluca çalışan, insanlara 
ekmek veren ve insana istihdam yaratan küçük esnafın sorununu hep beraber çözmeliyiz. Bu 
hepimizin görevi. 
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Değerli arkadaşlarım, onun için, vergi ve sigorta borçları konusunda, başta, "aylık temerrüt faizi" 
dediğimiz faizi mutlaka ödenebilir bir seviyeye çekmemiz lazım ve bu insanların borçlarını yeniden 
yapılandırmamız lazım ki bu insanlar üretimlerine devam etsin, bu insanlar istihdam yaratmaya 
devam etsinler. 

Ben bu konuda Hükümeti bir kez daha uyarıyorum. Özellikle temerrüt faizleri konusunda, 
krizden etkilenip sigorta ve vergi borçlarını ödeyemeyen insanlarla ilgili mutlaka, acilen, bir tedbir 
getirmemiz lazım. Hatta bunların elektrik borçlarıyla ilgili... Ben "Kimsenin borcunu affedin." 
demiyorum -altını çiziyorum- ama ödenebilir bir borç yapılandırması yapmamız lazım arkadaşlar ve 
bu faizlerle değil. Gene aylık yüzde 2 temerrüt faiziyle beraber, minimum, basit faiz olarak yüzde 24 
dediğimiz olay, yüzde 36'yı buluyor arkadaşlar. Zaten yok olmuş bir esnafın bu faizin altından 
kalkmasının imkânı yok. 

Ben, bir kez daha, temerrüt faizleri konusunda Hükümeti uyarıyorum. Özellikle biriken vergi ve 
sigorta borçlan konusunda ve elektrik borçları konusunda mutlaka ve mutlaka bir çözüm getirmemiz 
lazım değerli arkadaşlar. Bunu yapmamız lazım. Borçlar Kanunu, toplumun... Yani aleyhte değil 
aslında konuşmamın şeyi ama bu gerçekleri de görmemiz gerekiyor. 

Değerli arkadaşlarım, bir başka konu var, özellikle yine Borçlar Kanunu'yla ilintili, bir şekilde 
piyasayı direkt etkileyen Çek Kanunu var. Yani bu, Borçlar Kanunu'yla direkt ilintili. Burada yine 
geçici olarak bir yıllık bu Meclis... O zaman hepimiz... Ben özellikle çok üzerinde durdum. Yani 
hakikaten krizde, 2009 yılı Eylül ayında defalarca söylememe rağmen nihayet değiştirdiniz Aralık 
ayında. Özellikle krizin piyasaları daha derin etkilememesi yönünde -küçük esnafımızı- Çek 
Kanunu'nda yapılan iki değişiklikten bahsedeceğim. Bunları bir yıl süreyle yaptık arkadaşlar. 
Bunlann bir yılı dolmak üzere. Eğer biz bunu normal Borçlar Kanunu'na göre ve Çek Kanunu'na göre 
tekrar değiştirmezsek piyasada yeniden sorunlar doğar özellikle küçük esnaf yönünden. Bir: Çekten 
caymayı, biliyorsunuz, borçlunun talebiyle değil, borçlunun ispat etmesi gerekir. Yani iki satır yazı 
yazıyordu eskiden bankaya: "Ben bu çekten caydım, çekim çalınmıştır." Hâlbuki böyle bir şey yok. 
Yani kötü niyetli borçluyu korumak yerine, iyi niyetli alacaklıyı korumak istedik. Doğrusu da buydu 
ve bu Meclisten öyle bir karar çıkardık ama bunun süresi bitiyor. Doğrudur, uygulama piyasaya bir 
itibar getirmiştir, uygulama piyasada dürüst borçluyu korumuştur ama dürüst alacaklıyı da 
korumuştur. Mutlaka bu uygulamanın... Yani her önüne gelen "Ben çekten caydım, bu çek 
çalınmıştır..." On tane, elli tane ciro geçirmiş, hâlâ "Çek çalınmıştır." diyor, altı ay önce vermiş çeki, 
son gününe geldiği gün. Böyle bir şey olmaz. Bu doğru bir uygulamaydı ama bir şekilde artık bu 
uygulamanın tekrar sabit kalması lazım. 

Bir diğer konu ise: Çekte vade olmaz, doğrudur ama piyasa gerçeğidir, vadeden önce takasa... 
Özellikle krizde bankalar -biliyor bir banka- bir borçludan, kredi verdiği bir insandan çek alıyor, "Bu 
krediyi bu çeklerle ödeyeceksin." demesine rağmen -üç aylık, dört aylık, beş aylık çeklerle- ama 
maalesef o "anlı şanlı" dediğimiz -ismini veremiyorum- bazı bankalar, o borçluya ait, kendisini bırak, 
ciro edilmiş, yedi sekiz cirolu çeklerin tümünü takasa sürdü. Kendisini yok ettiği gibi yedi sekiz tane 
ciro geçiren insanları da yok etti. 

Değerli arkadaşlarım, bu uygulamada... Ama ben bunu ta eylül ayında Plan-Bütçede 
söyleyememe rağmen -2009 veya bütçe geldiğinde ama- herhalde şubat ayında falan buradan 
geçirdik. O altı ayda bunlann çanlarına ot tıkadılar ve nitekim bu uygulamayla kredi kuruluşlan artık 
o çekin üzerinde yazılı tarihten önce takasa ibraz edemediler, kimsenin üzerine gidemediler. 
Vadesinde geldi, vadesinde çekler ödendi, paralannı aldılar ama maalesef hem bunu yap, ondan sonra 
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çık anlı şanlı "Ben şöyle bankaydım, ben böyle kâr ettim..." Lanet olsun senin kârına! Bir sürü insanı 
yok ettin. Onun için bu iki uygulamanın devam etmesi lazım piyasadaki istikrar açısından, özellikle 
istihdam açısından, üretim açısından, üretimin devamı açısından. Ben, bir kez daha Borçlar 
Kanunu'na paralel bunu söylemek isterim arkadaşlar. Yani bu açıdan bu iki tane, iki gerçeği bir an 
önce, süre dolmadan getirmemiz lazım. 

Değerli arkadaşlarım, bir kez daha buradan Sayın Maliye Bakanına ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanına, özellikle küçük esnaf ve küçük sanayicinin vergi ve sigorta borçlan konusunda ve. . . 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Sayın Başkanım, bitiriyorum. 

...temerrüt faizinin hâlâ aylık yüzde 2 seviyesinde kalmaması konusunda bir kez daha piyasa 
adına... İşçi çalıştıran, istihdam yaratan insanlara hepimizin bir şükran borcu olması lazım. 50 kişi 
çalıştınyorsa, 20 kişi çalıştırıyorsa, 10 kişi çalıştınyorsa bu insanlara hepimizin bu ülkede... Benim 
anlayışım budur. Ülkede artık ekmek çok önemli. 

Ben, bir kez daha sigorta, sosyal güvenlik primleri konusunda krizden etkilenen, elektrik borçlan 
konusunda -özellikle sulama birliklerinin, ödenemez bir boyuta gelmiştir- ve yine krizden etkilenen 
vergi borçları konusunda bir kez daha küçük esnafımız adına, küçük sanayicimiz adına bu Meclisten 
önemli bir uygulama bekliyorum. Aksi hâlde biz bugün üreten insanları yok ederiz. 

Hepinize teşekkür ederim, saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Sayın Dinçer, 60'ıncı maddeye göre söz istediniz. 

Size iki dakika süre veriyorum. 

Buyurun. 

VI.- AÇIKLAMALAR (Devam) 

8.- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam Ömer Dinçer'in, Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt 
Aslanoğlu 'nun, konuşmasında dile getirdiği esnaf, küçük işletme sahiplerinin borçlarına ilişkin 
açıklaması 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI ÖMER DİNÇER (İstanbul) - Çok teşekkür 
ederim Sayın Başkan. 

Çok değerli arkadaşlar, Sayın Milletvekilinin az önce dile getirdiği esnaf, küçük işletme 
sahiplerinin prim borçlarıyla alakalı husus konusunda bir açıklama yapmak istiyomm. 

Gerçekten de 2009 yılında sanayici, esnaf, küçük işletme sahibi, çiftçi olarak çok zor bir yıl 
yaşadık. Sadece işverenlerimiz değil, aynı zamanda işçilerimiz de çok sıkıntılı ve zor günler 
geçirdiler. 2010 yılında inşallah bunlan aşacağımızı da ümit ediyoruz. 

Tabii, bizim kurumlarımızın yaşayabilir olması için primlerini sağlıklı ve etkin bir şekilde 
toplaması gerekiyor. Kriz döneminde iş adamlarımızın karşı karşıya kaldığı sorunları göz önünde 
bulundurarak yeni tedbirler almak da bizim görevimiz. Ancak şunu söylemek isterim: Özellikle 
yeniden yapılandırma gibi veya af gibi hususlar bu zamana kadar çoğu kere hem beklenen sonuçları 
vermemiş hem de Türkiye'de bu sistemlerin yerleşik ve ciddi bir nitelik kazanmasına mâni olmuştur. 
Bu açıdan bakıldığında biz ne affı -kesinlikle- düşünüyomz ne de borçların yeniden yapılandınl-
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masıyla ilgili bir teşebbüsümüz var. Böyle bir şey yapmayı istemiyoruz. Ancak iki konuda açıklama 
yapmak yerinde olur kanaatindeyim. Onlardan bir tanesi şu: Kurum olarak bizim, esnafımızın, işletme 
sahiplerimizin borçlarını otuz altı ay süreyle taksitlendirme imkânımız var. Herhangi bir hukuki 
düzenleme yapmaya gerek kalmaksızın kendi inisiyatifimizle bunu yapabilme imkânımız var. 
Dolayısıyla zor durumda olan esnaf ve işverenlerimizin bize müracaat etmeleri hâlinde bu 
inisiyatiflerimizi kendi lehlerine kullanıyoruz. 

İkincisi ise belki güzel, iyi bir haber: Bu prim borçlarının ödenmemesinden dolayı karşı karşıya 
kaldıkları faiz yükleriyle ilgili yeni bir düzenleme yapıldı, yakında ilan edeceğiz. Biliyorsunuz, ilk 
üç ayda -yüzde 3, yüzde 3, yüzde 3 olmak üzere- çok ağır bir faiz yükü vardı. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI ÖMER DİNÇER (İstanbul) - Dolayısıyla ilk 
üç aydaki çok ağır faiz yükünü yüzde 2'ye indirerek oradan 3 puanlık bir indirim sağlanacak. Belki 
daha fazla indirmemiz mümkündü ancak Maliye Bakanlığının vergi gelirinin tahsiliyle ilgili 
düzenlemece de uygunluk sağlansın diye Maliye Bakanlığının faiz oranlarında da yüzde yarımlık 
bir indirim sağlanacak aylık olarak ama üç aydan sonraki dönemde oldukça düşük bir faiz oranı 
bindiriliyor. Bu açıdan bakıldığında, esnafımıza da bir kolaylık sağlamış bulunuyoruz. Yakında bu 
da kamuoyuyla paylaşılacak. 

Hepinize teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Sayın Aslanoğlu, nedir konu? 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Efendim, 60'a göre tek bir kelime.. . Bilgi 
vereceğim, bilgi vermek açısından. 

BAŞKAN - Sürekli bir bilgi hâli gidiyoruz yalnız. 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan, İç Tüzük'te bu grup önerilerinde 60'a göre cevap 
vermek, kısa bir açıklama yok efendim. 

BAŞKAN - Şimdi, İç Tüzük'e göre Sayın Bakanın da yok, burada bütün gruplara verdiğim... 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Sayın Öksüz konuştuğu zaman bir şey demedin 
de şimdi bana niye söylüyorsun Sayın Elitaş? 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Efendim, biraz önce Değerli Konuşmacı... 

B A Ş K A N - B i r saniye... 

O Başkanın inisiyatifinde olan 60'ıncı maddeye göre... Mesela Sayın Öksüz'ünki de aynıydı. 
62'nci maddeye göre isteyemez, 69'a göre hiç isteyemez, 60'a göre verdik ama söylemeye çalıştığım 
şey şu... 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Sayın Başkanım, vazgeçtim, istemiyorum. 

BAŞKAN - Peki, tamam. 

Şimdi, iyi niyetle... Ben, bütün grup başkan vekilleri açısından söylüyorum: İyi niyetle ben 
60'ıncı maddeyi işletiyorum yani milletvekillerimiz dertlerini anlatabilsin diye. Bunu istismar 
etmemek tabii ki sizlerin inisiyatifinde. Bütün grup başkan vekilleri ve milletvekili arkadaşlarımız 
açısından söylüyorum. İyi niyetle, milletvekillerinin lehine olmak üzere 60'ıncı maddeyi işletiyorum, 
bugüne kadar öyle yaptım ama siz de bunu istismar etmeyin, tamam. 

Vazgeçtiniz. Ne yapalım... 

- 5 4 9 -
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FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Sayın Başkanım, teminat istiyorlar. Sayın Bakan 
teminatı çözsün ama bunlar da bilsin, onlar da bilsin. 

BAŞKAN - Orada o zaman beraber gidip bir konuşun, sonra onunla konuşun. 

Peki, teşekkür ederim. 

VII.- ÖNERİLER (Devam) 

A) SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ (Devam) 

2.- 321 sıra sayılı Türk Borçlar Kanunu Tasarısı 'nın görüşmelerinin Genel Kurulun 6/4/2010 
Salı günkü birleşiminde yapılmasına, bundan başka bir konunun görüşülmemesine ilişkin MHP 
Grubu önerisi (Devam) 

BAŞKAN - Milliyetçi Hareket Partisi grup önerisinin lehinde Afyonkarahisar Milletvekili Sayın 
Halil Ünlütepe. (CHP ve MHP sıralarından alkışlar) 

HALİL ÜNLÜTEPE (Afyonkarahisar) - Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler; Türk Borçlar Kanunu 
Tasarısı'nın öncelikle gündeme alınması yönündeki Milliyetçi Hareket Partisinin önerisinin lehinde 
söz almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, Türk Borçlar Kanunu 1926 yılında yürürlüğe girmiştir. Seksen beş yıllık bir 
uygulama alanına sahiptir. Günün ekonomik koşullan, küreselleşme, sanayileşmenin getirdiği 
sorunlar, işçi-işveren ilişkileri, kiracı-kiralayan ilişkileri, yani ekonominin temel konulan seksen beş 
yıl önce çıkarılan bir yasayla giderilmeye çalışılmaktadır. 

Bu Yasa'nın değiştirilmesi yönündeki ihtiyaç 1990'lı yıllarda kendisini göstermiş ve 1998 
yılından itibaren Adalet Bakanlığında yapılan çalışmalarla Borçlar Kanunu'nun değiştirilmesi 
yönünde ciddi çabalar harcanmıştır. 1998 yılında yapılan bu çalışmalar 2008 yılında bir tasarı hâlinde 
Türkiye Büyük Millet Meclisine getirilmiştir. İki yıllık bir zaman dilimi içinde Türk Borçlar Kanunu 
Adalet Komisyonunda tartışılmış, yeterli düzenlemeler yapılmış ve bu düzenlemelerin sonucunda 
da Genel Kumlun gündemine gelmiştir. 

Değerli arkadaşlar, bu yasal düzenlemenin ivedilikle Türk Parlamentosunda görüşülerek 
yasalaşması yönünde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin, TÜSİAD Sayın Başkanının ve TÜSİAD 
yöneticilerinin, her ildeki ticaret ve sanayi odası başkanlarımızın devamlı istekleriyle karşı karşıya 
kalıyoruz. Günün ekonomik koşullarının giderilebilmesi amacıyla bu Yasa'daki değişikliklerin 
yapılması iş alemince talep edilmektedir. 

Ayrıca, siyasi iktidar da 2009 yılı içinde adli yargı stratejisinin oluşturulması yönünde Avmpa 
Birliğine sunduğu belgede şu gerekçeleri koymaktadır: Son hazırlanan yargı reformu stratejisinde 
ülkenin ihtiyaçları, Avmpa Birliği müktesebatına uyum sürecinin gerektirdiği mevzuat çalışmaları 
içinde Türk Borçlar Kanunu Tasarısı'nın kısa dönemde Parlamentodan çıkartılması Bakanlık 
tarafından da Avmpa Birliğine ulaştırılmıştır. Elbette, Avmpa Birliği müktesebatında bu yasal 
düzenlemelerin yapılması gerekirken asıl olan Türk halkının bu yasaya dünden daha fazla ihtiyaç 
duyduğudur. 

Ekonomiyle uğraşanlar, bu yasanın bir an önce çıkmasını istemektedir. Hatta zaman zaman 
Parlamentoda, Meclis araştırması konulannı ve denetim yollarından olan som önergelerini belirli 
dönemlerde iktidar partisinin oylarıyla gündeme almayarak bu Parlamentonun, bu dönem Türk 
Ticaret Yasası ve Türk Borçlar Yasası'nın çıkartılmasını ısrarla istemiştir. 
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Şimdi, siyasi iktidar, dün bu yasanın öncelikle konuşulması, öncelikle çıkması için çaba 
harcarken hiçbir neden gösterilmeden bunu Parlamentonun gündeminden çekmiştir. Bunu ben şuna 
yorumluyorum: Bir şeylere iyi başlıyorsunuz ama sonunu getiremiyorsunuz. Nedir? Avrupa Birliği 
açılımı, sonu gelmedi. Nedir? Alevi açılımı, sonu gelmedi. Ermeni açılımı, sonu gelmedi. Kürt 
açılımı, elinize yüzünüze bulaştırdınız. Roman açılımı, onun da ne olacağı belli değil. Yahu siz açıkça 
ne yapmak istiyorsunuz! Bunu ben anlamakta ciddi olarak zorlanıyorum. 

Adalet Komisyonunda bu yasanın öncelikle çıkması için Cumhuriyet Halk Partisi olarak olumlu 
katkılarda bulunduk. Bu yasa bir temel yasadır. Türk Ceza Kanunu'nu 22'nci Dönemde bu 
Parlamento çıkarttı. Ceza Muhakemeleri Kanunu'nu çıkarttık. Türk Medeni Kanunu 21 'nci Dönemde 
çıktı. Bu temel yasalardaki en önemli faktörlerden birisi, öncelikle ve ivedilikle Borçlar Kanunu 
görüşülmeli. Elbette çekince koyduğumuz yerler var ama bunlar, sayın grup başkan vekillerinin, 
Sayın Bakanın birbiriyle diyalog içinde olmalarının sonucunda gruplar arasında bir uzlaşma 
sağlanarak bu temel yasayı çıkartabiliriz diye düşünüyorum. 

Türkiye'nin gündemi bana göre ekonomidir. Ekonomik sorunların ve ekonomik sorunları 
düzenleyen yasaların öncelikle Parlamentoda görüşülmesi gerekir. Türkiye'nin bana göre en önemli 
sorunlarından birisi işsizlik, yoksulluk. Günden güne bu işsiz insan sayısı artıyor, yoksul insan sayısı 
artıyor. Sanayici fabrikasının elektrik ücretini ödeyemiyor. Sanayici işveren çalıştırdığı insanların 
ücretini gününde, zamanında ödeyemiyor. Hâl böyleyken biz gündemi devamlı değiştiren ve 
Türkiye'de gündemi saptırmaya yönelik çalışmaların içine giriyoruz. Elbet buna siyasi iktidar girebilir 
ama Parlamento bu konuda öncelikle Türkiye'nin önemli konularını yasalaştırmak, yasama organında 
tartışmak zorundadır. Gündemin yürütme organının istediği doğrultuda tespiti bizi atıl bir duruma 
düşürür, yasama organını verimsiz bir çalışma yönteminin içine çeker. 

Esnaf, borcunu borçla ödüyor bugün, banka kredisini başka bir bankadan aldığı krediyle ödüyor. 
Eğitim sistemi felç olmuş. Geçen hafta içinde Eşme'deki, devlete teslim edilmiş olan küçücük bir 
çocuğun can hayatının sona erdirilmesi bence Parlamentonun öncelikle yaşam hakkı üzerinde 
ekonomik olan yasal düzenlemelere eğilmesi gerektiğini düşünüyorum. 

İki üç gün önce Fethiye'de olan bir olay. Gencecik bir çocuğun annesinin cezaevine girmesinden 
sonra, eğitimin özelleştirilmesi sonucunun getirdiği sonuçlan da dikkate alırsak, bunda hiçbir 
vebaliniz veya vebalimiz yok mu yasama olarak? Bunları niçin düzenleme yönteminin içine 
girmiyoruz? Niçin bir temel yasa olan Borçlar Kanunu'nu tartışmanın içine girmiyoruz? Elbette bu 
tür bir yasal düzenlemeyi bırakarak, Türkiye'nin gündeminde olmayan bir Anayasa değişikliğinin 
Türk toplumuna getirebileceği yararlar nedir? Halk bir Anayasa değişikliğiyle ilgilenmiyor. Halk 
işsiz, halk aç, halk yoksul. Bu sorunlann çözümlenmesini ve bu sorunların üzerine gidilmesini istiyor. 
Halk yolsuzluklardan dolayı utanır bir duruma gelmiş. Siyasilerin yolsuzluklarını tartışıyor. Kimseye 
güven bırakılmamış. Böyle bir ortamda Anayasa değişikliği yapsanız ne olur, yapmasanız ne olur? 
Neyi çözecektir ki? 

Sayın Başbakanın birtakım sorunlannın çözümünün önüne geçmek için bir kişiye endeksli bir 
Parlamento çalışmasını yönlendirmek bu yüce Meclise yakışmaz. Bu yüce Meclis gündemindeki 
konuları tespit edebilmeli ve gündemine hâkim olmalıdır. 

Bu nedenle, Borçlar Yasası'nda temel özelliklerde bir iki başlığa farklı boyutta Cumhuriyet Halk 
Partisi olarak bakıyoruz, ama onun dışında biraz önce de söylediğim gibi temel konularda 
uzlaşılmıştır. 
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O yasanın komisyonda görüşülmesinde Sayın Bakanın söylediklerini çok iyi hatırlıyorum: "Bir 
an önce çıkmalı, işverenler bunu bekliyor." demişti. İşveren temsilcilerinin konuşmalarını çok iyi 
hatırlıyorum. Türkiye'de ekonomik hayatın yeniden düzenlenmesi, ekonominin canlılıkla 
dönüşebilmesi için Borçlar Yasası'nın ve daha sonra da Türk Ticaret Yasası'nın gündeme gelmesi 
gerektiğini ısrarla söylüyorlardı. Bunu getiren sizsiniz. Avrupa'ya bu Adli Yargı Strateji Belgesi'nin 
raporunu sunarken, bunu sunan Sayın Adalet Bakanı, tahmin ediyorum, Meclis Başkanımızdı. Bir 
bakan bir kuruma bir rapom sunuyorsa ve o rapomn gereğinde de "Borçlar Yasası kısa sürede 
çıkarılacak." diyorsa o sözü yerine getirmelidir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. 

HALİL ÜNLÜTEPE (Devamla) - Tamamlamaya çalışıyorum Sayın Başkanım. 

Yani Sayın Bakan bir rapom dış temsilciliklerden birisine sunuyorsa o Türkiye'yi bağlar. Sayın 
Bakan sözünün arkasında durmuyor. Gmp günlük olaylara kendisini kaptırmış durumda. Parlamento 
verimli bir çalışmanın içine giremiyor. Açıkçası, Cumhuriyet Halk Partisi olarak düşüncemiz, 
Türkiye'nin gündemi ekonomik yasalardır, ekonominin düzenlenmesidir, ekonomide çıkışın 
bulunmasıdır. Bu çıkışı bulacak olan da yüce Parlamentodur. 

Ben bu düşüncelerle, Milliyetçe Hareket Partisi tarafından öncelikle görüşülmesi istenen Borçlar 
Kanunu Tasarısı'nın öncelikle görüşülmesi yönündeki teklifin lehinde düşüncelerimi belirttim. 

Yüce heyetinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ünlütepe. 

Milliyetçi Hareket Partisi gmp önerisinin aleyhinde Kayseri Milletvekili Sayın Mustafa Elitaş. 
(AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Sayın Elitaş, şu temerrüt faizlerine de biraz değinin. 

MUSTAFA ELİTAŞ ((Kayseri) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yüce heyetinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

Öncelikle Sayın Ünlütepe burada bir ifade kullandı, herhalde amacını da aşan bir ifadedir diye 
tahmin ediyomm. Şu anda, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bugün, yarın ve öbür gün gündemini 
belirlemek üzere Parlamentomuzun değerli üyelerinin görüşlerine sunulmak üzere Barış ve 
Demokrasi Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve biraz sonra da Cumhuriyet Halk Partisi, en sonda da 
Adalet ve Kalkınma Partisinin gmp önerilerinin değerlendirilmesi değerli milletvekillerimizin 
onayına sunulacak. Milletvekillerimiz kabul ettiği takdirde, o gündem çerçevesinde devam edeceğiz. 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine hâkim olduğunu ifade etmek istiyomm. 

İkinci konu, biraz önce, ismini zikrederek söyleyeceğim, ama Sayın Bal, benim ismini 
zikretmemin, tahmin ediyomm iyi niyetli olduğunu düşünecek ve karşılığında "Sataşma vardır." diye 
söz almayacaktır diye ümit ediyomm. 

Biraz önce, bir bilgilendirme konusunda, Cihanbeyli ile ilgili bilgilendirme, organize sanayi 
bölgeleri konusunda haksızlık olduğunu iddia eden bir konuşması vardı. 

Biz AK PARTİ'li milletvekilleri, AK PARTİ Gmbu ve AK PARTİTi İktidar Hükümeti olarak 
hiçbir siyasi partiye karşı farklı davranmamayı ilke edinmişiz. Hiçbir siyasi partiden seçilmiş belediye 
başkanını veya herhangi bir göreve gelmiş kişi, kurum ve kumluşları o partiye oy vermiş diye 
dışlamak değil, onlara da o bölge insanına da hizmet etmek, seçilen bir belediye başkanının kendi 
bölgesindeki insanına hizmet ettiğinin bilinciyle, biz bu kanaatimizi ifade ediyomz. 
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MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Maliye Bakanlığı da dâhil mi Mustafa Bey? 

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Bakınız, Cihanbeyli Belediye Başkanımız bir ilan vermiş. 
"Saygıdeğer hemşehrilerime saygıyla duyurulur..." 

Bu ilan, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına yazdığı, Cihanbeyli'de hâlen mevcut olan tuz 
fabrikalarının bulunduğu ve ticaret borsasının da inşa edilip faaliyet gösterdiği, plastik boru fabrikaları 
veya fabrikasının bulunduğu bir bölgeyi uzun yıllardır sanayi alanı olarak veya küçük sanayi sitesi 
olarak faaliyet hâlinde bulunan bir bölgeyi organize sanayi bölgesi kapsamına alıp imar planı içerisine 
sokmak istemektedir. 

Bizim 22'nci Dönemde yaptığımız Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu'nda, sizin 21 'inci 
Dönemde yaptığınız Organize Sanayi Siteleri Kanunu'nda maalesef böyle bir hüküm mevcut değildir. 
Sadece sizin 21'inci Dönemde yaptığınız Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu'nda ki, Sanayi 
Bakanlığının Kuruluş Kanunu'nun l 'nci maddesine göre kurulmuş, 1969 yılından beri bu ülkede 
faaliyet gösteren organize sanayi bölgeleri yönetmeliklerle ve Sanayi Bakanlığının 1 'inci maddesiyle 
ilgili düzenlemeyle idare ediliyordu. Sizin döneminizde yapılan düzenlemeyle organize sanayi 
bölgeleri bir yasal statü kazanmıştır. Ama orada da organize sanayi bölgelerinin kurulmasıyla ilgili 
düzenlemede mevcut yapılanmanın olduğu bölgelerde organize sanayi bölgesi oluşmasıyla ilgili 
herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. 

Yine sizin koyduğunuz, bizim de 23'üncü Dönemde birlikte yaptığımız kanunda "Bir ilde 
organize sanayi bölgelerinin yüzde 75'inin yapılaşmaya geçmesiyle birlikte yeni bir organize sanayi 
bölgesine imkân verilebilir." hükmü çerçevesinde maalesef Cihanbeyli'ye organize sanayi bölgesi 
kurulmasına imkân verilmemiş, bulunamamıştır. 

Konya'da, alınan bilgiler çerçevesinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığının yazdığı yazı 
doğrultusunda mevcut organize sanayi bölgelerinin yapılaşma ve işletmeye açılma oranı yüzde 34 
bulunmaktadır. Yüzde 34'ten de öte, mevcut yapılanmış, yapılaşmış, uzun yıllardır faaliyet gösteren 
tuz fabrikalarının, plastik fabrikalarının ve ticaret borsasının bulunduğu bir yeri organize sanayi 
bölgesi kapsamına almak, nitelikli bir bölgeyi ve organize edilmiş bir bölge içerisinde daha aktif, 
daha uygun, olumlu şartlarla çağın imkânlarına daha paralel bir şekilde çalışacak Organize Sanayi 
Bölgeleri Kanunu'na yapılan bir yanlıştır diye düşünüyorum. 

Öte yandan, atık suyla ilgili, sizin Belediye Başkanınızın bir yazısı var, biraz önce Değerli Konya 
Milletvekilimiz Sayın Özkan Öksüz getirdi. Atık su arıtmayla ilgili Cihanbeyli, Kulu, Altınekin İlçe, 
Belde ve Köyleri Çevre Koruma Birliği Başkanlığı var, atık suya hepsi ortaklar. Cihanbeyli Belediye 
Başkanlığının 72.921 Türk lirası buraya borcu var. Bu Kalkınma, Çevre Koruma Birliği İller 
Bankasına müracaat eder, der ki: "Ben Cihanbeyli Belediye Başkanlığından alacağımı tahsil 
edemiyorum, tahsil edemediğimden dolayı İller Bankasındaki Cihanbeyli Belediyesinin istihkaklanna 
haciz konulmasını talep ediyorum." Cihanbeyli Belediye Başkanlığı 12 Ocak 2010 tarihinde biraz 
önce söylediğim Birliğe yazı yazar, der ki: "Bakınız, ben bu şartlarda taahhüdümü yerine 
getiremedim. Eğer uygun görürseniz on bir taksitte ödemek istiyorum, İller Bankası üzerindeki 
haczimi kaldırın." Ve Birlikten bunlara yazı yazarlar, derler ki: "75.272 lira olan İller Bankası 
tarafından kesilen paranızın iptali mümkün olmadığından ve isteğiniz doğrultusunda bundan sonraki 
borcunuzun 4.567 lira her ay olmak üzere on bir ayda ödenmesini kooperatif taahhüt etmiş ve 
Belediye Başkanlığına bildirilmiştir." Bu konuya açıklık getirmek istedim. 

- 5 5 3 -



TBMM B: 82 6 . 4 . 2 0 1 0 O: 2 

İkinci konu, değerli milletvekilleri, Milliyetçi Hareket Partisi grup başkan vekili ve diğer siyasi 
parti grup başkan vekilleri, dün haftalık olarak yaptığımız telefon konuşmasında... İlk önce 
Cumhuriyet Halk Partisinden, Milliyetçi Hareket Partisinden ve Barış ve Demokrasi Partisinden 
başlayarak bu haftanın bütün gündemiyle ilgili, arkadaşlarımızla fikir teatisinde bulunuyoruz. Diyoruz 
ki: "Bizim gündemimizdeki konular şudur. Bu çerçevede bilgileriniz olsun." Ki biraz sonra Sayın 
Nimet Çubukçu sözlü sorulara cevap verecekler. İlk, Cumhuriyet Halk Partisinden arkadaşlarımızla 
görüşme imkânımız olamadı, en son görüşmemiz gerekirken Barış ve Demokrasi Partisi milletvekili, 
sayın grup başkan vekiliyle konuştuk. Dedik ki: "Diğer partilerle görüşemedik ama bizim 
kanaatimizce şudur, şunları şunları görüşmeyi düşünüyoruz." "Bizce bir problem yok." dediler. 
Arkasından Sayın ŞandırTa görüştüm. Sayın Şandır, gmp önerisi getireceklerini, Türk Ticaret 
Kanunu'nun çok önemli olduğunu, Borçlar Kanunu'nun görüşülmesi gerektiğini ifade ettiler. "Gmp 
önerisi gelecek." dediler. "Uygun." dedik, "Bakarız." dedik. Sonra da Sayın Kılıçdaroğlu'yla bu 
telefon görüşmesini yaptık çünkü sizden aldığım bilgiyi de ona aktarmak mecburiyetindeydik; aynı 
silsile farklı şekilde devam ediyordu. 

Bakınız, bugün Meclis Başkanımızın Başkanlığındaki yaptığımız Danışma Kumlunda da şunu 
ifade ettik: "Eğer Milliyetçi Hareket Partisi bu teklifinde samimiyse; Sayın Bal ve Sayın Yalçın bu 
konuyla ilgili önemli çalışmalar katettiler, Cumhuriyet Halk Partisinden de Sayın Ünlütepe ve diğer 
arkadaşlarımız bu konuyla ilgili önemli çalışmalar katettiler, bizim de hukukçu milletvekili 
arkadaşlarımız, bu konuda emek vermiş, ter dökmüş, zaman ayırmış, hakikaten iyi olması için gayret 
göstermiş arkadaşlarımız komisyon oluştursunlar, önergeleri birlikte değerlendirelim ve önergelerle 
birlikte, gelecek hafta bir anda bu işi bitirelim, geçelim." Ama Milliyetçi Hareket Partisi Gmp Başkan 
Vekili Sayın Vural'ın ifadesi şu: "Biz önergelerimizi veririz; bu önergeler doğrultusunda -kabul 
edersiniz veya etmezsiniz- devam ederiz." 

Bakın, değerli arkadaşlar, Türk Ticaret Kanunu 1.539 madde. 1.539 maddenin 76 maddesini 
bitirmişiz. 26 Kasım, 27 Kasım, 3 Aralık ve 4 Aralık günleri çalışmışız. Toplam çalışma saatimiz 
çerçevesinde baktığımızda, 1.539 maddenin her birine yarım saat ayırmışız. Bu yarım saatlik süreyi 
biz çarptığımızda, 3.100 saate yakın bir süre ediyor, çalışma süresini yaptığımızda. 3.100 saatlik bir 
çalışma süresini böldüğümüzde günde 8 saat çalışırsak 400 güne yakın bir süre. Borçlar Kanunu 649 
madde, 649 maddeyle ilgili 8 tam gün çalışmışız. 7 Ekimde başlamışız, 11 Kasımda bırakmışız. Eğer 
böyle devam ederse biz yaklaşık 500 saatlik bir zamanı bu çerçevede devam edeceğiz. 500 günlük 
çalıma süresinin, şu anda Parlamentonun seçimlerinin yenilenmesi 17 Temmuz 2011 dediğimize göre 
14 aylık süre var. Cumartesi, pazarı da dâhil olmak üzere hiç gmp önerisi vermeseniz, hiç yoklama 
istemeseniz, hiç karar yeter sayısı istemeseniz, normal çalışma şartları dâhilinde devam ettiğimiz 
sürece 24'üncü Dönem de bu kanunun bitmesine imkân vermeyecek. Onun için biz şunu diyomz: 
Eğer Milliyetçi Hareket Partisi... Biraz önce Sayın Bal'ın söylediği gibi, Odalar Birliğinin, 
MÜSİAD'ın, TÜSİAD'ın ve sivil toplum örgütlerinin, Sayın Mevlüt Bey'in söylediği gibi Türk 
Ticaret Kanunu'nda çok önemli bir madde önergesini kabul ettik. Kimlerle ilgili? Kefaletlerle ilgili. 
"O kefaletin faizine katlanabilmesi için kendisine tebligat yapıldığı andan itibaren" diye önergesini 
kabul ettik. Ne zaman? 2008 yılında. Bugün 2010 yılındayız. Eğer bu şekilde bir samimiyetimiz 
varsa sadece Borçlar Kanunu değil, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Borçlar Kanunu ve Türk 
Ticaret Kanunu'na uyum yasalarıyla birlikte komisyon oluşturalım, bu komisyon çerçevesinde 
değerlendirelim ve önümüzdeki hafta 10'undan başlayan, herhalde 8'inden veya 10'undan 
başlayan... 
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Anayasa'yı bırak da oraya bak! 

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - . . .10'undan başlayan hafta çerçevesinde biz bir hafta 

içerisinde Ceza Kanunu'nda yaptığımız, 699 maddelik kanunda 99 maddeye verdiğimiz önergede 
olduğu gibi çok kısa zamanda bitiririz diye düşünüyorum. 

Bakınız değerli arkadaşlar, Mevlüt Bey'in oradan lafıyla ifade etmek istiyorum. Anayasa 
değişikliğini önlemek kastıyla bunu bize getiriyorsanız, açıkçası niyetiniz samimi değildir demektir. 
Ama tekrar açıkça ifade ediyorum: Şu andan itibaren konuyla ilgili hukukçu arkadaşlarımız 
toplansınlar, önergelerini hazırlasınlar, önergelerle birlikte biz önümüzdeki hafta, hatta cumartesi, 
pazar günü de çalışabiliriz bu hafta, bu seçim yasalarını bitirip üniversitelerle ilgili yasayı bitirdikten 
sonra, cumartesi, pazar, pazartesi, salı günü Türk ticareti kanununu, borçlar kanununu bitirebiliriz diye 
ümit ediyorum. 

Değerli heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Elitaş. 

Milliyetçi Hareket Partisi grup önerisini oylarınıza... 

III.- Y O K L A M A 

(CHP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı) 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, yoklama talep ediyoruz. 

BAŞKAN - Yoklama talebinde bulunan arkadaşlarımızın isimlerini tespit edeceğim: Sayın 
Kılıçdaroğlu, Sayın Öztürk, Sayın Aslanoğlu, Sayın Ünlütepe, Sayın Bingöl, Sayın Güvel, Sayın 
Çöllü, Sayın Arat, Sayın Oksal, Sayın Köse, Sayın Emek, Sayın Güner, Sayın Köktürk, Sayın 
Özdemir, Sayın Anadol, Sayın Unsal, Sayın Kart, Sayın Yalçınkaya, Sayın Sevigen, Sayın Hacaloğlu. 

Yoklama için üç dakika süre veriyorum. 

Yoklama işlemini başlatıyorum. 

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 

BAŞKAN - Toplantı yeter sayısı vardır. 

VII.- ÖNERİLER (Devam) 

A) SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ (Devam) 

2.- 321 sıra sayılı Türk Borçlar Kanunu Tasarısı'nın görüşmelerinin Genel Kurulun 6/4/2010 
Salı günkü birleşiminde yapılmasına, bundan başka bir konunun görüşülmemesine ilişkin MHP 
Grubu önerisi (Devam) 

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

Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun, İç Tüzük'ün 19'uncu maddesine göre verilmiş bir önerisi 
vardır, okutup oylarınıza sunacağım. 
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3.- (10/618) esas numaralı Meclis araştırması önergesinin ön görüşmelerinin Genel Kurulun 
6/4/2010 Salı günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin CHP Grubu önerisi 

06.04.2010 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Danışma Kurulu'nun, 06.04.2010 Salı günü (Bugün) yaptığı toplantısında, siyasi parti grupları 
arasında oy birliği sağlanamadığından, Grubumuzun aşağıdaki önerisinin, İç Tüzük'ün 19'uncu 
maddesi gereğince Genel Kurul'un onayına sunulmasını saygılarımla arz ederim. 

Kemal Kılıçdaroğlu 

İstanbul 

Grup Başkan Vekili 

Öneri: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminin, Genel Görüşme ve Meclis Araşttrması Yapılmasına 
Dair Öngörüşmeler kısmında yer alan (10/618) esas numaralı Meclis Araştırma Önergesinin 
görüşmesinin, Genel Kuml'un, 06.04.2010 Salı günlü birleşiminde yapılması önerilmiştir. 

BAŞKAN - Cumhuriyet Halk Partisi gmp önerisinin lehinde ilk söz Mersin Milletvekili Sayın 
Ali Rıza Öztürk'e aittir. 

Buyurun Sayın Öztürk. (CHP sıralarından alkışlar) 

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi Cumhuriyet 
Halk Partisi Gmbu adına saygıyla selamlıyorum. 

Sözlerime başlamadan önce Van'da Genel Başkanımız Sayın Deniz Baykal'a yönelik saldırıyı 
şiddetle kınıyorum. Umuyomm ve diliyomm ki siyasi iktidar kendisinden beklenilen görevi yerine 
getirir, bu saldırının sorumlularını bir an önce açığa çıkarır ve adalete teslim eder. Yoksa bu da 
Türkiye cumhuriyet tarihinde birtakım siyasi olayların failleri gibi meçhul hâle bırakılmaz diye 
düşünüyomm. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihine baktığımız zaman çok sayıda faili 
meçhul bırakılan cinayetlerle doludur. Aslında Türkiye Cumhuriyeti âdeta faili meçhul bırakılan 
siyasi cinayetlerin mezarlığı hâline getirilmiştir. 1948 yılında Sabahattin Ali ile başlayan faili meçhul 
cinayetler serisi devam etmiş, 12 Eylül öncesi ve 12 Eylül sonrası had safhaya çıkmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, öncelikle şunu belirtmek lazım: Faili meçhul olan olay ya da cinayet söz 
konusu değildir, faili meçhul bırakılan olaylar ya da cinayetler söz konusudur. Devletin görevi, bu 
cinayetlerin faillerini ortaya çıkarmaktır, şu veya bu nedenle olayların üzerini örtmek, failleri 
gizlemek değildir. Devlet sim diyerek hiçbir siyasi cinayet aydınlatılmaktan bırakılamaz çünkü hiçbir 
sır, katilleri saklama onursuzluğunu, aşağılamayı taşıyacak kadar önemli değildir. 

Türkiye'de 12 Eylülü hazırlayan koşullara baktığımız zaman, 12 Eylül dikta yönetiminin 
getirilmesi sürecindeki bütün siyasi cinayetlerin failleri aradan kırk yıla yakın bir süre geçmiş 
olmasına rağmen hâlâ bulunamamıştır. 

Sabahattin Ali neden öldürüldü? Sabahattin Ali'nin öldürülüş nedeni neydi? Bunu Sabahattin 
Ali'nin yakınlarının bilme hakkı vardır. Yine, Sabahattin Ali'nin mezarının dahi bugün nerede 
olduğunun bilinmemiş olması, demokratik hukuk devleti olduğunu iddia eden bir ülke açısından 
utanılacak kara bir lekedir değerli arkadaşlarım. 
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12 Eylülden sonra, özellikle 1990'lı ydlarda faili meçhul cinayetler serisi giderek artmıştır. Gerek 
öncesi gerek sonrası faili meçhul cinayetlere baktığımız zaman, bunların hem fiil hem de failleri 
bakımından bunların belirli ellerden işlendiği izlenimi, kuşkusu toplumda var olmaktadır. HEP 
Milletvekili Mehmet Sincar Batman'da neden öldürülmüştür? Yine, Diyarbakır HEP İl Başkanı Vedat 
Aydın evinden alınarak öldürülmüştür. Bu öldürülenlerin failleri belli değil midir? 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin geçmişinde karanlık bir tünel vardır. Bu karanlık tüneli 
aydınlatmak ve buna ışık saçmak öncelikle Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevidir çünkü Türkiye 
Büyük Millet Meclisi, geçmişindeki karanlıkları aydınlatacak yegâne ışık kaynağıdır diye düşülüyorum. 

Aradan otuz yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen, Abdi İpekçi'nin kızı Nükhet İpekçi babasının 
kanlı gömleğini televizyon ekranlarından göstererek "Ben hâlâ adalet arıyorum." diyebiliyor ise bu, 
demokratik hukuk devletinde olmaması gereken bir manzaradır. 

Yine, daha dün Hrant Dink'i katledenlerin... Gerçekten katledilişin arkasındaki organizasyonlar 
açığa çıkarılmamışsa ve bu Hrant Dink'in kardeşi "Ben adalete güvenmiyorum." diye haykırıyor ise 
bu da üzerinde düşünülmesi gereken bir durumdur diye düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bugüne kadar faili meçhul cinayetlerin araştırılması, soruşturulması, 
yargılanması yapılamamıştır. Yargılanıyormuş gibi yapılmıştır. Mahkemelerin önü tıkanmıştır. Devlet 
sırrı kavramı adı altında birtakım bilgiler demokratik hukuk devletinin en temelini oluşturan 
mahkemelerden gizlenmiştir. Bu mahkemelerin ısrarlı taleplerine rağmen bu bilgiler gönderilmemiştir. 

12 Eylül öncesinin baş olayları olan 16 Mart 1978 İstanbul öğrencilerinin bombayla ve tüfeklerle 
taranmasının failleri bir türlü bulunamamıştır. 

Yine 1 Mayıs 1977'deki olayı düzenleyen katiller bulunamamıştır. 

Yine Abdi İpekçilerin, Uğur Mumcuların, Bedrettin Cömertlerin, Ümit Kaftanların, Tarık 
Dursunlann... Gerçekten bu olayları örgütleyenlerin gerçek kimlikleri ortaya çıkarılamamıştır ve bu 
insanlar hâlâ daha bu olayların ortaya çıkarılması için koşturmaktadırlar. 

Bakın, geçenlerde, bundan bir iki ay önce, şubat ayının içerisinde bu faali meçhul bırakılan 
cinayetlerde yakınlarını kaybeden gruplar kendi arasında Toplumsal Bellek Platformunu 
oluşturmuşlar ve 11 Şubat günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Mehmet Ali Şahin 
olmak üzere başta, tüm milletvekillerini, tüm grupların grup başkan vekillerini ziyaret etmişler ve bu 
faali meçhul bırakılan cinayetlerin aydınlatılması için, yargı sürecinin zaman aşımı ya da başka 
manevralarla kapatılmaması için Türkiye Büyük Millet Meclisinin araştırma komisyonu kurma 
talebini iletmişlerdir. Bu yakınlarını bu toplumsal, siyasi cinayetlerde kaybeden bu kişiler, Türkiye 
Büyük Millet Meclisine gezmeye gelmemişlerdir, piknik yapmaya da gelmemişlerdir, millî iradenin 
temsilcisi olduğunu gösteren Türkiye Büyük Millet Meclisinden artık Türkiye'nin karanlık 
noktalarının aydınlatılması için Türkiye Büyük Millet Meclisini göreve çağırmak için gelmişlerdir 
ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Mehmet Ali Şahin'e de verdikleri dilekçede açıkça 
şunu söylemektedirler: "Dava süreçlerimizin altında yatan gerçekleri ve ardındaki güçleri öğrenmek 
istiyoruz." demektedirler. "Yakınlarımızın neden katledildiklerini bilmek zorundayız ve bu konuda 
somut kanıtlarla bizi aydınlatmanın devletin görevi olduğunu düşünüyoruz, bu görevin yerine 
getirilmesi benzeri olayların bir daha yaşanmaması için bir gerekliliktir." diyorlar. 

Değerli arkadaşlarım, bu talepten daha doğru, daha haklı bir talep olabilir mi ve bu kişiler bu 
taleplerini tüm partilerin grup başkan vekillerine iletmişlerdir ancak aradan üç aya yakın bir süre 
geçtiği hâlde bu taleplerine karşı bir duyarlılık gösterilmemiştir. Biz, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 
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olarak, demokratik hukuk devleti olduğunu iddia eden bir devlette geçmişinde karanlık noktaların 
olmaması için ve geçmişteki siyasi cinayetlerde yakınlarını kaybeden ve faili meçhul olarak bırakılan 
bu cinayetlerin neden işlendiğini, neden bu kişilerin öldürüldüğünü bunların yakınlarının bilme 
haklarına duyduğumuz saygıdan dolayı, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri olarak, Sabahattin 
Ali'den başlayarak bütün siyasi cinayetlerin meçhul bırakılan faillerinin gün ışığına çıkarılması 
nedeniyle bu Meclis araştırma önergemizi verdik. Biz, Türkiye'nin artık gelecek kuşaklarda, 
geçmişinde faili meçhul bırakılan cinayetlerle dolu bir Türkiye olmaması için, gelecek kuşaklarımıza 
gerçekten faili meçhul cinayetleri aydınlatılmış, demokratik bir hukuk devleti bırakmak adına bu 
önergemizi verdik. Türkiye Büyük Millet Meclisi de bu cinayetlerde yakınlarını kaybedenlerin bu 
taleplerinin yerine getirilmesine ilişkin dilekçeyi bir yazı ekinde tüm gruplara göndermiştir. Bizim 
grubumuza da gelmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının gereği takdir edilmek üzere 
gönderdiği bu talebe biz de uyuyoruz. Bu nedenle, bu olayların araştırılması, incelenmesi için Meclis 
gündemine getirdik değerli arkadaşlarım. 

Gerçekten artık bugün gelinen aşamada faili meçhul bırakılan olaylara devletin seyirci kalması 
ve devletin bizzat bu olayları örtbas etmekte olduğu konusundaki toplumdaki kuşkuların ortadan 
kaldırılması adına önergemizin desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. 

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Devamla) - Zaten Türkiye Büyük Millet Meclisini ziyaret eden bu 
insanlara hem AKP grup başkan vekilleri hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı hem de 
diğer grup başkan vekillerinin bu araştırma önergesinin yapılması gerektiği konusunda en azından 
söylemleriyle umut verdiklerini düşünüyorum ben. 

Değerli arkadaşlarım, gelinen aşamada devleti faili meçhul cinayetlere seyirci kalmaktan çıkarıp, 
gerçekten devletin görevini yerine getirmesi adına kurulacak bir Meclis araştırma komisyonu aslında 
tarihsel görev yapacaktır. Bu komisyon, kurulmuş olmak için kurulmamalı. Bugün gerçekten 
demokratikleşme iddialarının had safhaya çıktığı bir süreçte bu komisyona tarihsel görevler düşebilir, 
düşmektedir. Dün kumlan komisyonlar, dünkü koşullar içerisinde değerlendirildiğinde, belki kuruluş 
amaçlarını gerçekleştirmemiş olabilirler. Eğer bugün Türkiye'nin gerçekten demokratikleşme 
konusunda daha da ileri gittiğini düşünüyorsak bu komisyon görevini yapabilir diye düşünüyomm. 
Bu nedenle, önergemizi desteklemenizi talep ediyomm. 

Hepinize saygılar sunuyomm. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisi aleyhinde, Eskişehir Milletvekili Sayın Tayfun İçli. 

H. TAYFUN İÇLİ (Eskişehir) - Teşekkür ediyomm Sayın Başkanım. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, sizleri tekrar saygıyla selamlıyorum. 

Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisi aleyhinde söz aldım. Bir önceki konuşmamda belirttiğim 
gibi hem Cumhuriyet Halk Partisinin hem Barış ve Demokrasi Partisinin grup önerilerine karşı 
değilim, prensip olarak bunu destekliyomm ancak hepimizin bildiği gibi, burada sayısal çoğunluk 
AKP'de olduğu için bu grup önerileri reddedilecek ve Meclisin asli görevlerinden biri olan denetleme 
yetkisi bir şekilde de ihmal edilecek. 
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Değerli arkadaşlarım, birazdan AKP'nin grup önerisi oylanacak ve sayısal çoğunluk olduğu için 
bu öneri kabul edilecek. AKP'nin her grup önerisi, aslında Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
gündemini bir yazboz tahtasına çeviriyor. Bunu her seferinde, her konuşma fırsatı bulduğumda ifade 
etmeye çalıştım. 

Değerli arkadaşlarım, demokratik ülkelerde parlamentoları, meclisleri saygın yapan, o 
parlamentoların aldığı kararların hukuka uygunluğu kadar, o parlamentodaki kararlara iradesini koyan 
milletvekillerinin saygınlığı da önemli yani kararların istikrarı da önemli. 

Biraz evvel AKP Grup Başkan Vekili arkadaşımız Milliyetçi Hareket Partisinin önerisinin 
aleyhinde söz aldığı zaman kendince haklı nedenler ileri sürdü. 

Değerli arkadaşlarım, şu elimdeki -vatandaşlarımızın görmesi açısından söylüyorum- dağıtılan 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemini bu yüce Meclis belirliyor. Tabii ki sayısal çoğunluk 
AKP'de olduğu için onların oyları belirliyor. 

Bakın, onların oylarıyla yani AKP'li milletvekillerinin oylarıyla gündemin 1 'inci sırasına hangi 
kanun tasarısı getirilmiş? Türk Ticaret Kanunu. Ne zaman getirilmiş? 8 Temmuz 2008 tarihli Danışma 
Kurulu önerisi gelmiş, burada bütün milletvekillerinin iradesiyle 2008 tarihinde bu birinci sıraya 
getirilmiş ve konuşulmaya başlanmış. Türkiye Büyük Millet Meclisi bunu bölümler hâlinde 
görüşüyor fakat Hükümet oturmuyor sıraya, Türk Ticaret Kanunu görüşülmüyor. İki: Borçlar Kanunu, 
hangi tarihte gelmiş? 25/8/2009 tarihli Danışma Kurulunun önerisiyle, yani sizlerin oyuyla, iradesiyle 
gelmiş. Şimdi ne olmuş? Ona da Hükümet oturmuş ama kalkmış. 

Değerli arkadaşlarım, "Bu iki temel kanun önemlidir." diye Hükümet bunları bizim önümüze 
getirmedi mi? E, peki, biz "önemlidir" diye buna oy vermedik mi? Peki, Türkiye'de ne değişti de 
bunları artık -Hükümet sıralarına oturmadan- görüşmüyoruz da, sürekli, AKP grup önerisiyle başka 
başka, gündemi saptıracak birtakım konulan gündeme getiriyoruz? 

Değerli arkadaşlanm, biraz evvel söylediğim gibi, parlamentoları saygın yapan, kendi aldığı 
kararlara uymasıdır. Hukuka uygun kararlar alma tabii öncelikli. Bunu öncelikle bir belirteyim. 

Değerli arkadaşlarım, gerçek gündem -hep bunu söylüyorum- açlık, işsizlik, yoksulluk, yokluk, 
gerçek gündem bu. Ama Türkiye'de biz neyi konuşuyoruz? İşte, son günlerin en moda olayı Anayasa. 
Anayasa, nedir? Bir anayasa teklifi. Ama teklife bakıyoruz, şimdi AKP'li milletvekili arkadaşlarımız 
imzaladıkları imzayı geri çekiyorlar, çarşamba günü yapılması gereken Anayasa Komisyonu 
toplantısı iptal ediliyor. Evet, burada da aynı şeyi söylüyorum: Parlamentoları saygın yapan, 
milletvekillerinin davranışıdır. Eğer bu Parlamento "sahtekârlık" iddiasıyla zan altında kalıyorsa, 
buna sebep olanların bunun bedelini ödemesi lazım. Yani, imza veririm, imzayı çekerim, ıslak imza, 
kuru imza... Bu yüce Meclisi hiçbir milletvekilinin bu davranışıyla lekelemeye hakkı yoktur. Bunu 
da ifade edeyim. Demek ki, bizler, bu Parlamentonun saygın olmasını istiyor isek davranışlarımızla 
ve aldığımız kararla da saygın insanlar gibi davranmalıyız. Ama ne acıdır ki son dönemlerde bunlara 
özen gösterilmiyor. 

Değerli arkadaşlarım, "Anayasa" dedim, Anayasa çok önemli bir olay, bugünü bağlamayacak. 
Anayasa değiştirmek o kadar kolay iş değil. Gelecek kuşakları, torunlanmızı belki bağlayacak temel 
hukuk kurallan, tepe kurallar, kanunların üzerinde kurallar; bunlan değiştirirken belirli bir yöntemle 
hareket etmemiz lazım, belirli özeni göstermemiz lazım, belirli hassasiyeti göstermemiz lazım. Ne 
yapmak lazım, nasıl yapmak lazım? Bunun örnekleri Avrupa'da, işte Avrupa bunu yapmış diye 
Avrupa'ya gitmeye gerek yok değerli arkadaşlarım. Bunun örneği elimdeki bu kanun teklifinde var. 
Yıl 2001 . . . 2001'de teklif geliyor Türkiye Büyük Millet Meclisine ve bakın elimdeki tekliften 
okuyorum: "Teklif, Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan siyasi partilerin eşit şekilde 
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temsil edildiği Partilerarası Uzlaşma Komisyonunca hazırlanmıştır." diyor. Zaman dar olduğu için 
bunun hikâyesini anlatmayacağım. Bu teklif Anayasa Komisyonuna geliyor. Anayasa Komisyonunda 
o tarihte altı siyasi parti var. O zaman Fazilet Partisinden dolayı Saadet ve AKP diye iki parti 
kurulmuş, onların iki temsilcisi de Partilerarası Uzlaşma Komisyonunda olduğu gibi Anayasa 
Komisyonunda da var ve Anayasa Komisyonunda bu teklifteki maddeler bütün arkadaşlarımızın oy 
birliğiyle Genel Kumla getiriliyor. Değerli arkadaşlarım, sadece bu mu, teklifin oy birliğiyle gelmesi 
mi? Biz o tarihte Partilerarası Uzlaşma Komisyonu olarak çalışırken ilgili tüm tarafları dinledik. Eğer 
bir madde siyasi partilerle ilgiliyse siyasi partilerin görüşlerini aldık, zaten temsilcileri vardı. Başka? 
Üniversitelerden görüş geldi, sivil toplum kuruluşlarından, yargıdan. Eğer yargıyla ilgili bir 
düzenleme yapıyorsak Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtaydan görüşler geldi. Sendikal haklarla 
ilgili yapıyorsak bütün sendikalardan, memur ve işçi sendikalarından geldi. Biz bunları harmanladık, 
geceli gündüzlü çalıştık ve böyle bir metin getirdik. İşte saygın bir Anayasa yöntemi yapma olayı 
budur, ama değerli arkadaşlarım, bir hafta önce veriliyor Anayasa teklifi, imzalar çekiliyor, yeniden 
veriliyor. Değerli arkadaşlarım, anayasa yapmak çocuk oyuncağı değil. Anayasa yapmak, ciddi bir 
iş. Anayasa yapmak, toplumun her kesimiyle uzlaşmak demektir; anayasa yapmak, kendinizi 
kurtarmak... Kişiye özel, bir partiye özel, bir zümreye özel anayasa değişikliği yapamazsınız. 
Yaptığınız takdirde bu, bir kere ahlak, insan vicdanında yerini bulmayacağı gibi, evrensel hukuk 
kuralları nezdinde itibar bulmaz, saygınlık kazanmaz. Şimdi bakıyorsunuz, bunlar yapılıyor. 

Bakın, bir de bu Anayasa teklifinde -hep söylüyorum- arkadaşlar, yapılması gerekenler 
yapılmamış, hiç yapılmaması gerekenler yapılıyor. Zaman çok dar ama bakın, yapılması gerekenlerle 
ilgili, bizim üye olmak istediğimiz aslında Avmpa Birliği Komisyonu -hep diyomm- istişare ziyaret 
raporları ve fasıl var yargıyla ilgili. Bakın, orada diyor ki: "Yargıçlar ve savcılar idari yönden Adalet 
Bakanına bağlıdırlar. Bu, Anayasa'nın 140'ıncı maddesinde düzenlenmiş, bunu çıkartın." diyorlar. 
"Adalet Bakanı ve Müsteşarının Hâkim Savcılar Yüksek Kumlunda olması olmaz." diyorlar, 
"Çıkartın." diyorlar; sadece bir raporda değil, dünya kadar... Çıkartılmıyor. Cumhurbaşkanının üye 
seçimi konusunda "Cumhurbaşkanı yürütmedir, bunu çıkartın." diyorlar, bakıyorsunuz, o çıkmamış. 

Değerli arkadaşlarım, on iki tane başlık var burada çok önemli. Hâkim ve savcıların mesleğe 
kabulü, hâkim ve savcıların denetlenmesiyle, somşturmasıyla ilgili... Teftiş kurullarının Adalet 
Bakanına bağlı olmasını çok ciddi eleştiriyorlar ve üç uluslararası sözleşmeye, taraf olduğumuz 
sözleşmeye atıflar yapılıyor. Peki, bu.. . 

Değerli arkadaşlarım, elimdeki metin Adalet Bakanlığının metni, ben kafamdan uydurmuyorum 
ama bakıyorsunuz, bu taslakta bu yok. Bu taslakta hiç yapılmaması gerekenler yapılıyor değerli 
arkadaşlarım. 

Bakın, en vahim olayı... Tabii ki yargı bağımsızlığında Anayasa Mahkemesinin yapısı tartışılır, 
Hâkim-Savcılar Yüksek Kumlunun yapısı tartışılır. Bakıyomm, televizyonlarda hep bunlar 
tartışılıyor. Evet, bu çok önemli. Bu, Anayasa'nın başlangıç hükmüne ve cumhuriyetin nitelikleriyle 
ilgili yargı bağımsızlığı, hukuk devleti ilkesine aykırı ama çok daha vahim bir şey söyleyeceğim 
sizlere: Anayasa'nın 69'uncu maddesinin beşinci fıkrasını yürürlükten kaldırıyor bir cümleyle. 
Anayasa'nın 69'uncu maddesinin beşinci fıkrası, Anayasa'nın 68'inci maddesinin dördüncü 
fıkrasındaki eylemlerin, tüzük ve programdakileriyle ilgili. 

Değerli arkadaşlar, ben inanıyomm ki bırakın burada bir parti ayrımı... AKP içindeki sağduyulu 
arkadaşlarımızın bilgisine sunuyomm çünkü birçok milletvekili arkadaşımla konuştuğumda bu 
konudan bilgisi yok arkadaşların. Anayasa'nın 68'inci maddesinin dördüncü fıkrası şudur: Hiçbir 
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siyasi partinin tüzüğünde ve programında şunlar olamaz, bunlar olamaz; ne olamaz? " . . . Devletin 
bağımsızlığına, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, insan haklarına, eşitlik ve hukuk devleti 
ilkelerine, millet egemenliğine..." 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. 

H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Bitireceğim Sayın Başkanım. 

"...demokratik ve lâik Cumhuriyet ilkelerine aykırı olamaz; sınıf veya zümre diktatörlüğünü 
veya herhangi bir tür diktatörlüğü savunmayı ve yerleştirmeyi amaçlayamaz, suç işlenmesini teşvik 
edemez." diyor. 

Şimdi, siz bunu kaldırırsanız bütün partilerin programında, tüzüğünde bunlar olacak. Gerekirse 
faşizmi öven... Ülkeyi bölme, federalizm, hepsi olacak bunun içinde. Diktatörlüğü savunmayla ilgili 
tüzük, programlarında koyacaklar. Bu bir barış, bir özgürlük anayasası değil. Bakın, faşizm, 
Almanya'da, Alman Anayasası'na bakın, değişmez, değiştirilmesini teklif edilemez hükümlere... 
Değiştiremezsiniz. Almanya'da nasyonal sosyalist bir parti kuramazsınız. Bırakın parti kapatmayı, 
kuramazsınız. Alman Anayasası'nın 20'nci maddesinde anayasal rejimi değiştirmeye karşı 
vatandaşların direnme hakkı vardır, birçok Avrupa anayasasında vardır. Nereye gidiyoruz arkadaşlar? 
Bölünmeye mi gidiyoruz, parçalanmaya mı gidiyoruz, sevgisizliğe mi gidiyoruz? Birileri bizi 
bölmeye çalışıyor ama bizlerin kaynaşmamız lazım... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - .. .etnik kimlikle uğraşmamamız lazım diyorum. 

Sürem de bitti, hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın İçli. 

Sayın Tan, buyurun. 

VI.- AÇIKLAMALAR (Devam) 

9.- İstanbul Milletvekili Ahmet Tan 'ın, (10/618) esas numaralı önergeyle faili meçhul siyasi 
cinayetler konusunda Meclis araştırması komisyonunun oluşturulmasının, Anayasa tartışmalarının 
yapıldığı bugünlerde zamanlaması bakımından da yerinde olacağına ilişkin açıklaması 

AHMET TAN (İstanbul) - Bu araştırma önergesiyle ilgili bir iki cümle de ben söylemek istiyorum 
yakınları öldürülen ailelerin feryatları konusunda. O öldürülen, şehit olan aydınların birçoğuyla 
arkadaşlığımız, beraber çalışmışlığımız, meslektaşlığımız var. Eğer uygun görürseniz bu konuda... 

BAŞKAN - Ben açtım işte, konuşun. 

AHMET TAN (İstanbul) - Peki efendim, çok teşekkür ederim. 

Şimdi, efendim, 1982 Anayasası'nın izleri silinmek isteniyor yeni anayasa değişikliğiyle, bir 
anlamda geçmişle hesaplaşma iradesi ortaya konmak isteniyor. Tam zamanlaması bakımından bu 
araştırma önergesinin kabulü son derece önemli çünkü o darbe ortamını hazırlayan kaosta bu 
aydınlarımız halktan koparılıp öldürüldüler ve o günden bu yana da doğru dürüst üzerinde durulmadı 
bu konunun. O yüzden, bu ailelerin çığlığına Büyük Millet Meclisinin bir karşılık vermesi gerekiyor. 
Böyle bir komisyonun oluşturulması, son derece, zamanlaması bakımından da Anayasa tartışmaları 
bakımından da yerinde olacaktır. 

Bu konudaki görüşlerimi ifade etme fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
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VII.- ÖNERİLER (Devam) 

A) SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ (Devam) 

3.- (10/618) esas numaralı Meclis araştırması önergesinin ön görüşmelerinin Genel Kurulun 
6/4/2010 Salı günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin CHP Grubu önerisi (Devam) 

BAŞKAN - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu önerisinin lehinde ikinci söz hakkı Van Milletvekili 
Sayın Özdal Üçer'e aittir. 

Buyurun Sayın Üçer. (BDP sıralarından alkışlar) 

ÖZDAL ÜÇER (Van) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlar; Cumhuriyet Halk 
Partisinin araştırma önergesinin lehinde söz almış bulunmaktayım. Hepinizi sevgi ve saygıyla 
selamlıyorum. 

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu günden bugüne insanların belleğinde yer edinmiş birçok 
karanlık olay vardır. Bunların birçoğunda istiklal mahkemelerinin ismi geçer, birçoğunda güvenlik 
güçlerinin ismi geçer, birçoğunda farklı örgütlenmelerin ismi geçer. Anılan güçler ne olursa olsun 
sonuç ortadadır. Sonuçta, ya bir siyasetçi ya bir yazar ya bir akademisyen ya da geleceği farklı bir 
şekilde yönlenebilecek bir genç ya da bir çocuk yaşamını kaybetmiş ve bunların yakınlarının yüreği 
yanmış. Bunlara yakın olsun ya da olmasın, insani duyarlılığı kendi vicdanında hisseden herkesin 
yüreği yanmış. İster siyasi düşüncesiyle ortak olsun ister olmasın, bir insanın canını kaybediyor 
olmasından dolayı bir siyasetçi için çok farklı görüşteki insanlar üzülmüş. Çok farklı gazete 
çalışanları, sırf bir gazetede yayın yönetmenliği ya da habercilik yaptığı için yaşamını kaybeden 
başka bir gazeteci için üzülmüş. Analar başka insanların çocukları için üzülmüş ama hükümet ya da 
devlet politikalarına baktığımızda, birçoğunun yüreğinin yangısını hafifletecek, biraz da "Bu ülkede 
adalet oluştu, adalet var, adalet yerini buldu, bu suçu işleyenler hak ettiği cezayı aldı, bu ülkede 
bundan sonra bu olay bir ibret olur, kimse kolay kolay suç işleyemez" diye, hiçbir yakınını 
kaybedenin yüreğine su serpmedik. Serpmedik diyorum, sanki biz sommlusuymuşuz gibi 
değerlendirme yapılabilir. Eğer Mecliste görev alıyorsak, eğer bu ülkenin çok değişik yerlerinde çok 
değişik söylemlerle de olsa bu ülkede yaşanmışlıkları paylaşma arzusundaysak, bundan önce 
yaşanmış bütün olumsuzluklardan kendimize bir sommluluk biçmek, bundan sonra yaşanabilecek 
bütün olumsuzluklar için kendimize bir sommluluk biçmek durumundayız. 

Bu Meclis, kendinden önce yaşanmış bütün olumsuzlukların açığa çıkarılması ve kendi 
döneminden sonra gelişebilecek bütün olumsuzlukların bir nevi sorumluluğunu taşıyor. Geçmişi 
aydınlatabilme gücü, kudretini kendinde bulabilirse bu sorumluluğunu yerine getirebilir. Gereken 
dirayetli duruşu sergileyip demokrasi için, tam demokrasi için gereken insan haklarını muhafaza 
altına alabilecek yasaları çıkartabilirse geleceğin de teminatı olmuş olur. Ya bu dönem 
milletvekillerinin tamamı da, diğer önceki dönemlerdeki gibi, karanlıkta kalmış bütün cinayetler için 
sessiz kalacaktır ya da bundan önce işlenmiş bütün karanlık cinayetlerin açığa çıkartılması için bir 
misyon üstlenecektir ve gereken yasal tedbirleri alıp bundan sonra siyasetçilerin, akademisyenlerin, 
gazetecilerin, yazarların, din adamlarının, çocukların, gençlerin öldürülmesine ilişkin tedbirler 
alınacaktır. Evet, siyasetçiler dedik, taa Mustafa Suphiler olayından bugüne birçok siyasetçi karanlık 
bir şekilde canından olmuştur. Abdi İpekçiler, Uğur Mumcular gibi gazeteci, araştırmacı yazarlar 
canından olmuştur. En son, gazeteci olarak, belki birileri tasvip etmiyor olabilir, belki bu ülkede 
Kürtçe basın yayın yapan bir kumlusu çok içine sindirmemiş insanlar bile Metin Alataş'ın ölümüne 
ilişkin söyleyebilecek bir cümle bulabiliyorsa -yani sahiplenme ya da bunun gerekliliğine dair- bizim 
söyleyecek hiçbir şeyimiz yoktur. Çalıştığı gazete hangisi olursa olsun ya da siyasi düşüncesi ne 
olursa olsun, hiçbir şey, hiç kimsenin ölüm gerekçesi olamaz. 
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Dünyadaki, yeryüzündeki insanlık tarihinin başından bu yana en kutsal hak, yaşam hakkı olarak 
tanımlanmıştır, bütün hukuk sistemlerinde, bütün inanç sistemlerinde. Ama yaşam hakkı ihlallerine 
baktığımız zaman, 1959'dan bu yana -ki 1987'den itibaren AİHM başvuruları Türkiye'nin kabul 
edilmektedir- mevcut yaşam hakkı ihlali davalarının, yani cinayet olaylarının devlet güçlerince ya da 
direkt ya da endirekt, dolaylı ya da doğrudan cinayetlerin, devlet sorumluluğunda olan olayların üçte 
1 'i Türkiye'nindir. Avrupa İnsan Haklan Mahkemesi 217 karar vermiş o süreçten bugüne, 76'sında 
Türkiye'yi direkt ya da endirekt, insanların ölümünden sorumlu olarak tuttuğu için ceza vermiş. Yani 
devlet güçlerince öldürülmüş her 3 insandan 1 'i bizim yurttaşımız. Bütün Avrupa toplumlannın oranı 
bizimkilerin üçte l ' i kadar. Keşke bizim ekonomimiz de bu orantıya sahip olmuş olsaydı, keşke 
Türkiye'nin demokrasisi de. . . Bunlar benim söylediğim şeyler değil, AİHM'deki resmî dosya 
sayılarıdır ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin bu davalardan dolayı tazminat ödediği dosyalardır. 

Evet, sayısını burada net bir şekilde belirleyemeyeceğimiz ya da belki de kayıplarda ismi bile 
bilinmeyen faili meçhul cinayetler olmuştur. 

"Fırat'ın öte yakası" deniyor. Siyasi, idari yapılanma olarak değil, Osmanlı döneminde bile 
Kürdistan olarak tanımlanan bölgede 20 bini aşkın sivil insan yaşamından olmuş. Bunların 
araştırmalara tabi tutulması lazım. Asit çukurlarında, ölüm çukurlarında insanlara ölüm hükmü 
verilmiş ve yargısız infazlar yaşanmış. Belki ölenler için bunun zorluğunu ifade etmek çok mümkün 
değildir ama yaşayanlann kaybettiklerinin ardından yaşadığı acıyı tanımlamak için gidip yakınlarım 
kaybedenlerin dinlenmesi gerekiyor, onların görgü ve tanıklıklarına başvurulması gerekiyor, 
ifadelerine başvurulması gerekiyor. 

Evet, devlet güçleri tarafından işlenmiş suçlar kapsamında yaşamını kaybedenler, Uğur 
Kaymazlar , Ceylan Önkol la r belki bir siyasetçi değillerdi, belki akademisyen değillerdi, belki gazeteci 
değillerdi, en son Van'ın Çaldıran ilçesinde on dört yaşında yaşamını kaybeden lise öğrencisi Mehmet 
Nuri Tançoban belki iyi bir siyasetçi değildi, herhangi bir etiketi yoktu ama Uğur Kaymazlara, Ceylan 
Önkollara, Mehmet Nuri Tonçobanlara bu şans tanınmış olsaydı, on yıl sonra, on beş yıl sonra belki 
karşımıza çok büyük siyasetçiler, çok büyük sanatçılar veyahut da yaşamın herhangi bir yerinde 
büyük insanlar olarak karşımıza çıkabilirlerdi. 

İnsan Hakları Komisyonunun bu konuda sorumluluğu olduğunu ifade etmek isterim özellikle 
bahsettiğim Çaldıran'daki ölümle ilgili çünkü İnsan Hakları... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. 

ÖZDAL ÜÇER (Devamla) - Teşekkür ediyorum. 

İnsan Hakları Komisyonun bu konuyla ilgili sorumluluğunun olduğunu ifade etmek isterim. Bu 
konuyla ilgili daha evvel başvuruda bulunduğumuz hâlde, "Sınırda kaçakçılık yapıyor gerekçesiyle 
kırka yakın vatandaşımız bizzat güvenlik güçleri tarafından katledildi." dediğimizde, bizim 
yaptığımız başvuru sonucunda lütfetmişler de kaymakamlıklara yazı yazmışlar, kaymakamlıklar da 
şöyle cevap vermişler. Çaldırın Kaymakamının resmî cevabını okuyorum size: "...hususlarla ilgili 
olarak işkence yapılmadığı gibi son bir yıl içerisinde sınırlarımızda ölüm hadisesinin yaşanmadığı, 
iddiaların aksine vatandaşlarımızla güvenlik güçlerimizin ilişkilerinin son derece iyi olduğu ve bu 
hususta köylülerimizin güvenlik güçleriyle bir sorun yaşamadıklan tespit edilmiştir." 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Ne güzel! 

ÖZDAL ÜÇER (Devamla) - Keşke böyle olsaydı, keşke bir bidon mazot taşıdığı için güvenlik 
güçlerince Nuri Tançoban öldürülmemiş olsaydı ama bunun acısını sonsuza kadar yüreğimizde taşıyacağız. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

- 5 6 3 -



T B M M B: 82 6 . 4 . 2010 O: 2 

ÖZDAL ÜÇER (Devamla) - Umarım, İnsan Hakları Komisyonu Başkanımız Sayın Zafer Üskül 
de bu acıyı taşır. 

Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (BDP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu önerisinin aleyhinde Konya Milletvekili Sayın Ayşe 
Türkmenoğlu... (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

AYŞE TÜRKMENOĞLU (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Cumhuriyet Halk Partisi 
Grubu önerisinin aleyhinde söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Bilindiği gibi, ülkemizde maalesef yıllardır pek çok değerli insanımız faili meçhul cinayetlere 
kurban gitmiştir. Sabahattin Ali'den Abdi İpekçi'ye, Uğur Mumcu'dan Hrant Dink'e, 1 Mayıs 
katliamından Madımak katliamına kadar suikasta ve katliama uğrayan onlarca değerli insanımız vardır. 

Faili meçhul cinayetlerin nihai amacı devleti çalışamaz hâle getirmek, toplumda yılgınlık ve 
bezginlik yaratmak ve kargaşa ortamından yararlanmaktır. Demokratik bir Türkiye'ye kavuşmak için 
söz konusu bu cinayetlerin aydınlatılması gerekmektedir. Bu faili meçhul cinayetlerin üzerindeki sır 
perdesinin kaldırılması ve somut adımlar atılması gerekmektedir. Halkımızda, Meclis araştırma 
komisyonlarının kurulmasıyla, bu komisyonların faili meçhul cinayetleri aydınlatıp failleri 
yakalayacağı konusunda bir beklenti oluşturulmaktadır. Ancak Meclis araştırma komisyonlarının 
görevi, yetkileri itibarıyla, faili meçhul siyasal cinayetleri işleyen kişileri ortaya çıkarmak ve 
yakalatmak değildir. Meclis araştırma komisyonları hükümeti denetlemek görevini yapmakta, bu 
konuda hükümetin bir ihmal ve kastının bulunup bulunmadığını tespit ile alınması gereken önlemlerin 
alınmasını tavsiye etmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye Büyük Millet Meclisi faili meçhul cinayetler 
konusunda şimdiye kadar altı tane komisyon kurmuştur. Kurulan Meclis araştırma komisyonları 19 ve 
20'nci Dönemlerde ağırlığını göstermektedir. 22'nci Dönemde ise milletvekili lojmanlarında Mustafa 
Güngör'ün öldürülmesinin aydınlatılması amacıyla bir Meclis araştırması komisyonu kurulmuştur. 
Bizler de tabii ki AK PARTİ Grubu olarak bu tip cinayetlerin aydınlatılması ve bunların önlenmesi 
ve bu konuda ne tedbir alınması gerektiği konusunda hemfikiriz fakat bunun gibi önemli bir konunun 
bu şekilde oldubittiye getirilerek, herhangi bir görüşme, Meclis grup başkan vekilleriyle görüşme 
yapılmaksızın direkt Meclis Genel Kuruluna getirilip komisyonla bu iş halledilebilirmiş gibi bir 
pozisyona sokulmasına karşıyız. Bizler de tabii ki bu cinayetlerin aydınlatılmasını istiyoruz. Bu 
konuda da Hükümet olarak da grup olarak da elimizden geleni yapmaktayız. 

Görüldüğü gibi, mevcut Tüzük'le, bu tip araştırma komisyonlarında tam olarak kayda değer bir 
sonuç elde edilmesi mümkün değildir. Bu komisyonlardan daha etkin bir sonuç alabilmek için 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzüğü'nde de değişiklik yapılması gerekmektedir. 

PERVtN BULDAN (İğdır) - Yapalım değişikliği Sayın Hatip. 

AYŞE TÜRKMENOĞLU (Devamla) - Hükümetimiz döneminde faili meçhul cinayetlerin 
üstüne daha cesaretle gidilmekte olup Meclis İç Tüzüğü'nde yapılacak değişikliklerle Meclis 
araştırma komisyonlarında etkinlik sağlandığı zaman bir faili meçhul siyasi cinayetler komisyonunun 
kurulmasının daha faydalı olacağını düşünüyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Sayın Özdemir, buyurun. 
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VI.- AÇIKLAMALAR (Devam) 

10.- Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir'in, Konya Milletvekili Ayşe Türkmenoğlu 'nun, 
Madımak katliamını kınıyor olmasını teşekkürle karşıladığını ancak Madımak katliamının faili 
meçhul cinayetlerden sayılmasının doğru olmadığına, faillerinin belli olduğuna, bu cinayeti 
işleyenlerin hâlâ yakalanamamış olmasının Hükümetin aczi olduğuna ilişkin açıklaması 

MALİK ECDER ÖZDEMİR (Sivas) - Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 

Sayın Milletvekilimizin Madımak katliamını kınıyor olmasını teşekkürle karşılıyorum ancak 
Madımak katliamının faili meçhul cinayetler sıralamasında sayılması doğru değil. Madımak 
katliamının failleri belli, cinayetleri yapanlar belli. 

PERVİN BULDAN (İğdır) - Hepsinin belli, hepsinin. 

MALİK ECDER ÖZDEMİR (Sivas) - Ancak bu cinayeti işleyenlerin hâlâ yakalanamamış 
olması bence iktidarın, Hükümetin aczidir. 

Bunu arz etmek istiyorum, teşekkür ediyorum. Sağ olun. 

ÖZKAN ÖKSÜZ (Konya) - Sizin zamanınızda yapıldı, siz yakalasaydınız. 

VII.- ÖNERİLER (Devam) 

A) SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ (Devam) 

3.- (10/618) esas numaralı Meclis araştırması önergesinin ön görüşmelerinin Genel Kurulun 
6/4/2010 Salı günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin CHP Grubu önerisi (Devam) 

BAŞKAN - Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisini oylarınıza sunuyorum... 

III.- YOKLAMA 

(CHP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı) 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Toplantı yeter sayısı istiyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Yoklama talebinde bulunan arkadaşların isimlerini tespit edeceğim... 

ÖZKAN ÖKSÜZ (Konya) - Cinayet işlendiği zaman siz iktidardınız. Siz iktidardaydınız, niye 
yakalamadınız? SHP sizdeydi, bakanlık sizdeydi. 

BAŞKAN - Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Öztürk... 

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) - Hadi kaldıralım. Söz verdiniz, ne oldu? Şimdi birazdan 
göreceğim. 

BAŞKAN - Sayın Aslanoğlu, Sayın Özdemir... 

ÖZKAN ÖKSÜZ (Konya) - Zamanında yapmadınız, başkasına yüklemeyim 

BAŞKAN - Sayın Köse, Sayın Güvel... 

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) - Oyları göreceğim birazdan, göreceğim oyları. 

BAŞKAN-Sayın İçli... 

ÖZKAN ÖKSÜZ (Konya) - Başkasına yüklemeyim 

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) - Meclis Başkanı olarak söz verdiniz, grup başkan vekilleriniz 
söz verdi. Şimdi birazdan oylarınızı göreceğim. Ne kadar samimi olduğunuz ortaya çıkacak. 

BAŞKAN - Sayın Oksal, Sayın Güner... 

ÖZKAN ÖKSÜZ (Konya) - İşine bak sen! 

BAŞKAN - Sayın Çöllü, Sayın Arat... 

- 5 6 5 -



TBMM B:82 6 . 4 . 2010 0 : 2 

- 5 6 6 -

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) - Sen bak işine! 

ÖZKAN ÖKSÜZ (Konya) - Niye zamanında yapmadınız? 

BAŞKAN - Sayın Emek, Sayın Tütüncü, Sayın Paçanz.. . 

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) - Ne kadar samimi olduğun görülecek şimdi. Samimi misin, 
gayrisamimi misin, göreceğiz. Siz, darbenin edebiyatını yaparsınız, darbeden beslenirsiniz, karşı 
çıkamazsınız ki. 

ÖZKAN ÖKSÜZ (Konya) - Darbeden nemalanan sizsiniz. 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Sayın Bingöl, Sayın Sönmez... 

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) - Karşı çıkamazsınız. Faili meçhullerin aydınlanmasını 
istemezsiniz. 

ÖZKAN ÖKSÜZ (Konya) - Darbeyle iktidar oldunuz, başka zaman iktidar olmadınız zaten. 

BAŞKAN - Sayın Karaibrahim, Sayın Ağyüz, Sayın Anadol... 

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) - Siz faili meçhullerin aydınlanmasını istemezsiniz. Göreceğiz şimdi. 

MUHARREM SELAMOĞLU (Niğde) - Şimdiye kadar siz aydınlattınız herhalde! 

BAŞKAN - Sayın Unsal, Sayın Okay, Sayın Kart. 

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) - Biz iktidara gelseydik aydınlatırdık. 

MUHARREM SELAMOĞLU (Niğde) - Şimdiye kadar aydılatılanlan siz mi yaptınız? 

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) - Aydınlatırdık. Sekiz yıldır iktidardasınız, niye aydınlatmadınız? 
Hablemitoğlu ne oldu, ne zaman oldu? 

MUHARREM SELAMOĞLU (Niğde) - Bizim zamanımızda faili meçhul yok. 

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) - Yok, tabii yok! Hablemitoğlu hangi dönemde öldü? Darbeye 
karşılarmış! Edebiyat yapıyorlar sadece, halkı kandırıyorlar. 

BAŞKAN - Yoklama için üç dakika süre veriyomm ve başlatıyorum. 

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 

BAŞKAN - Toplantı yeter sayısı vardır. 

VII.- ÖNERİLER (Devam) 

A) SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ (Devam) 

3.- (10/618) esas numaralı Meclis araştırması önergesinin ön görüşmelerinin Genel Kurulun 
6/4/2010 Salı günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin CHP Grubu önerisi (Devam) 

BAŞKAN - Cumhuriyet Halk Partisi gmp önerisini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Öneri reddedilmiştir. 

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) - Sayın Başkanım, AKP oylarıyla reddedildiğini yazarsanız daha 
iyi olur. AKP oylarıyla reddedildi. (AK PARTİ sıralarından gürültüler) Halk bilsin, halk bilsin. 

BAŞKAN - Birleşime on dakika ara veriyomm. 

Kapanma Saati: 18.40 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati: 18.58 

BAŞKAN: Başkan Vekili Meral AKŞENER 

KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Harun TÜFEKÇİ (Konya) 

1 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 82'nci Birleşiminin Üçüncü 

Omrumunu açıyorum. 

4.- Gündemdeki sıralama ile Genel Kurulun çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin 
AK PARTİ Grubu önerisi 

BAŞKAN - Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun îç Tüzük'ün 19'uncu maddesine göre 
verilmiş bir önerisi vardır, okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na 

Danışma Kurulu 06.04.2010 Salı günü (bugün) yaptığı toplantıda siyasi parti grupları arasında 
oybirliği sağlanamadığından, İçtüzüğün 19 uncu maddesi gereğince, Grubumuzun aşağıdaki 
önerisinin Genel Kurulun onayına sunulmasını arz ederim. 

Mustafa Elitaş 

Kayseri 

AK PARTİ Grubu Başkan Vekili 

Öneri: 

Gündemin kanun tasarı ve teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işler kısmında yer alan 476, 
472, 474, 475 ve 279 sıra sayılı kanun tasarılarının bu kısmın 8, 13, 14, 15 ve 16 ncı sıralanna 
alınması, diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesi. 

Genel Kurulun; 06 Nisan 2010 Salı günkü birleşiminde 490 sıra sayılı kanun teklifinin 1 inci 
bölümündeki 17 nci maddenin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar, 07 Nisan 2010 Çarşamba 
günkü birleşiminde 490 sıra sayılı kanun teklifinin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar, 08 Nisan 
2010 Perşembe günkü birleşimde ise 479 sıra sayılı kanun tasarısının görüşmelerinin 
tamamlanmasına kadar çalışmalarını sürdürmesi. 

Önerilmiştir. 

BAŞKAN - Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu önerisinin lehinde ilk söz Samsun Milletvekili 
Sayın Ahmet Yeni'ye aittir. 

Buyurun Sayın Yeni. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

AHMET YENİ (Samsun) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Adalet ve Kalkınma Partisi 
Grubunun Meclise sunduğu gündemle alakalı önerinin lehinde söz almış bulunmaktayım. Yüce 
Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, bu öneri ile çalışma sürelerini yeniden belirliyoruz, ayrıca görüşeceğimiz 
kanunların gündemdeki sıralarını yeniden düzenliyoruz. Yaptığımız iş budur, bunun dışında herhangi 
bir konu burada yok. Bu önerimize Mecliste bulunan tüm parti gruplarının ve milletvekillerimizin destek 
vermesini bekliyorum. Bir an önce Genel Kurulun kanunların görüşmesine geçmesini de diliyorum. 
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Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu önerisinin aleyhinde Mersin Milletvekili Sayın 
Mehmet Şandır. (MHP sıralarından alkışlar) 

MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öncelikle yüce heyetinizi 
saygıyla selamlıyorum. Adalet ve Kalkınma Partisinin grup önerisi aleyhinde söz almış bulunuyorum. 

Yeni bir haftanın ilk günündeyiz. Meclisimizin, Genel Kurulun çalışma saatlerini ve gündemini 
belirleme görüşmelerine üç saattir devam ediyoruz -hatta dört saat olmuş, devam ediyoruz-
dolayısıyla bunu her hafta da yaşıyoruz. Maalesef bunu bir türlü aşamadık. 

Tabii, her hafta aynı şeyleri söylemekten gına geldi gerçekten. Geçen hafta da söyledik, dedik 
ki: "Bakınız, aylık getiriyorsunuz grup önerisini ama önümüzdeki hafta yeniden geleceksiniz, yeni 
bir gündem getireceksiniz." Yani Milliyetçi Hareket Partisi grup önerisi getirmemiş olsaydı, AKP, 
grup önerisi getirmeyecek diye bir şey yok. O noktada Sayın Elitaş'ın "sorduk, ona göre düzenledik." 
demesi çok doğru değil. Kendi kararlan, bu Seçim Kanunu'nun tamamlanması için bitimine kadar 
çalışmayı bir zorunluluk gördüklerini biliyorum, onu kendileri de söylediler. Milliyetçi Hareket Partisi 
olarak biz geçen haftadan zaten söylemiştik, denizcilik sektörünün sorunlarının Meclis Genel 
Kurulunda hiç olmazsa kırk dakika konuşulmuş olması gerekiyor, sektör temsilcileri bunu bizden 
talep ettiler: "Bu sorunlara Genel Kurul toplumun dikkatini çeksin." diye. Biz bunu söyledik, 
arkadaşlanmız, diğer gruplar katılmayınca, diğer gruplar grup önerisi vermeyince saatleri değiştirmek 
gereğini duymadılar ama bu hafta yine böyle bir şeyi, yine "Ülke gündemindeki, toplumun 
gündemindeki bir konunun Meclis Genel Kurulunda hiç olmazsa kırk dakika gruplann katılımıyla 
görüşülmesinde bir gereklilik var, bir ihtiyaç var." dememiz tabii ki iktidarı da bu yönde bir tedbir 
almaya mecbur bıraktı. 

Ancak itiraz ettiğimiz hadise şu: Sayın Elitaş konuşurken birkaç defa "samimiyseniz" diye 
tekrarladı. Gerçekten, değerli arkadaşlar, bu samimiyet sorgulamasını yapmak gerekiyor. Eğer burada 
yaptığımız yeminin gereği, milletten aldığımız yetkinin sorumluluğu doğrultusunda samimiysek, bu 
Meclisi, bu ülkenin çıkarları doğrultusunda, ihtiyaçları doğrultusunda çalıştırmak gibi bir 
mecburiyetimiz var. Bu mecburiyet hepimizin, buna hiç itiraz etmiyorum, iktidarıyla muhalefetiyle 
Türkiye Büyük Millet Meclisini, komisyonları ve Genel Kuruluyla toplumun beklentileri, ülkenin 
ihtiyaçlan doğrultusunda hukuk oluşturmak amacıyla çalıştırmak hepimizin sorumluluğu ama şunu 
milletlin huzurunda ifade ediyorum: Bu sorumluluk öncelikle siyasi iktidarın çünkü bu millet, 
halkımız, takdiri kendine, sebebi kendine ait olmak üzere ülkeyi yönetmek sorumluluğunu AKP'ye 
bırakmıştır. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak milletin takdirine saygı duyuyoruz ama Adalet ve 
Kalkınma Partisi yüklendiği bu sorumluluğun gereğini de yerine getirmek mecburiyetinde, mazeret 
üretmek, bahane üretmek, birilerini samimi olmak veya olmamakla suçlamak hakkına sahip değil. 
"Samimi iseniz" diye başlayan cümle, AKP'ye, AKP Grubuna, Sayın Hükümete çok önemli bir 
sorumluluk yüklemektedir. 

Değerli arkadaşlar, uzlaşma, bu Meclisin, uzlaşmayla çalışma, katılımcı bir müzakere bu 
Meclisin sorunlara çözüm üretmek noktasındaki tek imkânıdır; başka bir yol yok. Eğer Meclis 
grupları, parti grupları kendi aralarında uzlaşır, birlikte karar verir, gündemi belirlerlerse, "Hangi 
kanunları öne alalım, ne şekilde görüşelim." diye birlikte karar verirlerse; yani biz burada 
harcadığımız bu dört saatin bir saatini Danışma Kurulunda birbirimizi ikna etmek için harcasak bu 
kör dövüşünden bu ülkeyi de, bu Meclisi de kurtarmış oluruz. Ama "uzlaşma" dediğimiz hadise, 
önde olanın ikna etmesi mecburiyetini beraberinde getirir. 
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Şimdi, Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve diğer kanunlar yani -ben, burada şöyle 
inceledim buraya gelirken- her hafta yeni bir sıralamayla getirdiğiniz kanunlarla, ötelediğiniz, 
görüşmesini ertelediğiniz kanunlara bir bakınız. Bunlar ülkemizin ihtiyacı değil mi, bunlar öncelikli 
olmak durumunda değil mi? Yenilenebilir enerji kaynaklarının hukukunu komisyonlarda tüm partilerin 
katılımıyla birlikte hazırladınız, şimdi niye öteliyorsunuz? Her hafta biraz daha geriye giden veya hiç 
girilmeyen bu kanun tasan veya teklifleri bu ülkenin ihtiyacı, bu toplumun beklentisi değil mi? 

Sayın Elitaş, kısacası şu: Uzlaşma sorumluluğunu, uzlaşmayı temin etmek sorumluluğunun 
üzerinizde olduğunu bilerek samimiyetle buna emek vermeniz gerekiyor. Her defasında, varılan 
uzlaşmayı bozarak "Ben iktidanm sayısal çoğunluğum var, önemli değil biraz zaman harcanmış olur, 
çıkmasa da olur" diyerek samimiyet sorgulaması yapamazsınız. 

Bakın, Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu, bu ülkenin, inanınız ki Anayasa'dan da Seçim 
Kanunu'ndan da çok daha önemli, öncelikli, ivedilikli sorunları. Yani, Türkiye ekonomisi 
insanlarımızın hayatını belirleyen hususlardaki hukuk eğer ihtiyaca cevap vermiyorsa ve bunu bu 
konunun tarafları olan sektörler, örgütlü güçler, yani Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, TÜSİAD'ı, 
MÜSİAD'ı , tüm ekonomik kurullan, "Türk Ticaret Kanunu çıkmalı, Borçlar Kanunu çıkmalı, 
bununla ilgili uygulama kanunlan çıkmalı." diye feryat ediyorlarsa, bunu temin etmek sorumluluğu 
sizin, iktidarın. Diyemezsiniz ki efendim muhalefet bizimle uzlaşmıyor; uzlaşın muhalefetle. 

Şimdi, Borçlar Kanunu'nda, başlarken bir itiraz koyduk. Dedik ki; arkadaşlar, Medeni Kanun'da 
21'inci Dönemde yapılan yanlışlığı Türk Ticaret Kanunu'nda yaptınız. Kanunun sistematiğini 
bozdunuz, hiyerarşik yapılanmasını bozdunuz, dilini bozdunuz, yargıyı bir kargaşaya ittiniz; bir 
çıkmaza soktunuz yargıyı, zaten üzerindeki yük çok fazla. Bu yeni sistem içerisinde de karar vermeyi 
öyle zor hâle getirdiniz ki, tanımları değiştirdiniz, dili değiştirdiniz, madde sistematiğini değiştirdiniz, 
bir kaosa sebep oldunuz. Aynı yanlış Türk Medeni Kanunu'nda 21'inci Dönemde yapılan yanlışın 
devamı, ama şimdi aynı yanlışı Borçlar Kanunu'nda da yapmaya kalkarsanız bu doğru olmaz. Bizim 
söylediğimiz, Milliyetçi Hareket Partisi olarak ısrarla söylediğimiz şey bu. Dilini değiştirmeyelim bu 
kanunun, bu bir temel kanundur. Bu, hem sektörler tarafından, yani ticaret erbabı tarafından bilinen 
bir dildir hem de bu konuda çıkacak ihtilafları çözecek mahkemelerin karar vermesi için bilinen bir 
dildir. Bunu değiştirmeyelim. Madde sistematiğini de değiştirmeyelim. 

Ama yani bu noktada benim gösterdiğim uzlaşma gayretini siz göstermediniz. Benim talebim 
doğrultusunda Sayın Adalet Komisyonu Başkanının danışmanlarıyla bizim bu konuda 
görevlendirdiğimiz Sayın Faruk Bal'ın danışmanlan bir araya geldiler ama bir saat bir araya geldiler. 
Bir ısrarınız yok, ikna etmek için bir özel gayretiniz yok. Şimdi nasıl çıkartacaksınız 2.500 maddelik 
kanunu? "Muhalefet uzlaşmıyor." diyerek bu milletin önünde iktidar olmak sommluluğunuzu, 
çözmek sommluluğunuzu nasıl ifade edeceksiniz? Demek ki ikna etme kabiliyetiniz yok! Böyle bir 
niyetiniz yok çünkü! 

Değerli dostlar, değerli milletvekili arkadaşlarım, gerçekten çelik çomak oyunu oynamıyoruz. 
Ülkemiz zor dummda, vatandaşımız zor dummda. Siyaset için söylemiyomm. Kendi bölgelerinizde 
gittiğinizde bunu görmüyor musunuz? Sabah televizyonları seyredemez hâle geldik. Köy muhtarı 
diyor ki: "Ya, köyü sattık, icra memumnun biri geliyor biri gidiyor." 

İşte biraz önce arkadaşlar söyledi, yani borcunu ödeyemediği için intihar eden insanlar, cinnet 
geçiren aileler, çocuğunu katleden... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. 

MEHMET ŞANDIR (Devamla) - Sayın Başkan, teşekkür ederim. 

Yani bunları söylemek bana keyif vermiyor ama kendi ülkemizin gerçeğini kimden saklıyoruz? 
Bu gerçeğin gereği burada hukuk oluşturmak sorumlususunuz. Hiç kimsenin kimseyi suçlamak gibi 
bir hakkı yok ama tekrar ediyorum, iktidar olduğunuzun farkına varın lütfen ya. Bu millet sizi iktidar 
olarak seçti. Bu ülkenin sorunlarını muhalefete rağmen çözmek mecburiyetindesiniz, muhalefeti ikna 
ederek çözmek mecburiyetindesiniz. "Ben yaptım oldu, ben böyle düşünüyorum, sayısal çoğunluğum 
var; önemli değil, zaman geçsin, kanunu erteleyelim." diye bir yaklaşımla siz bu Meclisi 
çalıştıramazsınız. Çalıştıramayacağınız bugüne kadar ortaya çıktı, bundan sonra da aynı süreci yaşamak 
hiç akıl kân bir davranış değil. Dolayısıyla biz, AKP'yi bir daha bir sorgulamaya, samimiyet sorgulaması 
yapmaya davet ediyoruz. Muhalefet partileriyle uzlaşmadan bu Genel Kurulu çalıştırmak ısrarınızdan 
ve inadınızdan vazgeçmeye sizi davet ediyor, saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Şandır. 

Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu önerisinin lehinde ikinci söz Kayseri Milletvekili Sayın 
Mustafa Elitaş'a aittir. 

Buyurun Sayın Elitaş. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yüce heyetinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

Milliyetçi Hareket Partisinin Değerli Grup Başkan Vekili Sayın Şandır aslında önemli şeyler 
söyledi, uzlaşma adına çok önemli şeyler söyledi. Samimi olma konusunda ben incitmek amacıyla 
söylemedim ama hep bu getirdiğiniz önerge doğrultusundaki görüşlerinizin hangi noktada hız 
alabileceği konusunu değerlendirmek adına söylüyorum. 

Sayın Şandır'ın söylediğinden şu andaki çıkarımlarımız, bizim bugünden itibaren veya yarın bu 
konuyla ilgili, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu'yla ilgili Sayın Genel Başkan Yardımcısı Faruk 
Bal, bizden milletvekili arkadaşlarımız, bu konuyla ilgili çalışan arkadaşlarımız, Cumhuriyet Halk 
Partisinden Sayın Ünlütepe, Barış ve Demokrasi Partisinden herhalde Sayın Kaplan veya bir 
arkadaşımız bir an önce bir araya gelebilirler, bununla ilgili düzenlemeleri çalışırlar; katkı 
sağlayacağımızı ümit ediyoruz. 

"Uzlaşmak için gayret göstermeniz gerekir." dedi. Sayın Şandır'a teşekkür ediyorum. 

FERİT MEVLÜT ASLANOGLU (Malatya) - Bizden isim veriyorsun da sizden niye isim 
vermiyorsun Sayın Elitaş? 

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Uzlaşmak için elimizi uzatıyoruz ama lütfen kolsuz, elsiz 
numarası yapmayın bize. 

MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Nasıl? 

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Uzattığımız eli, ellerinizi saklayarak, elsiz numarası yaparak 
göstermeyin. Biz... 

MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Bu Mecliste çok net bir şey var, aldatılmışlık duygusunu 
yerleştirdiniz. Her defasında söz vererek sözünüzde durmadınız. 

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Sayın Şandır, biz kimseyi bugüne kadar aldatmadık, kimseyi 
de aldatma zafiyeti içerisinde bulunduğunu itham etmedik, söylemedik. 

- 5 7 0 -
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MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Yani ben size çok örnek veririm burada. 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Sayın Elitaş, aldattığınızı ispat edebilirim o kürsüden. 
Doğruyu söylemiyorsunuz, kusura bakmayınız. 

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Açıkçası biz iyi niyet çerçevesi içerisinde yapmaya gayret ediyoruz. 

Bakınız, ben örneklerden hareketle söylüyomm: Ceza Kanunu Uyum Yasası tahmin ediyorum 700 
madde civarındaydı. Bu 700 maddeyi biz gruplar olarak, konuyla alakalı arkadaşlarımız bir araya geldiler, 
99 tane önerge hazırladık. 99 tane önergeyi ortak imzalarla yaptık ve bir hafta içerisinde 700 maddelik 
Ceza Uyum Yasası'nı bu Genel Kumldan çıkardık. Şu anda 2.500 madde olduğunu ifade ettiğimiz Türk 
Ticaret Kanunu'yla ilgili kısım... Bakın, Türk Ticaret Kanunu'nda 76 madde çıkarmışız. 76'ncı maddeyle 
ilgili çalışma zamanımız, her bir maddede, temel yasa olmasına rağmen, yarım saat. 1.600 maddelik 
yasada 800 saate ihtiyacımız var. 800 saat günde hiç yemeden, içmeden 8 saat çalıştığımızı varsayarsak 
100 gün eder. Borçlar Kanunu ve Uyum Yasası'yla ilgili olan kısım da bin madde. 

MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Yine aynı şeyleri söylüyorsun. 

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Yine o bin maddeyle ilgili 45 dakika sürmüş Borçlar 
Kanunu'ndaki her bir madde. Biz buna 1.500 saat dersek, 8 saat çalışsak yemeden içmeden yaklaşık 
1.700 saat eder. Bu 1.700 saatin geliş zamanı 300 gün eder. Hiç zaman ayırmasak, cumartesi pazar 
demesek 300 gün eder. Ben bu teklifi, uzlaşma teklifini önemli bir mesaj olarak alıyorum Sayın 
Şandır'dan. Sayın Kılıçdaroğlu da oradan işaret ediyor... 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - "Aldattın" dedi. 

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Bu arada Sayın Aslanoğlu'na teşekkür ediyomm konuşma 
hakkını bana verdiği için. 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - "Aldattın" dedi, "Aldattın", onu duymadın. 

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Ben bugüne kadar hiç kimseyi aldatmadım. 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Dedi. 

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Bugüne kadar hiç kimseyi aldatmadım. Yani, bazı 
arkadaşlarımızın da aldatılmışlık hisleri de varsa o konuyu da tartışırız. Hangi konuda aldattığımızı 
da ortaya çıkarırız, en azından içimiz rahatlamış olur. 

HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) - Aldattınız, söz verdiniz yapmadınız. 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Şahsınız demedi. 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Parti dedim, parti. 

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Hiçbir konuda aldatmadık. Aldattığımızı da ifade etmek 
istemiyomz, çünkü aldatmak da hoş değil, aldanılmak da hoş değil. Biz ne aldatan olmak istiyomz 
ne aldatılan olmak istiyomz. 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Verilen sözün arkasında durulmadı Sayın Elitaş. 

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Değerli milletvekilleri, biz Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
gündemi yazboz tahtası hâline getirmedik. Geçen haftadan konuşmaya başladığımız Seçimlerin 
Temel Hükümleri Yasası'ndaki değişiklik için yaptığımız 34 maddelik bir teklif var. Bu teklifle ilgili 
iki siyasi parti gmbumuzdan milletvekili arkadaşlarımız, Barış ve Demokrasi Partisinden de 
milletvekili arkadaşlarımız bu konuyla ilgili teklif vermişler, birleştirildi. Başladığımız işi bitirmek 
adına bunu yapmaya gayret ediyomz. 
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Şunu ifade etmek istiyorum: Sayın Şandır'la dünkü görüşmemizde dedim ki: "Eğer birinci 
bölümü bitirirsek... Saat 19.00'da bitirelim, gidelim; 19.30'da bitirelim, gidelim. Çarşamba günü de 
13.00'te başlıyoruz, 15.00'te bitirelim, 17.00'de bitirelim, gidelim. Perşembe günkü program da bu 
şekilde olsun." diye ifade ettim. Yani bitimiyle ilgili karar gece yansı, sabahlara kadar olma anlamında 
değil. Çünkü bununla ilgili uzlaşmayı, anlaşmayı biz hep birlikte yaptık; üç siyasi parti grubuyla 
birlikte, muhalefette olan arkadaşlanmızla birlikte bu uzlaşmayı, anlaşmayı yaptık. 

Biz, hemen hemen iki buçuk senedir burada milletvekilliği görevini yapıyoruz, grup başkan 
vekili arkadaşlanmızla büyük oranda da mutabık kaldığımıza inanıyoruz. Bazı önemli konularda 
mutabakat olmadığı, mutabakat sağlayamadığımız durumlar oluyordu, her bir siyasi partinin kendi 
siyasi tercihleri çerçevesinde de onu da makul karşılamak lazım, uygun karşılamak lazım. Bunu da 
eleştiri anlamında söylemiyorum ama ben, şu anda Sayın Şandır'ın söylediğini, samimi bir şekilde 
ifade ettiğini alıyorum, algılıyorum... Yine bir televizyon programında kendisiyle karşı karşıya 
geldiğimizde -herhalde iki aylık süre olmuştu- orada da karşılıklı tekliflerimiz olmuştu. İnşallah grup 
başkan vekilleri olarak burada bizler bir araya geliriz, ilgili arkadaşlarımızı tespit ederiz, en yakın 
zamanda önergelerini hazırlarlar ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde bu iki önemli yasayı, bağlantılı 
olan iki yasayla birlikte dört yasayı en kısa zamanda çıkaracağımızı ümit ediyorum, yüce Meclisi 
saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Elitaş. 

Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu önerisinin aleyhinde son söz Tunceli Milletvekili Sayın Kamer 
Genc'e aittir. 

Buyurun Sayın Genç. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Adalet ve Kalkınma Partisinin getirdiği grup önerisinin her zaman karşısında da oldum, yine de 
olacağım çünkü bu memlekete, millete faydalı hiçbir şey getirmediler. 

Şimdi, biraz önce dinledik Mustafa Bey'i, diyor ki: "Burada dört grup var, anlaşalım." Yahu 
burada bir Kamer Genç partisi var, bilmiyor musun sen daha! Burada bağımsız arkadaşlar var, onlar 
milletvekili değil mi! Daha hâlâ kafanız bu! Yani, ben dört tane... Anlaş bakalım, hadi bakalım, nasıl 
çıkaracaksın? Nasıl çıkaracaksın? Biz burada bağımsız varız, milletvekili vanz. Burada herkese 
saygılı olmak zorundasın. 

Şimdi diyor ki: "Efendim, gelelim dört grup anlaşalım. Yani 13.30'da başlayalım 15.30'da 
bitirelim." Yahu burası düğün salonu mu arkadaşlar! Burası ne acaba yahu! Burası Türkiye Büyük 
Millet Meclisi salonu. Burada memleketin sorunları çözülecek, burada ülkenin sorunlarına çare 
bulunacak. Sizin rahatınız yerinde! Devletin bütün kaynaklarını almışsınız elinize, efendime 
söyleyeyim, istediğiniz malı istediğinize satıyorsunuz, istediğiniz yerde müteahhitleri kendi 
yandaşlannızı tayin ediyorsunuz, ondan sonra karşınızda bir güç bırakmıyorsunuz; ee anlaşalım! 
Yahu ne kadar güzel! Bu memlekette bu kadar işsiz insan var, açlıktan intihar edenler var, işsizlikten 
intihar edenler var, hiç mi kulağınız duymuyor yahu, siz nerede yaşıyorsunuz! 

Şimdi, değerli milletvekilleri, bakın, Türkiye AKP'yle beraber dünyadaki saygınlığını kaybetti. 

Şimdi, Tayyip Bey Genel Başkanları. Yahu Allah rızası için bunun yüzünde bir güne bir 
gülümseme gördünüz mü, gülücük? Kin dolu, nefret dolu, karşısında âdeta bir düşman gibi.. . Yani 
bu Türkiye devletinde kendisiyle düşüncelerini paylaşmayan insanları âdeta bir düşman gibi gören, 
bir Yunanlıyla gidip sarmaş dolaş olan ama Türkiye'de bu memleketin menfaatini koruyan insanlara 
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ve bu devletin kurucularına karşı kin ve nefret dolu, yargısına karşı kin ve nefret dolu, bu memlekette 
doğruyu söyleyen kişilere karşı böyle acayip bir kin içinde. Böyle bir yönetim olur mu, böyle bir 
lider olur mu arkadaşlar! Olmaz. Ne diyor? "Cübbeni çıkar gel.", efendim "İyot gibi açığa çıktın." 
diyor, "İnandığını söyleyemezsin." diyor. Kime söylüyor bunu? Yargıtay Başkanına diyor. Şimdi, 
senin okuma yazman yok mu Tayyip Bey yahu! Şu Anayasa'yı aç oku! Sen buraya hangi kurala göre 
iktidar olmaya geldin? Sen buraya Anayasa'ya göre geldin. O Anayasa'da ne diyor? "Kuvvetler 
ayrılığı" diyor. Kuvvetler ayrılığında yasama kime ait? Meclise ait. Yargı kime ait? Yargıya ait. Şimdi 
senin diploman ne yahu, sen nereden mezunsun? Ben onun diplomasını sordum: Hangi sene, hangi 
okula girdi? Nerede, ne diploma, ne hukuk bilgisi var? Şimdi bu memlekette Yargıtay Başkanı, 
Danıştay Başkanı olmak o kadar kolay değil ki, yılların deneyimini kazanmış bu insanlara karşı "Sen 
cübbeni çıkar..." Adam sana cübbe çıkarma peşinde değil ki. Diyor ki: "Ey yasama organı, sen 
Anayasa'ya sadakat yemini yapmışsın, bu sadakat yeminine uygun işlem tesis et, kanun çıkar." Yani 
"Getirdiğin kanunla beni yok edemezsiniz." diyor. 

Değerli milletvekilleri, 80'lerde biz bu kürsülerde işkence yapan güvenlik görevlileriyle 
uğraşıyorduk. Bugün şu anda -maalesef başta ordu mensupları olmak üzere- AKP iktidarı zamanında 
en büyük işkenceyi gören ordu mensupları maalesef, bunların içinde de bir grup. Şimdi, nasıl olur da 
bir memlekette, bir günde 86 tane asker, 2 tane savcı -ve belli nasıl karar verdikleri de- birdenbire içeri 
alınıyor. Arkasından bir başsavcı çıkıyor bunları görevden alıyor. 

Şimdi sayın milletvekilleri, bu bir sivil darbedir, bir Fethullah Gülen darbesidir bu memlekette. 
Şimdi bu Meclis bunlarla uğraşmayacak da neyle uğraşacak? Yani bir memlekette... Yani bir olay 
oluyor, bir ordu yok edilmeye çalışılıyor. Peki bu ordunun hakikaten, gerçekten böyle bir suçlama var 
mıdır, yok mudur? Bu, Meclisin görevidir. Bu bir nevi ihtilaldir. 

İRFAN GÜNDÜZ (İstanbul) - Ona yargı karar verecek, yargı, yargı... 

KAMER GENÇ (Devamla) - Dolayısıyla, bunu burada Meclis nazara almak zomndadır. 

Bakın bir bakanınız ne diyor: "Maalesef çete reisleri rektörler var, profesörler var, dekanlar var, 
bu da yetmiyormuş gibi nöbetçi hâkim ve nöbetçi savcılar oluyor, böylesine derin çevreye nüfuz 
ettiğini görüyorsunuz." Yani aklı başında olan bir kişi, bir hâkim bir karar verdi diye bunu çetenin 
hâkimi der mi? Böyle bir şey der mi arkadaşlar? Bu memlekette görev yapan hâkim acaba böyle bir 
şey söyleyebilir mi? Anlamıyorum. Yani siz... Şimdi bu Tayyip Erdoğan çıkıp da bu laflan söylediği 
zaman sizin hoşunuza gidiyor mu? Gidiyor mu yani? Efendim diyor: "Cübbeni çıkar." Yahu insana 
"Sen öyle inandığın gibi düşünemezsin." demek hakkını kimden buluyor bu Tayyip Erdoğan ya, 
kimden buluyor? 

İRFAN GÜNDÜZ (İstanbul) - Cübbeyle siyaset yapılmaz. 

KAMER GENÇ (Devamla) - Beyler bu, bu memlekete karşı yapılan en büyük zulümdür. "Benim 
karşımda konuşma..." Sen kimsin yahu? Sen kimsin, senin karşında konuşmayacağız? Sen gel, hesap 
ver, hesap! (AK PARTİ sıralarından gürültüler) Anayasa'nın 3'üncü maddesini kaldıralım, Meclis 
soruşturmasını bakanlar ve başbakanlar hakkında kaldıralım, o zaman mahkeme karşısına gidelim, 
yiğitliğiniz varsa yargılayalım. 

Tayyip Bey, sen 750 milyon doları bankalardan alıp da kendi bilmem şeyine verdiğin zaman, 
damadına, onun hesabını vermeyecek misin? Senin Cemil Çiçek'in gidip de bilmem TOKİ'den o bir 
günde 1,5 trilyon lira damadı kazanırken neredeydin? 
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Arkadaşlar, İstanbul Belediye Başkanınız -bakın, daha işte Danıştay karan burada, 10/3/2010'da 
çıkmış- İstanbul'daki bütün köprü, alt geçit gibi ihaleleri kendi adamlarına pazarlık usulüyle vermiş. 
Hakkında... 4734 sayılı Kanun'a göre görevini ihmal etmiş. Hatta, bir tane şey yapmış, bir tane 
kavşak yapmış. Kavşak 4,5 milyar -trilyon- liraya mal olduktan sonra gitmiş, o zaman rahmetli Hasan 
Doğan diyor ki: "Ya, bu benim evin manzarasını kapatıyor Tayyip Bey. " Tabii, yani hukuk devletinde 
sorumluluk taşıyan bir adam böyle der mi? "Ya, o kavşağı kaldırın." diyor, oradan hemen kaldırıyor. 
4,5 trilyon... Bunun hesabını kim verecek? Bakın, bunun günahı, vebali hep size; bunun sorumluluğu 
size çünkü siz bu memlekette yapılan soyguna, talana "Dur" demeniz yerine destek veriyorsunuz. 

İşte, size söylüyorum, bak, Danıştay diyor ki: "İçişleri Bakanınız var bir tane, her türlü suistimal 
üzerine soruşturma izni vermiyor." İşte, "Soruşturma izni vermemesine ilişkin işlemin kaldırılmasına 
ve dosyanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine..." 

Ben İstanbul Cumhuriyet Başsavcısını her gün bundan sonra çıktığımda söyleyeceğim: Sen, 
İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ı görevden aldırıyor musunuz aldırmıyor musun arkadaş? 
Hakkında, işte nasıl ki. . . 

Ondan sonra, o en büyük çete, en büyük Ergenekon, aslında, devletin malını talan eden insanların 
yaptıkları eylemdir. Yoksa ki efendim, şimdi 1900, 2000 yıllarında, 2002 yıllarında birileri kendi 
aralannda konuşmuş, "Vay efendim, ihtilal yapıyoruz." Yahu, herkes çıkıyor diyor ki: "İhtilal yok." 
Peki, niye bu kadar bu memlekette şey ediyorsunuz? 

Şimdi, siz, Türkiye Cumhuriyeti devleti çağdaş, laik bir ülke, bunu nasıl bir Araplaştırmaya 
çalışıyorsunuz? (AK PARTİ sıralanndan gürültüler) Burada bir Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu... 
Nereden geldiği belli değil, ne politika yaptığı belli değil... 

İRFAN GÜNDÜZ (İstanbul) - Hadi oradan be, hadi oradan be! 

KAMER GENÇ (Devamla) - Ondan sonra, ben, diyor ki . . . 

AHMET YENİ (Samsun) - Senin nereden geldiğin belli değil. 

KAMER GENÇ (Devamla) - Komşularla sıfır, sıfır... (AK PARTİ sıralarından gürültüler) 
"Komşularla sıfır problem" diyor, başarısı sıfır! Hangi komşuyla sıfır problem yaratmış, hangi 
başarıyı kazanmış? 

İRFAN GÜNDÜZ (İstanbul) - Hepsi sıfır, hiçbir problem yok. 

KAMER GENÇ (Devamla) - Efendim, her gün... Bütün adamlarınız, tutuyor uçaklara biniyor, 
Allah haram etsin. O benim vergimle yedikleri yemekleri, Allah'a dua ediyorum, burunlanndan cayır 
cayır getirsin. (AK PARTİ sıralanndan gürültüler) Yahu böyle bir memleket olur mu? Türkiye'nin en 
büyük uçaklarını alıyorlar, Tayyip Bey'in keyfi istediği zaman yandaşlarını dolduruyor götürüyor, 
Abdullah Beyi götürüyor, efendime söyleyeyim, onlar da yetmiyor karıları getiriyorlar. Devletin 
uçaklarını benim verdiğim vergiyle karılarını alıyor, gidiyor başkalannın düğünlerine gidiyorlar. (AK 
PARTİ sıralarından gürültüler) 

AHMET YENİ (Samsun) - Şu ağzından çıkana bak. 

KAMER GENÇ (Devamla) - Böyle bir memleket olur mu arkadaşlar yahu? Böyle bir memleket 
olur mu yahu? (AK PARTİ sıralarından gürültüler) Bu memlekette insanlar aç, çıplakken, iş 
bulmazken, kendilerini intihar ederken bunun günahını kim şey ediyor? Bu paralar nereye? Devleti 
ekonomik yönden yok ettiniz arkadaşlar, ekonomik yönden yok ettiniz; tanmı bitirdiniz, vergi 
almıyorsunuz, yandaşların hesabını incelemiyorsunuz, yandaş belediyelerinizin hesaplarını 
inceletemiyorsunuz. Dolayısıyla her şeyi örtbas etmeye çalışıyorsunuz. Şimdi de getirdiğiniz kapkara 
bir rejim, kapkara bir dikta rejimi. 
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LÜTFİ ÇIRAKOĞLU (Rize) - Tam senin gibi, için gibi kapkaranlık. 

KAMER GENÇ (Devamla) - Bu kapkara dikta rejimi altında zannediyorsunuz ki yargıyı da 
susturmak suretiyle biz bu işin altından kalkacağız. (AK PARTİ sıralarından gürültüler) Göreceksiniz, 
referanduma da gideceğiz, referandumda kimin ne olduğunu görecek bu millet. Yani görecek, ondan 
sonra... 

ALİ TEMÜR (Giresun) - İstifa edecek misin? 

KAMER GENÇ (Devamla) - Ben istiyorum. Niye ben size... Referanduma giderim, o zaman 
göreceğim sizi, o zaman orada göreceğim sizi. Hodri meydan! 

Şimdi, sizin bir tane Bakanınız var; Bülent Annç, "tuu ulan" diyor basın mensuplarına "tuu sizin 
üzerinize." O tükürdüğü kişilere getiriyor, yemeğin içine tükürüyor onları yediriyor. Böyle bir şey olur 
mu ya? Ya böyle bir şey olur mu ya? 

AHMET YENİ (Samsun) - Hadi oradan be! 

KAMER GENÇ (Devamla) - "Tuu" diyor, ondan sonra gelin size yemek yedireyim, bunun 
anlamı odur, "Tükürdüğüm yemekleri yeyin." diyor. 

AHMET YENİ (Samsun) - Ne kadar yalan konuşuyorsun. 

KAMER GENÇ (Devamla) - İşte sizin desteklediğiniz, sizin bu memlekete yapmak istediğiniz, 
yaptığınız görüntüler bu. (AK PARTİ sıralarından gürültüler) 

Değerli milletvekilleri... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

ALİ TEMÜR (Giresun) - Başımızı ağrıttın. 

BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. 

KAMER GENÇ (Devamla) - Şimdi, ben, sizin o Sanayi Bakanınızı istifaya davet ediyomm. Bir 
memleketin hâkimine ve savcısına görevini yaptı diye buna "çete" diyemezsin sen, buna "çete" 
diyemezsin. Bu memlekette eğer siz hakikaten o Anayasa'ya göre yaptığınız yemine sadakat 
gösteriyorsanız, bakın, bu memleketi keyfi yönetenleri, bu memleketin malını talan edenlerden hesap 
sorun; sormazsanız yarın sizden sorarlar. 

Şimdi, Hazreti Peygamber Efendimiz diyor ki: "Sakın münafıklara inanmayın." diyor. Diyorlar 
ki: "Münafık kim?" Diyor ki: "Verdiği sözü tutmayan, yalan söyleyen ve devletin malına el 
uzatandır." diyor. 

AHMET YENİ (Samsun) - Evet, işte yalan söyleyen, iftira eden, yalan konuşan! 

KAMER GENÇ (Devamla) - İşte en büyük münafık sizlerden geliyor maalesef. 

AVNİ ERDEMİR (Amasya) - Münafık görmek istiyorsan aynaya bak. 

SONER AKSOY (Kütahya) - Münafık sensin. 

KAMER GENÇ (Devamla) - Ben burada, bakın, size bazı gerçekleri söylüyomm. Bu gerçeklere 
riayet edin. Yani şurada bir seneniz kaldı. Bence siz de vicdanınıza danışın. Bu memleketi bu kadar 
tehlikeye götürüyorsunuz, memleketi bir kardeş kavgasına doğm götürüyorsunuz, bunun önünü 
önleyin. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

SONER AKSOY (Kütahya) - Kardeş kavgası olsa sen göbek atarsın. 

- 5 7 5 -
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KAMER GENÇ (Devamla) - Bunun için maalesef bu memleket sizin zamanınızda büyük bir 
sıkıntıya düştü. 

Sayın Başkan, karar yeter sayısı istiyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Genç. 

Grup önerisini oylarınıza sunuyorum, karar yeter sayısı arayacağım: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Karar yeter sayısı vardır, öneri kabul edilmiştir. 

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

V.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

D) ÖNERGELER 

1.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, (2/526) esas numaralı Kanun Teklifi'nin 
doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/200) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

2/526 esas numaralı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifim, süresi içinde ilgili komisyonda görüşülmediğinden İçtüzüğümüzün 37. maddesi 
gereğince doğrudan gündeme alınmasını saygılarımla arz ederim. 26/10/2010 

Mehmet Serdaroğlu 

Kastamonu 

BAŞKAN - Teklif sahibi Kastamonu Milletvekili Sayın Mehmet Serdaroğlu, buyurun. (MHP 
sıralarından alkışlar) 

MEHMET SERDAROĞLU (Kastamonu) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; kredi 
kartı borçlarının tüketici kredisine çevrilmesiyle ilgili kanun teklifimin doğrudan gündeme alınması 
için söz aldım. Sizleri en iyi dileklerimle selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, yüzde 50'sinden fazlası yabancıların elinde olan bankacılık sistemimiz 
şeytanın dahi aklına gelmeyecek türlü türlü oyunlarla, Sülün Osman'ı bile gölgede bırakacak 
taktiklerle vatandaşlarımıza bir kredi kartı cehennemi yaşatmaktadırlar. 

Değerli milletvekilleri, kredi kartı cehenneminin zebaniliğini yapan bankalar yüzünden kararan 
hayatları, dağılan yuvaları, borç içinde yarınından ümidini kesmiş vatandaşlarımızı görmezden 
gelemeyiz. Hemen hemen her gün, aile facialarına neden olan bir kredi kartı mağduru haberini 
duymaktayız. Bakın, daha birkaç gün önce "kredi kartı faciası" adıyla, bir polisimiz eşini iki 
çocuğunun önünde öldürmüş ve intihar etmiştir. 

Bankalar, kanunen yasak olmasına rağmen, aklınıza gelemeyecek her yerde kredi kartı 
dağıtıyorlar. Kart dağıtırken vahşi kapitalizmin binbir pazarlama taktiğini ve tekniğini uyguluyorlar. 
Kart verdikleri müşterilerinin ödeme güçlerine, maaşlarına, yaşına başına bakmadan, yediden yetmişe 
yakaladıkları herkese kredi kartı dağıtıyorlar. İktidarınız sayesinde kazancıyla geçinemeyen 
vatandaşlarımız da maalesef bankaların tuzağına düşüyor. 

Değerli milletvekilleri, ülkemizde 26 milyon kişi, toplam 36 milyon kredi kartı kullanıyor. Kredi 
kartlarıyla 36 katrilyon liralık harcama yapılıyor. Bu rakamın 3 katrilyonu takipli olan, bankaların 
ümit kestikleri alacaklardır. İktidar, bankalara bu alacaklarını tahsil etme imkânını sağlamak için bir 
kanun çıkardı ama o zaman da söylediğimiz gibi, bu kanun hiçbir işe yaramadı. Sorun her geçen gün 
artarak büyümektedir. 
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Çok değerli milletvekilleri, asıl tehlike 3 katrilyonluk temerrütteki kart alacakları değil, asıl 
tehlike 14-15 katrilyonluk asgari tutan ödenerek çevrilmeye çalışılan kredi kartı borçlarıdır. 
Tefecilere, taklacılara borçlanarak, o karttan çekip başka bir karta yatırarak borcun asgarisini ödemeye 
çalışanların sayısı maalesef inanılmaz bir hızla artmaktadır. Hepsi bir bir, bunların, temerrüde 
düşmektedir. Eğer bunlara bir ödeme kolaylığı sağlanmaz ise 3 katrilyonluk kredi kartı batağı 20 
katrilyon liraya çıkacak, esas bomba da işte o zaman patlayacaktır. Kredi kartı bombası hem bankaları 
hem vatandaşlanmızı hem de bütün ekonomimizi vuracaktır. Bu çöküş sadece ekonomide olmayacak 
sosyal patlamalarla toplumsal sorunlara neden olacaktır. 

Çok değerli milletvekilleri, Ekonomiden Sommlu Başbakan Yardımcısı Sayın Ali Babacan da 
ve bankacılık sektörünün önde gelen yöneticileri de kredi kartı borçlarının tüketici kredisi çekilerek 
kapatılmasını öneriyorlar ama onlar da bilmiyorlar mı ki bankalar bu durumda olan vatandaşlanmıza 
maalesef tüketici kredisi vermiyor. Böylece bankalar borcunu ödeyemeyen kart sahibinin limitini 
artırarak vatandaşın kanını son damlasına kadar emmeye devam ediyorlar. 

Her geçen gün büyüyen kredi kartı borçlannın yeni intiharlara, aile facialanna, cinayetlere neden 
olmaması için yeniden yapılandınlarak tüketici kredisine çevrilmesi mutlaka gerekmektedir. İşte, 
kanun teklifimiz ile temerrüde düşsün veya düşmesin bütün kredi kartı borçlannı bankalann ortalama 
tüketici kredisi faizi üzerinden yirmi dört ay vade ile tüketici kredisine çevrilmesini istemekteyiz. 

Değerli milletvekilleri, buradan iktidarın siz sayın milletvekillerine sesleniyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. 

MEHMET SERDAROĞLU (Devamla) - Vatandaşlarımızı içine düştükleri kredi kartı 
cehenneminden kurtarmak için böyle bir ödeme kolaylığına şiddetle ihtiyaç vardır. Teklifimizin 
gündeme alınması ve yasallaşması vatandaşlanmız için bir umut olacaktır. Vereceğiniz her "Evet." 
oyu belki de bir can kurtaracaktır, "Hayır." oylannız ise cehennem ateşini daha da harlandıracaktır. 

Sizleri bankalann yanında değil, kredi kartı mağdurlarının yani vatandaşın yanında olmaya davet 
ediyor, bir kez daha saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Serdaroğlu. 

Denizli Milletvekili Sayın Emin Haluk Ayhan. (MHP sıralanndan alkışlar) 

EMİN HALUK AYHAN (Denizli) - Teşekkür ediyomm Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; İç Tüzük'ün 37'nci maddesine göre, Kastamonu 
Milletvekili Sayın Mehmet Serdaroğlu'nun, Banka Kartlan ve Kredi Kartlan Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin gündeme alınmasına ilişkin önerge hakkında söz almış 
bulunuyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Kredi kartları borçlarının tüketici kredisine çevrilerek yapılandınlması ve yirmi dört aya 
uzatılmasını teklif istiyor. 

Şimdi bakalım: 2005 yılından bu yana ferdi kredi borcunu ödememiş kişi sayısı 704.658. Bu sayı 
2005 yılında 7.781 imiş, 2009 yılında 436.907'ye yükselmiş. Kredi kartlanna gelince: 2005 yılından bu 
yana 1 milyon 390 bin 827 kişi kredi kartı borcunu ödememiş, 2005 yılında kredi kartlannı ödememiş 
kişi sayısı 82.635,2009 yılında ise 645.733 kişi. Hem ferdî kredi hem de kredi kartlan ödemeyenlerin 
sayısı 2 milyon 95 bin 485. Bu sayı 2005 yılında 90 bin 416,2009 yılında 1 milyon 82 bin 640 kişi. Bu 
sonuçlar neyi gösteriyor? AKP İktidannın ülkeyi, bireyleri ne hâle getirdiğini gösteriyor. 
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Şimdi, bu tablo, mutluluk tablosu mudur? AKP bu tablodan zevk mi almaktadır? Ülkemizde 
hane halklarının yüzde 53'ü elde ettiği gelirlerle geçimini zor karşılamaktadır. Araştırmalarda hane 
halklarının yüzde 10'u kazançlarıyla kolay geçindiğini söylüyor. O zaman yüzde 90'ı zor geçiniyor. 

2009 yılında bireyler daha ucuz ürün tüketmeye başlamış, yüzde 34'ü borçlanmış. Hane halkı 
faiz ödemeleri artıyor, hane halkı borcu artıyor. Faiz ödemelerinin hane halkı harcanabilir geliri 
içindeki payı artıyor. Hane halkı borçlarının hane halkı harcanabilir geliri içindeki payı da artıyor. 
Bireysel kredilerin hane halkı tüketim harcamaları içindeki payı artıyor. Firmaların temerrüde düşme 
oranlan artıyor. 

İşsizlerin sayısı 6 milyona dayanmış. İşsizlerin yüzde 75'inin sosyal güvencesi yok. İşsizlerin 
yüzde 23'ü altı ay, yüzde 40'ı son bir yıl içinde işsiz kalmış. 100 işsizin evinde 40'ı kirada oturuyor. 
100 işsizin evinin 40'ında çalışanı yok. 100 işsizin 50'si yirmi-otuz yaş grubu arasında. 100 işsizin 
93'ünün başka geliri yok. 100 işsizden 75'i vasıflı. 3 milyon kişi kredi takibinde. 

Takipteki krediler arttı mı? Arttı. Döneminizde ülkenin borçları ikiye katlandı mı? Katlandı. 
İşsizliği artırdınız mı? Artırdınız. 10 milyar TL olacak, dediğiniz bütçe açığı 50 milyar TL'nin üzerine 
çıktı mı? Çıktı. 50 milyar, dediğiniz cari açık 13 milyar dolar olunca sevinebildiniz mi? 
Sevinemediniz. Sosyal güvenlik açıkları arttı mı? Arttı. Mahalli idarelerin açıklan arttı mı? Arttı. 
Şimdi, bunda istismar var mı? Var. Yapıyor musunuz? Yapıyorsunuz. 2010 yılı programında 
yazmışsınız seçim öncesi lüzumsuz mahalli idareler harcamalarının olduğunu, hem de Bakanlar 
Kurulu kararı eklerinde. 

İhracat şubat ayının ilk beş gününde yüzde 400 arttı diyorsunuz, ilk iki ayda yüzde 1 azalıyor. 
İthalat aldı başını gidiyor. Dış ticaret açığı artışı şubatta yüzde 400'leri aşıyor. Çiftçinin ürünü para 
etmiyor. Desteklemelerde verilen sözler birbirini tutmuyor. Para eden et, vatandaşın iflası pahasına. 
Daha hedefler bu çatıda görüşülürken, hedeflerin... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. 

EMİN HALUK AYHAN (Devamla) - ...yüzde 25 altında gerçekleşecek diye bir sayın bakan 
söylüyor. 

Bankalardan krediyi kimler alıyor? Hükümete yakınlar alıyor. Çocuğunu dershaneye gönderip 
bin lirayı ödeyemeyen anne hapse giriyor, çocuğu buna dayanamayıp intihar ediyor. Bunda hiç mi 
uyguladığınız politikaların etkisi yok? Bundan hiç mi vicdanınız rahatsız olmuyor? 

Tabii ki önce Kürt, sonra demokratik, daha sonra millî birlik, ondan sonra Roman ve geleceği 
ne olduğu bilinmeyen açılım teraneleri var. Hükümet ne yaptığını bilmiyor, ne dediğini bilmiyor. 
Açılımı, Habur'daki olayları gördükten sonra her tarafınıza bulaştırdınız ve vazgeçtiniz. Rezillik diz 
boyu. Emekliye açılım yok, memura açılım yok, tüccara açılım yok, KOBİ'ye açılım yok, sanayiciye 
açılım yok, öğrenciye açılım yok, başörtülüye açılım yok, çiftçiye açılım yok. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

EMİN HALUK AYHAN (Devamla) - Hedefi yüzde 4 büyüme koyup, sonra "Yüzde 6 küçü
leceğiz." deyip, daha sonra "Yüzde 4,7 küçüldük." diye sevinenlere ne demeli? 

AHMET YENİ (Samsun) - Ne zaman bitecek Sayın Başkan? 

MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Sayın Ayhan, bir dakikalık ek süre de bitti. 

EMİN HALUK AYHAN (Devamla) - Daha bir dakika var. (AK PARTİ sıralarından gürültüler) 

- 5 7 8 -
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MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Bir dakika bitti. 

EMİN HALUK AYHAN (Devamla) - Bakın, hepimiz gerek kamu gerekse özel yatırımların 
nasıl azaldığını görüyoruz. Bu işsizliği çözecek mi? Yatırım olmayınca iş imkânı olur mu? 

HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) - Sayın Ayhan, süre bitti. 

AHMET YENİ (Samsun) - İkinci dakikan da bitti. 

EMİN HALUK AYHAN (Devamla) - Söylediklerimden çok mu rahatsız oluyorsunuz? 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Yıldız da uyarıyor sizi! 

EMİN HALUK AYHAN (Devamla) - Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun. 

Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 

E) DUYURULAR 

1.- (2/650) esas numaralı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 'nin, bazı üyelerin imzalarını geri almaları sonucu imza sayısı 
Anayasa'nın 175'inci maddesinde öngörülen sayının altına düştüğünden, ilk imza sahibine iade 
edildiğine ilişkin duyuru (4/201) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, (2/650) esas numaralı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, bazı üyelerin imzalarını geri 
almaları sonucu imza sayısı Anayasa'nın 175'inci maddesinde öngörülen sayının altına düştüğünden 
ilk imza sahibine iade edilmiştir. 

Bilgilerinize sunulur. 

Birleşime yarım saat ara veriyomm. 
Kapanma Saati: 19.47 
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BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 82'nci Birleşiminin 
Dördüncü Oturumunu açıyorum. 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmına geçiyoruz. 

IX.- SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, RTÜK'e alınan personele ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'tan sözlü soru önergesi (6/914) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet 
Çubukçu 'nun cevabı 

2.- Manisa Milletvekili Mustafa Enöz 'ün, yönetici atamalarıyla ilgili iddialara ilişkin sözlü soru 
önergesi (6/1395) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı 

3.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz 'ün, iptal edilen öğretim programlarına ilişkin sözlü soru 
önergesi (6/1413) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı 

4.- Kütahya Milletvekili Alim Işık 'ın, Kütahya 'daki okul eksikliklerine ilişkin sözlü soru önergesi 
(6/1426) ve Millî Eğitim Bakam Nimet Çubukçu 'nun cevabı 

5.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1469) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı 

6. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bilgisayar öğretmenlerinin sorunlarına ilişkin sözlü soru 
önergesi (6/1473) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı 

7.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan 'ın, Sırnak'taki okul ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi 
(6/1494) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı 

8.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Sırnak'taki öğretmenlerin ek ödenek ve lojman 
sorunlarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1495) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı 

9.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan 'ın, Şırnak 'taki öğretmen açığına ilişkin sözlü soru önergesi 
(6/1496) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı 

10.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan 'ın, Güçlükonak-Findik beldesindeki okul ihtiyacına ilişkin 
sözlü soru önergesi (6/1497) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı 

11.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan 'ın, Beytüşşebap 'taki okul ihtiyacına ilişkin sözlü soru 
önergesi (6/1498) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı 

12.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan 'ın, İdil'deki okul ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi 
(6/1500) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı 

13.-Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan 'ın, Uludere 'deki okul ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi 
(6/1501) Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı 

14.-Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş 'ın, bir sendika şube başkanı hakkında soruşturma 
açılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1503) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı 

- 5 8 0 -

DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati: 20.31 

BAŞKAN: Başkan Vekili Meral AKŞENER 

KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Harun TÜFEKÇİ (Konya) 
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75 . - Tokat Milletvekili Reşat Doğru 'nun, bir okulun sosyal tesis ihtiyacına ilişkin sözlü soru 
önergesi (6/1550) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı 

16.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru 'nun, taşımalı eğitim yapılan okullardaki bazı ihtiyaçlara 
ilişkin sözlü soru önergesi (6/1551) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı 

17.- Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, öğretmenlik mesleğine münhasır yasa yapılmasına 
ilişkin sözlü soru önergesi (6/1638) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı 

18.- Kütahya Milletvekili Alim Işık 'ın, öğretmen atamalarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1650) 
ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı 

19.-Kütahya Milletvekili Alim Işık 'ın, Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerine tek ders sınav hakkı 
tanınmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1654) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı 

20.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, sözleşmeli öğretmenlerin durumuna ilişkin sözlü soru 
önergesi (6/1658) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı 

21.- İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter'in, anadil eğitimi veren üniversitelere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1660) Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı 

22.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İLKSAN'ın bir ihalesine ilişkin sözlü soru önergesi 
(6/1703) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı 

23.-Niğde Milletvekili Mümin İnan 'ın, Niğde 'deki okul ve öğretmen ihtiyacına ilişkin sözlü soru 
önergesi (6/1748) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı 

24.- Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis'in, bir grup üniversite öğrencisi hakkında açılan 
soruşturmaya ilişkin sözlü soru önergesi (6/1755) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı 

25.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru 'nun, Tokat 'ın bazı ilçelerindeki yeni okul ihtiyacına ilişkin 
sözlü soru önergesi (6/1806) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı 

26.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, okullarda madde bağımlılığına karşı yürütülen 
çalışmalara ilişkin sözlü soru önergesi (6/1807) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Millî Eğitim Bakanı Sayın Nimet Çubukçu gündemin "Sözlü 
Somlar" kısmında yer alan somlardan 1 ,128,136,144,174,176,189,190,191,192,193,194,195, 
196, 230, 231, 297, 307, 309, 312, 314, 349, 383, 389, 431 ve 432'nci sıralardaki soruları birlikte 
cevaplandırmak istemişlerdir. 

Şimdi soruları sırasıyla okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Prof. Dr. Mehmet Aydın tarafından sözlü olarak 
cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Yaşar Ağyüz 

Gaziantep 

1. Radyo ve Televizyon Üst Kumlunun göreve başladığı 15.07.2005 tarihinden bugüne kadar var 
olan personele ilaveten kaç personel alınmıştır? 

Naklen alınan personel hangi kurumlardan alınmış ve özellikleri nedir? 

2. Bölge Müdürlüğü atamaları "Kurum içinde 5 yıl çalışmış olmak" koşuluna uygun olarak mı 
yapılmaktadır? 
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Görevden alınan ve yeni atananlar kimlerdir? Özellikleri nedir? 

3. Başkanlık Müşavirliğine atananların meslek, öğrenim ve tecrübe özellikleri nedir? 

4. İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı'nca dinleme ve kayıttan çıkarılan Radyolar var mıdır? 

Var ise hangi kriterlere göre çıkarılmıştır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Nimet Çubukçu tarafından sözlü olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mustafa Enöz 

Manisa 

Millî Eğitim Bakanlığında 657 sayılı DMK 76. maddesine dayanılarak onlarca eğitim kurumu 
yöneticisi ataması yapılmıştır. 

Tamamen keyfî olarak yapılan bu atamalar, eğitim kurumlarında büyük infial uyandırmış; 
öğrenci, veli ve öğretmenlerin tepkisine neden olmuştur. 

Sorular: 

1) Haksız ve liyakatsiz olarak yapılan bu atamalar sizce doğru mudur? Bu atamaları iptal etmeyi 
düşünüyor musunuz? 

2) 2005 ve 2006 yılında müdür yardımcılığı sınavını kazanıp, atama başvuruları alınan aday 
idarecilerin atamalarını ne zaman yapmayı planlıyorsunuz? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Nimet Çubukçu tarafından sözlü olarak 
cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Yaşar Ağyüz 

Gaziantep 

Danıştay 8. Dairesi Bakanlığınız döneminde değiştirilen öğretim programlarından bir kısmını 
iptal etti. 

Türkçe (1.2.4.5.Sınıflar) Hayat Bilgisi (1.2.3.Sınıflar) programlarının iptal edilmesi, Talim ve 
Terbiye Kurulu onay kararlarının iptali anlamına gelen bu yargı kararı, 

1) Öğretim programlarınızın yargıya taşınması ve iptali Bakanlığınız kadrolarının yaptığı 
yanlışlık sonucu mudur? 

2) Yaklaşık 5 milyon öğrenciyi ilgilendiren bu iptal üzerine yeni Eğitim-Öğretim döneminde 
aynı kitapları mı dağıtacaksınız? 

3) Yargı kararma uyup aynı kitapları dağıtmayacaksanız nasıl bir karar alacaksınız? 

4) Talim-Terbiye Kurulu Başkanlarının ve İlköğretim Genel Müdürünün yaşanan istifalarının bu 
konuyla ilgisi var mıdır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda belirtilen sorularımın, Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet Çubukçu tarafından sözlü 

olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim. 

Prof. Dr. Alim Işık 

Kütahya 
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Birçok ilimizde olduğu gibi Kütahya ilimizde de okullaşma oranı ne yazık ki beklenen düzeyde 
değildir. Kütahya ilinde ilköğretim ve ortaöğretimde ihtiyaç duyulan okulların yapımına yönelik 
olarak; 

1. Bakanlığınız 2009 yılı programında Kütahya ilinde hangi ilköğretim ve ortaöğretim 
okullarının yapımına başlanacaktır? Bu okul inşaatlarının muhtemel tamamlanma tarihleri nasıldır? 

2. Aslanapa ilçesinde aynı binada eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren ilköğretim ve 
ortaöğretim okullarının ayrılarak kendi binalarında eğitim öğretim yapmaları ne zaman 
sağlanabilecektir? 

3. Çavdarhisar ilçemizde ihtiyaç duyulan ortaöğretim binası ne zaman yapılabilecektir? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıda belirtilen sorularımın, Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından sözlü olarak 
cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim. 

Prof. Dr. Alim Işık 

Kütahya 

Ülkemizde uzun yıllardır oluşturulmaya çalışılan üniversite-sanayi işbirliği konusunda hâlâ 
istenen düzeyde bir işbirliği kurulamamıştır. Bu konuda yaşanan en önemli sıkıntılardan başında, 
sanayi kuruluşlarıyla ortak araştırma yapan üniversite öğretim üyelerinin Döner Sermaye 
gelirlerinden yapılan kesintinin fazla olması ve birçok teknoparkın faaliyete geçirilememesi 
gelmektedir. Bu konuyla ilgili olarak; 

1. Sanayi işletmelerimizle ortak araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan üniversite öğretim 
elemanlarının Döner Sermaye gelirlerinden yapılan kesintinin azaltılması konusunda bir çalışmanız 
var mıdır? Varsa çalışma ne aşamadadır ve ne zaman uygulamaya geçebilecektir? 

2. Üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi ve yaşanan sorunların giderilmesi konusunda 
Hükümetinizin eylem planı nasıldır? Bu konuda hangi tedbirler alınmış ya da alınmaktadır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıda belirtilen somlarımın, Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet Çubukçu tarafından sözlü 
olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim. 

Prof. Dr. Alim Işık 

Kütahya 

Bakanlığınıza bağlı okullarda bilgisayar öğretmeni olarak görev yapan öğretmenlerin diğer 
öğretmenler gibi yaz tatili yapamadıkları, okul döneminde yoğun olarak çalıştırıldıkları halde yaz 
döneminde de formatör olarak görevlendirildikleri yönünde iddialar ve rahatsızlıklar söz konusudur. 
Bu konuyla ilgili olarak; 

1. Bakanlığınız bünyesinde bilgisayar öğretmeni olarak görev yapan kaç kişi bulunmaktadır? 
Bunların ortalama aylık ders yükü ne kadardır? 

2. Bilgisayar öğretmenlerinin yazın tatil dönemlerinde de formatör, laboratuvar memurluğu vb. 
gibi işlerde görevlendirildikleri iddiaları doğru mudur? Doğm ise bu tür görevlendirmeler normal 
midir? 

3. Bilgisayar öğretmenlerinin sorunlarının çözümüne yönelik olarak bakanlığınızca alman 
tedbirler nelerdir? Bu konuda bir çalışmanız olmuş mudur? 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın, Millî Eğitim Bakanı Sayın Nimet Çubukçu tarafından, Anayasa'nın ve 
İçtüzüğün 98 nci maddesi uyarınca sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 23.06.2009 

Hasip Kaplan 

Şırnak 

Şırnak ilinde Anadolu Öğretmen Lisesi IMKB tarafından yapıldı, Şırnak Üniversitesine verildi. 
Şu anki bina fiziki şartları yetersiz, pansiyonu da yok. 

Soru: 

1) Anadolu Öğretmen Lisesi ile hâlâ binası olmayan İmam Hatip Lisesi, Ticaret Meslek Lisesi 
ve ihtiyaç duyulan Kumçatı ile Balveren belde liseleri ile ihtiyacı olan Bahçelievler, Yeni ve 
Gündoğdu mahalleleri, Yeniaslanbaşer köyünün okulları ne zaman yapılacak? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın, Millî Eğitim Bakanı Sayın Nimet Çubukçu tarafından, Anayasa'nın ve 
İçtüzüğün 98 nci maddesi uyarınca sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 23.06.2009 

Hasip Kaplan 

Şırnak 

Şırnak ilinde 2184 kadrolu, 1476 sözleşmeli, 198 asker öğretmen çalışmaktadır. Toplam 3858 
öğretmen çalışırken mevcut açık 1485'tir. Gelen öğretmen sayısı 1482 olup ayrılan öğretmen sayısı 
882'dir. 

Soru: 

1) İlköğretimde en büyük sorun öğretmen sirkülasyonu, ek ödeme yapılmayan öğretmenlerin en 
büyük sorunu konut sorunu. Öğretmenlere lojman çalışması ve ek ödeme için bir çalışma yapılmakta 
mıdır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın, Millî Eğitim Bakanı Sayın Nimet Çubukçu tarafından, Anayasa'nın ve 
İçtüzüğün 98 nci maddesi uyarınca sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 23.06.2009 

Hasip Kaplan 

Şırnak 

Şırnak ilinde 2184 kadrolu, 1476 sözleşmeli, 198 asker öğretmen çalışmaktadır. Toplam 3858 
öğretmen çalışırken mevcut açık 1485'tir. 

Soru: 

1) Şırnak ilinde 1485 öğretmen açığı bulunmasına rağmen, neden öğretmen tayinleri 
yapılamamaktadır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın, Millî Eğitim Bakanı Sayın Nimet Çubukçu tarafından, Anayasa'nın ve 
İçtüzüğün 98 nci maddesi uyarınca sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 23.06.2009 

Hasip Kaplan 

Şırnak 
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Güçlükonak ilçesinde Fındık beldesinde bir genel lise ihtiyacı bulunmakta, ayrıca ilçe 
merkezinde iki ilköğretim okuluna ihtiyaç vardır. 

Soru: 

1) Bu okulların açılması için bir çalışma yapılmakta mıdır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın, Millî Eğitim Bakanı Sayın Nimet Çubukçu tarafından, Anayasanın ve 
İçtüzüğün 98 nci maddesi uyarınca sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 23.06.2009 

Hasip Kaplan 

Sımak 

Beytüşşebap ilçesinde genel lise binası yeni yapıldı, ancak Başaran köyü civarında bir pansiyonlu 
genel lise açılırsa çevre köylerdeki öğrencilerin ihtiyacı karşılanacak. İlçe merkezinde de bir 
ilköğretim okuluna ihtiyaç var. 

Som: 

1- İhtiyaç duyulan okulların açılması düşünülmekte midir? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki somlarımın, Millî Eğitim Bakanı Sayın Nimet Çubukçu tarafından, Anayasanın ve 
İçtüzüğün 98 nci maddesi uyarınca sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 23.06.2009 

Hasip Kaplan 

Sımak 

İdil ilçesinde Anadolu Lisesi binası yok, Endüstri Meslek Lisesi laboratuvar-atölye ve bölümleri 
eksik. İlçenin bir kız meslek lisesine ihtiyacı var. Öğrenci sayısı fazla ve iki İlkokula daha ihtiyaç var. 

Som: 

1- Söz konusu okulları ne zaman açmayı düşünüyorsunuz? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki somlarımın, Millî Eğitim Bakanı Sayın Nimet Çubukçu tarafından, Anayasanın ve 
İçtüzüğün 98 nci maddesi uyarınca sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 23.06.2009 

Hasip Kaplan 

Sımak 

Uludere ilçesinde Lise eskimiş ve ihtiyaca cevap vermiyor, yeni bir ilköğretim okuluna ihtiyaç var. 

Som: 

1- Uludere ihtiyacı olan okulları ne zaman yapmayı düşünüyorsunuz? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki somlarımın, Millî Eğitim Bakanı Sayın Nimet Çubukçu tarafından sözlü olarak 
yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 23.06.2009 

Mehmet Nezir Karabaş 

Bitlis 

Bitlis Eğitim-Sen şubesinin 17.03.2009 tarihinde düzenlediği etkinlikten dolayı Bitlis Valiliğince 
şube başkanı hakkında soruşturma açılmıştır. 
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Soru 1- Etkinliğe, DTP il başkanı, il yöneticisi ve belediye başkan adayının katılımı konusunda 
yasalarımızda herhangi bir kısıtlama var mıdır? 

Soru 2- Şube başkanının yaptığı açılış konuşmasında, demokratik ve hukuk sınırları içinde 
kalmak koşulu ile toplumu ilgilendiren konularda görüş beyan etmesi ve yerel yönetim 
uygulamalarından memnuniyetsizliğini belirtmesi, yasal mevzuatımıza göre sakıncalı mıdır? 

Soru 3 - Adalet ve Kalkınma Partisini, kısaltılmış olarak AKP diye telaffuz eden şube başkanının 
bu söylemi "Edepsizlik" olarak nitelendirilmesi dışında yasal mevzuatımızda bir müeyyideye tabi midir? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu tarafından sözlü olarak cevaplan
dırılmasını arz ederim. 

Dr. Reşat Doğru 

Tokat 

Soru: Tokat ili Merkez Mehmet Özgün İlköğretim Olculu taşıma uygulanan okullardandır. 
Buraya öğrenciler için sosyal tesisler yapmayı düşünüyor musunuz? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı Sayın Nimet ÇUBUKÇU tarafından sözlü olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

Dr. Reşat Doğru 

Tokat 

Soru: Millî Eğitim Bakanlığı olarak verilen karar gereği ilköğretim öğrencileri taşıma ile öğretim 
yapılmaktadır. Ancak taşıma yapılan okullarda öğrenciler sosyal ihtiyaçlarını gidermek için bir yer 
tespit edilmemiştir. Öğrenciler yemeklerini sınıflarda yemekte, dinlenmek için bir yer 
bulunmamaktadır. Bu da mağduriyete sebep olmaktadır. Bu konuda ülke genelinde bütün okullarda 
bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı Sayın Nimet Çubukçu tarafından sözlü olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kürşat Atılgan 

Adana 

Soru: 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü ne yazık ki içimiz buruk olarak kutlayacağız. Çünkü 
öğretmenlerimizin sorunları her geçen gün katlanarak artmaktadır. Öğretmenlerin aldıkları ücretler 
onların görev harici işler yapmalarına neden olmaktadır. Bu sebeple öğretmenlerimizin gerek sayı 
olarak kamu içindeki hatırı sayılır oranları ve gerekse öğretmenlik mesleğinin kutsiyeti bakımından 
içinde bulundukları durumdan kurtarılmaları için çalışma esaslarını ve özlük haklarını düzenleyecek 
ayrı ve müstakil bir yasanın çıkartılması düşünülmekte midir? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıda belirtilen sorularımın, Millî Eğitim Bakanı Sayın Nimet Çubukçu tarafından sözlü 
olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim. 

Prof. Dr. Alim Işık 

Kütahya 
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Ülke genelinde çalıştırılmak üzere Bakanlığınızca 2009 yılı içinde 10.000 öğretmen atanacağına 
ilişkin basın ve medyada yer alan haberlerle ilgili olarak; 

1. Söz konusu atamalar için hangi dallara kaçar kişilik kontenjan ayrılmıştır? Bu dallara 
yapılacak atamalara sözleşmeli mi yoksa daimi kadrolu mu olacaktır? 

2. Atamaların yapılacağı kadrolardan bir kısmının daha önce sözleşmeli olarak atanmış 
öğretmenlerin daimi kadroya aktarılması için kullanılacağı iddiaları doğru mudur? Doğru ise kaç 
adet kadro bu amaçla kullanılacaktır? 

3. Halen ülkemizde toplam kaç öğretmen adayı gencimiz bulunmaktadır? Bu gençlerimizin 
branşlara göre dağılımı nasıldır? Ülkemizin öğretmen ihtiyacının branşlara göre dağılımı nasıldır? 

4. Bakanlığınızca sözleşmeli ve ücretli öğretmenlik uygulamasına ne zaman son verilecektir? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıda belirtilen somlarımın, Millî Eğitim Bakanı Sayın Nimet Çubukçu tarafından sözlü 
olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim. 

Prof. Dr. Alim IŞIK 

Kütahya 

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinde okuyan ve mezuniyet aşamasına gelmiş çok 
sayıda öğrencimizin, öğrenim sürelerinin uzamaması ve normal suresi içerisinde kayıtlı oldukları ön 
lisans veya lisans programlarından mezun olarak diplomalarını alabilmeleri için diğer örgün Yüksek 
Öğretim Kurumlarında olduğu gibi tek ders sınavı hakkının tanınması yönünde talepleri 
bulunmaktadır. Bu konuyla ilgili olarak; 

1. Halen A.Ü. Açık Öğretim Fakültelerine kayıtlı öğrencilerimizden kaçı tek dersten dolayı 
normal öğrenim sürelerini uzatmış durumdadırlar? 

2. Bu dummdaki öğrencilerimize örgün öğretim programlanndaki uygulamaya benzer şekilde 
tek ders sınav hakkı tanınabilir mi? 

3. Bu konuda bakanlığınızca yürütülen bir çalışma var mıdır? Varsa çalışma ne aşamadadır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıda belirtilen somlarımın, Millî Eğitim Bakanı Sayın Nimet Çubukçu tarafından sözlü 
olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim. 

Prof. Dr. Alim IŞIK 

Kütahya 

Bakanlığınız bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam 
edilen Sözleşmeli Öğretmenlerin kadroya geçirileceği yönünde yapılan açıklamaların ardından bu 
dummdaki çalışanların beklenti içine girdikleri bilinmektedir. Bu konuyla ilgili olarak; 

1. Hâlen Bakanlığımız Merkez ve Taşra Teşkilatında sözleşmeli olarak görev yapan kaç 
öğretmen bulunmaktadır? 

2. Bu öğretmenlerin kadrolu eşdeğerlerine göre mali, özlük ve sosyal haklar açısından hangi 
kayıpları veya mağduriyetleri söz konusudur? 

3. Sözleşmeli öğretmenlerin kayıp veya mağduriyetlerinin giderilmesi ve daimi kadrolara 
atanmaları yönünde Bakanlığınızca yürütülen bir çalışma var mıdır? Varsa çalışmanın içeriği ve 
uygulama planı nasıldır? 
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25.11.2009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına, 

Aşağıda yer alan sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından sözlü olarak 
yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 

Fatma Nur Serter 

İstanbul 

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına resmi dilimiz olan Türkçe yanında seçmelik ders olarak 
anadil eğitimi veren YÖK kapsamında kaç tane üniversite ya da üniversiteye bağlı kuruluş vardır? 

2. Bu eğitimi veren hangi üniversitelerdir ya da üniversitelere bağlı hangi kuruluşlardır? 

3. Bu eğitimin yasal dayanakları nedir? 

4. Bu üniversite ya da bağlı kuruluşlarda anadil eğitimi veren kaç öğretim üyesi vardır, bunlar 
kimlerdir? 

5. Bu üniversitelerde ya da bağlı kuruluşlarda anadil eğitimi veren öğretim üyeleri hangi yasa 
kapsamında istihdam edilmişlerdir. 

6. Bu üniversitelerde ya da bağlı kuruluşlarda anadil eğitimi alan kaç öğrenci vardır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na 

Aşağıdaki sorularımın aracılığınızla Millî Eğitim Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandı
rılmasını arz ederim.31.12.2009 

Kamer Genç 

Tunceli 

İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) tarafından 20.10.2009 
tarihinde ihaleye çıkarılan Sosyal Tesis Binası Yapım İşine iştirak eden Zy İnş. Taah. Turz. San. ve 
Tic. Ltd. Şti. ve Çözüm Mühendislik Mim. İnş. Ltd. Şti. tarafından en uygun teklif verilmiştir. 

Söz konusu yapım işi, en uygun teklif rakamı 2.952.002,41- TL olmasına rağmen altıncı sıradaki 
3.698.000,00- TL teklif veren bir İnş. A.Ş.'ne verilmiştir. Aradaki sandığın zararı olan rakam ise 
880.272,20- TL'dir. 

1- İhale en ucuz ve uygun fiyatı veren firma yerine neden daha pahalı fiyat veren firmaya 
verilmiştir? 

2- Burada kurumu zarara sokan yöneticiler hakkında ne gibi işlem yapmayı düşünüyorsunuz? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki yazılı sorumun Millî Eğitim Bakanı Sn. Nimet Çubukçu tarafından sözlü olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını arz ederim. 

Mümin İnan 

Niğde 

Soru 1- Ülkemizde kaç kişiye bir kütüphane düşmektedir? 

Soru 2- Niğde ilimizin 2010 yılı, Okul ve Öğretmen ihtiyacı ne kadardır? Okul ihtiyacının 
karşılanması için bütçeden ne kadar ödenek ayrılmıştır? 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na 

Aşağıdaki sorularımın, Millî Eğitim Bakanı Sn. Nimet Çubukçu tarafından Anayasanın 98 ve 
İçtüzüğün 98. maddeleri gereğince, sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

19.01.2010 

Şerafettin Halis 

Tunceli 

17.11.2009 tarihinde, İstanbul - Mecidiyeköy metrobüs durağında otobüs zamlarını protesto 
eden grubun arasında oldukları iddiasıyla, Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerine okul idaresi 
tarafından soruşturma açılmıştır. 

Ulaşım temel insan haklarından biridir. Bu hakka sahip çıkmak, hakkı engelleyen aşın bir zammı 
protesto etmek de, her insanın hakkı ve görevidir. Bu hakkı kullanmak, kısıtlı olanaklar içindeki 
öğrenciler ve yoksullar için daha da önem arz eder. 

Kaldı ki, İstanbul 10. İdare Mahkemesi de, protesto edilen yüzde 33Tük zammı "Sosyal adalete 
aykın" bularak iptal etmiştir. 

Bu bilgiler ışığında; 

1) Okul kampusu dışında demokratik bir eyleme katılan öğrencilere, okul idaresi hangi hakla, 
hangi yasaya göre soruşturma açabilir? 

2) Bunun bir hukuksuzluk olduğunu kabul ediyor musunuz? Konuyla ilgili ne yapmayı 
düşünüyorsunuz? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet Çubukçu tarafından sözlü olarak 

cevaplandırılmasının teminini arz ederim. 

Dr. Reşat Doğru 

Tokat 

Som: Tokat ili Erbaa, Niksar, Turhal, Zile ilçelerindeki okullarda sınıflar aşın kalabalık olup 
eğitim ve öğretim sağlıklı bir şekilde yapılamamaktadır. Bu ilçelerde yeni okullar açmayı planlıyor 
musunuz? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet Çubukçu tarafından sözlü olarak 

cevaplandınlmasının teminini arz ederim. 

Dr. Reşat Doğru 

Tokat 

Som: Ülkemizde madde bağımlılığı ve uyuşturucu kullanımı günden güne artmaktadır. Konunun 
öneminden dolayı Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda bu konu ile ilgili öğrenciler ve velileri 
aydınlatıcı, uyancı çalışmalar yaptırılmakta mıdır? Okullardaki madde bağımlılığı ve uyuşturucu 
kullanımı ile ilgili istatistiki bilgi var mıdır? 

BAŞKAN - Sayın Bakan, buyurun. (AK PARTİ sıralanndan alkışlar) 

Otuz bir dakika süre veriyorum size. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NİMET ÇUBUKÇU (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
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Gaziantep Milletvekili Sayın Yaşar Ağyüz'ün sözlü olarak cevaplandırılmasını istediği (6/914) 
esas numaralı soru önergesini cevaplandırmak üzere söz almış bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna 2005 ve 2010 tarihleri arasında açıktan ve naklen toplam 108 
kişinin ataması yapılmış olup bu sayı hâlen görev yapan personeli kapsamamaktadır. Bu kişilerden 
60'ını 2007 yılında gerçekleştirilen sınav sonucu ataması yapılan uzman yardımcıları oluşturmaktadır. 
Uzman yardımcıları dışında kalan 48 kişi ise kamu kurum ve kuruluşlarından naklen ve açıktan atama 
suretiyle Üst Kurulun çeşitli kadrolarına atanmışlardır. 

Bölge müdürlerinden İzmir Bölge Müdürü Cengiz Karakaşoğlu'nun bu göreve ilk atanması 
2001 tarihinde yapılmış olup atama tarihi itibarıyla Üst Kuruldaki hizmeti yaklaşık yedi yıldır. 
İstanbul Bölge Müdürü Ebubekir Akkaymak'ın ise 2005 tarihinde Üst Kurula daire başkan yardımcısı 
olarak, boş bulunan müdür kadrosuna bölge müdürü olarak ataması yapılmıştır. Söz konusu atamalar 
3984 sayılı Kanun'un 2002 tarih ve 4756 sayılı KanunTa değişik 15'inci maddesinin beşinci 
fıkrasındaki "Daire başkanları ve daha üst düzeydeki görevliler Kurul Başkanının önerisi ve Üst 
Kurulun kararı ile atanır." hükmü uyarınca Üst Kurul ve Üst Kurul Personel Yönetmeliği'nin 62'nci 
maddesi esasları göz önünde bulundurularak yapılmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Manisa Milletvekili Sayın Mustafa Enöz'ün (6/1395) esas 
numaralı soru önergesini cevaplandırıyorum: 13/8/2009 tarihli ve 27318 sayılı Resmî Gazete'de 
yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlan Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine 
İlişkin Yönetmelik'in geçici 2'nci maddesinde "Bu Yönetmeliğin 34'üncü maddesiyle yürürlükten 
kaldınlan yönetmelik çerçevesinde müdür yardımcılığı seçme sınavında başarılı olanlardan herhangi 
bir eğitim kurumu müdür yardımcılığına atanamayanlann kazanılmış hakları saklıdır." hükmüne yer 
verilmiştir. Bu hüküm çerçevesinde Yönetmelik'in uygulama kılavuzunda yöneticilikleri boş bulunan 
ve eğitim kurumlarına atamaya ilişkin takvim belirlenmiş, söz konusu takvime göre ülke genelinde 
2005 yılında yapılan müdür yardımcılığı seçme sınavında söz konusu yargı kararlarına bağlı kalarak 
2008 yılında yapılan son değerlendirmelerde başarılı olup bugüne kadar herhangi bir nedenle 
yöneticiliğe asaleten atanamayanlar ile 2009 yılında müdür yardımcılığı sınavında başanlı olanlann 
başvuruları birlikte alınarak puan üstünlüğüne göre atamaları gerçekleştirilmiştir. Diğer taraftan, 
2006 yılında yapılan müdür yardımcılığı seçme sınavının geçerlilik süresi bittiğinden bu sınava dayalı 
müdür atamaları gerçekleştirilememektedir. 

Gaziantep Milletvekili Sayın Yaşar Ağyüz'ün (6/1413) esas numaralı soru önergesini 
cevaplandırıyorum: Bir öğrenci velisince yeni öğretim programlarından dolayı öğrencisinin başarısız 
olduğu iddiasıyla ilköğretim hayat bilgisi, matematik, sosyal bilgiler, Türkçe ve fen-teknoloji dersleri 
hakkında açılan dava kapsamında söz konusu öğrencinin not ortalamasının 4.66 olduğu, dolayısıyla 
programlarla ilgili iddia edilen hususun teyit edilmediği de mahkeme kararından anlaşılmaktadır. 

2009-2010 eğitim öğretim yılı için dağıtılan ders kitaplarında hazırlanan bu yeni programla 
uyumlu programlardır. 

Konuya ilişkin durum belirtilenlerden ibaret olup, bunun dışındaki değerlendirmelerin gerçekle 
ilgisi bulunmamaktadır. 

Kütahya Milletvekili Sayın Alim Işık'ın (6/1426) esas numaralı soru önergesini 
cevaplandırıyorum: Bu ilimizde yürütülen soruya konu projeler kapsamında 21 okul, 4 ilköğretim 
okuluna ek derslik yapımı yer almakta olup, 2009 yılı programlarında bunların ikisi hariç tamam
lanma tarihleri 2009 ve 2010'dur. 
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Aslanapa İlköğretim Okulu 12 derslik olarak 2009 yılı İl İlköğretim Yapım Programı'na alınmış 
olup 2011 yılında tamamlanmasını müteakip ilköğretim ve ortaöğretim ayrılarak kendi binalarında 
eğitim ve öğretime devam edeceklerdir. 

Diğer taraftan, her yıl, Kütahya ili de dâhil olmak üzere bütün illerimizin yatırım ihtiyaçları 
ihtiyaç ödeneklerine göre değerlendirilecektir. 

2010 yılı devlet yatırım programında Çavdarhisar ilçesinde konuya soru bir yatırım programımız 
da yer almamaktadır. 

Kütahya Milletvekili Sayın Alim Işık'ın (6/1469) esas numaralı soru önergesini 
cevaplandırıyorum: Konuya ilişkin Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığınca verilen bilgiye göre, 
sanayi işletmelerimizde ortak araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan üniversitelerimiz 
elemanlarının döner sermaye gelirleriyle ilgili düzenlemeler Maliye Bakanlığı tarafından 
yapılmaktadır. Üniversite ve sanayi iş birliğinin geliştirilmesi için, yaşanan sorunların giderilmesi 
için Bakanlar Kurulu ekinde KOBİTere sağlanan ARGE destekleri etkinleştiriliyor ve 
yaygınlaştırılmaktadır. 

Yine Sayın Alim Işık'ın (6/1473) esas numaralı soru önergesini cevaplandırıyorum: Resmî 
eğitim kurumlarımızda bilişim teknolojileri alanında, 10.309 kadrolu, 1.350 sözleşmeli olmak üzere 
11.659 bilişim teknolojileri öğretmeni görev yapmaktadır. Bilişim teknolojileri öğretmenleri, görev 
yaptıkları okulların özelliği, alanları itibarıyla genel bilgi ve meslek dersleri öğretmeni, atölye ve 
laboratuvar öğretmeni olarak görev yapmaktadırlar ve bilişim teknolojileri formatör öğretmenleri 
illerde altışar aylık görevlendirmelerle çalışmaktadırlar, kurs ve seminerler düzenlemekle de 
yükümlüdürler. Okulların gerekli tedbirleri almak kaydıyla bu öğretmenlerin yarıyıl ve yaz 
tatillerinden yararlandırılmalarında herhangi bir sakınca görülmemektedir. Bunların laboratuvar 
memuru olarak görevlendirilmesi gibi bir durum da söz konusu değildir. 

Sayın Hasip Kaplan'ın (6/1494) esas numaralı soru önergesini cevaplandırıyorum: Şırnak 
Anadolu Öğretmen Lisesi binası, üniversitenin yeni açılmış olması ve acil ihtiyacı bulunması 
nedeniyle geçici olarak tahsis edilmiştir ve merkez imam- hatip lisesi, mahallî imkânlarla on altı 
derslikli bir hizmet binası yapılarak geçici olarak kabulü yapılmıştır. Ticaret meslek lisesi için 
Valilikten Bakanlığımıza intikal eden bir yatırım programı yer almamaktadır, böyle bir talep yoktur. 
Valilikten alınan bir başka bilgiye göre Bahçelievler ve Yeni Mahalle'de yapımına başlanan birer 
ilköğretim okulunun inşaatları da bitirilmiş olup geçici kabul aşamasındadır. Ayrıca Gündoğdu 
Mahallesi'nde mevcut on iki derslikli prefabrik okul yıkılarak yerine yirmi dört derslikli ilköğretim 
okulu yapılması kararlaştırılmış, ihale sürecindedir. Yeniaslanbaşar köyünde ise bir adet sekiz derslikli 
okul mevcut iken ikinci bir sekiz derslikli ilköğretim okul inşaatı bitirilmiş, geçici kabul 
aşamasındadır. 

Sımak Milletvekili Sayın Hasip Kaplan'ın (6/1495) esas numaralı som önergesini 
cevaplandırıyorum: Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarının ihtiyacı kadrolu, sözleşmeli, 
ücretli ve vekil öğretmenler kanalıyla giderilmektedir. Zorunlu hizmet bölgesi kapsamında bulunan 
Sımak ilinin öğretmen ihtiyacı da her yıl Bakanlığımızca gerçekleştirilen ilk defa öğretmen alımları, 
isteğe bağlı ve zomnlu nakil dönemlerinde ve yer değiştirmelerle karşılanmaya çalışılmaktadır. 

Bakanlığımızca 2010 yılı ilköğretim yapım programında yer alan Sımak Valiliğine toplam 
6 milyon 538 bin TL ödenek tahsis edilmiş olup bütün eğitim giderleri İlköğretim ve Eğitim 
Kanunu'nun 76'ncı maddesi gereği oluşturulan bütçeden karşılanmak üzere planlanmakta ve 
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uygulanmaktadır. Sımak Valiliğinden alınan bilgiye göre beş ayrı yerleşim yerine ikişer daireli lojman 
inşaatı da yapılmış ve TOKİ tarafından ilin merkez ilçe bünyesinde yapımına başlanan konutlardan 
100'ünün öğretmenlerin hizmetlerinde kullanılmak üzere tahsisi talebinde bulunuldu. 

Kumçatı beldesinde İstanbul Sanayi ve Ticaret Odası tarafından sekiz daireli öğretmen lojmanın 
yapımının da proje aşamasında olduğunu ifade etmek isterim. 

Şırnak Milletvekili Sayın Hasip Kaplan'm (6/1496) esas numaralı soru önergesini 
cevaplandırıyorum: Bakanlığımıza bağlı öğretmen ihtiyacı, az önce de söylediğim gibi, İLSİS norm 
kadro modülündeki bilgiler de dikkate alınarak dengeli bir şekilde giderilmeye çalışılmaktadır. 

Yine, Şırnak Milletvekili Sayın Hasip Kaplan'ın (6/1497) esas numaralı soru önergesini 
cevaplandırıyorum: Fındık beldesi, genel lise açılması şartlarını taşımamaktadır. Beldede ilköğretim 
okulu son sınıfların öğrenci sayısı 17'dir. Öğrencilerin istemesi hâlinde pansiyonlu liselere 
yerleştirilecektir. 

Yine, Güçlükonak ilçe merkezinde biri 10, diğeri 8 derslikli olmak üzere toplam öğrenci sayısı 
480 olan iki ilköğretim okulu bulunduğu ve ilköğretim okuluna bu bölgelerde de ihtiyaç olmadığı 
belirtilmiştir. 

Şırnak Milletvekili Sayın Hasip Kaplan'ın (6/1498) esas numaralı soru önergesini 
cevaplandırıyorum: Şırnak ili Beytüşşebap ilçesinin okul ve derslik ihtiyacını karşılamak üzere devlet 
yatırım programı kapsamında yaptırılan lise tamamlanmış, eğitim ve öğretime açılmıştır. İlçede 
derslik ihtiyacı bulunmamaktadır. Ancak, Başaran köyü de lise açılması kapsamında uygun şartlan 
taşımıyor ama yirmi dört derslikli bir ilköğretim okulu tamamlanmıştır. 

Şırnak Milletvekili Sayın Hasip Kaplan'ın (6/1500) esas numaralı soru önergesini 
cevaplandırıyorum: Bu ilçede de yirmi dört derslikli eğitim öğretim binası ve atölyeden oluşan 
Endüstri Meslek Lisesinin inşaatı devam etmektedir. 

İdil Anadolu Lisesi 2006-2007 yılında hizmete açılmış olup şu anda bir bina ihtiyacı 
bulunmamaktadır. Çok Programlı Lise, Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne göre faaliyette 
bulunmakta olup erken çocukluk eğitim dalıyla ilgili genel lise programı bulunmaktadır zaten. 

Sayın Hasip Kaplan'ın (6/1501) esas numaralı soru önergesini cevaplandırıyorum: 
Bakanlığımızca liselerin onarımında kullanılmak üzere Şırnak Valiliğine ödenek gönderilmiş olup, 
Bakanlığımıza intikal eden herhangi bir yeni lise yapılması teklifi de bulunmamaktadır. 

Valilikten alınan bilgiden, yine ilçe merkezindeki dört ilköğretim okulu ve lisede eğitim ve 
öğretimin sürdürüldüğü, eğitime engel bir durumun bulunmadığı, ilçenin coğrafi durumu nedeniyle 
de arsa problemi bulunduğu ve arsa sorununun çözümü durumunda da ilköğretim okulunun yapılacağı 
anlaşılmaktadır. 

Bitlis Milletvekili Sayın Mehmet Nezir Karabaş'ın (6/1503) esas numaralı soru önergesini 
cevaplandırıyorum: Bitlis Valiliğinden alınan bilgiye göre 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikalan 
Kanunu'nda, düzenlenen etkinliklere siyasi parti temsilcilerinin katılamayacağı hususunda bir 
düzenleme bulunmadığını ancak söz konusu kişinin Eğitim-Sen Şube Başkanlığının yanı sıra fiilen 
öğretmenlik de yaptığı ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olduğu, dolayısıyla hakkında 
gerçekleştirilen soruşturmanın 657 sayılı Devlet Memurlan Kanunu'na uygun olduğu ve eyleminin 
sübuta erdiği anlaşılmaktadır. 
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Tokat Milletvekili Sayın Reşat Doğru'nun (6/1550) esas numaralı soru önergesini 
cevaplandırıyorum: 222 sayılı İlköğretim Kanunu gereği ilköğretim yatırımları valiliklerin 
sorumlulukları ve yetkisinde planlanmakta ve gerçekleştirilmektedir. Tokat Valiliğinden alman bilgiye 
göre ilde doksan taşıma merkezi bulunduğu, okullarda öğle yemeği için oluşturulan uygun ortamlarda 
yemek verildiği, bütçe imkânları doğrultusunda öncelikle derslik alanların iyileştirilmesi ve daha 
sonra sosyal alanların iyileştirilmesi yönünde çalışmaların sürdüğü bildirilmektedir. 

Tokat Milletvekili Sayın Reşat Doğru'nun (6/1551) esas numaralı soru önergesini 
cevaplandırıyorum: Yine ilköğretim yatırımları valiliklerin yetki ve sorumluluklarında planlanıyor ve 
gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda sosyal tesis yapımından ziyade -soru biraz birbirinin benzeri-
bütçemizi derslik yapımına ayırdık. Bunların tamamlanması durumunda elbette sosyal tesisler için 
de bu harcamalar yapılacaktır. 

Adana Milletvekili Sayın Kürşat Atılgan'ın (6/1638) esas numaralı soru önergesini 
cevaplandırıyorum: Bakanlığımız personelinin çalışma şartlan, emek-ücret ilişkisi, ek ders ve özlük 
haklarında personelin kıdem ve öğrenim niteliğinin yanı sıra görevin önemi, görevi çerçeveleyen 
şartlardaki zorluk, personelin sorumluluk durumu ve başarı derecesi ölçüt alınarak iyileştirmeye 
yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. 

Aynca, öğretmenlerin çalışma ve özlük haklannın düzenlenmesine yönelik hâlihazırda yürütülen 
bir çalışma bulunmamaktadır. 

Kütahya Milletvekili Sayın Alim Işık'ın (6/1650) esas numaralı som önergesini 
cevaplandırıyorum: 2009 yılında yapılması düşünülen 10 bin atamaya ilişkin bir somydu. Bu atama 
gerçekleştirildi. 10 Aralık 2009 tarihinde gerçekleşen bu atamaya sözleşmeli kadrolardan 6.122 
pozisyona denk, 165 kadroya ise kadrolu öğretmen ataması ile ilgili başvuruya ilişkin kılavuz 
Personel Genel Müdürlüğümüz tarafından web sitesinde yayınlanmış, başvurular yapılmıştır. 

Bir diğer som: 89 farklı alandan sözleşmeli öğretmenliğe başvurabilecek potansiyel aday sayısı 
247.988, kadrolu öğretmenliğe başvurabilecek aday sayısı ise potansiyel olarak 299.259'dur. 

Kütahya Milletvekili Sayın Alim Işık'ın (6/1654) esas numaralı som önergesini 
cevaplandırıyorum: Yükseköğretim Kumlu Başkanlığından alınan bilgiye göre, uzaktan eğitim 
sisteminde eğitim öğretim veren açık öğretim iktisat ve işletme fakültelerinde eğitim öğretim süresine 
yönelik herhangi bir kısıtlama olmadığından, aynca hiçbir süreye bağlı olmaksızın öğrenimlerine 
devam ettiklerinden, 44'üncü maddede bu dumm "Açık öğretim öğrencileri, öğrencilik haklanndan 
yararlanmamak kaydı ile bu sürelerle kısıtlı değildirler." hükmüyle mevcuttur. Bu nedenle, açık 
öğretim sistemine göre öğrenim yapan fakültelerde herhangi bir şekilde birer kez ara, yıl sonu ve 
bütünleme sınavı yapılacağı belirtilmiş olup, ek sınav ve tek ders sınavı öngörülmemektedir. 

Kütahya Milletvekili Sayın Alim Işık'ın (6/1658) esas numaralı som önergesini 
cevaplandırıyorum: Sözleşmeli öğretmenlerde devlet memurlarında aranacak şartlar bakımından 
öğretmen olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar arandığından bunların ödev, hak ve 
yükümlülükleri de kadrolu öğretmenlerle aynıdır. Öğretmenlerin atama, yer değiştirme işlemleri, 
hepinizin bildiği gibi, norm kadro kriterleri çerçevesinde yanyıl ve yaz tatillerinde gerçekleştiriliyor. 
Eş ve sağlık dummu özrü nedeniyle görev yeri değişikliğine ilişkin istekler de, kadrolu öğretmenlerde 
olduğu gibi, sözleşmeli öğretmenler için de uygulanıyor ve yanyıl ve yaz tatillerinde eş dummu özrü 
ile eşinin ve bakmakla yükümlü olduklan çocuklannın herhangi bir hastalığı nedeniyle sağlık kumlu 
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raporu ibraz etmeleri durumunda da boş pozisyon olması hâlinde kadrolu öğretmenlerle aynı 
dönemde yer değişiklikleri gerçekleştirilmektedir. Söz konusu sözleşmeli öğretmenlerimizin kadroya 
geçirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülmekte olup, çalışmalarımız sonuçlandığında Bakanlığımızın 
İnternet sitesinde duyuracağız. 

İstanbul Milletvekili Sayın Fatma Nur Serter'in (6/1660) esas numaralı soru önergesini 
cevaplandırıyorum: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan bilgiye göre, yükseköğrenim 
kurumlarımızda seçmeli ve zorunlu olarak Türkçe dışında diller öğretilmekle birlikte bu dillerin 
hiçbirisi öğrencilerin ana dili olması nedeniyle okutulmamaktadır. 

Tunceli Milletvekili Sayın Kamer Genc'in (6/1703) esas numaralı soru önergesini 
cevaplandırıyorum: Konuya ilişkin Sandık tarafından yapılan açıklamaya göre, ihalenin açık ihale 
usulüyle yapıldığını, ihaleye on üç firmanın teklif sunduğunu, Kamu İhale Kurumunun en düşük 
maliyeti belirlediğini ve bu maliyetin altında teklif verenin Çözüm Mühendislik Mimarlık Taahhüt 
Şirketi olduğunu, aşın düşük teklif değerin altında kalan üç firmadan açıklama yapmalan istendiğini, 
isteklilerin ihale komisyonuna gerekli açıklamaları yaptığını ve ihale süreci sonucunda düşük sınır 
değer tutarına ekonomik açıdan en avantajlı teklife verildiğini, kamu ihale mevzuatı gereğince 
teklifleri uygun bulunmayan isteklilerin önce idareye şikâyet başvurusunda bulunma hakları olduğu, 
idare tarafından bu şikâyetin reddedilmesi hâlinde Kamu İhale Kurumuna şikâyet başvurusunda 
bulunma hakları olduğu, soru önergesinde belirtilen iş ortaklığının idareye şikâyet başvurusunda 
bulunduğu ve istekliye 11/1/2010 tarih, 490 sayılı yazıyla şikâyet başvurusunun reddedildiğinin 
bildirildiğini, ancak isteklinin Kamu İhale Kurumuna idare tarafından belirtilen eksiklikler nedeniyle 
süresi içerisinde itiraz başvurusunda bulunmadığı belirtilmektedir. 

Niğde Milletvekili Sayın Mümin İnan'ın (6/1748) esas numaralı soru önergesini 
cevaplandınyorum: Söz konusu kütüphaneler Bakanlığımızın değil Kültür ve Turizm Bakanlığının 
uhdesinde bulunmaktadır. Niğde ilinde Bakanlığımız kayıtlanna göre bir dersliğe 30, 35 ve 40 öğrenci 
hedefine göre, ilköğretimde sadece 30 hedefine göre 8, ortaöğretimde ise 59,41 ve 29 dersliğe ihtiyaç 
bulunmaktadır. Bu ilimizde Bakanlığımızın bütçesinden 2010 yılı için ortaöğretim okullannın onanmı 
için 658.285, devlet yatırım programında yer alan projeler için 1,5 milyon, ilköğretim ve okul öncesi 
okulların yapım ve onarımı için 1 milyon 743 bin olmak üzere toplam 3 milyon 901 bin 285 TL 
ödenek tahsis edilmesi planlanmıştır. 

Yine Bakanlığımızca bütün illerimizdeki öğretmen ihtiyacı Maliye Bakanlığınca Bakanlığımıza 
verilen kadro kullanımı izni sınırlılığında kadrolu ya da sözleşmeli pozisyon çerçevesinde il millî 
eğitim müdürlüklerimizce, İLSİS kontenjan modülüne yansıtılan alanlar ve eğitim kurumu bilgileri 
doğrultusunda kadrolu ve sözleşmeli öğretmenler ataması, görevlendirmesi yapılarak karşılanmaya 
çalışılmaktadır. Bu şekilde karşılanamayan eğitim kurumlarımızın öğretmen ihtiyacı ise vekil ve 
ücretli öğretmen görevlendirmeleriyle karşılanmaktadır. 

Tunceli Milletvekili Sayın Şerafettin Halis'in (6/1755) esas numaralı soru önergesini 
cevaplandırıyorum: Konuya ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen bilgiye göre, Şişli 
Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünün ilgili yazıları üzerine, olaya 
karıştıkları tespit edilen 2 öğrenci hakkında idari yönden işlem yapılmak üzere idari birimlere 
rektörlük tarafından bildirim yapılmıştır. İlgili idari birimler tarafından da Yükseköğretim Kanunu, 
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ve mevzuat hükümlerine uygun olarak 
disiplin soruşturması başlatılmıştır. 
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2547 sayılı Kanun ve yönetmelik maddelerine göre yükseköğretim öğrencilerinin kanun, tüzük 
ve yönergelerin öğrencilere yüklediği görevleri yerine getirmeleri, öğrencilik onur ve erdemlerine 
aykırı davranışta bulunmaları hâlinde ise bu fiil ve davranışlarının yükseköğrenim kurumu dışında 
gerçekleşmesi disiplin cezası verilmesine bir engel oluşturmamaktadır ancak, ayrıca, Danıştaym 8. 
Dairesinin 24/12/98 gün ve 98/4045 esas sayılı ve 98/4564 karar sayılı karan da yine aynı zamanda İdari 
Dava Dairelerinin 20/3/92 gün ve 1992/68 esas sayılı karan da bu hususa dayanak teşkil etmektedir. 

Tokat Milletvekili Sayın Reşat Doğm'nun (6/1806) esas numaralı som önergesini 
cevaplandırıyorum: Tokat Valiliğinden alınan konuya ilişkin bilgiden, ilçe merkezleri bazında 
ilköğretimde derslik başına düşen öğrenci sayısının Erbaa'da 28, Niksar'da 24, Turhal'da 26 ve 
Zile'de 22, ortaöğretimde derslik başına düşen öğrenci sayısının Erbaa ve Niksar'da 28, Turhal'da 
29 ve Zile'de 34 olduğu anlaşılmaktadır. Bu oranlar Türkiye ortalamasının altında olup bütün 
illerimizde olduğu gibi Tokat ilinde de her yıl, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince 
mahallinde valiliklerce planlanan ve uygulanan ilköğretim kummları yapım programlarında yer alan 
yatırımlar ve Bakanlığımızca merkezden planlanan yatırımlarla mevcut dummun daha da 
iyileştirilmesine çalışılmaktadır. 

Tokat Milletvekili Sayın Reşat Doğm'nun (6/1807) esas numaralı som önergesini 
cevaplandırıyorum: Çocuk ve gençlerimizin risklerden komnmasını sağlamak ve onları psikososyal 
anlamda daha sağlıklı ortamlarda yetiştirmek amacıyla Bakanlığımızın 2006 yılı Ağustos ayında 
yürürlüğe koyduğu Eğitim Ortamlarında Şiddetin Önlenmesi ve Azaltılması Strateji ve Eylem Planı 
2006-2011 çalışmaları sürdürülmektedir. Bu kapsamda sigara, alkol ve diğer madde kullanımını 
önlemeye yönelik olarak 2008-2009 eğitim öğretim yılında seksen bir il bazında eğitim ve öğretim 
faaliyetleri uygulanmıştır. Sigara, alkol ve diğer madde kullanımını önlemeye yönelik olarak 
gerçekleşen eğitim, seminer ve konferanslar sonucunda toplam 1 milyon 806 bin 950 öğrenci, 
474.838 veli ve 129.284 öğretmen bilgilendirilmiştir. "Gelişimsel rehberlik" anlayışıyla hazırlanan 
İlköğretim ve Ortaöğretim Kummları Sınıf Rehberlik Programı, 2006-2007 eğitim öğretim yılında 
uygulanmaya konulmuş olup, Program'ın genel amacı öğrencilerin sağlıklı psikososyal gelişimlerini 
desteklemektir. 

Aynca, Bakanlığımız, Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde Avmpa 
Birliğinin mali katkısı ve UNICEF'in teknik desteğinde başlayan Önce Çocuklar, Çocuk Komma 
Mekanizmalarının İl Düzeyinde Modüllenmesi Projesi kapsamında Bakanlığımız tarafından 
geliştirilen 7-19 Yaş Aile Eğitimi Programı ve Yaşam Becerileri Eğitimi Programı çerçevesinde 
madde bağımlılığı ve kullanımıyla ilgili devam eden eğitim ve önleme çalışmaları da bu kapsamda 
kullanılmaktadır. 

Diğer taraftan, Bakanlığımız, çocuk ve gençlerimizi risklerden komma amaçlı önleme 
faaliyetleri yürütmekte olup okullarda madde kullanımı ve bağımlılığıyla ilgili istatistiki bilgiler 
tutulmamaktadır. 

Saygıyla sunulur. (AK PARTİ sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

2 -som soran- arkadaşımız var, zamanımız da var, onun için üçer dakika veriyomm. 

Sayın İnan... 

MÜMİN İNAN (Niğde) - Teşekkür ediyomm Sayın Başkanım. 
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Sayın Bakanım, geçtiğimiz hafta Fethiye'de annesi dershane parasını ödeyemedi diye hapse 
giren ve bunalıma girip intihar eden Soner gencin acısı, Soner gencin kaybı Türk eğitim sistemi için 
bir ayıp olsa gerek diye düşünüyorum. Bugün ekonomik kriz içerisinde sadece esnafta, sanayicide ve 
diğer sosyal kesimlerde değil, maalesef dershanelere de borcunu ödeyemeyip sıkıntıya düşen birçok 
velimiz bulunmaktadır. Dolayısıyla bu konunun dikkatli bir biçimde ele alınması gerektiği de apaçık 
bir gerçek olarak ortada durmaktadır. 

Diğer taraftan, Ankara'ya 300 kilometre olan Niğde'de, bir bağırma mesafesinde olan Niğde'de 
hâlâ öğretmen açıklarımız devam etmektedir. Niğde şehir merkezinde şu anda sekiz okulda ikili 
sistem eğitim yapılmaktadır ve şiddetle okula ve dersliğe ihtiyaç vardır. Ayrıca bugün aldığımız 
bilgiler de, vilayetten ve Millî Eğitimden, diğer ilçelerimizde de, Bor'da, Altunhisar'da, Çiftlik'te, 
Ulukışla'da, Çamardı ve diğer ilçelerimizde derslik ihtiyaçlarının olduğu apaçık bir gerçektir. 
Özellikle şehir merkezinde sıkışık durumdan dolayı Anadolu lisesi, fen lisesi ve diğer öğretmen 
lisesini çıkardığımız zaman, liselerden üniversiteye geçme oranı, üniversite kazanma oranının da son 
yıllarda ciddi bir biçimde düştüğünü ve eğitim sisteminin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini de 
ifade etmek istiyorum çünkü yıllardan beri yükseköğrenime büyük oranda öğrenci kazandıran, 
aydınlar kenti olarak anılan Niğde'nin son zamanlarda -bu saymış olduğum liseleri kenara koyarsak-
maalesef liselerinden üniversiteye giden öğrenci sayısı hızlı bir biçimde düşmektedir. Bunlara nasıl 
bir tedbir almayı düşünüyorsunuz? Ve Niğde'deki eğitim yatırımına bu yıl ayırdığınız paranın yeterli 
olup olmadığını da bir kez daha gözden geçirmenizi istirham ediyor ve saygılar sunuyorum. 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Sayın Karabaş... 

MEHMET NEZİR KARABAŞ (Bitlis) - Teşekkür ederim Başkan. 

Şimdi, öncelikle benim soruma tam cevap verilmedi. Eğitim-Sen Bitlis Şube Başkanı hakkında, 

1) Eğitim-Sen'in etkinliğine DTP yöneticilerinin katılması, 

2) Eğitim-Sen Şube Başkanının, Belediye Başkanının icraatlarını eleştirmesi, 

3) Eğitim-Sen Şube Başkanının AK PARTİ'ye "AKP" diye hitap etmesinden kaynaklı soruştur
ma açılmıştı. 

Şimdi, Valinin verdiği cevapta şöyle diyor; diyor ki: "Sendikanın etkinliğine siyasi partiler 
katılabilir. Zaten Eğitim-Sen Şube Başkanı olarak soruşturma açılmamış, 657 sayılı devlet memuru 
olduğu için soruşturma açılmış." diyor. Peki, şimdi, kamu emekçilerinin, memurların sendikaları var. 
İşte, KESK, Memur-Sen, Kamu-Sen ve bunların da hepsinin genel merkez yöneticileri, şube 
başkanları, şube yöneticileri memurlardan oluşur. O zaman, soruşturma açılmaması için, sendikaların, 
şube başkanlarını ve yöneticilerini memur olmayanlardan, kendilerinden olmayanlardan alması 
gerekiyor. Bu nedenle, hem Valinin verdiği cevap aslında şeye denk gelmiyor. Eğer sendikalar 
etkinliklerine siyasi partileri davet edebiliyorsa, siyasi partilerin sendikaların etkinliklerine 
katılmasında yasal bir sakınca ve engel yoksa, bu konuda Valiliğin açtığı soruşturma da haksızdır ve 
yine, en ilginç olanı, işte, AK PARTİ'ye "AKP" dediği için... 

Ben Sayın Bakanlığa soruyu sorduğum zaman, soruşturma gerekçesini de iliştirmiştim. Bunların 
hepsi vardı, bunlar birlikte verilmedi. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Sayın Üçer, siz girdiniz ama sorunuz olmadığı için siz soru soramıyorsunuz İç 
Tüzük'e göre. 
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ÖZDAL ÜÇER (Van) - Soru sormuyorum da, yerimden kısa bir açıklama yapmak istiyorum. 

BAŞKAN - İşte o olmuyor. 

Şimdi, soru-cevap işleminde soru soran arkadaşlar yeniden soru sorabiliyorlar. Ha iş bittikten 
sonra 60'ıncı maddeye göre olabilir. 

ÖZDAL ÜÇER (Van) - Ben işlem bitti diye... 

BAŞKAN - Hayır, soru-cevap meselesinde olamıyor. Yani İç Tüzük olarak söylüyorum. 

ÖZDAL ÜÇER (Van) - Sayın Başkan, şimdi, ben zaten soru-cevap esnasında söz talebinde 
bulunmadım. Arkadaşlarımın söz talebinden sonra, soru-cevap işlemi bittikten sonra... 

BAŞKAN - Daha bitmedi, bitsin o zaman vereceğim. 

ÖZDAL ÜÇER (Van) - .. .yerimden eğitim sorunlarıyla ilgili kısa bir söz hakkı talep ediyorum. 

BAŞKAN - O zaman vereceğim. Şimdi, Sayın Bakan yani onu izah etmek için... 

ÖZDAL ÜÇER (Van) - Tamam, teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakan. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NİMET ÇUBUKÇU (İstanbul) - Sayın Başkanım, değerli 
milletvekilleri; Sayın İnan'ın sorusu... Bu geçtiğimiz günlerde Muğla'nın Fethiye ilçesinde dershane 
borcunu ödeyemediği için annesinin cezaevine girdiğini ve intihar eden bir gencimizin dramını hep 
birlikte okuduk. Gerçekten her şeyden önce eğitim ve öğretim çerçevesi içerisinde bir konuyla ilişkili 
bir intiharın olması, bir aile dramının yaşanmış olması hepimiz adına, hepimiz için de son derece 
üzüntü vericidir. Elbette ki ben Millî Eğitim Bakanı olarak bu olaydan çok daha büyük bir üzüntü 
duydum ve meseleye... Fethiye İlçe Millî Eğitim Müdürlüğümüz devreye girdi ve borcu ödedi ama 
şu olması gerekirdi: Keşke böyle bir olaydan biz çok daha önce haberdar olsaydık. Bugüne kadar 
bizlere yansıyan, mümkün olduğu kadar, hepiniz, eğitim ve öğretim adına, Millî Eğitim Bakanlığı 
olarak çocuklarımızın zaruri ihtiyaçları, ders kitapları, giyim kuşamları, öğle yemekleri, taşıma 
ücretleri gibi eğitim ve öğretim adına, gençlerimizi en iyi şekilde yetiştirmeye, korumaya ve 
kollamaya çalışıyoruz. Tabii ki dershaneler de bizim eğitim sistemimizin bu anlamda bir parçası. 
Yaptıkları iş her ne kadar ticari bir yönü olsa dahi her şeyden önce bir eğitim öğretim faaliyeti 
olduğunun farkına varılması, özellikle alacakların tahsilinde bu kadar belki de hoyrat bir yöntemin 
kullanılmaması gerekir. Bu vesileyle bunu belirtmek isterim ve ölen gencimize Allah'tan rahmet, 
ailesine de sabır temenni ediyorum. 

Niğde'de derslik ihtiyacına ilişkin bir som ilave etti Sayın İnan ve son yıllarda üniversiteye 
giren öğrenci sayısında bir düşüş olduğu... 

Niğde'de derslik ihtiyacının giderilmesi bütün illerimizde olduğu gibi ihtiyaçlar doğrultusunda 
illerden aldığımız bilgiler, o ilin gelişimine uygun ve Maliye Bakanlığı tarafından tarafımıza tahsis 
edilen ödenekler çerçevesinde eşit, objektif, adil bir şekilde dağıtılıyor. Dolayısıyla Niğde iline özel 
bir muamele yapılmadığı gibi olumsuz özel bir muamele de yapılmıyor. Niğde de -benim bilgim 
dâhilinde olan çerçevede- derslik ihtiyacı bakımından somnlu illerimiz sıralamasında yer almıyor. 

Üniversiteye girme konusundaki il sıralamaları konusu çok mevzu ediliyor. Özellikle iller bu 
konuda, üniversiteye öğrenci yerleştirme konusunda "Son sıradayız." veya "Gerilerdeyiz." diye 
şikâyetçi oluyorlar ama üniversiteye giriş sınavı merkezî bir sınav, hepinizin de bildiği gibi bir 
sıralama sınavı her şeyden önce. Türkiye bir sıralamaya tabi tutulduğunda da l'inci il ile 81'inci il 
arasında biz Bakanlık olarak ne kadarlık bir puan farkı var, öğrencilerin ortaöğretimdeki öğrenme 
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becerileri ve başarılan arasındaki bir vasatın arasında bir uçurum var mı, doğrusu biz buna bakıyoruz. 
Bu anlamda çok büyük bir puan farkı yok 1 'inci il ile sonuncu il arasında ama üniversiteye yerleşme 
konusunda... Her şeyden önce üniversiteye yerleşme bir başarı ölçme değerlendirme değil, bir 
sıralama sınavı. Dolayısıyla kontenjanların sınırlı olduğu ve yükseköğrenim görme talebinde bulunan 
genç sayısının yüksek olduğu sürece böylesi bir merkezî sıralama sınavına ihtiyaç olduğu ortada. 

Sayın Nezir Karabaş'ın sorusunu ben tam anlamıyla açıklıkla cevapladığımı düşünüyorum. Bir 
kez daha... Her şeyden önce AK PARTİ'ye "AKP" dediği için bir soruşturma geçilmemiştir kendisi. 
Bir siyasi faaliyetlerle ilgili, Eğitim-Sen'in etkinliğine katıldığı için de, Eğitim-Sen'in sendikal 
faaliyeti çerçevesinde olduğu için de değildir bu. Tekrar hakkında gerçekleştirilen soruşturma 657 
sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 7'nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan -açmak için 
söylüyorum- "Devlet memurları siyasi bir partiye üye olamazlar, herhangi bir siyasi parti, kişi veya 
zümrenin yararını veya zarannı hedef tutan bir davranışta bulunamazlar; görevlerini yerine getirirken 
dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayırım yapamazlar; hiç bir şekilde 
siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunamazlar ve bu eylemlere katılamazlar." hükmüne 
aykın hareket ettiği ve buna sübut bulduğu... 

MEHMET NEZİR KARABAŞ (Bitlis) - İktidarlan eleştiremezler mi Sayın Bakanım? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NİMET ÇUBUKÇU (Devamla) - Dolayısıyla, tabii ki detaylan var. 
Sadece AK PARTİ'ye "AKP" dediği için değil, bir memurun herhangi bir şekilde kullanmasının 
mümkün olmadığı ifadeler var. Soruşturma bu çerçevede tamamlanmış ve sonuçlandınlmıştır. 

Teşekkür ediyorum Sayın Başkan, saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Sayın milletvekilleri, gündemin "Sözlü Sorular" kısmında yer alan sorulardan 1, 128, 136,144, 
174, 176, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 230, 231, 297, 307, 309, 312, 314, 349, 383, 389, 
431 ve 432'nci sıralarındaki sorular cevaplandırılmıştır. 

Sayın Üçer, iki dakikalık süre veriyorum. 

Buyurun. 

VI.- AÇIKLAMALAR (Devam) 

//.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in, sözlü sorular cevaplandırılırken zaman aşımına uğrayan 
konularla ilgili yapay cevaplar verildiğine, dönemin Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik tarafından 
atamaları yapılan Aslan Sinir'le ilgili yolsuzluk iddiasına ve Kızıltepe'deki üniversite sınav 
uygulamasının düzeltilmesine gidilip gidilmeyeceğine ilişkin açıklaması 

ÖZDAL ÜÇER (Van) - Sayın Başkan, teşekkürler. 

Birkaç yıldır soru önergeleri verdiğimiz hâlde sözlü soru önergelerinin hikâyesini biliyoruz 
zaten. Zaman aşımına uğrayan konularla ilgili yapay cevaplar verilmekte. 

Bir yolsuzluk olayını dile getirmiştik bizzat öğretmen, müdür yardımcısı tarafından... İktidar 
tarafından korunan, dönemin Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik tarafından atamaları yapılan Aslan 
Sinir'le ilgili yolsuzluk iddiasında bulunmuştuk. Her nedense ceza verilmiş olmasına rağmen habire 
terfi eden bir öğretmen bu. En son, tekrar, başka birinin yerine, hak etmediği bir yere ataması 
yapılmış. Yani Müdür Yardımcılığına atanmış biri, Orhan Okay Lisesine ataması yapılan Sinan 
İmamoğlu belli bir gerekçe olmadan Proje Müdürlüğüne alınıyor, onun yerine Aslan Sinir atanıyor. 

- 5 9 8 -
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Aslan Sinir kimdir? Hangi yetkiyle bütün bakanları bile farklı bilgiler vermeye sevk edebiliyor? 
Gülen cemaatinin yakını olan KÖY-DER'in ve VÖDER'in başkanlığını yapmış olması onun siyasi 
etkisinin ana sebebi midir? Biz öyle düşünmekteyiz. Fakat bunun resmî bir açıklamasının yapılması 
gerektiğine inanıyoruz. Öğrenciler için ayrılmış iaşeyi kendi zimmetine geçiren ve bu sebepten dolayı 
okul idaresi tarafından disiplin cezası verilen bir kişi neden bu kadar çok korunmakta, kollanmakta 
ve atamasına yardımcı olunmaktadır? 

Ayrıca Kızıltepe'yle ilgili, Kızıltepe'deki üniversite sınav uygulamasının düzeltilmesine 
gidilecek midir? 

Başka bir sorun da Aslan Sinir hakkında soruşturma talebinde bulunan öğretmenler hangi 
gerekçelerle cezalandırılmışlardır? Bunlara neden disiplin cezası verilmiştir? Birini şikâyet etmek 
suç mudur? Gülen cemaatinin kontrolünde olan Van Öğretmen Demeğinin... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Alman karar gereğince, diğer denetim konularını görüşmüyor ve gündemin "Kanun 
Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına geçiyomz. 

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

X.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 

A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

I.- 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 Rapom'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, Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına 
Katılmak İçin Hükümete Yetki Verilmesine Dair Kanuna Ek Milletlerarası Para Fonu Ana 
Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Belgelerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Rapom'nun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

3.- Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına Katılmak İçin 
Hükümete Yetki Verilmesine Dair Kanuna Ek Milletlerarası Para Fonu Ana Sözleşmesinde Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Belgelerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/761) (S. Sayısı: 458) 

BAŞKAN - Komisyon? Yok. 

Ertelenmiştir. 

4'üncü sırada yer alan, Ankara Milletvekili Sayın Haluk İpek'in; Seçimlerin Temel Hükümleri 
ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi ile Kastamonu Milletvekili Sayın Mehmet Serdaroğlu ve 18 milletvekilinin, 

- 5 9 9 -
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(x) 490 S. Sayılı Basmayazı 01/04/2010 tarihli 81 'inci Birleşim Tutanağı 'na eklidir. 
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Afyonkarahisar Milletvekili Sayın Halil Ünlütepe ve Denizli Milletvekili Sayın Ali Rıza Ertemür'ün, 
Denizli Milletvekili Sayın Hasan Erçelebi ve 10 milletvekilinin, Diyarbakır Milletvekili Sayın Gültan 
Kışanak ve 19 milletvekilinin, Sımak Milletvekili Sayın Sevahir Bayındır'ın, Milliyetçi Hareket 
Partisi Grup Başkan Vekilleri İzmir Milletvekili Sayın Oktay Vural ve Mersin Milletvekili Sayın 
Mehmet Şandır'ın, Tunceli Milletvekili Sayın Kamer Genc'in, Denizli Milletvekili Sayın Hasan 
Erçelebi ve 5 milletvekilinin benzer mahiyetteki kanun teklifleri ile Anayasa Komisyonu Raporu'nun 
görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

4.- Ankara Milletvekili Haluk İpek'in, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
Hakkında Kanun ile Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile 
Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 18 Milletvekilinin, Afyonkarahisar Milletvekili Halil 
Ünlütepe ve Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür 'ün, Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi ve 10 
Milletvekilinin, Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak ve 19 Milletvekilinin, Şırnak Milletvekili 
Sevahir Bayındır'ın, Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oktay Vural 
ve Mersin Milletvekili Mehmet Şandır 'ın, Tunceli Milletvekili Kamer Genç 'in, Denizli Milletvekili 
Hasan Erçelebi ve 5 Milletvekilinin Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ile Anayasa Komisyonu 
Raporu (2/636, 2/123, 2/200, 2/288, 2/304, 2/342, 2/364, 2/474, 2/596) (S. Sayısı: 490) (x) 

BAŞKAN - Komisyon? Burada. 

Hükümet? Burada. 

Geçen birleşimde, İç Tüzük'ün 91'inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülen teklifin 
tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmış ve maddelerine geçilmesi kabul edilmişti. 

Şimdi birinci bölümün görüşmelerine başlıyoruz. 

Birinci bölüm 1 ila 17'nci maddeleri kapsamaktadır. 

Birinci bölüm üzerinde söz isteyen bütün grupları okuyorum: Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 
adına Konya Milletvekili Sayın Atilla Kart, Barış ve Demokrasi Partisi Grubu adına Şırnak 
Milletvekili Sayın Sevahir Bayındır, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Mersin Milletvekili Sayın 
Behiç Çelik, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa Ataş. 

Şahıslan adına: Mersin Milletvekili Sayın Behiç Çelik, Konya Milletvekili Sayın Atilla Kart. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Konya Milletvekili Sayın Atilla Kart, buyurun. (CHP 
sıralarından alkışlar) 

CHP GRUBU ADINA ATİLLA KART (Konya) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
görüşülmekte olan yasal düzenlemenin birinci bölümü üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına 
söz almış bulunmaktayım. Genel Kurulu şahsım ve grubum adına saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, sekiz yıla yakın bir süreden bu yana Türkiye'yi yönetmekte olan Adalet 
ve Kalkınma Partisi İktidarı, seçimlerin dürüst ve güvenilir olmasını sağlamak amacıyla bu yasal 
düzenlemenin getirildiğini ifade ve iddia etmektedir. 

Öncelikle ve önemle ifade ediyoruz: Getirilen bu teklif, esas itibanyla Hükümetin bilgi, talimat 
ve yönlendirmesiyle hazırlanmış olması sebebiyle, özü itibanyla tasarı niteliğindedir. Hükümet, ilgili 
kurumların görüşlerini almak istememiştir, bu kurumların muhtemel aykırı görüşlerinin resmî 
kayıtlara intikal etmesini istememiştir. 
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Seçim sathı mailine girildiği bir dönemde böylesine önem arz eden bir teklifin komisyona intikali 
ve görüşülmesinde de -en hafif deyimiyle ifade ediyomm- tuhaflıklar yaşanmıştır. 

298 sayılı Yasa'yla ilgili olarak sekiz adet kanun teklifinin varlığı, mevcut olduğu Komisyon 
Başkanı tarafından bilinmekte olmasına rağmen bu teklif sahiplerine duyum yapılmadan emrivaki ve 
oldubittiyle komisyon çalışmaları sürdürülmüştür. Bu konudaki değerlendirmelerimizi ve uyarılarımızı 
komisyon aşamasında ayrıntılı olarak yaptık. Bu tablonun alt komisyon çalışmaları esnasında da 
yaşanmış olması, devam etmiş olması bu tasarıya yönelik kuşkularımızı daha da artırmıştır. 

Değerli milletvekilleri, teklif artı tasarı niteliğinde olan bu düzenlemede bir taraftan mülki 
idarenin etkinliği artırılmakta, diğer taraftan ise bu anlayışla bağlantılı olarak kolluk gücünün, polisin 
oy kullanma sürecine müdahalesini sağlayacak, bu ortamı yaratacak bir altyapı hazırlanmaktadır. 
Özellikle 2007 seçimlerinde bu yönde çalışmaların, bu yönde müdahalelerin yapıldığına dair ciddi 
endişelerimiz var, bilgilerimiz var. Seçimlerde kolluk gücünün ve polisin her türlü usulsüzlüğü 
yaptığına dair ciddi bulgular söz konusu oldu, 2007 seçimlerinde bunları yaşadık. Bunları ifade 
ederken elbette belli bir sayıdaki grubu kastediyomm, güvenlik güçleri bünyesindeki belli bir grubu 
kastediyomm. Burada görev ve sommluluk anlayışı içinde üstün bir görev ve sommluluk anlayışıyla 
görevini yapan emniyet camiasını, tüzel kimliğini ayırarak bu değerlendirmeyi yapıyomm. 

Bu süreçte şunları biliyomz: Bazı haber ajansları mensuplarının tüm Türkiye'de tüm sandıklarda 
görev üstlendiklerini, âdeta ikinci bir görev üstlendiklerini, parti memum anlayışı içinde görev yapan 
emniyet mensuplarıyla, belli bir bölüm emniyet mensuplarıyla iş birliği içinde oldukları bilinmektedir. 
Polisin ve valilerin bir bölümünün parti memum, parti komiseri disipliniyle görev yaptığı bir ortamda 
seçim güvenliği denetiminde zorlukların yaşanacağı bir gerçektir. 

Yine, bu süreçlerde sandık sonuçlarına ilişkin tutanakların ilçe seçim kurullarına nakli esnasında 
ekip arabalarında sahte imzalarla ve hazır oy torbalarıyla değiştirmelerin yapıldığı, itirazlarda 
gerçeğin ortaya çıkmaması için gerçek oy torbalarının belirlenmiş ve kontrol altındaki bazı yerlere 
atıldığı, gizlendiği ya da yok edildiği, ilçe ve il seçim sonuçlarının Yüksek Seçim Kumluna elektronik 
olarak aktarılması esnasında da dijital oynamaların yapıldığına dair ciddi kuşkular hâlen varlığını 
korumaktadır. 

Bu kuşkular, geldiğimiz dönemde, geldiğimiz süreçte daha da artmıştır. Siyasi iktidarın seçimi 
kaybedeceği endişesi ve paniğiyle kamu gücünü kötüye kullanmak suretiyle sandığa her türlü 
müdahaleyi göze alacağından endişe ediyomz. Böyle bir tablonun yaratabileceği vahim sonuçlan 
ise aynca ifade etmeyi gerek görmüyorum. 

Değerli milletvekilleri, bu kuşkular kamuoyu vicdanını tatmin edecek bir şekilde mutlaka 
giderilmelidir. Bu tasarı bu kuşkuların giderilmesi için bir fırsat ve imkândı ancak bu kuşkular 
giderilememiştir, giderilememiş dummdadır. Gelinen aşamada emin bir şekilde ifade ediyomz ki 
muhalefet partilerinin bu süreçte yapmaları gereken şudur: Âdeta gölge il ve ilçe seçim kurulları 
oluştururcasına belli bir disiplin içerisinde sandıklan takip etmeleri zomnluluğu vardır. İlçe seçim 
kumlunda manuel sonuçlann tutanağa bağlanması mutlaka takip edilmelidir. Ancak bu takdirde 
yapılan usulsüzlüklerin seçim anında eş zamanlı olarak tespiti mümkün olabilecektir. Siyasi partilerin 
kendi örgüt ve temsilcilerini bu anlamda mutlaka eğitmeleri zorunluluğu vardır. 

Bu tespitlerimizi yaptıktan sonra bir diğer konuyu sizlerle paylaşmak istiyorum değerli 
milletvekilleri. Geldiğimiz aşamada şöyle bir tabloyla karşı karşıyayız: Türkiye, kurumlar arasında 
nüfus ve seçmen sayısı farklılığını hâlen yaşıyor. Bu noktada, Sayın Bakan ve ilgili bürokratlar 
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yanlışımız varsa bizi lütfen uyarsınlar çünkü son derece vahim rakamlardan ve tablolardan söz 
edeceğim. Temenni ederim ki yanılmış olalım ama aradan geçen yedi yıla rağmen nüfus sayısında ve 
seçmen sayısında 4 milyon civarında bir boşluk varsa ve bu boşluk hâlen giderilemiyorsa, bu konuda 
tatminkâr bir açıklama yapılamıyorsa orada seçim güvenliğinden hiçbir şart altında söz etmek 
mümkün değildir. 

Bakın, değerli milletvekilleri, TÜİK rakamlarına dayanarak söylüyorum ve Nüfus ve Vatandaşlık 
İşleri Genel Müdürlüğü kayıtlarına dayanarak söylüyorum: Teknik bir devlet yapılanmasında, ciddi 
bir devlet yapılanmasında, takdir edersiniz ki bu iki kurumun gerek nüfus sayımı bilgilerinin gerekse 
seçmen sayımı bilgilerinin birbirlerini tamamlaması gerekir ama neyi görüyoruz? Bakın, tablo şu 
değerli arkadaşlarım, TÜİK rakamlarına göre söylüyorum, 29 Mart 2009 tarihi itibanyla söylüyorum: 
Kayıtlı seçmen sayısı 48 milyon 49 bin 446 -bunların kayıtlara intikal etmesi gerekiyor- oy kullanan 
seçmen sayısı 40 milyon 932 bin 260. 31 Aralık 2009 itibarıyla, TÜİK kayıtlarına göre nüfus 
72 milyon 561 bin 312 değerli milletvekilleri. 

Peki, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü kayıtları nasıl bir tabloyu gösteriyor? Orada 
da bakıyoruz ki değerli arkadaşlarım, on sekiz yaş üstü seçmen sayısı 52 milyon 510 bin 835. Nüfus 
ne kadar? Nüfus, 76 milyon 175 bin 83 değer l i mi l le tveki l le r i . B u n u n aç ık l amas ı , b u n u n an lamı 

nedir? Bakıyorsunuz, Türkiye Cumhuriyeti'nin iki kurumunun hesapladığı seçmen sayısı arasında 
4 milyon 461 bin 389 kişilik bir fark vardır. Değerli arkadaşlarım, 50-100 bin kişilik bir farktan söz 
etmiyorum, aşağı yukarı 5 milyona yakın bir farktan söz ediyorum. 

Peki, aradan geçen yedi yıllık Adalet ve Kalkınma Partisi İktidarına rağmen bu fark neden 
giderilemiyor, bu farkın giderilmesi noktasında bugüne kadar yapılan çalışmalardan neden sonuç 
alınamıyor; bunun açıklık kazanması gerekiyor değerli arkadaşlarım. Siz Hükümet olarak, Türkiye 
Cumhuriyeti devletinin yönetim sorumluluğunu üstlenen idari birimler olarak, siyasi güç olarak, 
siyasi erk olarak böylesine fahiş bir aykırılığı bugüne kadar giderememiş iseniz orada ciddi bir soru 
işareti var demektir, orada... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. 

ATİLLA KART (Devamla) - ...seçim güvenliğine yönelik olarak cevaplandırılması gereken 
ciddi sorular vardır. Burada seçim güvenliğini, seçimlerin dürüst bir şekilde yapılmasını sağlamaya 
yönelik olarak getirildiği ifade edilen, iddia edilen bu teklif artı tasarının görüşmelerinde, Hükümetin 
en başta bu konuya açıklama getirmesi gerekiyor. Burada neyi görüyoruz? Türkiye Cumhuriyeti 
yönetiminin, yönetilmesi aşamasında, ekonomide ve siyasetin finansmanında yaratılan kayıt dışı 
yapılanmanın seçmen sayısında ve nüfus sayısında da hâlen sürdürüldüğünü görüyoruz. Bu konuda, 
Hükümet, hem kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi sorumluluğu adına hem de yasama denetiminin 
gereğinin yapılması adına gerekli açıklamaları yapmak zorundadır. İlerleyen aşamalarda bu konuları 
anlatmaya devam edeceğiz ve bu konuda bilgilendirilme talebimizi ısrarla dile getireceğiz. 

Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kart. 

Barış ve Demokrasi Partisi Grubu adına Şırnak Milletvekili Sayın Sevahir Bayındır. (BDP 
sıralarından alkışlar) 
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BDP GRUBU ADINA SEVAHİR BAYINDIR (Şırnak) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
görüşülmekte olan 490 sıra sayılı yasa değişikliği üzerine Barış, Demokrasi, Barış ve Demokrasi 
Partisi adına söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bildiğiniz gibi, Barış Demokrasi Partisi diyemedim, Demokratik Barış Partisi dedim. Sebebi de 
bu Siyasi Partiler Yasası ve Anayasa sorunudur. Eğer 23'üncü Dönem AKP Hükümeti değişimde, 
siyasal temsilde, adaleti sağlamada bütün düşüncelerin bu Meclise yansımasını isteseydi, her şeyden 
önce partilerin kapatılmasını engeller ve bunun devamında da yapılacak olan seçimde eşit, adil 
temsiliyetin önünü açardı. Bu, alfabenin a, b, c'sinin a'sı gibidir. Eğer siz demokrasiden 
bahsederseniz, demokrasiden dem vurduğunuzu varsayıyorsanız, bunun birinci şartı, demokrasinin 
birinci şartı temsilde adalettir. Eğer temsilde adaleti sağlamak size bu kadar aykırı geliyorsa lütfen, 
Adalet ve Kalkınma Partisinin o "adalet" bölümünü ortadan kaldırın. Adınıza yakışmıyor, adınız gibi 
temsil edilmiyorsunuz, adınızı taşımıyorsunuz, yani o kavramları, o değerleri taşımıyorsunuz. Biz 
isterdik ki ta 2008 yılında Siyasi Partiler Yasası'nda ve yine seçim yasalarında değişiklik yapılmasına 
dair verdiğimiz kanun değişikliği tekliflerini de sadece bu hazırlanan kitapçığa yapıştırıp işte "Şöyle 
bir hazırlık da yapılmıştı, onu da yapıştırdık..." Böyle bir zahmete girmeden gerçek anlamda bizim 
verdiğimiz kanun değişikliği tekliflerinin biraz üzerinde düşünerek, biraz gereklerini yaparak bu 
konuda adım atmalıydınız. O zaman sormazlar mı, "Siz neyi değiştirmeye çalışıyorsunuz?" Siyasi 
Partiler Yasası'nda barajı olduğu gibi tutuyorsunuz, baraj değişmiyor, cinsler arası eşitliği sağlayacak 
kota sistemi getirmiyorsunuz, cinsler arası bu ayrımcılığa devam ediyorsunuz. Yine ne yapıyorsunuz? 
Sadece sandığa giderken... Zaten bizler, bizim gibi partiler seçim sürecinde o güvenlik güçleriyle 
cebelleşmekten hâlimiz viran, perişan oluyor. Sanırım bu da yetmedi size, sandık alanında, işte 100 
metre uzakta kalmayacak, durmayacak güvenlik görevlisi, 15 metre yakınında hatta sandık başkanının 
yanında giderek yer alacak. Bu kadar sivil demokrasiden bahsediyorken bu kadar güvenlik gücünü 
getirip sandığın içine koymanın bir izahı var mıdır Allah aşkına! Bunun demokrasiyle bağdaşır bir yanı 
var mıdır? Yani bu nedenle biz, usulen yapılmış ve daha da geriye götüren bu değişimin niçin ele 
alındığını ve niye bu değişikliğe ihtiyaç duyulduğunu merak ediyoruz ve sorgulamak durumunda 
kalıyoruz. Yani sizin değiştirmeniz gereken Siyasi Partiler Yasası 'ndaki baraj olması gerekirken, bu erkek 
temsiliyetini sınırlandırıp kadın temsiliyetini artırmaya dönük eşitlikçi ve demokratik adım atmanızı 
bekliyorken, siz, tam tersine, bu temsiliyetin önünü engellemeye çalışmış oluyorsunuz bu adımlarınızla. 

Dolayısıyla, eğer demokrasinin havarisi olarak kendinizi ifade ediyorsanız bunu mutlaka 
pratikleştirmek zorundasınız. Bunun pratik adımları da belirttiğimiz gibi, temsilde adalet, cinsler 
arası eşitliği sağlamak, farklı inançların, farklı kültürlerin, farklı siyasal düşüncelerin bu Meclis çatısı 
altında birlikte var olmasını sağlamaktan geçer. Ama ne hikmetse, her iktidar seçim barajını koruyor 
ve en son kendisi barajın altında kalıyor. Biliyorsunuz, DSP de çok direndi, Anavatan Partisi de çok 
direndi, 2002 seçimi öncesinde barajı tutmakta çok kararlı ve ısrarlıydılar. Yani, kendi imhasına, 
kendi intiharına dahi tercih edilen bu barajın adı nedir? Bu baraj kime konmuş bir barajdır? İşte, 
Kürtlerin, farklı kesimlerin, özgürce buraya gelip hakkaniyetçi bir ölçüde burada yeterli sayıda 
kendisini temsil etmesinden korkuluyor, bu sesten korkuluyor. Özgürlük sesinden, eşitlik sesinden, 
demokrasi sesinden korkulduğu için, barajla bu ses sınırlandırılmaya çalışılıyor. Bu, oy hırsızlığıdır 
aslında. Eğer siz usulsüz ve demokratik olmayan yöntemlerle hak etmediğiniz kadar oy alıyorsanız 
ya da vekil alıyorsanız, bu âdeta, açık açık hırsızlıktır, oy hırsızlığıdır, vekillik hırsızlığıdır, halkın 
iradesinin temsili değil, teslimiyeti çabasıdır. Yani, bu kadar teslim olmaya ve teslim almaya dönük 
bir işleyiş hiç kimseye hayır getirmemiştir, sizlere de hayır getirmeyecek. Bunun hayırsızlığını bu 
dönem belki kurtarmaya çalışacaksınız ama asla ebedî olmayacaktır. Bunu da bilmeniz lazım. 
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O yüzden, demokrasi, her zaman herkese lazım, AKP'ye de lazım, CHP'ye de lazım, MHP'ye de 
lazım ve bugün bu demokrasiyi getirmeyip de kendisi tarihin dışına, yaşamın dışına atılmış, sadece adı 
anılan bütün partilere gerekliydi, size de gerekli olacak, bundan sonra gelecek olanlara da gerekli olacak. 

Dolayısıyla Siyasi Partiler Yasası'nı tartışırken aynı zamanda Anayasa değişikliğinden 
bahsediliyor ve Anayasa değişikliğinde kadınlara pozitif ayrımcılıktan bahsediliyor. 

Anayasa'nın 10'uncu maddesi zaten eşitliklerden bahsediyor, 90'ıncı madde zaten uluslararası 
evrensel haklardan, hukuktan bahsediyor. Sorun bu değil ki. Sorun, yasalarda bunun müeyyidelerini 
getirmek, bunun yükümlülüğünü ilgili taraflara yüklemektir. Bu da nasıl olur? Eğer siz cinsiyetçi 
yaklaşımdan vazgeçtiğinizi varsayıyorsanız ya da pozitif ayrımcılığı uygulayacağınızı taahhüt 
ediyorsanız bunun somut göstergesi ancak kotayla olabilir. Çünkü dünya deneyimleri göstermiştir ki 
ancak kota uygulandığında kadınların temsiliyeti artabilmiştir. Yani 1990'larda dünya parlamentolarında 
kadınların temsil oranı yüzde 10 iken 2000'li yıllarda yüzde 17'lere yükselmiştir. Nasıl yükselmiştir? 
İşte, ilgili parlamentolar kota sistemini getirerek bunun önünü açmıştır, buna vesile olmuştur. 

Dolayısıyla toplumsal cinsiyet ayrımcılığını ortadan kaldırmanın, cinsler arası eşitliği sağlamanın 
tek yolu, her şeyden önce, bu iktidarın erkek egemenliğinden, erkek zihniyetinden, erkek erkinden 
alınıp seyreltilmesi ve kadın temsiliyetinin katılmasıyla, katılımının önünün açılmasıyla mümkün 
olur. Bunun, işte, iktidar ilişkileri üzerinde ötekileştirilmiş, iktidar ilişkilerinin erkek lehine 
kullanılmasından kaynaklı, kadının üzerinde ekonomik, siyasal, özel, her türlü şiddetin 
uygulanmasının da sebebi olduğu belirtilmiştir. Uluslararası toplantılarda, kadın konferanslarında ve 
Birleşmiş Milletlerin toplantılarında da bu teyit edilmiştir yani kadına karşı ayrımcılık ve şiddetin, 
özellikle iktidarın erkek eliyle uygulanmasından kaynaklı olduğu tespit edilmiştir ve bu tespitten 
yola çıkılarak Birleşmiş Milletlere üye olan tüm devletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın 
Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi'ni taahhüt etmiştir ve bu taahhüdün gereği olarak da tüm bu üye 
devletler ve hükümetler kendi önlerine kısa, orta, uzun vadeli programlar koyarak bu ayrımcılığı 
ortadan kaldıracağını taahhüt ediyor ve Türkiye de bu sözleşmeye imza atmıştır ve yükümlülük altına 
girdiğini beyan etmiştir. 

Yine, siyasi partilerde, bakıyoruz, erkekler hâkim. Dolayısıyla biz verdiğimiz yasa değişikliği 
teklifinde eş başkanlık sistemini öngördük. Yani bu zorunlu olmayabilir ama eş başkanlık sistemi de 
bir yasal sistem olarak, bir hukuk sistemi olarak kabul edilmelidir. Biz parti olarak bütün bu 
deneyimlerimizden... Yani kadınlar belediyelerde, Parlamentoda, partinin ilgili kurullarında ve 
hayatın her yerinde eğer bugün özgün, özerk örgütlenebiliyorlarsa, eğer bugün bu kadar bir temsiliyeti 
geliştirebiliyorlarsa bunun tek yolu kadınların tabii ki mücadelesi, aynı zamanda bu mücadelenin bir 
hukuk zemininde güvenceye kavuşturulmasıyla mümkündür. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. 

SEVAHİR BAYINDIR (Devamla) - Teşekkürler. 

Bizim partimizde yüzde 40 cinsiyet kotası vardır. Dolayısıyla her iki cinsten en az yüzde 
40 temsiliyet zorunlu görülmüştür. Yine, eş başkanlık sistemini getirerek o tekçi ve erkekçi zihniyete 
en merkezinden müdahale etmişizdir. Dolayısıyla, toplumsal iş bölümü, rol paylaşımı tekçi ve erkekçi 
yaklaşımdan alınıp -orada yeni bir imaj yaratıyorsun- cinsler arası eşit temsil, cinsler arası eşit 
sorumluluk ve cinsler arası bu sorumluluktan kaynaklı, kadının hem görünür kılınması ve rol model 
olması açısından önemli mihenk taşı rolünü görmüştür. 
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Bu nedenle, Siyasi Partiler Yasası'nın mutlaka, bir an önce, bizim de sunduğumuz, hem barajı 
içeren... Yine siyasi partilerde kadınlara ekonomik bütçenin ayrılması lazım. Yani nasıl ki evde evin 
reisi kadına istediği zaman istediği parayı veriyor ve kadını her dakika kendine mecbur bırakıyorsa 
Siyasi Partiler Yasası'nda eğer bu değişiklik yapılmazsa erkek egemenliği kadını sadece mutfakta arka 
planda çalıştıran bir pozisyondan çıkamayacaktır. 

Bu duygu, düşüncelerle hepinizi saygıyla selamlıyorum, basanlar diliyorum. (BDP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bayındır. 

Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Mersin Milletvekili Sayın Behiç Çelik. (MHP 
sıralarından alkışlar) 

MHP GRUBU ADINA BEHİÇ ÇELİK (Mersin) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 490 sıra 
sayılı, 298 sayılı Kanun ile 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nda değişiklik yapan kanun teklifi 
üzerinde MHP Grubu adına birinci bölüm hakkında konuşmak için söz aldım. Hepinizi saygılanmla 
selamlıyorum. 

Anayasa'mız uyarınca seçimler yargının genel yönetim ve denetimi altında yapılır ve Türk 
demokrasisinin de kapısı şüphesiz ki seçimdir. Burada Türk demokrasisi dediğimiz zaman aklımıza 
ilk gelecek metin sanırım 298 sayılı Kanun'dur. İşte bu kadar önemli bir kanun üzerinde değişiklikleri 
görüşüyoruz ve bu kanun ve değişiklik hükümlerine baktığımız zaman, öncelikle l 'inci maddeden 
başlayarak en çok oy alan ilk dört siyasi partinin Yüksek Seçim Kumlunda temsilci bulundurabilmesi, 
açık yerlerde, güneşin b a t m a s ı n d a n sonra sözlü propaganda yapılamaması, seçim bürolanna ilişkin 
düzenlemeler, özellikle bürolann devlet ve kamuya ait bina ve tesislerde açılamaması ve diğer yandan 
da büro adresi ve sommlusunun kimlik bildiriminin mülki amire, daha sonraki süreçte de ilçe seçim 
kumluna vermesiyle açılmış olması ve seçim bürolarının sözlü propaganda amacı dışında da 
kullanılabilmesine imkân tanınması, diğer yandan siyasi partilerin açık ve kapalı yer toplantılannın 
radyo ve televizyonlardan canlı yaymlanabilmesine imkân tanıması ama burada "açıklık ilkesi 
gözetilerek" şeklinde bir hükmü ne yazık ki içermemesi nedeniyle bir eksiklik olarak görüyoruz. 

Vatandaşın e-posta adreslerine gönderi yapılmaması ve vatandaşın elektronik saldırıya 
uğramaması konusunda bir düzenleme ve medya araçlan ile kamuoyu araştırmaları, anketler, 
tahminler, bilgi ve iletişim telefonlan yoluyla mini referandum gibi adlarla bir siyasi partinin veya 
adayın lehinde veya aleyhinde veya vatandaşın oyunu etkileyecek biçimde yayın yapılmasının ve 
herhangi bir surette dağıtımının yasaklanması. 

El ilanlan ve her türlü matbualar üzerinde Türk Bayrağı ve dinî ibarelerin kullanılmaması ve 
radyo ve televizyonlarda ve diğer seçim propagandalarında Türkçenin kullanılması zorunluluğu gibi 
birtakım hükümler içermekte ve bunun yanında 60'ıncı maddeyi düzenleyen 8'inci madde hükmü de 
yine madde başlığını değiştirerek seçimin başlangıç tarihinden itibaren sona erdiği tarihe kadar 
bayrak, afiş, poster, pankart ve benzeri malzemelerin asılabilmesi hükmünü getiriyor ve seçimin son 
otuz gününde sabit ilan ve reklam yerlerinden yararlanma -parasız ya da ücretli, ticari amaçlı-
billboard'ların tahsisinin düzenlenmesi hususu, seçimin son gününden kırk gün öncesine kadar ilan 
ve reklam yerlerinin ilçe seçim kumllannca belirleneceği ve üç gün içinde de ilçe seçim kurullarınca 
siyasi partilere bunun duyurulacağı ve kiralama amaçlı duyurulacağını düzenliyor. 

İlan ve reklam yerleriyle ilgili yasaklar getiriliyor ve burada mülki makam yetkili kılınıyor. 
Seçim takviminin son otuz günlük süresi dışında mülki amir, son otuz gün içinde de ilçe seçim kumlu 
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ve bu 10'uncu maddede de seçim sandıklarıyla oy verme kabinlerinin boyutları ifade edilmekte. 
Ayrıca 11 'de birleşik oy pusulası ve zarflara bir standart getirilmesi düzenlenmiş ama bu arada 
Yüksek Seçim Kurulunun o 16 Mart 2010 tarihli yazısının gereğinin de yerine getirilmediği netlikle 
görülmektedir ve yeni bir kavram olarak da "sandık çevresi" getirilmekte ve sandık çevresinde çağrı 
üzerine gelen "kolluk güçleri" şeklinde bir kavram geliştirilmekte. Medya mensuplarının sağlık 
çevresinde sandık başı işlemlerine engel olmamak şartıyla haber amacıyla görüntü ve bilgi elde 
etmelerinin serbestiyeti tanınmakta, bunun da nasıl uygulanacağı ve nasıl kullanılacağı konusunda 
tereddütler içermektedir. 

Yine, sandık alanında alınacak güvenlik önlemleri ve yasaklar konusunda özellikle sandık 
alanında bina sorumlusunun kolluk güçlerini çağıracağı hükmünü amir bir düzenleme yapılmakta. 
Bina sorumlusu yoksa sandık kurulu başkanı veya sandık kurulu üyesinin de çağırabileceğini 
düzenlemektedir. 

15'inci madde de, onaylı sandık seçmen listelerinde kayıtlı olmayanların oy kullanması, seçme 
yeterliliğini bu esnada kaybetmiş olanların, tutuklu sandık seçmen listesine kayıtlıyken tahliye olanların 
ve hüküm giymiş olanların oy kullanamayacağını düzenlerken, diğer yandan, Türkiye Cumhuriyeti 
kimlik no.su olmayanların oy kullanabileceğine ilişkin yeni bir düzenleme getiriliyor. Burada, seçmen 
bilgi kâğıdı ya da Yüksek Seçim Kurulunca kabul edilen kimlikle oy vermeye işaret ediyor. 

Yine 17'nci madde de ayrıca kapalı oy verme yerinde uyulması gereken hususları düzenle
mektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 298 sayılı Yasa'nın ilk 17'nci maddesinde, yani birinci 
bölümünde yapılmakta olan bu düzenlemelerin çok önemli bir kısmının Yüksek Seçim Kurulunun 
ilgili genelgeleri uyarınca zaten uygulanageldiğini bilgilerinize sunmak isterim ancak 298 sayılı 
Kanun'da yeni bir düzenlemeye gidilmesinin zamanlamasının şu aşamada yanlış olduğunu 
düşünmekteyiz. Çünkü zaten uygulanmakta olan ve şu ana kadar en ufak sorun çıkarmayan seçim 
uygulamalarının 298 olarak bugünlerde getirilmesinin başka anlamlar taşıdığını biz ciddiyetle 
düşündük ve bunların, özellikle başta da ifade ettiğim gibi, demokrasinin kapısının özellikle seçim 
olduğuna ve seçim düzenlemelerinde hakkaniyeti, adaleti, eşitliği en iyi şekilde korumamız 
gerektiğine biz gerek alt komisyonda gerekse Anayasa Komisyonunda vurgu yapmıştık. Ancak biz, 
her şeye rağmen, Milliyetçi Hareket Partisi olarak, Anayasa Komisyonu üyeleri olarak komisyon 
çalışmalarında -gerek Sayın Faruk Bal gerek şahsım gerekse Nevzat Korkmaz- birlikte söz konusu 
kanun teklifinin içeriğinin birçok bölümünün yanlış olduğunu belirterek, bu bölümlere katkı yaparak 
hiç olmazsa düzeltilmesi yönünde katkılarımızı ifade ettik ama bunların iktidar partisi mensupları 
tarafından kısmen dikkate alındığını ve bizim uyarılarımızın tamamıyla dikkate alınmadığını burada 
özellikle dikkatlerinize sunuyoruz. 

Güvenlik güçlerinin kullanılması seçimde fevkalade önemlidir. Güvenlik güçlerini olur olmaz, 
alelusul ya da farklı şekillerde istihdam ederek, farklı yerlere kaydırarak ya da onların görev anlayışını 
ve intizamını bozacak şekilde kullanmak ve sandık ve çevresinde görevli olanların dürüstlüğünün ve 
bütün partilere aynı mesafede olmasının çizgisini bozmuş olursak Türk demokrasisi için en büyük 
yarayı açmış oluruz. Buna özellikle dikkat etmek gerekiyor. 

Bunun dışında şunu ifade edebilirim, toplarsam: Aslında, kanun teklifi olarak gelen bu metnin, 
demokrasimiz için fevkalade önemli olan bu kanun teklifinin tasarı olarak Genel Kurula sunulması 
çok daha anlamlı ve uygun olurdu. Buna dikkat edilmemiştir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. 

BEHİÇ ÇELİK (Devamla) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. 

Ayrıca, seçimin dürüst ve hakkaniyete uygun yapılmasını sağlayacak tedbirler ve hükümler 
içermeliydi. Bu konuda birtakım soru işaretleri mevcuttur ve Yüksek Seçim Kurulunun 16 Mart 2010 
tarihli yazısının gereği yerine getirilmeliydi, buna da uyulmamıştır. O nedenle, bu eksiklikleri yüce 
heyetinize özellikle bildirmek ve vurgulamak isterim. 

Şahsım adına alacağım bundan sonraki konuşmamda kalan bölümü ifade etmeye çalışacağım. 

Hepinize saygılarımı sunuyorum. 

Teşekkür ederim. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Çelik. 

Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa Ataş. 

Buyurun. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

AK PARTİ GRUBU ADINA MUSTAFA ATAŞ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; 490 sıra sayılı ve Ankara Milletvekilimiz Sayın Haluk İpek Bey'in Seçimlerin Temel 
Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair, Meclisimizde bulunan siyasi partilerin temsilcilerinin de bir kısmı arkadaşlarla 
birlikte verdikleri, ayrıca bağımsız milletvekillerimizden yine bazılarının bu değişiklikle ilgili verdiği 
kanun teklifi üzerinde grubumuz adına birinci bölüm hakkında söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle 
yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, 298 sayılı Kanun'da zaman içerisinde bazı değişiklikler yapılmış ancak 
elli yıldan beridir uygulamalarda -eski bir kanun olması münasebetiyle- yapılan değişiklikler bugün 
yetersiz hâle geldiği için ve bazı hükümler de özel kanunlarla yapılan değişikliklerle uygulanamaz 
hâle gelmiştir. 

Şimdi, Mecliste grubu bulunan siyasi partiler olsun, Meclisin dışındaki tüm siyasi partiler olsun, 
seçimlerde özellikle arzu edilen şey üç temel başlıkta toplanabilir. 

Her siyasi parti ve kamuoyu, öncelikle, seçimlerin güvenli olmasını ve demokratik bir ortamda 
olmasını arzu ederler. 

Yine, bütün siyasi partiler ve kamuoyu, seçim sonuçlarının kontrol edilebilir bir pozisyonda 
olmasını arzu ederler. 

Yine, bütün siyasi partiler ve kamuoyu, seçim sonuçlarının en hızlı şekilde sonuçlanmasını arzu 
ederler. 

Bu ortamlar sağlandığı zaman, herhalde seçim kanunlarıyla ilgili diğer teknik konular 
kamuoyunda ve siyasi partiler nezdinde güvenilir olmak, hızlı sonuç alınabilir olmak ve kontrol 
edilebilir olmak yani tekrar sayılabilir olmak herkesin ortak arzusudur diye düşünüyorum. 

Şimdi, yapılan değişikliklerle, benden önceki konuşmacı arkadaşlarımızın da ifade ettiği gibi -
her siyasi partinin- il seçim kurullarında ve ilçe seçim kurullarında mutlaka en çok oy alan dört siyasi 
partinin birer temsilcisi bulunur. Ancak Yüksek Seçim Kurulunda bugüne kadar Yüksek Seçim 
Kurulu üyelerinin dışında belirlenen bu dört en çok oy alan siyasi partinin temsilcilerinin 
bulunmaması bir eksiklik olarak görülmüş ve böyle bir teklif Meclisimize gelmiştir. Tabii, buraya 
gönderilen siyasi partilerin temsilcilerinin oy kullanmadan sadece temsilci sıfatıyla orada 
bulunmaları, demokrasimizin gelişmesi ve kamuoyunun daha güvenilir bir pozisyon olarak görmesi 
açısından önemli bir değişikliktir diye düşünüyorum. 
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Yine, Meclisimizin gündeminde bulunan bir başka husus: Milletvekillerimizin birçoğu, siyasi 
olarak, gün batımını aşan ve seçimlerdeki siyasi konuşmalarından dolayı suçlu olarak görülmekte 
ve dokunulmazlıklarından dolayı da bu davalara bakılamamaktadır. Bunun önüne geçmek için gün 
batımını aşan iki saatlik süre içerisine kadar bu yasak süresi uzatılmıştır. Bu da önemli bir değişiklik 
diye düşünüyorum. 

Yine, seçim bürolanyla ilgili düzenlemeler talep edilmiş. Tabii, gerek bağımsız adaylar açısından 
gerek milletvekili adayları açısından gerekse siyasi partilerin halkla bire bir ilişkilerini kurma 
noktasında halkla temas sağlamak için açılan seçim irtibat bürolarının daha düzenli ve kamuoyuyla 
daha iyi ilişkiler sağlaması noktasında, çevreye rahatsızlık vermeden, vatandaşlara rahatsızlık 
vermeden bir düzenleme içermektedir, bununla ilgili açıklamalar yapılmıştır. 

Tabii, her şey kanunla düzenlenemeyebilir. Seçim irtibat bürolanyla ilgili en önemli hususlardan 
birisi, siyasi partilerin bu irtibat bürolarını denetleyebilir şekilde bir hassasiyet içerisinde olmaları, 
çevreye zarar vermeden, gerek gürültüsüyle gerekse orada yapılan propagandalarla çevreyi rahatsız 
etmeden bir düzen içerisinde bu çalışmalann yürütülmesi siyasi partilerin de görevidir diye 
düşünüyorum. 

Bir diğer husus: Bu düzenlemede önemli olan hususlardan birisi de, seçim başlangıç tarihinden 
itibaren oy verme saatinin yirmi dört saat öncesine kadar radyo ve televizyonlarda propaganda 
serbestliğidir. Biliyorsunuz, son on gün bu propaganda yapılamıyordu. Bu propaganda süresinin son 
yirmi dört saate kadar uzatılması da yine demokrasimiz açısından uygun bir tekliftir diye düşünüyorum. 

İnternet ve cep telefonuyla propaganda yapılmasının yasaklanması... Evet, ilgisiz insanlann bu 
anlamda siyasi partiler tarafından rahatsız edilmesi de yine doğru bulunmayan bir davranıştır diye 
düşünüyorum. Ancak, siyasi partiler kendi üyelerine, kendi taraftarlanna istediği kadar mesaj 
çekebilir, seçim propagandası yönünde çalışma yapabilir ama A siyasi partisinin B siyasi partisinin 
mensuplarına böyle bir mesaj göndermesi ve o insanları rahatsız edici bir şekilde davranış sergilemesi 
doğru değildir diye düşünüyorum. 

Bir başka husus: Yine kamuoyunu etkileme anlamında seçimlerden on gün öncesinde, yani oy 
verme gününden on gün öncesine kadarki süre içerisinde herhangi bir kamuoyu yoklamasının gerek 
yazılı basında veya gerekse görsel basında halkın yanlış yönlendirici ve yanlış kanaatlerle 
kamuoyunun yanıltıcı bilgilerden uzak tutulması için böyle bir yasak getirilmesi de yine doğru bir 
tekliftir diye düşünüyorum. 

Yine, özellikle bu teklif içerisinde de belirtilen bir husus, siyasi partilerimizi yakından, yakinen 
ilgilendiren bir husustur. O da siyasi partilerin, propaganda amaçlı, caddeleri ve sokakları, çevreyi 
kirletici ve toplumu rahatsız edici bir şekilde bayraklarla, reklam amaçlı propaganda malzemeleriyle 
süslemesi artık gerilerde kalmalıdır diye düşünüyorum. Dolayısıyla siyasi parti il, ilçe binaları, teşkilat 
binaları ve seçim irtibat bürolarının dışında kalan yerler seçim kurullarının öngördüğü ve belirlediği 
yerlerin dışındaki alanlann çevreyi kirletecek şekilde bayraklarla, malzemelerle donatılmasının doğru 
olmadığını düşünüyoruz ve bu anlamda da bu teklifte yer almıştır, ama bunun uygulanabilirlik 
noktasında siyasi partilerin de gerekli hassasiyeti göstererek bu anlamda bir gayret içinde olmaları, 
gelişen dünyamızda propaganda malzemelerinin değiştiği bilişim dünyasında artık bunlann 
kullanılmaması doğru bir davranıştır diye düşünüyorum. 

Değerli milletvekillerimiz, yine oy sandıkları... Hâlâ tahta sandıklarla oy kullanılması gelişen 
dünyamızda Türkiye için bir ayıptır diye düşünüyorum. Bunun şeffaf sandıklar hâline dönüştürülmesi, 
böyle bir değişikliğin yapılması da, aynı zamanda, oy kullanma mahallindeki oy verme kabinlerinin 
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de o çirkin görüntülerden, karton kutularla oy kullanma kabini yapılan görüntülerden kurtarılarak 
belirli standartları olan paravanların içerisinde oy kullanma sistemine geçiş de, evet Türkiye'nin 
modem bir ülke olduğunu şeffaf sandıklarla birlikte ortaya koyacaktır diye, katkı sağlayacaktır diye 
düşünüyorum. Ayrıca oy zarflarının ve oy pusulalarının da bu anlamdaki gelişen teknolojiye ve 
gelişen dünyaya ayak uydurması noktasında hem renkli oy pusulalarının basımı hem de oy 
pusulalarının zarflara sığamama gibi bir çirkinlik içerisinde olması... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. 

MUSTAFA ATAŞ (Devamla) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 

Oy pusulalarının zarflara sığamamasından dolayı yaşanan sıkıntıların da oy pusulalarındaki 
ebatların değişikliğiyle giderileceğini düşünüyorum. 

Sandık çevresindeki düzenin sağlanmasıyla ilgili siyasi partilerin görevlendirdiği ve ilçe seçim 
kurullarının görevli olduklarına dair verilen belgelerle sandık başında görevlilerinin dışında görevleri 
olmayanların sandık alanında, sandık bölgesinde bulunmaması da herhalde hepimizin arzusudur diye 
düşünüyorum. Maalesef, 29 Mart yerel seçimlerinde, bazı bölgelerde, görevi olmayan kişilerin, 
kimliklerin sandık bölgesinde bir tahakküm kurarak seçmen üzerinde âdeta "yaptırıcı ve onlara baskı 
uygulayarak oy kullandırma" gibi bir eyleme hepimizin şahit olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla, sandık 
başında görevli olmayanların oy verme işlemi bittikten sonra bölgeyi terk etmelerinin doğru bir 
davranış olduğunu düşünüyorum. 

Bu kanunun ülkemize, milletimize ve siyasi partilerimize hayırlı olmasını diliyor, hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ataş. 

Şahıslar adına ilk söz, Mersin Milletvekili Sayın Behiç Çelik'te. 

Buyurun Sayın Çelik. (MHP sıralarından alkışlar) 

BEHİÇ ÇELİK (Mersin) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 490 sıra sayılı Kanun Teklifi 
üzerinde, tekrar, şahsım adına söz aldım. Hepinize saygılar sunuyorum. 

Grubum adına yapmış olduğum konuşmada ifade ve arz etmiş olduğum hususlar dışında birkaç 
konuya değineceğim, bir hatırlatmada bulunmak isterim. 

Öncelikle, tabii "Demokrasinin kapısı seçimdir." derken, bu kapıyı iyi muhafaza etmemiz, 
birilerine kırdırtmamamız, demokrasimizin sonsuza dek yaşaması açısından fevkalade önemlidir. 
Ancak burada görünün husus şu: Özelikle sandığın güvenliği, sandık kurulunun, başkanın ve üyelerin 
müşahitlerin bulunmasının yanında orada malum medyadan mı acaba birileri olacak? Bir. 

İkincisi, sandık çevresi ve alanı ayrımına niçin ihtiyaç duyuldu ve sandık çevresi içine kadar ve 
sandık alanında da sürekli hangi güvenlik güçleri objektif ve sübjektif iyi niyet kuralına göre 
bulunacak? 

Bu soruların cevabı şu anda boşlukta ancak ben şunu ifade etmek isterim söz seçimden 
açılmışken: Bugün, medya, toplumları doğrudan olumlu ya da olumsuz etkileyebilen en önemli kitle 
iletişim araçlarının başında gelmekte ama bugün sürekli hepimize bilgi bombardımanı şeklinde gelen 
bilgilere baktığımız zaman artık bir yandaş medya kavramıyla karşı karşıyayız. Medyayı bu duruma 
getiren AKP İktidarıdır. AKP İktidarı, Türkiye'de medya üzerinden kontrolü sağlamak için 
demokrasinin âdeta kalbine hançeri saplamıştır. Medyada kötü işler olmuştur, olmaktadır ve AKP 
iktidarda kaldığı sürece de olmaya devam edecek. 
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Diğer bir konu, devletin ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının Anayasa'ya göre sosyal devlet 
ilkesinin gereği olarak yapılmakta olan yardımların yani hazinenin yani beytülmalın yardımlarının 
âdeta bir siyasi partinin mensuplarının kendi cebinden yaptığı yardımlar gibi sunularak 
yoksullarımıza, fakirlerimize dağıtılması ve bunun üzerinden oy devşiriciliği yapılması iktidar partisi 
tarafından demokrasinin kapısının kırıldığına en önemli işarettir. 

Yeşil kart uygulaması... 2007 seçimlerinde yaşadık arkadaşlar. Ne yapıldı burada? 15 milyon 
sayısına kadar çıkan bir yeşil kart dağıtımı yapıldı. Seçim biter bitmez bizim aziz vatandaşlarımızın 
yeşil kartları elinden alındı. Aşağı yukarı 7 milyon civarında yeşil kart alındı ve böylece oy 
simsarlığının en bayat, en bayağı örneklerini 2007 seçimlerinde de yaşadık ve kamunun tören ve 
açılışları yapıldı. Tutuldu, TOKİ açılışları adı altında bütün iktidar mensupları giderek, oraya insanları 
zorla getirterek yoğun ve yanlı, partizan ve eşitliksiz, adaletsiz, dürüst olmayan bir propaganda 
faaliyetini icra ettiler. Böylece devletin imkânları tarumar edildi ve böylece medyada, kamu kurum 
ve kuruluşlarında sosyal devlet ilkesinin gereği olarak yapılan bütün aktivitelerde insanlarımız 
istismar edildi. Bürokratlara dayatıldı ve bunun yanında, geçici işçiler zorla getirilerek oy kullandırıldı 
ve atılmakla tehdit edildiler ve siyaset böylece, beytülmalin maalesef iktidar partisi tarafından kötü 
kullanımı sonucu soyuldu, dağıtıldı ve bunun sonucu olarak da haramın içerisine gark olmuş bir 
siyasal iktidarı ne yazık ki Türk milleti gördü, yaşadı. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. 

BEHİÇ ÇELİK (Devamla) - Artık, bu Seçim Kanunu görüşülürken bu tür şeyleri hatırlatmak 
lazım ki, aynı hatalara düşmemek ve demokrasinin hepimiz için gerekli olduğuna inanmak gerekiyor. 
Demokrasiyle kumar oynamak, millî iradeyi istismar etmemek gerekir. 

Değerli arkadaşlar, ekonomi şu anda çökmüş durumda ve halk çaresiz, perişan. Devlet 
kurumlarıyla kavga şiddetlenmiş dummda. Tam bir fetret ve başıbozukluk dönemini hep birlikte 
idrak ediyoruz ama biz Anayasa'yla, Seçim Kanunu'yla burada uğraşıyoruz yani bir anlamda 
demokrasinin kapısını kırıyoruz, kırılan kapıdan kimler girer onu hep birlikte göreceğiz. Her şeye 
rağmen güzel şeyler olsun istiyomz Milliyetçi Hareket Partisi olarak. 

Bu duygularla hepinizi tekrar saygılarımla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Çelik. 

Konya Milletvekili Sayın Atilla Kart. (CHP sıralarından alkışlar) 

ATİLLA KART (Konya) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşülmekte olan düzenlemenin 
birinci bölümü üzerinde şahsım adına söz almış bulunmaktayım. Genel Kumlu saygıyla 
selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, seçim güvenliğini sağlamaya yönelik olarak Bilgisayar Destekli Merkezî 
Seçmen Kütüğü Sistemi yani SEÇSİS sisteminin bir müddetten bu yana uygulamaya girdiğini 
biliyomz ancak bu sisteme yönelik olarak da 2007 seçimlerinden itibaren çok ciddi endişelerin olduğu 
da bir gerçek. Bu sebepledir ki tüm muhalefet partileri bu konudaki kuşkularını muhtelif som 
önergeleriyle Hükümete hep yönelttiler ancak burada hiçbir aşamada Hükümetten tatminkâr cevapların 
alınmadığını, daha doğmsu cevap alınmamanın ötesinde cevap verilmediğini biliyor ve görüyoruz. 

Bakın, bu somlarda, som önergelerinde neler somluyor: Yüksek Seçim Kumlunda seçim amaçlı 
kullanılan, SEÇSİS Projesi'nde kullanılan işletim sisteminin özellikleri, bunların yarattığı güvensizlik 
ve bazı Avmpa Birliği ülkelerinde bu sistemin yasaklanıp yasaklanmadığı somluyor. Bu projenin 
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hangi yazılım dili ya da dilleriyle gerçekleştirildiği soruluyor. Bu projenin hangi veri tabanını 
kullandığı soruluyor. Seçimlerde aday olamayacakların tespiti amacıyla Adli Sicil ve İstatistik Genel 
Müdürlüğüyle on-line sisteminin, iletişiminin kurulup kurulmadığı soruluyor. Seçmen 
olamayacakların tespiti için Millî Savunma Bakanlığı Askeralma Dairesi Başkanlığı ile bu iletişimin, 
bu bağlantının kurulup kurulmadığı soruluyor. Siyasi partilerin seçime katılıp katılmayacağını ve 
ülke genelinde teşkilatlanma düzeylerini tespit amacıyla Yargıtayla gerekli iletişimin kurulup 
kurulmadığı soruluyor. 

Değerli milletvekilleri, bu sözünü ettiğim soruların tamamı, takdir olunur ki tamamen idari 
çalışmaya yönelik, idari sürece ilişkin ve seçim güvenliğini doğrudan ilgilendiren konular. Ancak 
neyi görüyoruz? Burada Adalet Bakanı Sayın Sadullah Ergin imzasıyla Yüksek Seçim Kurulunun 
cevabı esas alınarak şu cevabın verildiğini görüyoruz: Verilen bütün cevaplarda, Yüksek Seçim 
Kurulunun yaptığı çalışmaların yargı çalışması niteliğinde olduğu, yargı yetkisinin kullanılmasına 
yönelik olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir denetim görevinin yapılamayacağı gerekçesiyle 
bu konulara cevap verilmediği ve bundan böyle de verilmeyeceği ifade ediliyor. Sayın Adalet Bakanı 
da bunları esas alarak, soru önergesine cevap olarak ilgili milletvekillerine cevaben iletiyor. 

Değerli arkadaşlarım, şu çok açıktır ki, Yüksek Seçim Kurulunun hem idari işlevi vardır hem adli 
işlevi vardır. Burada Yüksek Seçim Kurulunun ilke kararının neden o yönde kullanıldığına dair bir 
soru yöneltmiyoruz, doğrudan idari nitelikte ve seçim güvenliğine yönelik olarak sorular yöneltiliyor 
ama burada Adalet Bakanının, ilgili Bakanın Yüksek Seçim Kurulunun bu cevabını esas alarak, soru 
önergesine cevap verilmediğini, ısrarla cevap verilmediğini görüyoruz. Bunun yasama denetimiyle 
bağdaşır bir yönü olabilir mi değerli milletvekilleri? Bu durum, biraz evvel konuşmamda sözünü 
ettiğim nüfus ve seçmen sayısı belirsizliği yanında bir başka boyutu, bir başka belirsizliği, bir başka 
kuşkuyu doğrulayan çok önemli, çok somut bir belirsizliği beraberinde getiriyor. Burada Hükümet 
bu konuya mutlaka açıklama getirmeli, mutlaka cevap vermelidir. Normal şartlarda seçime bir yıldan 
fazla bir sürenin bulunduğu bir dönemdeyiz. Bir yıl içinde bu konulara mutlaka açıklama 
getirilmelidir. Bu açıklama getirilmediği takdirde, Hükümetin bu belirsizlikten yarar sağladığı 
yönündeki kuşkularımız, endişelerimiz bir kez daha doğrulanmış olacaktır. 

Bir seçimde seçmen sayısına yönelik olarak, nüfus sayısına yönelik olarak iki ana kurumun, 
TÜİK ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün verileri arasında 5 milyona yakın bir fark 
varsa burada gerçekten vahim bir tablo var demektir. Bunu hiçbir şekilde görmezden gelemeyiz, 
geçiştiremeyiz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. 

ATİLLA KART (Devamla) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 

Düşünebiliyor musunuz, toplam seçmen sayısının yüzde 10'u seviyesindeki bir belirsizlikten 
söz ediyorum değerli milletvekilleri. Bunun anlamı şudur: Seçimlerin meşruiyeti konusunda ciddi bir 
kuşkuyu sürdürmeye devam ediyoruz. Bunun başka açıklaması olamaz. Bu sebeple, henüz zaman 
müsait iken, henüz zaman yeterli iken Hükümetin bu konuda da mutlaka kamuoyunu tatmin edecek 
bir çalışma içine girmesi ve yasama denetimi görevini engelleyen bir tavır içinde olmaması 
gerektiğini bir kez daha ifade ediyor, bu değerlendirmelerle Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. 
(CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kart. 

- 6 1 1 -
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Soru-cevap işlemine geçiyorum. 

Soru için giren bütün arkadaşlarımıza, cevap verebilmek için, birer dakika süre vereceğim. Ama 
hızlı hızlı sorarsak herkese sıra gelir. 

Sayın Yıldız... 

HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 

Sayın Bakan, seçim işlerinden Millî Eğitim Bakanı mı sorumludur? Değilse, ilgili bakanın 
burada bulunmaması Meclise ve milletvekillerine saygısızlık değil midir? 

Sayın Bakan, 4'üncü maddeyle, siyasi partilerin ve adayların, televizyonlarda, ayrı ayrı, açık 
oturumlara, ya da birlikte katılabileceği ifade edilmektedir. Burada TV'lerden yararlanmada bir eşit 
zaman kullanma söz konusu olacak mıdır? Seçim döneminde AKP para gücüyle ve yandaş 
medyasıyla televizyon ekranlarından AKP'lilerle yüz yüze akraba mı olacağız? 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN-Say ın Kart... 

ATİLLA KART (Konya) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Bakan, biraz evvel yaptığım her iki konuşmada da TÜİK ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri 
Genel Müdürlüğünün nüfus ve seçmen sayısına yönelik kayıtları arasında 4 milyon 461 bin 389 
kişilik bir farkın olduğunu ifade ettim. Bunları, aslında daha evvelki süreçlerde, Cumhuriyet Halk 
Partisi sözcüleri muhtelif aşamalarda dile getirdiler. Ancak Hükümetin bu konuya gerekli ciddiyet ve 
sorumlulukla yaklaşmadığını görüyoruz. Takdir olunur ki seçmen sayısının yüzde 10'u seviyesindeki 
bir rakama isabet eden bu belirsizlik, beraberinde "demokratik meşruiyet" kavramını da "seçimlerin 
geçerliliği" kavramını da tartışmaları da belirsizlikleri de ve daha da ötesi bu sürdüğü takdirde 
şaibeleri de getirecektir. Bu konuda açıklama istiyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Uslu... 

CEMALEDDİN USLU (Edirne) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Bakan, bu kanun tasarısıyla, sandık çevresini 15 metre yan çaplı, sandık alanını ise 100 
metre yan çaplı alan olarak tanımlıyorsunuz. Bundan kastınız nedir? En çok oy alan dört partiye 
Yüksek Seçim Kurulunda 1 asil, 1 yedek temsilci hakkı tanıyorsunuz. Yüksek Seçim Kurulunda söz 
konusu temsilcilerin Anayasa değiştirilerek üye sıfatıyla görevlendirilmeleri mümkün değil midir? 

Teşekkür ederim. 

B A Ş K A N - S a y ı n İnan... 

MÜMİN İNAN (Niğde) - Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum. 

Sayın Bakanım, kanunun gerekçesinde "Özgürlükçü, çoğulcu parlamenter rejimlerin temelinin 
özgür seçimlere dayandığı, işleyişinin özgür ve eşit, dürüst seçimlerden kaynaklandığı bilinen bir 
gerçektir. Özgür, eşit ve dürüst seçimlerin yapılmadığı bir ülkede demokrasinin varlığından söz 
edilemeyeceği kuşkusuzdur" diye 1979 yılında YSK Başkanının söylediği bir söz yer almaktadır. 
Fakat görüyoruz ki son seçimlerde, devlet eliyle iktidar partisinin kendisine birçok avantajlar 
sağladığı apaçık bir gerçektir. 
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Dün Niğde-Bor ilçesini bir ziyaretimde Sosyal Yardımlaşma Fonu'nun yönetimine, oradaki 
idaresine AKP Gençlik Kollarından bir kardeşimizin atandığını gördüm ve AKP Kadın Kollarında 
görev yapan kadın kardeşlerimizin ev ev dolaşarak, Sosyal Yardımlaşma Fonu'ndan, eğer kendilerine 
oy verilirse destek vereceklerini ifade ettiklerini gördüm. Bunları seçimde kullanacak mısınız, 
kullanmayacak mısınız? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Sayın Genç.. . 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

AKP Grubu maalesef bu Parlamentonun karşısına, milletvekillerinin soracağı sorulara bilgiyle 
cevap verecek kişilikte, nitelikte ne hükümet çıkarıyor ne komisyon çıkarıyor. 

Bir: Anayasa'nın 78'inci maddesinde, bir seçim döneminde ara seçim yapılır deniliyor, 
Anayasa'nın kesin hükmü. Niye ara seçim yapmıyorsunuz? 

İki: Bu Seçim Kanunu'na bir tane fıkra ilave edelim: "Her kim ki -siyasi parti ve bağımsız-
seçimlerde para dağıtarak, kömür dağıtarak, herhangi menfaat dağıtarak oy alan olursa şerefsizdir, 
namussuzdur. Vatandaşın oyu namus ve şereftir. Vatandaşın namusunu ve şerefini satın almaya 
çalışanlar da şerefsiz oğlu şerefsizdir." Bunu bir fıkra olarak ilave etmeyi düşünüyorlar mı? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN-Say ın Üçer... 

ÖZDAL ÜÇER (Van) - Sanırım Sayın Bakan seçimlerle ilgili, yetkili bakanımız olmadığı için 
ben eğitimle ilgili sorular soracağım. 

Van'daki proje geliştirme bölümüne atanan 18 öğretmenin neden 15'i Gülen cemaatine bağlı 
VÖDER derneğindendir? Maaşla ödüllendirilen öğretmen ve idarecilerin kaç tanesi VÖDER'lidir? 

Sandık görevlileri belirlenirken son iki seçimde neden özellikle Memur-Sen temsilcileri sandık 
kurul görevine ya da sandık kurul başkanlığına atanmıştır? 

Seçim Yasası'yla ilgili, dille ilgili... Zaten insanlar doğallığında konuşuyorlar. Kendi dilini 
konuşma hakkını çok ilkel bir yaklaşım olarak değerlendiriyor musunuz? 

BAŞKAN - Sayın Aslanoğlu... 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Sayın Bakan, bu tasanda, seçimlerde hediye 
dağıtan aday ve partilere ceza uygulaması getiriyor musunuz? 

İki: Hediye dağıtan kamu görevlilerine kim suç duyurusunda bulunacak? Bu kamu görevlileriyle 
ilgili bir ceza getiriyor musunuz? 

Üç: Sosyal yardımlaşma vakıflannın yaptığı yardımlan seçimlerden belli bir süre önce durdurup 
seçimler bitince tekrar dağıtmayı ve buna göre de bir uygulama getirmeyi düşünüyor musunuz? 

BAŞKAN-Say ın Sakık... 

SIRRI SAKIK (Muş) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. 

Bilindiği gibi 2007 seçimleri öncesi burada ulusal bir ittifak yapılarak bağımsızlara karşı bir 
hile yapılmış, birleşik oy pusulasına bağımsızlann ismi dâhil edilmişti. Burada tabii biz bağımsız 
olarak seçimlere katıldık ama isimlerimizi mercekle arayarak öyle buluyorduk, büyüteçle. 
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Şimdi, o dönem bölge milletvekilleri, AKP'lisi, CHP'lisi ve diğer siyasi partiler bir bütün olarak 
"Biz bu hileyi yaparsak Kürt halkı zaten okuryazar değil. . ." Böyle hukuken bir hile yaptılar. Bütün 
yasaların üzerinde bir yasa vardır, o da vicdan yasasıdır. Acaba bu vicdan yasası ne zaman harekete 
geçecek? Bu antidemokratik uygulamaları ne zaman ortadan kaldıracaksınız? Yani bu hilelere 
başvurmadan demokratik bir seçim yapma şansımız var mıdır yok mudur? Onu öğrenmek istiyorum. 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Sayın Bakan, sekiz dakikanız var. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NİMET ÇUBUKÇU (İstanbul) - Sayın Başkanım, çok teşekkür 
ediyorum. 

Öncelikle, bu kanunun görüşmeleri esnasında burada oturuyor olduğuma ve Millî Eğitim Bakanı 
olarak bu konulara ilişkin sorumluluğum olmadığına dair bir değerlendirme yapıldı. 

Hükümetin bir üyesi olarak, bir hukukçu olarak, eski bir Anayasa Komisyonu üyesi olarak, 
yapılan bu kanun hakkında yeteri kadar bilgi sahibiyim, bu konuda sorulan tüm sorulara da cevap 
verebilecek düzeydeyim, dolayısıyla Hükümeti temsilen burada bulunmamda herhangi bir sakınca 
olmadığı gibi, Genel Kurulun sorularına da cevap verebilecek durumdayım. 

"Seçim Kanunu" veya "Seçimlere yönelik çalışmalar" denildiği zaman, genellikle soruların 
niteliği, AK PARTİ'nin siyasi kampanya esnasındaki kullanacağı gücü veya propaganda araçları 
üzerinde yoğunlaşıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin belki de en büyük kazanımlarından bir tanesi, kırk 
elli yıldır demokratik seçimlerini gizli ve düzenli bir şekilde yapabiliyor olmasıdır. Dolayısıyla, 
Türkiye'de seçimler, her ne kadar seçimi kaybeden partiler veya arzu ettikleri düzeyde oy almayan 
partiler tarafından seçime yönelik şaibe iddiaları olmuş ise de, Türkiye Cumhuriyeti, hem Yüksek 
Seçim Kuruluyla hem de tüm kurum ve kurullarıyla demokratik bir seçim yapma, yönetimlerini 
seçimle değiştirme gücüne ve olgunluğuna sahip bir ülkedir. Dolayısıyla, AK PARTİ de seçimlerde, 
seçim kanunlarında kendisine tanınan ve Siyasi Partiler Kanunu çerçevesindeki propaganda 
araçlarından yararlanmak suretiyle ve bu propaganda araçlarından istifade etmek suretiyle seçimleri 
götürmüştür. Bugüne kadar partimiz AK PARTİ hakkında seçim kanunlarına aykırı bir propaganda 
aracı kullandığına dair de herhangi bir işlem yapılmamıştır. 

ATİLLA KART (Konya) - Tunceli Valisi mahkûm olmuştur! 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Giresun Valisi mahkûm oldu! 

ATİLA EMEK (Antalya) - Giresun Valisi mahkûm oldu Sayın Bakan, haberiniz yok mu? 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen... 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NİMET ÇUBUKÇU (İstanbul) - Israrla vurgulanan... (CHP ve MHP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen... 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NİMET ÇUBUKÇU (İstanbul) - Israrla vurgulanan, yardımlar, 
özellikle, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu çerçevesinde yardıma muhtaç vatandaşlarımıza 
yapılan yardımlar, her nedense, seçimle ilişkilendirilmiştir. Oysaki, 2002 yılından bugüne kadar 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu, belki de ilk kez, kuruluş amacına uygun olarak, sosyal 
desteğe ihtiyacı olan dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçları doğrultusunda yardım yapmaktadır. Bu, 
elbette ki sosyal adalet duygusu, sosyal devlet ilkesi çerçevesi içerisinde gerçekleştiriliyor. Öyle ki, 
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insanlara sadece gıda yardımı değil, bazen evinde yardıma muhtaç, bakıma muhtaç bir çocuğun 
bakımı için görevli tutulmasına kadar, bazı ailelerin giyim kuşam ihtiyacı olabilir, bazı ailelerin beyaz 
eşya ihtiyacı olabilir, bazı ailelerin her ay belli nakit bir paraya ihtiyacı olabilir. 

ALİM IŞIK (Kütahya) - Vali mi dağıtır bunları Sayın Bakan? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NİMET ÇUBUKÇU (İstanbul) - Dolayısıyla, bu çerçevede yapılan 
yardımlardır. 

ÖZDAL ÜÇER (Van) - Seçimden sonra da ihtiyacı olabilir! 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NİMET ÇUBUKÇU (İstanbul) - Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Fonu'nun kaynakları sadece seçim döneminde değil, hükümet olduğumuz günden bugüne kadar, 
2002 yılından bugüne kadar, eşit, adil, objektif kurallara bağlı olarak uygulanıyor. Bunların seçimlerle 
hiçbir ilgisi yok fakat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu'nun.. . (Gürültüler) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen... 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NİMET ÇUBUKÇU (İstanbul) - Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Fonu'nun.. . (Gürültüler) 

ÖZDAL ÜÇER (Van) - Seçimden önceki iki ay içinde ve seçimden sonraki iki ay içinde... 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen... Sayın Bakana soru sordunuz, cevabını dinlemiyorsunuz. 

ÖZDAL ÜÇER (Van) - Cevapların soruyla ilgili olması lazım. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Soruya doğru cevap vermiyor. 

BAŞKAN - Ben de duyamıyorum. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NİMET ÇUBUKÇU (İstanbul) - Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Fonu'nun kaynakları genellikle bütçe açıklarının kapatılmasında ve fonlanmasında kullanıldığı için, 
bugüne kadar da gerçek amacına uygun hiçbir zaman kullanılmadığı için, bu, mutlaka bununla 
ilişkilendiriliyor. Ama AK PARTİ, sosyal devlet olma ilkesini gerçekleştirmiş ve özellikle toplumun 
muhtaç kesimlerinin, dezavantajlı kesimlerinin yoksulluk sınırından kurtulmaları için gerekli 
destekleri yapmıştır. Şimdi, bu konunun sürekli bununla ilişkilendirilmesi karşısında... 

"Bu hediye verme yasaklanacak mı?" deniyor. Birçok muhalefet partisinin de seçim 
meydanlarında baş örtüsü dağıtmaktan tutun da her şeyi dağıttıklarına biz de şahit olduk. Bu seçim 
kampanyalarına iki dönemdir milletvekili olarak biz de tanığız ama bunların özellikle devlet politikası 
olarak, sosyal devlet ilkesinin gerçekleşmesi çerçevesinde yapılan sosyal yardımlarla 
ilişkilendirilmesi tamamen, AK PARTİ'nin sosyal devlet olma ilkesi yolunda uygulamış olduğu bu 
olumlu politikaların halk üzerindeki olumlu izlerini silmek, bunu seçimle ilişkilendirmek şeklinde 
gerçekleşiyor. Hiçbir şekilde de böyle bir propagandaya AK PARTİ'nin ne ihtiyacı vardır ne de böyle 
bir şeye tevessül eder. 

TEKİN BİNGÖL (Ankara) - Bak sen! 

BEYTULLAH ASİL (Eskişehir) - Tunceli Valisi niye mahkûm oldu Sayın Bakan? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NİMET ÇUBUKÇU (İstanbul) - Sayın Özdal Üçer "Sandık 
görevlileri belirlenirken Memur-Sen üyeleri niye görevlendiriliyor?" diyor. Hiçbir sendika mensubuna 
bir özellik gösterilmiyor ve seçimlerde görev alacak memurların görevlendirme kuralları ve koşulları 
da önceden belli. Bunlara uygun bir şekilde görevlendirme yapılıyor. 

- 6 1 5 -
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ÖZDAL ÜÇER (Van) - Hayır yani öyle değil. Sendikalara göre yüzdeliği kaçtır Sayın Bakan? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NİMET ÇUBUKÇU (İstanbul) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Sanıyorum cevaplandırdım. 

HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) - Sayın Başkan, sizin aracılığınızla Sayın Bakana soru soruyorum. 
Sorum gayet net ama cevaplarım dolambaçlı. Böyle bir şey olabilir mi Sayın Başkanım? Sizin 
aracılığınızla soruyoruz. Sorularıma doğru cevap vermek zorunda Sayın Bakan. Veremeyecekse o 
zaman bir başka verebilecek bakan gelip oraya oturacak. Kendisi ifade ediyor, diyor ki "Ben 
Hükümetin üyesiyim. Hükümetin faaliyetlerinden sorumluyum, konuya da hâkimim." Soru 
soruyorum, diyorum ki: " 'Siyasi partiler ve adaylar, radyo ve televizyonlarda birlikte ya da ayrı ayrı 
programlara katılabilirler, röportajlar yapabilirler.' diyor kanunun 4'üncü maddesinde. Bu maddede 
siyasi partiler bu televizyonları eşit oranda mı kullanacak?" diyorum. Hiç o tarafa basmıyor Sayın 
Bakan; anlatıyor bana Sosyal Yardımlaşma Fonu'nun faaliyetlerinden, meziyetlerinden, bunu nasıl 
kullandığından. Sayın Bakanım, bunu size sordum. 

AGÂH KAFKAS (Çorum) - Böyle bir yöntem var mı Sayın Başkan? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NİMET ÇUBUKÇU (İstanbul) - Sayın Başkan, bu kanuni düzenleme 
çerçevesi içerisinde yer almayan hususlar Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenecektir ve Yüksek 
Seçim Kurulunun belirleyeceği bir hususu bana soruyorsunuz. 

Teşekkür ederim. 

HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) - Böyle bir, kanunun üzerinde Yüksek Seçim Kurulu olur mu 
Sayın Bakan? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NİMET ÇUBUKÇU (İstanbul) - Böyle bir usul var mı Sayın 
Başkan? 

HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) - Yüksek Seçim Kurulu kanunu uygular Sayın Bakanım. 

BAŞKAN - Evet, teşekkür ederim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NİMET ÇUBUKÇU (İstanbul) - Böyle bir usul var mı Sayın 
Milletvekilim? 

HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) - Derebeylik değil orası. 

BAŞKAN - Soru-cevap işlemini bitirdik. 

Birleşime on beş dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 22.52 
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BEŞİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 23.09 

BAŞKAN: Başkan Vekili Meral AKŞENER 

KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Harun TÜFEKÇİ (Konya) 

1 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 82'nci Birleşiminin Beşinci 

Oturumunu açıyorum. 

490 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

Komisyon? Burada. 

Hükümet? Burada. 

Birinci bölüm üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Şimdi birinci bölümde yer alan maddeleri, varsa o madde üzerindeki önerge işlemlerini yaptıktan 
sonra ayrı ayrı oylarınıza sunacağım. 

1 'inci madde üzerinde iki önerge vardır. 

İlk önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 490 Sıra Sayılı Yasa Tasarısının çerçeve 1. maddesi ile değiştirilen 298 sayılı 

yasanın 17. maddesinin 1. fıkrasına 3. cümle olarak aşağıdaki cümlenin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Şahin Mengü Atilla Kart İsa Gök 

Manisa Konya Mersin 

Ali İhsan Köktürk Rahmi Güner Ali Rıza Öztürk 

Zonguldak Ordu Mersin 

"Bilgisayar ortamında veri akışının güvenli ve aleniyet içerisinde sağlanmasını teminen, yukarıda 
belirtilen partilerce, ayrıca bilgisayar ya da elektronik uzmanı görevlendirilebilir." 

BAŞKAN - Şimdi en aykırı önergeyi okutup işleme alacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 490 Sıra Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında 
Kanun ile Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin 1. Mad
desinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ayla Akat Ata Akın Birdal Hamit Geylani 

Batman Diyarbakır Hakkâri 

Hasip Kaplan Sebahat Tuncel Pervin Buldan 

Sımak İstanbul İğdır 

M. Nezir Karabaş Osman Özçelik 

Bitlis Siirt 
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Madde 1- 26/4/1961 tarihli ve 298 Saydı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
Hakkında Kanunun 17 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Seçime katılan siyasi partiler, o siyasi parti genel başkanları tarafından yazılı olarak yetki 
verilmiş olması şartıyla Yüksek Seçim Kumlunda da bir asıl bir yedek temsilci bulundurabilir." 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) -
Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN - Hükümet Katılıyor mu? 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Kayseri) - Katılmıyoruz Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Birdal. (BDP sıralarından alkışlar) 

AKIN BİRDAL (Diyarbakır) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 490 sıra sayılı Yasa Teklifi 
üzerine söz aldım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Şimdi, bu tartışmalar yapılırken bence bu yasadan murat edilen neyse, eğer gerçekten eşitlikçi, 
özgürlükçü bir yasa olacaksa, buna felsefi olarak bakmak gerekiyor ve demokras i k a p s a m ı n d a ele 
alınması gerekiyor. Şimdi, bizim bu yasadan anladığımız, önce, dilin özgür olması gerekiyor; 
düşüncenin özgür olması gerekiyor; propagandanın eşit ve özgür olması gerekiyor; ülkenin batısında 
ve doğusunda, serbest, güvenli ve adil olması gerekiyor; seçimlerin güvenliği kadar seçilmişlerin de 
güvenliğinin olması gerekiyor; temsilde adaleti engelleyecek yasal, ekonomik ve sosyal engellerin 
ve barajların kaldırılmış olması gerekiyor ki bu seçim demokratik olsun, eşit olsun, adil olsun ve 
seçmenlerin iradesini ve halkın iradesini yansıtabilmiş olması gerekiyor. 

Şimdi, önce düşünce özgür değil. Gerçekten, eğer seçimlerin adil, serbest yapılabilmesi için 
herkesin düşüncelerini özgürce dile getirmesi gerekiyor. Bakın şimdi paradoksa, örneğin, Demokratik 
Toplum Partisinin Genel Başkanı Sayın Ahmet Türk'ün ve daha önceki Eş Başkanımız Sayın 
Tuğluk'un, seçimlerde yaptıkları konuşmalardan ötürü partinin kapatılmasına gerekçe oluşturuldu 
ve sonra da milletvekillikleri ellerinden alındı. O nedenle, sadece, bu seçimlerde, gerçekten nasıl 
böyle bir kürsünün özgürlüğü varsa seçimlerde kürsüler, konuşmalar özgür olmalı. İkincisi çok 
önemli, seçimlerde dilin özgür olması gerekiyor. Yani, şimdi örneğin, sözlü propaganda serbest ama 
yazılı, görsel, broşür ve benzeri bütün araçlar yasak. E, şimdi bu nasıl eşit oluyor? O nedenle, 
propagandada, gerçekten, dil üzerindeki yasakların bütünüyle kaldırılması gerekiyor. Herkesin 
istediği gibi, istediği şekilde kendi diliyle propaganda yapması gerekiyor, yazılı ve sözlü olarak. 

Hazine yardımı zaten baştan aşağı adaletsiz. 

Baraja gelince: Zaten burada bütün maddeler üzerinde ayrıntılı konuşulacak ama işte, üyesi 
bulunduğumuz topluluklarda en yüksek baraj bizde. Yüzde 7 ile de hemen komşumuz, kuzeyimizde 
Rusya... Diğer ülkeleri de, sırası geldiği zaman hangi ülkede ne kadar baraj olduğunu da konuşacağız. 

Ayrıca, bu darbelerin... Örneğin darbe Anayasa'sına karşı olunduğu söyleniyor ki doğrudur, 
15'inci maddenin de kaldırılması isteniyor -geçici madde- ama ne yazık ki yine darbenin getirdiği 
yasaklara, barikatlara sığınılıyor. İşte, yüzde 10 baraj da bunun bir örneği. 

Bağımsız adaylar konusu, gerçekten bu seçimlerin adil ve eşit olmasının önünde büyük bir engel. 
Birleşik oy pusulasında bağımsız adayların adlarının yer almış olması ve de çok küçük olması, ayrıca, 
yine, bu seçimlerin demokratik olmadığının önemli örneği. 



T B M M B: 82 6 . 4 . 2010 O: 5 

Seçimlerin güvenliği kuşkusuz çok önemli. Örneğin bölgedeki seçimlerin -özellikle çatışma 
hâlinde- eğer gerçekten demokratik, eşit, adil ve demokrasiye, evrensel hukuka uygun olması 
isteniyorsa bu Kürt sorununun demokratik ve barışçıl çözümü sağlanmalı. Çatışmalı değil, serbest bir 
ortamda seçimleri mümkün kılmak gerekiyor. Aksi takdirde bu çatışmalı ortam, seçimlerin güvenliği 
gerekçesiyle gerçekten birçok hilenin karışmasına neden oluyor ki biz bunları somut olarak yaşıyoruz. 

Şimdi, seçimlerin gerçekten adil ve demokratikliği ne kadar önemliyse seçildikten sonra 
insanların güvenliği de önemli. Bakın şimdi, örneğin -yine onu tartışamadık- son bir haftada 
Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Baydemir üzerindeki tehditler. Tam bir paradoks. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. 

AKIN BİRDAL (Devamla) - Teşekkürler Sayın Başkan. 

Örneğin, dört kez tehdit alıyor, beşinci kez şimdi birisi geliyor, 19 Mart, "nevroz"dan iki gün 
önce Osman Baydemir'i öldürmek için geldiğini ama sonradan "Neden buradayım?" diye kendisine 
soru sorup gidip karakola teslim olduğunu... Bu hikâyeyi de ayrıca bir Genel Kurulunuzda yüce 
Meclisle paylaşacağız. O nedenle, seçimlerin demokratikliği, güvenliği ne kadar önemliyse 
seçilenlerin de güvenliği o kadar önemli. Seçim anketlerinin, kararsız seçmen kitlesinin nasıl 
etkilendiği... O nedenle, hukuka, gerçekten seçmenin iradesine dayalı bir seçim ancak adil ve 
demokratik olur ve temsilde adaleti sağlayabilir. Aksi takdirde egemen güçlerin otoritesine, 
militarizmin demeçlerine, medyanın tayin edici gücüne bağlı seçim sonuçları olur ki bunun da 
demokrasiyle ilişkisi olamaz. 

Hepinizi bu duygularla saygıyla selamlıyorum. (BDP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 490 Sıra Sayılı Yasa Tasarısının çerçeve 1. maddesi ile değiştirilen 298 sayılı 
yasanın 17. maddesinin 1. fıkrasına 3. cümle olarak aşağıdaki cümlenin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Şahin Mengü (Manisa) ve arkadaşları 

"Bilgisayar ortamında veri akışının güvenli ve aleniyet içerisinde sağlanmasını teminen, yukarıda 
belirtilen partilerce, ayrıca bilgisayar ya da elektronik uzmanı görevlendirilebilir." 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) -
Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Kayseri) - Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Öztürk. 

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; önerge üzerinde 
Cumhuriyet Halk Partisi adına söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
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Hepimizin bildiği gibi, seçimler demokrasinin başlangıcıdır, ilk çıkış noktasıdır. Millî iradenin 
tam, özgür olarak yansıtılması için seçim sürecinin başlangıcından sonuna kadar olan tüm sürecinin 
doğru ve dürüstlük kurallarına uygun olarak yürütülmesi, yönetilmesi gerekmektedir. Bunun için de 
seçim güvenliğinin sağlanması ve seçmen iradesinin sakatlanmaması asıldır. Bir ülkede yaşayan 
insanların tümünün seçme hakkını kullanırken bu seçme hakkını özgürce kullanmaları asıldır. 

Seçmenin oyunu alabilmek için seçmen iradesinin sakatlanması aslında oy hırsızlığından, oy 
avcılığından başka bir şey değildir. Sayın Bakanımız -az önceki oturumda- AKP'nin seçimler öncesi 
yapılan yardımlarına ilişkin açıklamasında dedi ki: "Bu, sosyal devlet olma ilkesinin bir gereğidir." 
Her nedense AKP ve yöneticilerinin aklına sosyal devlet seçimlerden önce geliyor. Oysa seçimlerin 
dışında da sosyal devletin görevleri vardır. 

Sosyal devlet olan bir ülkede, sosyal devlet ilkesinin hâkim olduğu bir ülkede herhalde gazileri 
sokakta açlıktan ölmez. Sosyal devlet ilkesinin geçerli olduğu bir ülkede o ülkenin memurları pazarlar 
dağıldıktan sonra pazar yerlerinden artık toplamak durumunda kalmaz. Emeklileri yine çöplüklerden 
ekmek toplamak durumunda kalmaz değerli arkadaşlarım. 

Sosyal devlet süreklilik ister, sadece seçimlerde olmaz. Eğer siz bir ülkede nohut kamyonlarının, 
kömür kamyonlarının, buzdolabı ve çamaşır makinesi kamyonlarının şoför mahalline devletin valisini 
ve kaymakamını oturtarak devletin tüm olanaklarıyla edinilen bu nohutları, kömürleri, çamaşır 
makinelerini ve buzdolaplarını dağıttırıyor iseniz, burada seçimlerin doğru dürüst yapıldığından söz 
etmemiz mümkün değildir. Bu nohut kamyonlarının, bu kömür kamyonlarının, buzdolabı ve çamaşır 
makinesi kamyonlarının şoför mahalline kim oturuyor? Devletin kaymakamını, devletin valisini 
buraya onartan irade kimdir? Bu kişiler Sayın Başbakanın emir ve talimatıyla buraya oturmuyorlar 
mı? Demin söylenildi, efendim, AKP'nin hukuka aykırı hiçbir işlemi olamazmış. Tunceli Valisi Sayın 
Mustafa Yaman, Yargıtay 8. Ceza Dairesince yedi ay on beş gün hapse neden mahkûm edildi? Hangi 
suçu işledi de mahkûm edildi? Seçim Kanunu'nda.. . Buzdolabı dağıttığı için, çamaşır makinesi 
dağıttığı için mahkûm edilmedi mi? Bu eylemi yaparken bu kişi kendiliğinden mi yaptı? Sayın 
Başbakan televizyonlara çıkıp "Benim valim, benim kaymakamım elbette ki bu kömür kamyonlarının 
şoför mahallinde gidecek, ev ev dolaşacak." demedi mi? 

Şimdi, şu anda ve seçimlerden sonra acaba Sayın Başbakanın valisi, Sayın Başbakanın 
kaymakamı bu kamyonların şoför muhalline binip niye kömür dağıtmıyor, niye buzdolabı dağıtmıyor, 
niye çamaşır makinesi dağıtmıyor? Niye seçim zamanları bu dağıtma olayı akıllara geliyor? 

Değerli arkadaşlarım, bakın, ülkede hukuksuzluğu, keyfîliği gerçekten egemen, olağan bir 
yönetim biçimi hâline getirdiniz. Siz, yaptığınız her eyleme, kendinizce doğm olduğunu saydığınız 
her eyleme doğm diyenlere sadece saygı gösteriyorsunuz. Yapılan işlemlerin hukuka, yasaya aykırı 
olup olmadığına bakmıyorsunuz bile. Bu ülkede gerçekten halkımızın en temel taleplerinden bir 
tanesi, Türkiye'deki herkesin düşüncesinin özgür olarak Parlamentoya yansımasıdır, yani temsilde 
adalet ilkesinin gerçekleştirilmesidir. Bir yandan darbe edebiyatı yaparak 12 Eylül darbesi ürünü 
olan yasalara, Anayasa'ya karşı çıktığınızı belirtiyorsunuz ama işinize gelen darbe ürününün 
yasalarını, Anayasasındaki maddeleri, hangileri işinize geliyorsa onlara da sıkı sıkı sarılıyorsunuz 
değerli arkadaşlarım. 

Böyle bir çifte standartla demokrasi anlayışı olmaz. Demokrasi, kişilere göre, kişilerin kendi 
yararlarına göre olmamalıdır. Gerçekten bu konuda çifte standart olmamalıdır. Dolayısıyla bu seçim 
kanunu, bugün halkın ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir kanun değildir, halkımızın beklentilerini 
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karşılamaktan çok uzaktır. Halkımız, bugün, gerçekten demokratik temsiliyet ilkesine uygun olarak, 
gerçekten temsilde adalet ilkesini gerçekleştirecek bir seçim kanunu istemektedir. Herkes düşüncesini 
özgürce, seçme hakkını özgürce kullanabilmeyi istemektedir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. 

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Devamla) - Bunun da yolunu, yöntemini bulmak, bu konudaki kuralları 
koymak Parlamentonun görevidir ama, bunları uygulamak da siyasi iktidar olarak AKP'nin görevidir. 
Siyasi iktidar bu ülkede seçim güvenliğini sağlamak durumundadır. Her seçimden sonra seçimlerde 
hile yapıldığı konusundaki tüm kuşkular, tartışmalar toplumda yükselmiyor mu değerli arkadaşlarım? 
Yani, bir seçimin dürüstlüğü tartışılıyorsa, o toplumda gerçekten bu kuşkular giderilmemişse, üstünde 
Parlamentonun düşünmesi gerekmiyor mu diye düşünüyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

III.-YOKLAMA 

(CHP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı) 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Toplantı yeter sayısı istiyoruz efendim. 

BAŞKAN - Yoklama talebi vardır. 

ÖMER FARUK ÖZ (Malatya) - Oylamaya geçtiniz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN - Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Gök, Sayın Aslanoğlu, Sayın Öğüt, Sayın Kulkuloğlu, 
Sayın Emek, Sayın İçli, Sayın Ünlütepe, Sayın Güner, Sayın Kart, Sayın Hacaloğlu, Sayın Susam, 
Sayın Tüzün, Sayın Köktürk, Sayın Öztürk, Sayın Bingöl, Sayın Oksal, Sayın Okay, Sayın Ertemür, 
Sayın Genç, Sayın Mengü. 

Yoklama için üç dakika veriyorum ve yoklamayı başlatıyorum. 

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 

BAŞKAN - Toplantı yeter sayısı vardır. 

X.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ (Devam) 

4.- Ankara Milletvekili Haluk İpek'in, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
Hakkında Kanun ile Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile 
Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 18 Milletvekilinin, Afyonkarahisar Milletvekili Halil 
Ünlütepe ve Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür un, Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi ve 10 
Milletvekilinin, Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak ve 19 Milletvekilinin, Şırnak Milletvekili 
Sevahir Bayındır'ın, Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oktay Vural 
ve Mersin Milletvekili Mehmet Şandır 'ın, Tunceli Milletvekili Kamer Genç 'in, Denizli Milletvekili 
Hasan Erçelebi ve 5 Milletvekilinin Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ile Anayasa Komisyonu 
Raporu (2/636, 2/123, 2/200, 2/288, 2/304, 2/342, 2/364, 2/474, 2/596) (S. Sayısı: 490) (Devam) 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
reddedilmiştir. 
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l'inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2'nci madde üzerinde üç önerge vardır, ilk önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 490 Sıra Sayılı Yasa Tasarısının çerçeve 2. maddesi ile değiştirilen 298 sayılı 
yasanın 50. maddesinin son fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Şahin Mengü Atilla Kart îsa Gök 

Manisa Konya Mersin 

Ali İhsan Kökrürk Rahmi Güner 

Zonguldak Ordu 

"Açık yerlerde saat 23.00'ten saat 06.00'ya kadar toplu olarak sözlü propaganda yapılamaz." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun teklifinin 2. Maddesi ile düzenlenen 298 Sayılı Kanunun 
50. Maddesinin son fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

"Açık yerlerde, akşam saat 23.00'ten sonra ertesi gün saat 08.00'e kadar toplu olarak sözlü 
propaganda yapılamaz." 

Faruk Bal Mehmet Şandır Behiç Çelik 

Konya Mersin Mersin 

S. Nevzat Korkmaz Oktay Vural 

İsparta İzmir 

BAŞKAN - Şimdi son önergeyi okutup işleme alacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 490 Sıra Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında 
Kanun ile Milletvekil i Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin 
2. Maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ayla Akat Ata Akın Birdal Hamit Geylani 

Batman Diyarbakır Hakkâri 

Pervin Buldan Osman Özçelik M. Nezir Karabaş 

İğdır Siirt Bitlis 

Hasip Kaplan Sebahat Tuncel 

Sımak İstanbul 

Madde 2 - 26/4/1961 tarihli ve 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
Hakkında Kanunun 50 inci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Açık yerlerde, gece saat 23:00'ten, sabah saat 08:00'e kadar toplu olarak, sözlü propaganda 
yapılamaz." 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) -
Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
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BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Kayseri) - Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Buldan. (BDP sıralarından alkışlar) 

PERVİN BULDAN (İğdır) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 490 sıra 
sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Milletvekili Seçimi 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifı'nin 2'nci maddesinde değişiklik önergesi 
üzerinde söz almış bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Verdiğimiz değişiklik önerisiyle "Açık yerlerde, güneşin batmasını müteakip iki saatin sonundan 
güneşin doğmasına kadar toplu olarak, sözlü propaganda yapılamaz." ifadesine açıklık kazandırmayı 
amaçladık. Bildiğiniz üzere, Türkiye'nin doğusu ile batısı arasında yetmiş altı dakikalık bir zaman 
farkı bulunmaktadır. Dolayısıyla güneş her seçim bölgesinde farklı saatlerde doğmakta ve farklı 
saatlerde batmaktadır. Bu durum ülke geneli üzerinde mutabık olunan bir zaman belirlenmesinde 
muğlaklık oluşturmaktadır. Bu nedenle, saatlerin net olarak belirlenmesi meydana gelebilecek 
karışıklıktan önleyecektir. Değişiklik önergemizi bu niteliği sağlamak amacıyla vermiş 
bulunmaktayız. Ne var ki Seçim Kanunu'nun tek ve en önemli handikabı bu maddeyle sınırlı değildir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bildiğiniz üzere, yurdumuzun her bölgesinde güneş aynı 
saatte doğup aynı saatte batmadığı gibi, her bölgemizde aynı diller de konuşulmamaktadır. Özellikle 
Doğu ve Güneydoğu bölgesinde halkın büyük bir çoğunluğu Kürtçe konuşmakta ve yine önemli bir 
çoğunluğu da Türkçe bilmemektedir. Kürtçenin cumhuriyet tarihi kadar uzun bir süredir yasaklanmış 
olması bu gerçekliği değiştirmemiştir. Değişen dünyada bu yasakçı zihniyetin Türkiye yasalarına 
hâlâ hâkim olması ve siyasal alanın da bu yasakçı anlayışla düzenlenmesi bir demokrasi ayıbıdır ve 
bu konuda hiçbir girişimde bulunmayan Hükümet üyeleri de bu ayıbın sahipliğini üstlenmekte, resmî 
ideolojinin bu yasakçı uygulamalarına devam etmektedirler, üstelik "demokrasi", "demokratik 
açılım", "insan haklan" sözcükleri Hükümet tarafından son süreçte çokça telaffuz edilmesine rağmen. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Seçim Yasası'nda mevcut bulunan Türkçe dışında başka 
dil ve lehçelerde propaganda yapmanın yasaklanmış olması da bu noktadaki en önemli sorunlarımızın 
başında gelmektedir. Hepimizin bildiği gibi, propaganda, anlatma ve anlama sürecini kapsayan bir 
iletişim süreci içerisinde gerçekleşir. Yani seçmen sizin ifade ettiklerinizi anlıyorsa propaganda 
yapmış olursunuz ve aynı zamanda siz de kendinizi en iyi ifade edebileceğiniz dilde konuşursunuz. 
Tabii, eğer, kendinizi halka anlatmak ve halkın hangi düşünceye oy verdiğini bilmesini amaçlamak 
gibi bir kaygıya sahipseniz. 

Başta Kürtler olmak üzere farklı etnik aidiyetleri olan halklar bu antidemokratik yasal 
uygulamalardan dolayı yıllardır mağdur edilmektedirler. Çok sayıda parti üyemiz ve partimizin seçim 
çalışmalanna katılan arkadaşlanmız bu nedenle sayısız cezalara çarptırıldılar. Seçim çalışmasına 
katılmamış dahi olsa birçok yurttaşımız sadece Kürtçe konuştuğu için Kürtçe propaganda yapmak 
suçu kapsamında yargı önüne çıkanlmış, cezalandırmışlardır. 

Şimdi soruyorum size: Dünyanın neresinde olursa olsun bir dili konuşmak suç sayılabilir mi? 
Sizi empati yapmaya çağınyorum. Türkçeden başka bir dil bilmeyen bir halka, Fransızca dışında bir 
dille seslenmenin yasaklanması kabul edilebilir bir durum mudur? İngilizce, Türkçe, Kürtçe fark 
etmez, hangi faktörler bir dilin yasak ilan edilmesine yeterli gerekçeyi oluşturabilir? Uygarlık tarihi 
cahiliye dönemlerini, Orta Çağ'ı , bu dönemlerin baskı ve zorbalıklarını geride bırakmıştır. 
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Yeryüzündeki bütün insanlar için insan haklarına dayalı evrensel bir hukuk sistemi oluşturulmuştur. 
Gelin, baskı ve zorbalık zihniyetinin bir ürünü olan bu yasaları değiştirelim. Açık söylemek gerekirse, 
bu yasa bu haliyle kalsa da şimdiye kadar olduğu gibi biz bu suçu işlemeye devam ederiz. Bundan 
en ufak bir çekincemiz yoktur. Nitekim Kürt kökenli AKP milletvekilleri de bu suçu bölgede sıklıkla 
işlemek zomnda kalmaktadırlar. Lakin biz, kardeşliğin, eşitliğin, her şeyden önemlisi insan haklarının 
bir gereği olarak adil bir hukuk sistemi ile hiçbir ilgisi olmayan bu yasanın bir an önce değiştirilmesini 
talep ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (BDP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Buldan. 

Önergeyi oylarınıza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun teklifinin 2. Maddesi ile düzenlenen 298 Sayılı Kanunun 
50. Maddesinin son fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

"Açık yerlerde, akşam saat 23.00'ten sonra ertesi gün saat 08.00'e kadar toplu olarak sözlü 
propaganda yapılamaz." 

Faruk Bal ( K onya ) ve arkadaş lar ı 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) -
Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Kayseri) - Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Bal. (MHP sıralarından alkışlar) 

FARUK BAL (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Komisyonun ve Sayın 
Bakanlığın katılmadığı önerge şu anlama geliyor: Seçimlerde propaganda saatleri "gün batımı" ve 
"gün doğumu" ile ifade ediliyor, tanımlanıyor. "Gün batımı" ve "gün doğumu" tanımı... Dünyanın 
"meridyenler" diye ifade ettiğimiz çizgilerinin arasındaki 100 kilometre aralıktaki iki meridyen dört 
dakikalık bir zaman dilimine tekabül etmekte ve bu zaman dilimi doğudan batıya doğm geldikçe her 
dakika seçim bölgeleri içerisinde propaganda yasağının başladığı veya başlamadığı tartışmasının 
sebebini oluşturmaktadır. Seçimler açık, şeffaf olsun, kurallar önceden belli olsun, herkes ne zaman 
propagandanın yasak olduğunu, ne zaman serbest olduğunu bilsin ve bu açıklık ve şeffaflık içerisinde 
meramını ifade edebilsin, propagandasını yapabilsin. Bu kadar basit, bu kadar net, bu kadar samimi 
ve masum bir önergenin Sayın Bakan ve Sayın Komisyon tarafından reddedilmesine bir türlü anlam 
veremiyorum. Eğer şöyle düşünürsek bir anlamı var tabii: Propaganda yasağına tekabül eden fiil bir 
suçtur. Bu suçu kim tespit edecektir? Bu suçu emniyet güçleri tespit edecektir. Emniyet güçleri 
hükümetin, iktidarın, yürütme organının emir ve komutasındadır. Dolayısıyla, yürütmenin emir ve 
komutasındaki güç bugün iktidar için o suçu tespit etmez ise iktidar bu suçun müeyyidesinden, 
iktidara mensup adayların bu suçun müeyyidesinden beri olabilecek bir sığınacak limanı bulabilir. 
Ama muhalefete geldiğinde bu madde muhalefet partilerinin ensesinde Demokles'in kılıcı gibi 
sallandırılır! İşte buna işaretle Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz, seçimlerin şeffaf, açık, 
denetlenebilirliği yönünde ve yürütme organının yetkilerini daraltan teklifler verdik. Ancak, her 
nedense, bu tekliflerin özellikle yürütme organının yetkilerini denetleyen ve kısıtlayan hükümleri 
bilinçli bir şekilde reddedilmiştir. 
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Değerli arkadaşlarım, yürütme organının emir ve komutasındaki emniyet güçlerinin benim 
şahsımla ilgili yaptığı bir işlemi sizlerle paylaşacağım, ondan sonra da sözlerime devam edeceğim. 

Adana seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisinin propagandasını yapmak üzere gittim: 

Sayın Bakan dinliyor musunuz beni? 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Kayseri) - Dinliyorum. 

FARUK BAL (Devamla) - Lütfen... Çok önemli çünkü. 

Bu seçimlerde televizyon konuşması yaptım. Yürütme organının emrindeki polisler "Faruk Bal, 
tarafsız yayın yapmıştır." diye hakkımda zabıt tuttular ve bunu Cumhuriyet Savcılığına bildirdiler. 
Cumhuriyet Savcısı üç ay beklettikten sonra "Böyle bir suç olmaz." diye takipsizlik kararı verdi. İşte 
bu, yürütme organının denetlenebilir nitelikte olmayışının en vahim örneğidir. Bu, bugün benim 
başıma gelebilir, Milliyetçi Hareket Partisinin başına gelebilir, ama yarın sizin başınıza gelecektir. 
Böyle dengesiz ve denetimsiz bir organın, seçimlerin niçin bağımsız yargı organı gözetimi altında 
yapılması gerektiğine dair Anayasa ilkesini bir kez daha hatırlamamıza vesile olmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, bunun gibi, yürütme organının emrindeki şu kaymakam, bu Gönen 
Kaymakamı, seçim yetkilerini nasıl adil kullanacaktır? Seçimde kendisine verilen görevleri nasıl adil 
kullanacaktır, nasıl eşit kullanacaktır? Bu kaymakam ne yapmış? AK PARTİ İl Danışma Kurulu 
toplantısı yapılıyor Gönen'de. AKP Genel Başkan Yardımcısı bu toplantıya gidiyor. Pazar günü bu 
toplantıya katılacak olan AKP Genel Başkan Yardımcısını kaymakam, emniyet müdürünü, jandarma 
komutanını ve ilin, ilçenin bütün... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. 

FARUK BAL (Devamla) - ...daire amirlerini manga gibi esas duruşa geçiriyor, AKP Genel 
Başkan Yardımcısını kendisini denetlenmesine imkân sağlıyor. Bu kaymakam, seçimlerde eşit, dürüst 
nasıl davranacak Sayın Bakanım? Dolayısıyla bunun gibi teklifin geneli üzerinde yaptığımız 
görüşmede Tunceli'de beyaz eşya dağıtarak AKP'ye oy devşiriciliği yapan, Elâzığ'da "one minute" 
tercihinde bulunan Vali, buralarda yapılacak seçimlerde nasıl vatandaşa eşit davranacaktır, nasıl adil 
davranacaktır? Elindeki devlet yetkisini ve kamu gücünü ve kamu kaynağını nasıl eşit bir şekilde 
kullanacaktır? Bizim, işte, bu yasada "Yürütmenin yetkileri daraltılsın ve denetlenebilir hâle 
getirilsin." derken ifade ettiğimiz budur, anlatmak istediğimiz budur. 

Sayın Bakan, şahsınıza değil sözüm, ancak biraz önce sizin yerinizde oturan Sayın Bakan, 
özellikle Fak-Fuk-Fon'u konusunda yapılan eleştirilere Hükümetin bir temsilcisi gibi değil de 
AKP'nin bir temsilcisi gibi cevap vermiştir. Onlarla ilgili fikirlerimizi ileride önergelerimizde sizlere 
ifade edeceğiz. 

Saygı sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 490 Sıra Sayılı Yasa Tasarısının çerçeve 2. maddesi ile değiştirilen 298 sayılı 
yasanın 50. maddesinin son fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Rahmi Güner (Ordu) ve arkadaşları 
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"Açık yerlerde saat 23.00'ten saat 06.00'ya kadar toplu olarak sözlü propaganda yapılamaz." 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI BURHAN KUZU (İstanbul) - Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Kayseri) - Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Güner. (CHP sıralarından alkışlar) 

RAHMİ GÜNER (Ordu) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşülmekte olan 490 sıra sayılı 
yasa tasarısının çerçeve 2'nci maddesiyle değiştirilen 298 sayılı Yasa'nın 50'nci maddesinin son 
fıkrasının değiştirilmesini arz ve teklif ediyomz. 

Değerli arkadaşlarım, 298 sayılı Yasa, gerçekten demokrasinin ve demokratik düzenin en önemli 
kanunlarını düzenleyen kanunlardan birisidir. Değerli arkadaşlarım, kişilerin haklarını, kişilerin 
özgürlüklerini en iyi şekilde belirleyen yine 298 sayılı Yasa'ya göre yapılan seçimlerdir. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin en ücra köşesinde üreticilik yapan, çiftçilik yapan, 
Türkiye'nin en ücra köşesinde işçi olarak çalışan, emeğinin hakkını isteyen ve Türkiye'de yaşayan 
kamu kesimindeki vatandaşlarımızın, emeklilerimizin, bu devletin millî hasıladan ve yaşama hakkını 
en iyi şekilde düzenleyecek olan yasaların çıktığı Mecliste ve o Meclisten çıkan Hükümetin bu 
vatandaşlarımızın hakkını komması ve komyabilmesi için ve koruyup korumadığının da belirlenmesi 
için işte 298 sayılı Yasa'nın getirmiş olduğu kurallara göre yapılan demokratik seçimdir. 

Değerli arkadaşlarım, 1973 senesinden beri seçim geçirmekteyim. Bu seçimlerden son yapılan 
2007 seçimi ve 2009 yılı seçimlerinde uygulanan antidemokratik uygulamaları gördüm. Nasıl o 
seçmenin özgür iradesinin baskı altına alındığı, o özgür iradenin nasıl yönlendirildiğini bu seçimlerde 
gördük. Çünkü -demin bir arkadaşım anlattı- seçim zamanı beyaz eşya dağıtımları, seçim zamanı 
başka türlü hediyeler, seçim zamanı başka türlü baskılar yapılmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, o halkın oyunu almak için nasıl ki 2007 yılında 16 milyon kişiye yeşil 
kart veriliyor, seçimin akabinde bunun 7 milyonu iptal ediliyor değerli arkadaşlarım, işte seçimde 
yapılan antidemokratik uygulamalar bunlardır. 

Değerli arkadaşlarım, işte Türkiye'de seçimlerin daha adil olması için, seçimlerin daha 
baskılardan komnması için, halkın sorunlarım çözecek olan Parlamentoyu teşkil etmek için, daha 
onun menfaatini komyan parlamenterleri seçmesi için, işte özgür iradenin komnması gerekli. İşte 
onun için, bu seçim yasaları da bu yönden çok önemli. 

Değerli arkadaşlarım, işte bu özgür olarak seçimin yapılması için, özgür iradenin temsili için 
bağımsız yargı çok da önemli. Güncel konumuz bugün, kuvvetler ayrılığı sisteminin korunmasını 
istiyomz. En büyük nedenlerinden birisi de halkın özgür iradesini en iyi şekilde temsil edecek 
parlamenterlerin ve seçilecek olan kişilerin seçimde güven içinde olmaları için, işte, yargı 
bağımsızlığı gereklidir, hukukun üstünlüğü gereklidir ve bu yönden güncel bir konu olan şu andaki 
kanun tasarıları Meclise gelmek üzere. O bakımdan çok önemli değerli arkadaşlarım. Türkiye'nin 
demokratik, çok daha özgür ve Türkiye'de halkın sorunlarına çok daha eğilen parlamenterlerin bu 
Meclise gelmesi için, işte bu seçim yasasının ve bu seçim yasasında maddeleri uygulayacak olan 
kişilerin bağımsız yargıdan olması düşüncesinde olduğumuzu ayrıca belirtmek istiyomm. 
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Değerli arkadaşlarım, işte Türkiye'nin en büyük sorunlarından birisi bu. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. 

RAHMİ GÜNER (Devamla) - Bugün yasa tasarısında görüyoruz, yürütme organının mensubu 
olan valilerin, kaymakamların ve diğer kamu kesimlerinde çalışanların köy muhtarlarına, mahalle 
muhtarlarına, kamu kesiminde çalışanlara nasıl baskı yaptıklarını, nasıl onları etkilediklerini, tehdit 
ettiklerini açıkça görmekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım, esasında sorun budur. Bu kutsal Meclise seçilecek olan milletvekillerinin 
ve ayrıca bu Meclise gelen milletvekillerinin o saydığım işçinin, esnafın, üreticinin, halkın, emeklinin 
hakkını koruyacak olan bu Meclisin teşekkül etmesi için özgür iradeyle, özgür düşünceyle, özgür 
takdir etme hakkıyla seçmenlerin oyunu kullanması gereklidir. Ben, sunmuş olduğumuz önergenin 
daha çok idari yöneticilerin ve kolluk güçlerinin baskısından... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

RAHMİ GÜNER (Devamla) - ... daha çok yargı mensuplarının denetiminde bir seçimin 
yapılmasını istiyor, önergemin kabul edilmesini istiyor saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
reddedilmiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

3'üncü madde üzerinde üç önerge vardır, ilk önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 490 Sıra Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında 
Kanun ile Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin çerçeve 
3. Maddesi ile eklenen MADDE 5 l/A hükmünün son fıkrasında yer alan "09.00" ile "23.00" ibareleri 
"08.00" ve "24.00" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ayla Akat Ata Akın Birdal Hamit Geylani 

Batman Diyarbakır Hakkâri 

Hasip Kaplan M. Nezir Karabaş Sebahat Tuncel 

Sımak Bitlis İstanbul 

Osman Özçelik Sun Sakık 

Siirt Muş 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun teklifinin 3. Maddesi ile 298 Sayılı Kanuna eklenen 5l /A Maddesinin 
birinci fıkrasında yer alan "bankalar ve sendikalara ait bina ve tesisler" ibaresinden sonra gelmek üzere 
"ve bu gibi kamu hizmeti görülen binalar" ibaresinin eklenmesini saygılarımızla arz ve teklif ederiz. 

Faruk Bal Mehmet Şandır Behiç Çelik 

Konya Mersin Mersin 

S. Nevzat Korkmaz Oktay Vural Akif Akkuş 

İsparta İzmir Mersin 
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BAŞKAN - Şimdi en aykırı önergeyi okutup işleme alacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 490 Sıra Sayılı Yasa Teklifinin çerçeve 3. maddesi ile 298 sayılı Yasaya 
eklenen 5 l/A maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Şahin Mengü Atilla Kart İsa Gök 

Manisa Konya Mersin 

Ali İhsan Köktürk Rahmi Güner Halil Ünlütepe 

Zonguldak Ordu Afyonkarahisar 

"Seçim bürosu, siyasi partilerin il ve ilçe başkanlıkları ile bağımsız adayların, büronun adresini 
ve en az bir sorumlusunun kimlik ve iletişim bilgilerini içeren bildirimi ilçe seçim kuruluna 
vermeleriyle açılmış sayılır. 

Açılma şartlarını taşımayan seçim bürolarının ilgilisine bu eksikliklerin üç gün içinde 
tamamlanması için süre verilir. Bu süreye uyulmaması halinde bürolar, şartlan tamamlanıncaya kadar 
seçim kurulunca kapatılır." 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI BURHAN KUZU (İstanbul) - Katılmıyoruz Başkanım. 

BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Kayseri) - Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN - Kim konuşacak? 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Sayın Ünlütepe konuşacak Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Ünlütepe. 

HALİL ÜNLÜTEPE (Afyonkarahisar) - Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler; seçimlerin temel 
hükümleriyle ilgili yasa tasarısının 3'üncü maddesi üzerinde verdiğimiz değişiklik önergesi üzerinde 
söz almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Düzenlemede seçim bürolarının açılmalarında siyasi parti il ve ilçe başkanlıkları ve bağımsız 
adayların büronun adresini ve en az bir sorumlusunu seçimin başlangıcından itibaren en büyük mülki 
amire bildirilmesi esas alınmaktadır. Bizim değişiklik önergemizde ise buradaki "mülki amiri" yerine 
ilçe seçim kurullannın görevlendirilmesi esas alınmıştır. Niçin böyle bir yönteme gidiyoruz? 

Hepinizin de bildiği gibi seçimlerin yapımı ve yöntemi Anayasa teminatı altındadır. Anayasa'nın 
79'uncu maddesinde yargı organlarının yönetim ve denetimi altında yapılmaktadır. Seçimlerin yargı 
denetimi altında yapılmasının asıl sebebi, seçmen iradesinin doğru ve düzgün bir şekilde tespitini 
sağlamaktır. Zaten demokrasinin temel öğelerinden birisi de halk iradesinin doğru olarak tespit 
edilmesidir. Böyle bir ortamda mülki amirlere seçim bürolarının açılışıyla ilgili olarak bir başvuruda 
bulunulmasının getirebileceği sakıncaları uygulamalardan çok iyi görmekte ve bilmekteyiz. Elbette 
sayın valiler, mülki amirler devleti temsil etmesine rağmen zaman zaman mülki amirlerin seçimin 
sonucunu etkileyebilecek olan davranışlarda bulunduklarını hepimiz görmekteyiz, bilmekteyiz ve 
üzüntüyle de karşılamaktayız. 
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Bu nedenle buradan amaçladığımız asıl konu, seçimlerle ilgili işlemlerin seçimin başlangıç 
tarihinden itibaren tamamen seçim kurullarına yönlendirilmesidir. Artık mülki idare amirlerinin, 
kaymakamların bu konuda devre dışı bırakılmasının uygun olacağı kanaatindeyiz. Hatta zaman zaman 
kamuoyunda tartışıldığı gibi fukara, yoksul kişilere seçim dönemlerinde yapılacak olan sosyal 
yardımların da mülki amirlerden alınarak, bunların da seçim kurulları eliyle yurttaşlara 
ulaştırılmasının çok daha doğru bir karar olacağına yürekten inanıyomm. Bununla ilgili, bu son 
seçimlerde, Vakıflar Genel Müdürlüğü elemanlarının seçimlerden bir gün önce pek çok ilçelerimizde 
sosyal yardımları dağıttıklarını gördük. Elbette bu insanların sosyal ihtiyaçları karşılansın ama 
seçimlerdeki seçmen iradesini etkilememek amacıyla, dağıtılacak olan kişilerin tespitinden de ilçe 
seçim kurullarının sommlu hâle getirilmesi bence hem hakkaniyete hem de seçmen iradesinin daha 
uygun bir şekilde tespitine daha yararlı olacağı kanaatindeyim. Bu nedenle, seçim bürolarının 
açılması, kapatılması konusunda idareye yetki verilmesi konusunda Komisyonda yapmış olduğumuz 
eleştiriler dikkate alınmamış. Bu önergemizle bu konudaki duyarlılığımızı Genel Kurulla paylaşma 
ihtiyacı bulmuş bulunuyomz. Kuşkusuz siyasi iktidarın güdümünde bir seçim süreci yaşanmasını 
istemiyomz. Demokrasinin gerçekten seçmen iradesini yansıtması için yasal düzenlemelerde daha 
dikkatli ve daha özenli davranılması gerektiği inancındayız. 

Bu nedenle, vermiş olduğumuz, seçim bürolarının açılışının parti il ve ilçe başkanlıklarınca 
mülki idareden alınarak ilçe seçim kurullarına bildirilmesi yönündeki önergemizin Genel Kumlca 
dikkate alınmasını ve bu konudaki önergemizin kabulü yönünde oy vermenizi diler, yüce heyetinizi 
saygıyla selamlarım. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ünlütepe. 

Önergeyi oylarınıza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun teklifinin 3. Maddesi ile 298 Sayılı Kanuna eklenen 5 l/A Maddesinin 
birinci fıkrasında yer alan "bankalar ve sendikalara ait bina ve tesisler" ibaresinden sonra gelmek üzere 
"ve bu gibi kamu hizmeti görülen binalar" ibaresinin eklenmesini saygılarımızla arz ve teklif ederiz. 

Akif Akkuş (Mersin) ve arkadaşları 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI BURHAN KUZU (İstanbul) - Katılmıyoruz Başkanım. 

BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Kayseri) - Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Akkuş. (MHP sıralarından alkışlar) 

AKİF AKKUŞ (Mersin) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 490 sıra sayılı Seçimlerin Temel 
Hükümleri ile Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı'nın 
3'üncü maddesinde yapılması istediğimiz değişiklik önergesi üzerinde söz almış bulunuyomm. Yüce 
Meclisi saygıyla selamlarım. 

Değerli milletvekilleri, 298 sayılı Kanun'un 51 'inci maddesine eklenen 5 l/A maddesi ile 
seçimler sırasında açılacak olan seçim bürolarının açılması ve çalışma prensipleri düzenlenmektedir. 
Ancak, bu büroların daha önceki seçim yasalarında da olduğu malumunuz. Bu bakımdan ele 
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aldığımızda, böyle bir kanuna gerçekten ihtiyaç var mıydı, yok muydu; bu da pek anlaşılmıyor. 
Elbette teknolojinin değişmesi, bilgisayar ve İnternetin hayatımıza girmesi bazı yenilikler yapmamızı 
gerektiriyor. Ancak, burada belirtilen maddelerin her birinin uygulanmasının Yüksek Seçim 
Kurulunun yeni kural ve kaideler koymasına bağlı olduğu da gözlemlenmektedir. Bu yüzden, seçim 
sonuçlarının kaydedilmesi ve iletilmesinde, propagandada İnternetin kullanılması konusu da YSK'nın 
bir önergesiyle gerçekleştirilebilirdi çünkü bu maddede belirtilen seçim büroları daha önceki yasa 
maddesinde de hemen hemen aynı idi. Kısaca, zihniyet değişmedikçe kanunu ne kadar değiştirirsek 
değiştirelim fazla bir değişiklik olmayacağı kanaatindeyim. 

Buna göre, daha önceki seçimlerde olduğu gibi, seçime katılan aday ve partiler kendi seçim 
çevrelerinde seçim çalışmalarını yürütmek üzere seçim büroları açabilmektedirler. Ancak, devlete 
ait binalar, vakıflar, üretici birlikleri, kooperatif birlikleri, bankalar ve sendikalara ait bina ve tesisler 
bu amaçla kullanılamıyor. 

Seçim büroları, adayın vatandaşla iç içe olduğu, seçimlerin en hareketli mekânlarından birisidir; 
seçmenlerin kolayca ulaşabildiği, bazı istek ve sorunlarını dile getirdiği birinci basamak teşkilat 
organlarıdır. Büroların parti teşkilatının kontrolünde olması ve partinin belirleyeceği bir görevli 
tarafından açılıp kapanması ve çevreden talep edilen araç ve gereçlerin il ve ilçe teşkilatlarına 
bildirilmesi için, il ve ilçe başkanlarının seçim bürosunun adresini ve bürodaki görevliyi mahallin en 
büyük mülki amirine bildirmesiyle açılmaktadır fakat seçim büroları seçimin süresinin başlamasından 
sonra da açılabilmektedir. 

Seçim bürosu açılışıyla ilgili belgelerin mahallin en büyük mülki amirine verilmesi ve bu belge 
ve bilginin mülki amir tarafından ilçe seçim kurullarına gönderilmesi bazen gecikebiliyor. Bu sırada 
da özellikle emniyet güçleri ile büro görevlisi arasında bazı olumsuzluklar yaşanabiliyor. Bu yüzden 
büroyla ilgili bilgi ve belgelerin bir nüshasının seçim bürosu görevlisi tarafından ilçe seçim kumluna 
iletilmesi uygun olur kanaatindeyim. Seçim bürolarının geçici yerler olmasından dolayı kısa zamanda 
açılması ve çalışmalarına başlaması gerekiyor. Seçim bürolarının açıldığı yerlerde bulunan karşı 
seçmenlerin şikâyeti sık karşılaşılan olaylardandır. Açılma şartları arasında yer alan büro açılacak 
yerin sahibinden izin alınması, açılışı geciktiren konulann başında gelmektedir. 

Bunun yanında sesli propaganda da seçim bürosu çalışmalarında dikkat edilmesi gereken bir 
konudur. Nadiren olsa da bu konuda da anlaşmazlıklar çıkabilmektedir. 

Değerli milletvekilleri, seçim bürolarının çalışma sürelerini "09.00'dan 23.00'e kadar açık." 
diye belirtiyoruz ancak seçim büroları etrafı rahatsız etmeyecek şekilde bu saatler dışında da 
açılabilmeli ve vatandaş buralarda oturup seçim kritikleri yapabilmelidir. Aksi takdirde bazı seçim 
büroları açık kalırken bazılarına "Kapatın." uyarısı gelebilir çünkü bunları daha önceki dönemlerde 
de sık sık gördük. Yani bakıyomz, özellikle iktidar partisinin seçim büroları açıkken bizim bürolara 
geliyorlar, diyorlar ki: "Geç oldu, artık kapatın." Özellikle gece 23.00'ten sonra sesli propagandanın 
büro dışından duyulacak şekilde olması yasaklanabilir ancak içeride, etrafı rahatsız etmeden 
çalışmaların devam etmesi gerektiği kanaatindeyim. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. 

AKİF AKKUŞ (Devamla) - Teşekkür ederim efendim. 

Seçim bürolarının seçimlerin vazgeçilmez unsurları olduğunu yukarıda belirtmiştim. Ancak 
buraların dikkat edilmediği takdirde birtakım olaylara da sebep olabileceği kanaatindeyim çünkü 
buralar kenarda, kıyıda olabilir. Böyle yerlere birtakım saldırıların gerçekleşmesi de söz konusu. 
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Bu yüzden buraların açılmasından sonra da gerek emniyet güçleri gerekse parti teşkilatları 
tarafından kontrol altında tutulması ve korunup bunların birtakım anarşi odaklan hâline gelmesinin 
önlenmesi de gerekmektedir diyor, yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Bu önergemize olumlu oy 
kullanacağınızı umut ediyorum. 

Teşekkür ederim. (MHP sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Akkuş. 

Önergeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 490 Sıra Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında 
Kanun ile Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin çerçeve 
3. Maddesi ile eklenen MADDE 5 l/A hükmünün son fıkrasında yer alan "09.00" ile "23.00" ibareleri 
"08.00" ve "24.00" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Sırn Sakık (Muş) ve arkadaşlan 

BAŞKAN - Komisyon, önergeye katılıyor mu? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI BURHAN KUZU (İstanbul) - Katılmıyoruz Başkan. 

BAŞKAN - Hükümet, katılıyor mu? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Kayseri) - Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Sakık. (BDP sıralarından alkışlar) 

SIRRI SAKIK (Muş) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; ben de bu önerge üzerinde söz almış 
bulunmaktayım. Bu vesileyle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 

Şimdi, aslında söylenecek çok sözümüz var. Biraz önce Sayın Bakana sordum, yani 2006'da 
burada Cumhuriyet Halk Partisi ile Adalet ve Kalkınma Partisi gelip burada oturdular, anlaştılar. 
Yani, ne olabilir? O dönem Demokratik Toplum Partisi bağımsız seçimlere katılabilir. E sizde hile 
çok, oturdunuz, hemen, alelacele anlaştınız. Hiçbir konuda yan yana gelmeyen iki siyasi parti, sorun 
biz olunca hemen, alelacele bir şekilde bu değişiklik yapıldı. Şimdi, bütün hilelere rağmen, bütün bu 
yasaklara rağmen "ya, Kürtler beceremezler, zaten yıllardır bu hilelerle onları yönettik ya . . . " Ama 
Kürtler size bir demokrasi dersi verdi. Bizim ismimizi birleşik oy pusulasında, yaşı ellinin üzerinde 
olanlar gerçekten büyüteçle arayıp buluyorlardı; buna rağmen grup oluştu, buna rağmen buraya 
geldiler. 1938Terde Seyit Rıza diyor ki: "Biz sizin hilelerinizle baş edemedik, bu bize ders olsun ve 
size boyun eğmedik, bu da size ders olsun." Bakın, siz de buradan ders çıkarmalısınız yani hilelerle, 
serlerle demokrasiyi oturtamazsınız. Siyasi Partiler ve Seçim Kanunu bu olduğu müddetçe... 

TÜSİAD'ın geçen gün yayımladığı bir kare var burada, bakın: Adalet ve Kalkınma Partisi, bütün 
bireyler Sayın Tayyip Erdoğan; Cumhuriyet Halk Partisi, bütün şahsiyetler Deniz Baykal; yine, 
Milliyetçi Hareket Partisi, bütün şahsiyetler Sayın Bahçeli. Bu ne demek? Cumhuriyetin 
kuruluşundan bugüne kadar, sürekli, bu aktörler bu Parlamentonun kaderini çizdiler. Onun için, gelin, 
herkesin kendi iradesini, bu Parlamentoda gerçekten kendisini temsil edebilecek bir siyasi parti yasası 
ve seçim kanunu birlikte çıkaralım. Eğer gerçekten hepimizin kimliği Sayın Erdoğan'ın, Sayın 
Baykal'ın, Sayın Bahçeli'nin kimliğine kilitlenecekse bunun adı demokrasi değildir, bu, demokrasinin 
bir ayıbıdır. 
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Bakınız, Adalet ve Kalkınma Partisi 12 Eylülün kalıntısı, uzantısı olan 12 Eylül Anayasa'sını 
değiştirmek için mini bir paket hazırlıyor, gönderiyor. Kabul, iyi. E peki, sizin yapabileceğiniz... 12 
Eylülün ürünü olan Siyasi Partiler Yasası'na ve Seçim Kanunu'na, niye onlara sığınıyorsunuz? İşinize 
geldi mi onlara sığınıyorsunuz. İşine geliyor yüzde 10'luk baraja sığınmak. İşinize geliyor, devletin 
hazinesini üç parti kendi arasında bölüşüyor, paylaşıyor ama Demokratik Toplum Partisi de sizin 
kadar iradedir, hazineden tek lira almıyor, DSP almıyor, diğer milletvekilleri almıyor. Peki, bu ülke 
sizin çiftliğiniz mi? Allah aşkına, böyle bir demokrasi olur mu? Böyle bir kardeşlik olur mu? 

İşte, o vesileyle arkadaşlar, bu antidemokratik yasaları değiştirin. Biz bütün hilelerin nasıl 
yapıldığını biliriz. Siz ne yaparsanız yapın, birleşik oy pusulasını getirin, bağımsızları onlara dâhil 
edin, bütün hileleri de getirin, dünyada olmayan yüzde 10'luk barajın yanında bir 5 daha ekleyin, emin 
olun, bu Parlamentoda bu grup olacaktır, size rağmen olacaktır çünkü bu halkın iradesiyle geliyor, 
bu grubumuz burada olacak. (BDP sıralarından alkışlar) Siz buradan hilelerle artık Kürtleri ve Türkiye 
demokrasi güçlerini susturamazsınız. Siz yan yana gelerek... Hele buradan Kürt vekillerine 
sesleniyorum: Siz 2006'da çıkarılan yasada günah işlediniz, kardeşlerinizin gelmemesi için gidip 
hile yaptınız hukuka karşı. Yani bu mevki, makamlar, hepsi gelip geçicidir. Hukuka karşı hile 
yapabilirsiniz, bir dönem daha milletvekili olabilirsiniz ama bu özgürlük ve demokrasi mücadelesinde 
bu halkı susturmaya hakkınız yoktur; onun için ilk önce bu antidemokratik yasalara sizin "dur" 
demeniz gerekir, sizin buna karşı durmanız gerekir. 

Şimdi, beş dakikalık süre içerisinde dramımızı anlatamıyoruz. Emin olun... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. 

SIRRI SAKIK (Devamla) - Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 

Bana bir on dakikalık süre verseniz, on saatlik süre verseniz, bu hileleri anlatsak emin olun ki 
bitmez. 

Bakın, çok yakın tarihte 29 Mart seçimlerini geride bıraktık. Nasıl cebelleştiğimizi biliyoruz. Bir 
gün kala Muş'ta, Adalet ve Kalkınma Partisi belediye başkan adayı, Vali, Kızılay Genel Başkanı ve 
oradaki yetkililer Muş belediye başkan adayının evinde ne iş yapıyorlardı? Seçimlere hile karıştırmak 
üzere bir aradaydılar. Akşamleyin... 

Şimdi, "15 metre" diyorsunuz, MHP de diyor ki "Biz sizi 1 metre yaklaştırmayız buraya." 
Oysaki ben seçimlerde gittim, gördüm. Orada, üniformalılar bodrumda sandık basındaydılar, 
torbaların basındaydılar. Bunu şikâyet etmek üzere seçim kurulu başkanının yanına gittim, bağırarak 
içeri girdim, "Sayın Sakık, burada da tugay komutanı var." dedi. Bakın, seçimlerin nasıl alındığını 
ve tugay komutanı orada, üniformalılar bodrum katında. Şimdi, böyle bir demokrasi olmaz. 

Teşekkür ediyorum. (BDP sıralarından alkışlar) 

SEVAHİR BAYINDIR (Şırnak) - Apoletli demokrasi. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
reddedilmiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4'üncü madde üzerinde üç önerge vardır. 

İlk önergeyi okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 490 Sıra Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında 
Kanun ile Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin çerçeve 
4'üncü Maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "...siyasi partiler veya adaylar..." 
ibaresinin "Siyasi partiler ile adaylar ve bağımsız adaylar" olarak ikinci cümlesinde yer alan "Siyasi 
partiler veya adayların..." ibaresinin de "Siyasi partiler ile adayların ve bağımsız adayların" şeklinde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ayla Akat Ata Hamit Geylani Hasip Kaplan 

Batman Hakkâri Şırnak 

M. Nezir Karabaş Sebahat Tuncel Osman Özçelik 

Bitlis İstanbul Siirt 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun teklifinin 4. Maddesi ile 298 sayılı Kanunun 55/A Maddesine eklenen 
2. fıkrada yer alan "adaylar" kelimesinden sonra gelmek üzere "eşitlik ilkesi gözetilerek" ibaresinin 
eklenmesini ve 2. fıkrada bulunan "gününden" ibaresinin metinden çıkarılmasını, yerine "oy 
verilmeye başlanılan saatten" ibaresinin eklenmesini saygı ile arz ve teklif ederiz. 

Faruk Bal Mehmet Şandır Behiç Çelik 

Konya Mersin Mersin 

S. Nevzat Korkmaz Oktay Vural 

İsparta İzmir 

BAŞKAN - Şimdi en aykırı önergeyi okutup işleme alacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 490 Sıra Sayılı Yasa Tasarısının çerçeve 4. maddesi ile 298 sayılı yasanın 
55/A maddesine eklenen ikinci fıkranın son cümlesinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Şahin Mengü Atilla Kart İsa Gök 

Manisa Konya Mersin 

Ali İhsan Köktürk Rahmi Güner Atila Emek 

Zonguldak Ordu Antalya 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI BURHAN KUZU (İstanbul) - Katılmıyoruz Başkan. 

BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Kayseri) - Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Sayın Atila Emek konuşacak. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Emek. (CHP sıralarından alkışlar) 

ATİLA EMEK (Antalya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 490 sıra 
sayılı Teklifin çerçeve 4'üncü maddesi ile 298 sayılı Yasa'nın 55/A maddesine eklenen ikinci 
fıkranın son cümlesinin metinden çıkarılması için verdiğimiz önerge üzerine söz almış bulunuyomm. 
Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 
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Değerli arkadaşlarım, Seçim Yasası'nı görüşüyoruz. Seçim yasaları, toplumlarda anayasalar 
kadar önemli, temel yasalardır ve bu yasaların görüşülmesi hiçbir şekilde aceleye getirilmeden, 
toplumun ilgili bütün kesimlerinin görüşleri alınarak ve ilgili kurumların gerekli katkıları sağlanarak 
çağdaş, demokratik bir seçim yasasının yapılması temel amaçtır. Ancak görüyoruz ki görüşmekte 
olduğumuz yasa teklifi çok aceleyle getirilmiştir ve -önümüzde seçimlere bir yıl gibi bir zaman kalmış 
olmasına karşın âdeta o seçimlerde uygulanmak üzere- şimdi zamanla yarışıyoruz değerli 
arkadaşlarım. Bakınız, gecenin saat 24.00'ünde ben şu anda kürsüde konuşuyorum. Saat 15.00'te 
Genel Kurul çalışmaya başladı, dokuz saati aşan bir süredir Parlamento çalışıyor ve gecenin bu 
saatinde temel bir yasayı, seçmen iradesinin yansımasını sağlayacak ve demokrasiye işlerlik 
kazandıracak bir yasayı görüşüyoruz. Öyle sanıyorum ki birçok arkadaşımızın ilgisi koptu. Yani, 
sadece Genel Kurulda zorunlu bir bulunuş noktasında Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu, yoklamalar 
istendiği zaman içeri giriyor. Böylesine bir durum ve atmosfer içerisinde bu yasayı görüşüyoruz. 

Şimdi, özellikle seçimlerin temel hükümleri olan bu durumu değerlendirirken seçmen iradesinin 
sandığa yansıyıncaya kadar olan bölümünde yani seçimlerin propaganda bölümünde seçmen 
iradesinin her türlü baskıdan uzak ve seçmenin, bütün o seçim çalışmalarında gerek maddi gerek 
manevi her türlü baskıdan uzak olması gerekir. Yani, seçimleri demokratik kılan, bireyin, seçmenin 
özgür iradesiyle sandığın başına gidip her türlü baskıdan uzak kalması, sandığa giren oyun da, altın 
değerinde olan oyun da sandıktan seçmenin tercihi gibi çıkması gerekir. Komisyonda bunları 
değerlendirdik. 

Şimdi, çok yaşadığımız bir durum, özellikle 2007 seçimlerinde de yerel seçimlerde de yaşanılan 
durumlar. Seçmenin açıkça çeşitli nedenlerle baskı altına alındığını Türkiye'nin bir gerçeği olarak 
yaşadık. Şimdi, biraz önce arkadaşlar da ifade ettiler ama hepimiz bölgelerimizde yaşadık, artık, 
yürütmenin etkisi altında olan bütün idari mekanizmalar ve onların bütün güçleriyle, bir siyasi 
partinin, iktidar partisinin resmen propagandasını yapmak üzere seçmene baskı yapıldığı çok açık ve 
ortada. Böyle bir ortam içerisinde, şimdi -bu maddenin özellikle- seçimlerin başlangıç tarihinden 
itibaren oy verme gününden önceki yirmi dört saate kadar bütün yayın kuruluşlarında propagandanın 
yapılacağı düşünüldüğünde, bunun hiçbir kurala bağlanmadan, özellikle iktidar partisinin artık yandaş 
medyasını oluşturduğu bir ortamda seçmenin iradesinin yönlendirilmesi, şekillendirilmesinde nasıl 
bir baskı yapacağını bir kere gecenin bu saatinde, yorgun olduğunuz bir saatinde düşünmenizi 
istiyorum. 

Bunun düzenlenmesi için Komisyonda gerekli tartışmaları yaptık ama hiçbir değişikliğe 
gitmediniz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. 

ATİLA EMEK (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Şimdi, sınırsız bir şekilde bütün medya gruplarının ve özellikle, Türkiye'de artık etkili yandaş 
medyayı oluşturduğunuz bir dönemde bu yayınların kullanılması hâlinde seçmen iradesinin nasıl 
şekilleneceğini düşünmenizi istiyorum. Bu nedenle de önergemizin kabulüyle madde metninden 
bunun çıkarılmasını önerdik. Bunu kabul edin, hiç olmazsa seçimlere, bu yönüyle de seçmen iradesine 
gölge düşmesin diyoruz. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun teklifinin 4. Maddesi ile 298 sayılı Kanunun 55/A Maddesine eklenen 
2. fıkrada yer alan "adaylar" kelimesinden sonra gelmek üzere "eşitlik ilkesi gözetilerek" ibaresinin 
eklenmesini ve 2. fıkrada bulunan "gününden" ibaresinin metinden çıkarılmasını, yerine "oy 
verilmeye başlanılan saatten" ibaresinin eklenmesini saygı ile arz ve teklif ederiz. 

Famk Bal (Konya) ve arkadaşları 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI BURHAN KUZU (İstanbul) - Katılmıyoruz Başkanım. 

BAŞKAN - Hükümet önergeye katılıyor mu? 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Kayseri) - Katılmıyoruz Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Bal. (MHP sıralarından alkışlar) 

FARUK BAL (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; değişiklik önergesi verdiğimiz 
maddenin metni şöyledir: "Seçimin başlangıç tarihinden itibaren oy verme gününden -"gününden" 
kelimesinin çıkarılmasını istiyoruz- önceki 24 saate kadar olan sürede..." Çünkü, "24 saat" ve "gün" 
ile ifade edilen iki tane zaman dilimi vardır, bu iki zaman diliminden muğlak olanı, açık olmayanı 
"gün" ifadesidir. Oy verme günü yirmi dört saattir, hangi saatinden itibaren yirmi dört saat önce 
propaganda yapılmasına ilişkin hükümler uygulanacaktır; günün başladığı cumartesi gününün yirmi 
dördüncü saatinden sonraki dakika mı, yoksa oy verme günü oy verme işleminin başladığı saat mi 
ya da oyların sayım saati mi? 

Şimdi, buna bir netlik getirmek, açıklık getirmek amacıyla bu önergeyi verdik, şaşırtıcı bir 
şekilde, Sayın Komisyon Başkanı ve Sayın Bakan bunun aleyhinde kanaat belirttiler. 

Diğeri de siyasi partilerin yapacağı propagandalarda eşitlik kuralının uygulanması gerektiğini, 
eşitlik ilkesi gözetilerek bu propagandaların yapılması gerektiğini ifade ettik, bunun da aleyhinde 
kanaat ifade ettiler. Anlaşılıyor ki Adalet ve Kalkınma Partisine mensup milletvekilleri de o gösterilen 
yolda karar verecek, önerge reddedilecektir. 

Önergenin mefhumu muhalifinden çıkan sonuç şudur: 

Bir: Seçim iş ve işlemlerinin düzenleneceği günden önceki propagandalar belirsiz bir saatte 
yasaklansın veya propagandaya başlansın. Bu belirsizlik iktidar partisine bir avantaj sağlayacaktır. 

İki: Propagandalar yapılırken propagandaların yapılacağı radyo ve televizyonlarda siyasi 
partilere eşitlik ilkesi uygulanmasın. Yani? Yani, bu propagandayı yapacak olan radyo ve 
televizyonlar ve diğer organlar siyasi partiler arasında eşitlik ilkesini gözetmeyeceğine göre eşitlik 
ilkesinden yararlanacak olan partiler sığınabilecekleri hukuki, güvenli bir liman bulamasın. 
Bulamadıkları takdirde ne olacaktır? 

Bir: Türk medyasının yüzde 60'ına yaklaşmış olan yandaş basın sadece AKP propagandası 
yapacaktır. 

İki: Türk medyasının geriye kalan yüzde 40'lık korkutulmuş yani vergi borcuyla korkutulmuş 
yani hapse atılarak korkutulmuş olan medyası da AKP'nin propagandasına alet olacaktır. 
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Değerli arkadaşlarım, bu kadar açık, bu kadar net ve demokratik toplum gereklerine bu kadar 
uygun bir önergenin reddedilmesinin amacı, kabul edilmemesinin amacı, AKP İktidarının devamını 
sağlayabilecek alelusul bir seçim. İşte bu kanunun da alelacele yapılmasının sebebi hikmeti, gündeme 
getirilmesinin sebebi hikmeti budur. Bu kanunun gecenin bu saatinde bizi izleyen vatandaşlarımızın 
gözlerinden ırak bir şekilde Mecliste görüşülmeye mecbur bırakılmasının sebebi hikmeti de budur. 
"Acele işe şeytan karışır." demiştim, "Acele eden ecele gider." demiştim. 

Değerli arkadaşlarım, biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu acele iş ile Seçim Kanunu'ndaki 
açıklığın, şeffaflığın ve eşitliğin bu aceleciliğe kurban edilmemesi için elimizden gelen gayreti 
gösteriyoruz ve önergelerle düzeltmeye çalışıyoruz. Ancak anlaşılan odur ki, yürütme organını elinde 
bulunduran ve yürütme organını seçim iş ve işlemlerinde AKP'ye oy devşirme aracı olarak kullanan 
AKP, önümüzdeki seçimlere acele bir kanun değişikliğiyle buna ihtiyaç duyduğunu ve bu ihtiyacı da 
acımasız bir şekilde kullanacağına işaret olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, seçim, vatandaşın seçme hürriyetinin, en mukaddes hürriyetinin, ülkesinin 

geleceği hakkında kanaat belirtme hürriyetinin uygulandığı bir demokratik süreçtir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. 

FARUK BAL (Devamla) - Sağ olun Sayın Başkanım. 

Bu demokratik süreçte devletin kamu gücünün, devletin kamu kaynaklarının kullanılarak bir 
parti lehine oy devşirme aracı olarak kullanılması demokratik ahlakla, siyasi ahlakla bağdaşmaz. 
Siyasi ahlakla ve demokratik ahlakla bağdaşmayacağını 22 Temmuz tarihinde yapılan seçimlerde, 
haziran ayının sıcaklığında, devletin kaynağı olan kömürlerin haziran ayının sıcaklığında nasıl oy 
devşirme aracı olarak kullanıldığını bu millet görmüştür. 

Önümüzdeki süreçte bunların tekrarlanmaması düşüncesiyle bu kanunun demokratik hâle 
getirilebilmesi için çalışmalarımız ve önerilerimiz devam edecektir. Bundan sonraki önergelerimizde 
de sizlerle bu açıklığı, şeffaflığı içeren önerilerimizi paylaşmaya çalışacağız. Bakalım bu oylama bir 
demokratik mikyas olacak mıdır? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bal. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 490 Sıra Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında 
Kanun ile Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin çerçeve 
4'üncü Maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "...siyasi partiler veya adaylar..." 
ibaresinin "Siyasi partiler ile adaylar ve bağımsız adaylar" olarak ikinci cümlesinde yer alan "Siyasi 
partiler veya adayların..." ibaresinin de "Siyasi partiler ile adayların ve bağımsız adayların" şeklinde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ayla Akat Ata (Batman) ve arkadaşları 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI BURHAN KUZU (İstanbul) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 



T B M M B: 82 6 . 4 . 2010 O: 5 

BAŞKAN - Hükümet önergeye katılıyor mu? 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Kayseri) - Katılmıyoruz Sayın 

Başkanım. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Karabaş. (BDP sıralarından alkışlar) 

MEHMET NEZİR KARABAŞ (Bitlis) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kanun tasarısı 
üzerine verdiğimiz önergeyle ilgili söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Tabii, bu süreçte, bu dönemde, 12 Eylül Anayasası'nın, yasalarının değiştirilmesinden, 
Türkiye'nin demokratikleşmesinden, Türkiye'nin Avrupa Birliğine uyumundan bahsediyoruz ama bir 
taraftan da mevcut birçok maddesi hiçbir şekilde demokratik olmayan Seçim Kanunu ve Siyasi 
Partiler Kanunu varken, bizim bu saate kadar üzerinde tartışma yürüttüğümüz maddelere bakın. 

Şimdi, arkadaşlar belirttiler, baraj, dil engeli, bağımsız adaylarla ilgili engellemeler, partilerin 
hazineden yardım alması, önseçimin olmaması, cins ayrımcılığı, parti ittifakları ve ortak listeyle 
seçimlere gitmenin engellenmesi, tüm bunlar varken bunları tartışmıyoruz. 

Yine, Siyasi Partiler Kanunu'nun 81 'inci maddesini okuyacağım. Şimdi, demokratikleşmeden 
bahseden AKP Hükümeti, bu madde burada duruyorken bu yasayı getirip bir de demokrasiden, 
seçimlerin demokratikliğinden bahsediyor. 

81'inci madde: "Siyasi partiler: a) Türkiye Cumhuriyeti ülkesi üzerinde milli veya dini kültür 

veya mezhep veya ırk veya dil farklılığına dayanan azınlıklar bulunduğunu ileri süremezler." 

Peki sayın iktidar milletvekilleri, size soruyorum: Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan, 
AKP'nin bakanları, milletvekilleri ve Türkiye'de demokrasiden yana olan tüm kesimler çıkıp, 
Türkiye'nin bir kültürler mozaiği olduğunu, birçok kültürün, dilin, inancın olduğunu ve bunların 
özgür olması gerektiğini söylüyor ve 81'nci maddeye göre siyasi partiler Türkiye'de farklı dillerin 
olduğunu söyleyemeyecekler; Türkiye'de farklı inançların olduğunu, farklı kültürlerin olduğunu 
söyleyemeyecekler. Bu madde burada duruyorken biz bilmem hangi ayrıntıların üzerinde duracağız? 
Peki, bu madde burada duruyorken hangi demokrasiden bahsedeceğiz? 

Yine (b) bendinde deniliyor ki: "b) Türk dilinden veya kültüründen başka dil ve kültürleri 
korumak, geliştirmek veya yaymak yoluyla Türkiye Cumhuriyeti ülkesi üzerinde azınlıklar yaratarak 
millet bütünlüğünün bozulması amacını güdemezler ve bu yolda faaliyette bulunamazlar." 

Şimdi, bu maddeye göre, Siyasi Partiler Kanunu 81/b'ye göre Türk dilinden başka, Kürt dili, 
Çerkez dili, Çeçence, Arapçayı korumak, onun gelişmesi için çaba sarf etmek siyasi partilerin 
yasakları arasındadır. Peki, bu siyasi partiler neyle ilgilenecekler? Biz farklılıkların, insanlann 
düşüncesini, inancını özgürce yaymasının önünü açacağız diyoruz ve siyasi partilerde bunlar yasak. 

Tabii, bir de (c) bendi var: "c) Tüzük ve programlarının yazımı ve yayınlanmasında, 
kongrelerinde, açık veya kapalı salon toplantılarında, mitinglerinde, propagandalarında Türkçe'den 
başka dil kullanamazlar; Türkçe'den başka dillerde yazılmış pankartlar, levhalar, plaklar, ses ve 
görüntü bantlan, broşür ve beyannameler kullanamaz ve dağıtamazlar; bu eylem ve işlemlerin 
başkalan tarafından da yapılmasına kayıtsız kalamazlar. Ancak, tüzük ve programlarının kanunla 
yasaklanmış diller dışındaki yabancı bir dile çevrilmesi mümkündür." 
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Peki, soruyorum Sayın Bakan, sayın milletvekilleri; hani kanunla yasaklanmış dil yoktu? Peki, 
eğer kanunla yasaklanmış dil yoksa bu madde neden burada duruyor? Neden Siyasi Partiler 
Kanunu'nun 81 'inci maddesi değiştirilmiyor? Peki, bu burada duruyorken Sayın AKP milletvekilleri, 
bakanları diyorlar ki "Biz, Kürtçenin konuşulması önündeki engeli kaldıracağız." ve yine, diyorlar 
ki: "Biz, bu konuda yapacağımız bir düzenlemeyle yasak kapsamından çıkaracağız." 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. 

MEHMET NEZİR KARABAŞ (Devamla) - Teşekkür ederim Başkan. 

Peki, şu ana kadar partimiz en fazla 81 'inci maddeden ceza aldı ve her seferinde 81 'inci madde 
önümüze çıktı. Bunu hiç tartışmıyorken, bunu değiştirmiyorken "Biz, dilin önündeki engelleri 
kaldırdık." sözü ne kadar samimidir? Günlerdir, haftalardır, bu tasarı geldikten bu yana birçok medya, 
özellikle medyaya çıkan AKP yetkilileri diyorlar ki: "Biz, Kürtçenin önündeki engelleri kaldırdık." 
Peki, yasaklı diller varken siz dilin önündeki engelleri nasıl kaldırmış oluyorsunuz? Biz bunları 
tartışmadan, Siyasi Partiler Kanunu'ndaki bu tür maddeleri ve biraz önce saydığım, tüm arkadaşların 
dile getirdiği maddeleri tartışmadan demokratikleşmeden nasıl bahsedeceğiz? Peki, o zaman size 
yöneltilen "AKP, kendi yasalarını çıkarıyor." söylemini nasıl değiştireceksiniz, bu konuda 
samimiyetinizi nasıl ispatlayacaksınız? 

Hepinize saygılar sunarım. (BDP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Karabaş. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Sayın Başkan, toplantı yeter sayısı istiyorum. 

BAŞKAN - Toplantı yeter sayısı... 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Evet. 

SUAT KILIÇ (Samsun) - Geçti Sayın Başkan, oylamaya geçildikten sonra istedi. 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Karar yeter sayısı istiyorum. (AK PARTİ 
sıralarından "Geçti, geçti" sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN - Vazgeçtiniz... Peki, bir dahaki sefere... 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum... 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Karar yeter sayısı istiyorum. 

BAŞKAN - Karar yeter sayısını arayacağım şimdi. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yeter sayısı yoktur. 

Birleşime on dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 00.37 
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ALTINCI OTURUM 

Açılma Saati: 00.55 

BAŞKAN: Başkan Vekili Meral AKŞENER 

KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Harun TÜFEKÇİ (Konya) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 82'nci Birleşiminin Altıncı 
Oturumunu açıyorum. 

490 sıra sayılı Tasarı'nın 4'üncü maddesinin oylamasında karar yeter sayısı bulunamamıştı. 

Şimdi maddeyi tekrar oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısını arayacağım: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir, karar yeter sayısı vardır. 

Tasarının görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

Komisyon? Burada. 

Hükümet? Burada. 

5'inci madde üzerinde üç önerge vardır, ilk önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 490 Sıra Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında 
Kanun ile Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin çerçeve 
5'inci Maddesi ile Kanunun 55/A maddesinden sonra gelmek üzere eklenen 55/B maddesinin üçüncü 
fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan "Bu sürenin dışında yapılacak yayınların, tarafsızlık, 
gerçeklik..." ibaresinden sonra gelmek üzere "eşitlik" ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Ayla Akat Ata M. Nezir Karabaş Sebahat Tuncel 

Batman Bitlis İstanbul 

Osman Özçelik Akın Birdal 

Siirt Diyarbakır 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 490 Sıra Sayılı Yasa Tasarısının çerçeve 5. maddesi ile 298 sayılı yasaya 
eklenen 55/B maddesinin üçüncü fıkrasının ilk cümlesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Şahin Mengü Atilla Kart İsa Gök 

Manisa Konya Mersin 

Ali İhsan Köktürk Rahmi Güner 

Zonguldak Ordu 

"Oy verme gününden önceki 30 günlük sürede, yazılı, sözlü ve görsel basın ve yayın araçları ile 
kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler, bilgi ve iletişim telefonları yoluyla mini referandum gibi 
adlarla yayın yapılması ve herhangi bir surette dağıtımı kesinlikle yasaktır. " 

BAŞKAN - Şimdi en aykırı önergeyi okutup, işleme alacağım. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun teklifinin 5. Maddesi ile 298 Sayılı Kanunun 55/A Maddesinden sonra 
gelmek üzere düzenlenen 55/B maddesinin son fıkrasında bulunan "ilkeleri" kelimesinden sonra 
gelmek üzere "ve basın, iletişim araçları ve internet ile yapılacak propagandalarda siyasi partiler ve 
adaylar arasında fırsat eşitliğinin sağlanması, tek yönlü taraf tutan yayın yapılmaması ilkeleri 
gözetilerek" ibaresinin eklenmesini ve maddeye "Bu maddeye aykırı hareket edenlere 149/A Maddesi 
uygulanır." fıkrasının eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Faruk Bal Mehmet Şandır Behiç Çelik 

Konya Mersin Mersin 

S. Nevzat Korkmaz Oktay Vural 

İsparta İzmir 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) -
Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Kayseri) - Katılmıyoruz Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Bal. (MHP sıralarından alkışlar) 

FARUK BAL (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; değişiklik için önerge verdiğimiz 
madde siyasi partilerin seçimlerde yapacağı propagandayla ilişkilidir ve bu propaganda basın, iletişim 
araçları ve İntemet'te yapılacak propagandayla ilişkilidir. 

Seçim Kanunu'muz, propagandaya ilişkin pek çok maddeyi sevk etmekte ve bu maddelerin 
hepsinde siyasi partiler arasında fırsat eşitliğini ortaya koymakta, bir ilke olarak bunu 
benimsemektedir. Ancak her nedense bu maddede fırsat eşitliği şeklindeki bizim seçim hukukumuza 
girmiş olan bir sınırlama ve bu sınırlamaya uymayanlar hakkında herhangi bir müeyyide 
bulunmamaktadır. İşte bunu temin etmek ve siyasi partiler arasında propaganda açısından fırsat 
eşitliğine imkân sağlayacak bizim hukukumuzda mevcut olan RTÜK Kanunu'ndaki bir maddeyi 
aynen Seçim Kanunu'na transfer etmek suretiyle bu değişiklik önergesini verdik ve siyasi partilere 
fırsat eşitliği tanımayanlara karşı da yaptıkları yanlı yayından dolayı bir cezai müeyyide uygulanması 
açısından ek bir fıkra ihdas edilmesini önerge olarak verdik. 

Sayın Komisyon ve Sayın Bakan bu önergeye karşı olduklarını ifade ettiler. O zaman neye "evet" 
demiş oluyorlar? Şuna "evet" demiş oluyorlar: Propaganda eğer belirli kurallara bağlanmaz ise, siyasi 
partiler arasındaki propaganda fırsat eşitliğine dayandırılmaz ise orada kaos olur, orada propaganda 
aracı olarak değerlendirilen basın, iletişim araçları ve İntemet'e parayı basan düdüğü çalar hâle gelir! 
Dolayısıyla, siyasi partiler kanaatlerini, gelecek hakkında seçmene ulaştırmak istedikleri fikirlerini 
eşit olmayan bir zeminde ulaştırma imkânından yoksun olur. O zaman ne olur? Biraz önceki 
önergemizde ifade ettiğim gibi, bu araçlar AKP'nin sekiz yıllık iktidarı içerisinde yandaş hâle 
getirilmiştir. Yazılı ve görsel basının yüzde 60'a yakını bir yandaş uygulama içerisindedir, bakiyesi 
ise korkutulmuş hâldedir. Korkutulan ya da yandaş hâle gelen basın önümüzdeki seçimlerde AKP'nin 
düdüğünü öttürmek zorunda kalacaklardır ve seçmenin kirli bilgiler ile tek yanlı, taraflı bir şekilde 
beyni bulandırılacaktır. 
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Değerli arkadaşlarım, 21 'inci yüzyıla girdiğimiz bu süreçte bu antidemokratik uygulama size bir 
fayda sağlamayacaktır. Çünkü geçmişte görülmüştür; geçmişte siyasi baskılara kamu gücünün ve 
kaynaklarının olağanüstü şartlar dâhilinde bir partiye yönlendirilmesine ilişkin uygulamaların hepsi 
tersine dönmüştür. Bunun en belirgin örneği, maalesef, demokratik hayatımızın başlangıcında açık 
oy/gizli sayım esasına bile bu millet "Dur, söz milletindir." diyebilmiştir. Sizin bu uygulamalarınıza 
da bu milletin her zaman güvendiğimiz sağduyusu "Dur, söz milletindir." diyecektir diye ifade 
ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu kadar açık, bu kadar net ve bu kadar şeffaf olan bir uygulamanın 
reddedilmiş olmasını demokratik toplum değerleriyle bağdaştıramadığımız gibi, demokrasi havariliği 
yapan Adalet ve Kalkınma Partisinin söylemlerinde de çifte standart uyguladığı aklımıza gelmektedir. 
Bu çifte standart belki bir müddet için size bir fayda sağlayacaktır ama alelacele hazırlanan bu kanun 
netice itibarıyla "Acele eden ecele gider." sözünün sonucu olarak, demokratik toplum gereklerine 
uygun olmasına özen gösterdiğimiz seçim mevzuatımızı, seçim hukukumuzu ecele götürmesinden 
korkarız. Seçimlerde adaletin, seçimlerde tarafsız yayın yapmanın, seçmenin iradesinin 
oluşturulmasında her fikri duyabilme hürriyetinin, seçme hakkını dilediğince kullanabilme 
özgürlüğünün kirli bilgilerle, yanlı bilgilerle... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. 

FARUK BAL (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

S e ç m e n i n siyasi tercihini b e l i r l e m e d e yanlı b i lg i l e r le , kirli bilgilerle y ö n l e n d i r i l e c e ğ i 
kaygısındayız. Bu kaygı Türkiye'ye fayda getirmeyecektir, bu kaygı size de fayda getirmeyecektir 
diyor, önergemizi yüce Meclisin değerli üyelerinin takdirine sunuyomz. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Önergeyi oylarınıza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 490 Sıra Sayılı Yasa Tasarısının çerçeve 5. maddesi ile 298 sayılı yasaya 
eklenen 55/B maddesinin üçüncü fıkrasının ilk cümlesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

"Oy verme gününden önceki 30 günlük sürede, yazılı, sözlü ve görsel basın ve yayın araçları ile 
kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler, bilgi ve iletişim telefonları yoluyla mini referandum gibi 
adlarla yayın yapılması ve herhangi bir surette dağıtımı kesinlikle yasaktır. " 

İsa Gök (Mersin) ve arkadaşları 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) -
Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Kayseri) - Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Gök. (CHP sıralarından alkışlar) 
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İSA GÖK (Mersin) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 298 sayılı Yasa'nın, yani Seçimlerin 
Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 55'inci maddesinin üçüncü fıkrasının ilk 
cümlesinin değiştirilmesini istiyoruz. Neden? Arkadaşlar, Kanun'un, yani 298 sayılı Kanun'un 
üçüncü fıkrası kısaca yazılı, sözlü, görsel basın ve yayın araçları ile kamuoyu araştırmaları, anketler, 
tahminler, bilgi ve iletişim telefonları yoluyla "mini referandum" gibi adlarla seçimin maniple 
edilmesini engellemeye dönük bir maddedir. Komisyonun kabul ettiği çerçeve 5'inci maddede bu 
fıkranın aslında kaynağı Kanun'umuzun 61 'inci maddesinin üçüncü fıkrasıdır. Şimdi, AKP Grubunun 
da CHP'nin de MHP ve Barış ve Demokrasi Partisinin de ortak arzularımız seçimlere çok az bir süre 
kala seçimin anketlerle -gazete veya televizyon- maniple edilmesini engellemek. Bu konuda hiçbir 
grup arasında fikir ayrılığı yok. 

Peki, şimdi, geçtiğimiz seçimleri lütfen düşünün. Seçim günü dahi anketler yayınlandı. Seçim 
günü dahi referandumlar yapıldı, mini anketler yayınlandı. Halk kanalize edildi. Bu yasak değil 
miydi? Yasaktı. Neye göre yasaktı? 61 'inci maddenin üçüncü fıkrasına göre yasaktı. Kanun'umuzun 
61'inci maddesi üçüncü fıkrası aynen hatta şunu diyor: "Milletvekili genel seçimlerinde seçimin 
başlangıç tarihinden itibaren bunlar yasak." Seçimin başlangıç tarihinden itibaren oy verme gününe 
kadar anketler, şunlar, bunlar yasak diyor. Neden, peki, bu yasak uygulanmadı? Neden seçim günü 
dahi bu anketler yayınlandı? Çünkü, Kanun'da bir yazım hatası var. 61 'inci maddenin üçüncü fıkrası 
okunursa, aynen şunu diyor: "Bu yasaklar, referandum gibi şeyler bir siyasi partinin veya adayın leh 
ve aleyhinde veya vatandaşın oyunu etkileyecek biçimde yayın yapılması yasaktır." diyor. Bu 
referandumları, bu anketleri yayınlayan basın, yayın, görsel medyanın hepsi buna dayandı yani "Ben 
kimsenin oyunu yönlendirmeye çalışmıyorum ki!" savunmasını yaptılar. Bu savunmaya göre de 
seçimlere bir gün kala dahi anket yayınladılar. Bunun çözümü ne? Sayın Haluk İpek'in çözümü şu 
oldu: "Evet, kanun, eski kanun seçimin başlangıç yani son doksan gününde bu anketlerin 
yayınlanmasını yasaklıyordu, uygulanmıyordu. Biz buna 'oy verme gününden önceki son on gün' 
diyelim, doksan günü on güne indirelim, o güne sıkı sarılalım, bu yasağı uygulatalım." dedi ama 
sorun, seçimin başlangıç tarihi veya son on gün olması değil; sorun, bu anketi yayınlayanların "Ben 
vatandaşın oyunu -bakın, aynen- etkileyecek biçimde -kanun lafzı bu- anket yayınlamıyorum." 
savunmasıydı. Bu savunmanın ortadan kaldırılması gerekiyor mu? Gerekiyor çünkü tüm gruplar, 
tüm dört parti de neyi istiyor? Seçim günü, arkadaşlar, anket yayınlanmasın, vatandaşa bırakılsın. 
Bizim önerimiz ne? Bu Kanun'un yanlış yazımının düzeltilmesi. Bunun da çözümü çok basit. Olacak 
olan şey şu: Üçüncü fıkrada "bir siyasi partinin veya adayın lehinde veya aleyhinde veya vatandaşın 
oyunu etkileyecek biçimde" kelimesini çıkardığınızda "son on gün" deyin, önemli değil veya "otuz 
gün" deyin, önemli değil, süreyi size bırakıyoruz ama bu sürede yani koyacağınız herhangi bir tarih 
süresi içerisinde "Vatandaşın oyunu etkileyecek biçimde yayın yapmadım." savunmasını kaldırmak 
için yasağı kesinleştirmek. Önergemiz takdir edilecek. Biz "otuz gün" dedik, "on gün" de 
diyebilirsiniz. Bu sürede referandum, mini referandum; yazılı, sözlü, görsel basında araştırma; anket, 
bilgi ve iletişim telefonlarıyla, mini referandum gibi adlarla yayın yapılmasının ve herhangi bir surette 
dağıtımının yasaklanması... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. 

İSA GÖK (Devamla) - Sağ olun. 

Yani dört grubun da amacı seçimlere birkaç gün kala anketler yayınlanmasını engellemekse, 
bunun çözümü bu önergeyle yasak koymak. "Yasak koyduk." diyorsunuz ama bu fıkranın ortasındaki 
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o bir cümle, yasağı delmek isteyen medya organlarına imkân tanıyor. Parayı bastır anket yayınlat, 
parayı bastır referandum yaptım de; bir şey yayınlat, bir mini referandum yap, kamuoyu yoklaması 
yayınlat ve vatandaşı etkile. Bu yanlış. 

Bu sebeple, eğer ki önergemize evet oyu verirseniz, o yanlış yorumlanan ve kendilerini 
kurtarmaya sebebiyet veren o iki satır çıkacak, dediğiniz on gün veya otuz gün, o sürede her türden 
anket yayınlanması yasaklanacak. 

Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 490 Sıra Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında 
Kanun ile Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin çerçeve 
5'inci Maddesi ile Kanunun 55/A maddesinden sonra gelmek üzere eklenen 55/B maddesinin üçüncü 
fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan "Bu sürenin dışında yapılacak yayınların, tarafsızlık, 
gerçeklik..." ibaresinden sonra gelmek üzere "eşitlik" ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Sebahat Tuncel (İstanbul) ve arkadaşları 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) -
Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Kayseri) - Katılmıyoruz Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Tuncel. (BDP sıralarından alkışlar) 

SEBAHAT TUNCEL (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 490 sıra sayılı yasanın 
5'inci maddesi üzerine verdiğimiz değişiklik önerisi üzerine söz almış bulunmaktayım. Hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. 

Bu maddede basın, iletişim araçları ve İntemet'te propaganda üzerine değişiklik tartışılıyor 
ancak burada önemli olan şey siyasi partilerin, aslında, aldıkları oyun bir şekilde Parlamentoya 
yansıması, temsilde adalet meselesi önemli. Yoksa burada tartıştığımız Siyasi Partiler Yasası 'nın ya 
da seçimle ilgili değişiklikler... Ne kadar değişiklik yaparsak yapalım eğer bu adalet sağlanmadığı 
sürece hiçbir anlamı olmayacaktır. Birilerinin kendi iktidarını kommak için dayattığı yüzde 10 seçim 
barajı tam da bu temsilde adaletin önüne engeldir. Öncelikle bu Parlamentonun aslında Türkiye'nin 
önünde büyük bir sorumluluk olarak duran ve halkın iradesinin Parlamentoya yansımasına engel 
olan bu yüzde 10'luk seçim barajı için çalışması, bunun kaldırılması için çalışması gerekirdi ama ne 
yazık ki biz bazı yasal düzenlemeler, propaganda üzerindeki düzenlemeler üzerine çalışıyoruz. 

Ben bazı örnekler vermek istiyomm, Türkiye sonuçta Avmpa Birliğine aday ülke ve Avmpa 
Birliği konusunda bazı ev ödevleri yapmaya çalışıyor. Avmpa İnsan Haklan Sözleşmesi'nin Ek 1 
No.lu Protokolü "Serbest Seçim Hakkı" başlıklı 3'üncü maddesi, protokole taraf ülkelerin -ki Türkiye 
bu protokole taraftır- yasama organının seçilmesinde halkın kanaatlerinin özgürce açıklamasını 
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sağlayacak şartlar içinde, makul aralıklarla, gizli oyla serbest seçimler yapmayı taahhüt ettiklerini 
belirtir. Seçmenin denetim organı olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de sözleşmeye taraf 
ülkelerdeki seçim sistemini işte bu maddede yer alan "halkın kanaatlerinin özgürce açıklanması" 
ibaresi üzerinde denetlemektedir. 

Türkiye'nin taraf olduğu bir diğer önemli insan haklan sözleşmesi de Birleşmiş Milletler Medeni 
ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'dir. Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi de tıpkı Avmpa İnsan Hakları 
Sözleşmesi gibi herhangi bir seçim sistemi ya da seçim barajını düzenliyor değildir. Ancak tıpkı 
Avmpa İnsan Haklan Sözleşmesi'ndeki hüküm gibi Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'nde 25'inci 
maddesinde seçim haklannı düzenleyen bir hüküm yer almaktadır. 25'inci maddesinde seçim 
haklarını düzenleyen hükümde hangi seçim sisteminin tercih edileceği devletlerin iradesine 
bırakılmıştır. Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'nin 25'inci maddesine göre her vatandaş genel, eşit 
ve gizli oyla belirli dönemlerde yapılan seçimlerin iradelerini özgürce ortaya koymalarını garanti 
eden seçimlerde oy kullanma ve seçilme hak ve fırsatına sahiptir. Özetle, yüzde 10'luk seçim barajı 
insan haklanyla ilgili Türkiye'nin imzaladığı uluslararası bütün sözleşmelere aykın durmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, Anayasa'nın 67'nci maddesinde "Seçim kanunları temsilde adalet ve 
yönetimde istikrar ilkelerini bağdaştıracak şekilde düzenlenir." demektedir. Başta iktidar partileri 
olmak üzere ana muhalefet partisi CHP, daha sonra MHP bu gerekçeyi ileri sürerek hep yüzde 10 
barajının bugüne kadar kalması yönünde tavır gösterdi, bugün de bu tavırlanm devam ettiriyorlar. 
Ancak bu maddede yani Anayasa'nın 67'nci maddesinde temsilde adalet ilkesi bu yaklaşımla ihlal 
edilmektedir. 

2002 seçimlerinde Meclise iki parti girdi. Biri AKP, 11 milyon oy aldı; diğeri CHP, 6 milyon oy 
alarak Meclise girdi. Her iki partinin toplam oyu 17 milyon. Oysa Türkiye'de seçmen sayısı 41 
milyon olduğu düşünüldüğünde 24 milyon seçmenin iradesi ne yazık ki buraya yansımadı. 

2007 seçimlerinde de dumm bundan farklı değil. AKP 16 milyon oy aldı, CHP 7 milyon, MHP 
5 milyon oy aldı. Üç partinin toplam aldığı oy 28 milyon. Yine, 14 milyon seçmenin oyu, iradesi 
buraya yansımadı. 

Bugün yüzde 5 barajı, eğer yüzde 5'e düşürülürse, bu 2,5 milyon seçmen ediyor yaklaşık, bu da 
yaklaşık 30 dolayında milletvekili anlamına geliyor. Yani aslında bu ülkede biz bu seçim kanununu 
tartışmadan önce bu temsildeki adaletsizliği ve halkın iradesinin buraya yansımamasını tartışmak 
gerekiyor. Bu sadece Barış ve Demokrasi Partisinin somnu değil yani baraj sadece Kürtlere değil, 
Alevilere, kadınlara, ötekilere, işçilere, emekçilere, toplumun tüm kesimlerine yönelik bir baraj var. 
Bu baraj bugün belki bizim sorunumuz olarak görülüyor ama önümüzdeki dönem mutlaka, başta 
AKP olmak üzere diğer siyasi partilerin de bir somnu olacaktır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. 

SEBAHAT TUNCEL (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Kaldı ki Barış ve Demokrasi Partisi barajı anlamsızlaştırmıştır. 2007 Temmuz seçimlerinde 
bağımsız olarak girdik. Bizim açımızdan baraj anlamsız hâle gelmiştir. Ancak halkımızın iradesinin 
buraya yansıması önemlidir. Bu aynı zamanda kadınların iradesinin de buraya yansımadığını 
gösteriyor. İşte sadece 50 milletvekilimiz vardı. Birisinin milletvekilliği düşürüldü sayenizde. 49 
kadm milletvekili arkadaşımız var. Avrupa'da yüzde 50Tere varan, İsveç'te örneğin yüzde 55 bu 
oran... Bunu düşündüğünüzde bile aslında Türkiye hem kadınlar açısından hem Türkiye'deki diğer 
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toplumsal kesimler açısından adaletli ve adil bir Parlamento değil ne yazık ki. Umarım bu ayıptan bir 
an önce döneriz. Gecenin bu saatinde nasıl bunları tartışırız bilemiyorum ama en azından biz 
sorumluluğumuz gereği bunu burada ifade etmeyi bir görev biliyoruz. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (BDP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6'ncı madde üzerinde üç önerge vardır. 

İlk önergeyi olamıyorum: 

T.B.M.M. Başkanlığı'na 

Görüşülmekte olan 490 sıra sayılı yasa tasarısının 6. maddesinin sonundaki "on sekiz yaşını 
doldurmuş" ifadesinden sonra gelmek üzere "ve hukuki ehliyete sahip olması şarttır" ibaresinin 
eklenmesini arz ederiz. 

Saygılarımla. 

Ferit Mevlüt Aslanoğlu Ali Rıza Öztürk Atila Emek 

Malatya Mersin Antalya 

Hüsnü Çöllü Halil Ünlütepe 

Antalya Afyonkarahisar 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

490 sıra sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin 6 ncı maddesine aşağıda yazılı cümlenin eklenmesini arz ederiz. 

"Bu maddenin uygulanmasına yönelik usul ve esaslar Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir." 

K. Erdal Sipahi Rıdvan Yalçın Necati Özensoy 

İzmir Ordu Bursa 

Hamit Homriş Mehmet Şandır 

Bursa Mersin 

BAŞKAN - Şimdi en aykırı önergeyi okutup işleme alacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 490 Sıra Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında 
Kanun ile Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin çerçeve 
6'ncı Maddesi ile değiştirilen 57'nci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesinden sonra gelmek 
üzere "Seçime katılan siyasi parti ve adayların kendilerini tanıtıcı nitelikte düzenleyecekleri broşür, 
el ilanları, parti bayrağı, poster, afiş, ses ve görüntü içeren CD, DVD gibi yayınların Türkçe'nin 
dışındaki farklı dil ve lehçelerde hazırlaması serbesttir." cümlenin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Ayla Akat Ata Özdal Üçer Sebahat Tuncel 

Batman Van İstanbul 

Sevahir Bayındır Akın Birdal Pervin Buldan 

Sımak Diyarbakır İğdır 
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(x) Bu bölümde, Hatip tarafından Türkçe olmayan bir dille, birtakım kelimeler ifade edildi. 
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BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) -
Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Kayseri) - Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Üçer. (BDP sıralarından alkışlar) 

ÖZDAL ÜÇER (Van) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlar; 6'ncı madde, 298 sayılı 
Kanun'un 57'nci maddesinde değişikliği öngören maddeyle ilgili değişiklik önergemiz üzerinde söz 
almış bulunmaktayım. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 

Aslında dün başladığımız yasama faaliyetlerinin bugüne sarkmış olması ve harcanan zamanın 
değişimle paralel bir düzeyde olmadığını, yani aylarca, günlerce gündemde kalan siyasi partilerle 
ilgili, seçimlerle ilgili yenilik yapıyoruz reformuna yönelik çalışmalar bugünkü çalışmalara çok 
yansımadı. Sanki biraz, dağ fare doğurdu gibi bir sonuç ortaya çıkarıyor. Her nedense, çok, böyle 
reklamı bol icraatlar, söylemi bol icraatlar yapıp ortada sonucu fiyasko olan şeyleri AKP üzerinde 
görmeye alıştık. Yani burada açılımla ilgili böyle şeyler vardı, Anayasa değişikliğiyle ilgili şeyler 
vardı, balon ekonomik modellerle ilgili şeyler vardı. 

Tabii teknik anlamda, Türkiye'de yapılmakta olan seçimlerin teknik boyutuyla ilgili birçok 
düzenlemenin yapılmış olması gerekiyordu. Bunlar, çok teknik düzeyde kalan ve bu kadar üzerinde 
konuşmayı gerektirmeyen düzenlemelerdi. Bunlar, Meclis alt komisyonunda mutabakatla 
çözülebilecek sorunlardı. Aslında Türkiye'nin demokrasi sorununun ana kaynağında yer alan siyasi 
partilerle ilgili değişimin, Anayasa'yla ilgili değişimin yapılmadığı durumda böylesi teknik şeylerle 
uğraşmak biraz anlamsız gibi geliyor. Çünkü, Meclis alt komisyonunda bununla ilgili bütün grupların 
teknik boyutta hemfikir olduğu bir mutabakat metni çıkardı, çok da üzerinde tartışılmaya gerek 
duyulmadan bir düzenleme yapılırdı. Siyasi partilerin adil ve demokratik seçimlere katılma boyutuyla 
ilgili sorunların, farklı siyasi düşüncelerin Meclise kendisini taşıyabilmesi açısından sorunların, farklı 
dillerin, kültürlerin, propaganda hakkıyla ilgili, barajla ilgili sorunların bugün burada tartışılıyor 
olması gerekiyordu ama maalesef tartışılmıyor. Umuyorum ki sizlerin, özellikle AKP 
milletvekillerinin sayısının en yakın seçimde biraz daha az olduğu, daha demokratik bir ortamda 
bizim bunları tartışabileceğimizi düşünmekteyiz ve bizlerin sayısının biraz daha fazla olduğu 
platformlarda bunları adil bir şekilde görüşme şansı bulacağız. 

Şimdi, bağımsızlarla ilgili, aslında bağımsızlar... Biz bağımsız değildik, bağımsız olarak girdik 
seçimlere, mevcut yasal düzenlemelerin azizliğinden kaynaklı. Ama yine de, bağımsız olarak 
seçimlere girmek isteyen adayların burada, oy pusulalanyla ilgili maddede, oy pusulalarının her 
zaman dağıtılmasına ilişkin ve oy pusulalarının milletvekillerinin seçiminde çok büyük bir 
adaletsizlik oluşturduğunu ve. . . Maalesef burada, iktidar ve muhalefet partisinin sadece "Kürtlerin 
siyasi iradesi nasıl daha güç yansıtılır." mutabakatıyla böylesi bir düzenlemeye gidildi. Ama bütün 
bu uygulamalara rağmen, yaşlı bir kadın vardı, okuma yazma bilmiyordu. Seçim çalışması yaparken 
biz şöyle tereddüt içerisindeydik "Ya, nasıl olur?" diye. Kadın Türkçe de bilmiyordu. Aynen şöyle 
söyledi:". . ." (x) Yani "Saymayı da mı bilmiyorum?" diye kendisi buna bir çözüm buluyordu. Mutlak 
surette, belli yasal engellemeleri aşan belli kesimler olacaktır ama demokrasiyi tam demokrasi 
bilinciyle algılamak lazım. Kendine göre değil, herkes için eşit paydayı oluşturmak ilkesinden yola 
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çıkmak lazım. Eğer böyle bir demokratik ortamı oluşturabileceksek biz, bu ülkede huzurlu bir yaşamı 
tesis edebileceğiz. Demokrasinin olmadığı her platformda başka alanlar oluşacaktır ve başka alanlar 
mutlaka çatışmalara açık olacaktır. Kimse tatmin olmadığı bir ortamda zorla kalmak boyutunda 
olmayacaktır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. 

ÖZDAL ÜÇER (Devamla) - Teşekkür ediyomm. 

CD ve DVD'lerle ilgili, ses görüntüleriyle ilgili şeyler var burada, hediye, eşantiyon, promosyon 
dağıtımıyla ilgili. Yalnız, eğer düzenleme yapılacaksa seçimlerin olduğu dönemde kamu kurumu 
ihalelerinin de olmaması gerekiyor çünkü biz son iki dönemde kamu kurumu ihalelerinin özellikle 
iktidar partisinin siyasi yandaşlarına nasıl peşkeş çekildiğini çok iyi gördük. Teklifsiz ihalelerin nasıl 
yapıldığını öğrenmek, bu konuda bizlerin abartılı söylemlerde bulunduğunu ifade etmek isteyenler 
varsa Van Karayolları Müdürlüğü bünyesinde ihalelerin hangi milletvekilinin yakınlarına ve hangi 
milletvekiline ne kadar para ödenerek yapıldığını araştırmasını isteriz. 

Söylenecek çok şey var, vaktimiz de çok, daha sonraki zamanlarda sizlerle paylaşacağız 
görüşlerimizi. Süremiz bitti. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (BDP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

490 sıra sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin 6 ncı maddesine aşağıda yazılı cümlenin eklenmesini arz ederiz. 

"Bu maddenin uygulanmasına yönelik usul ve esaslar Yüksek Seçim Kumlunca belirlenir." 

K. Erdal Sipahi (İzmir) ve arkadaşları 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) -
Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Hükümet önergeye katılıyor mu? 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Kayseri) - Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Sipahi. 

KAMİL ERDAL SİPAHİ (İzmir) - Sayın Başkan, size ve yüce Meclise saygılar sunarım. 

490 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin 6'ncı maddesiyle ilgili olarak bir değişiklik önergesi vermiştik. 
Önergenin verilme mantığı şuydu: 5'inci maddeden itibaren, 8'inci madde dâhil, propaganda ve 
benzeri unsurları kapsayan maddeler. 5 ve 8'inci maddelerde teferruatı gerektiren hususlarda Yüksek 
Seçim Kumlunun belirleyeceği esasların dikkate alınmasıyla ilgili maddeler vardı. Benzer maddeler 
olarak 6'ncı maddeye de bu ibarenin eklenmesinin daha açık, anlaşılır ve bu propagandayla ilgili bir 
seri maddenin mhuna uygun olacağını düşündük. Ayrıca 6'ncı maddede yazılmış olan propagandayla 
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ilgili birtakım malzemelerin, orada yazılanlar dışında bazı malzemeler gündeme geldiğinde Yüksek 
Seçim Kurulunu bu konuda bir inisiyatif sahibi yapmak istedik, ancak her zamanki gibi klasik ret 
olayını yaşadık. Buna hayret etmiyoruz, millet iradesinin ülke idaresine çevrildiği bu çok önemli 
konu, maalesef, hükümet tasarısı yerine bir milletvekilinin teklifi hâlinde, haiz olması gereken 
ciddiyetten uzak bir anlayış, bir acele ve telaşla gündeme getirilmeye çalışılmıştır. Bu yasa teklifinde 
ana ilkeleri, seçim konusunda temel anlayışı, kısa, açık, net ve anlaşılır ifadelerle Meclis iradesine 
sunmak yerine genelge anlayışıyla, gelişigüzel, akla gelen her şey yazılmıştır. 

Aslında buna hayret etmemek gerekir, en temel hukuk manzumesi olan Anayasa değişikliğinin 
bile ilk adımında bir imza rezaletiyle başlaması, bu konudaki bir kanun teklifine hayret etmemizi 
gerektirmez. Bir Anayasa değişikliği düşünün, en kısa, en veciz ifadelerle dolu olması gereken 
Anayasa değişikliğini düşünün, geçici madde 20'den -ki , daha önceki ilk taslakta geçici madde 19'da 
yazılmıştı- bir satır okuyorum: "Kurulun Başkanı dışındaki asıl üyelerine 30.000 gösterge rakamının 
memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda aylık ek tazminat 
ödenir." Bunun adı anayasa maddesi. Yazılan şey anayasa maddesi mi yoksa maaş bordrosu mu? Bu 
kadar gayriciddi, göstergeli, kat sayılı, çarpmalı, bölmeli, dört işlemli bir anayasa örneğini dünyada 
görmek mümkün mü? Takdirlerinize sunarım. Hani, eksik olan ne Anayasa'da? Geçici görev 
yolluklarıyla demirbaş döşeme listesi de eklenseydi herhalde bu, Anayasa'nın mantığına ters olmazdı. 

Artık, Türkiye'de AKP menşeli hiçbir gelişmeye hayret etmiyoruz. Açlık ve işsizliğin rakam 
cambazlıklarıyla ve suni gündemlerle saklanmasına alıştık. 

Millî vasfını kaybetmiş eğitimimizde yatılı bölge okullarında işkenceden kaçan çocukların 
ölümüne, dershane parası ödeyemeyen anaların hapse, intihar eden çocukların mezara girmesine 
hayretle bakmıyoruz. Bunlara içi sızlaması gereken birçok bakanımızın ise 550 bin TL'lik yeni 
makam arabalarıyla dolaşmasına artık bizler de alışmaya başladık, aynen kendilerinin alıştığı gibi. 

"Komşularla sıfır sorun" deyip sıfır gururlu, sıfır haysiyetli dış politikamızın İsrail'de 
Büyükelçimizin oturtulduğu sandalye seviyesine indirilmesine şaşılmıyoruz. 

Ermeni konusunda tavır alacağız deyip İsveç Büyükelçisinin bir haftalık göstermelik tatilden 
sonra geriye gitmesine hayret etmiyoruz. Sayın Başbakanın ise Ermeni diasporasına ve Dış İlişkiler 
Komisyonuna gecikmiş Paskalya tebriği için ABD'ye Büyükelçiyi de yanına alıp gitmesine hiç hayret 
etmiyoruz. 

Akdamar Adası'nın Ermenilere peşkeş çekilmesinden sonra şimdi de ibadete açılmasına, hastane 
ziyaretine gitmeyi beceremeyen hanımların Başbakanlık uçağıyla Arap şeyhlerinin düğünlerine, 
devlet parasıyla takı takmak için Katar'a uçmalarına hiç şaşılmıyoruz. 

MEHMET ERDOĞAN (Adıyaman) - Ayıp, ayıp! 

KAMİL ERDAL SİPAHİ (Devamla) - "Yargıya açılım" diye PKK açılımını örtülü olarak 
Anayasa'ya sokma girişimlerine hiç hayret etmiyoruz. PKK iş birlikli anayasa değişikliklerine de 
artık bir noktada alıştık. "Uzlaşma arayışında samimiyiz." deyip İmralı ve PKK ile uzlaşma 
samimiyetini yansıtan anayasa anlayışına da hayret etmiyoruz. 

Son olarak, bir Başbakan Yardımcımızın 30 Ağustostan rahatsız olmasına da hiç şaşırmadık. 
(AK PARTİ sıralarından gürültüler) 

SUAT KILIÇ (Samsun) - Yok öyle bir şey, yok. 30 Ağustostan rahatsızlık yok. 

ABDURRAHMAN DODURGALI (Sinop) - Okuduğunu anlamıyorsun. 
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KAMİL ERDAL SİPAHİ (Devamla) - 30 Ağustos Bayramı'ndan kendileri bu kadar 
rahatsızlarsa... 

SUAT KILIÇ (Samsun) - 30 Ağustostan kimsenin rahatsızlığı yok. 

KAMİL ERDAL SİPAHİ (Devamla) - .. .benim kendilerine tavsiyem, 4 Temmuzdaki Amerikan 
Özgürlük Günü'ne katılsınlar 30 Ağustos yerine. (MHP sıralarından alkışlar, AK PARTİ sıralarından 
gürültüler) 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. 

SUAT KILIÇ (Samsun) - Oraya sen katılırsın, sana yakışır. 

ABDURRAHMAN DODURGALI (Sinop) - Sen git katıl oraya. 

KAMİL ERDAL SİPAHİ (Devamla) - Türk askerinin başına çuval geçiren Amerikalı generali 
"üçlü mekanizma" diye Ankara'ya çağırıp ayakta karşılayan zihniyete 4 Temmuzda Amerikan 
Özgürlük Günü'ne 30 Ağustos yerine katılmak yaraşır. (MHP sıralarından alkışlar) 

SUAT KILIÇ (Samsun) - İyi yolculuklar. Geç kalırsın, hemen git, hemen yola çık. 

KAMİL ERDAL SİPAHİ (Devamla) - Evet, seçim kanununa gelince: Şaibeli 2007 
seçimlerinden sonra şaibeli 2009 mahallî seçimlerini hep beraber yaşadık. Bir bilişimci bilim 
adamının İnternet'e yansıttığı gibi, saat 22.00'ye kadar işleyen işler normal, sonra ne olduysa 22.00 
ile 03.00 arasında tüm yurtta istisnasız AKP oyları artıyor, diğer partilerinki azalıyor. Bilgisayara 
birilerinin elinin değdiği belli. En insani ve dinî yardım duygularının deniz pisliğine bulaştırıldığı 
Türkiye'de seçime hile bulaşmış, dış politikaya ABD talimatları bulaşmış, Anayasa'ya Venedik 
Kriterleri bahanesiyle PKK bulaşmış, hiç fark etmiyor. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza... 

HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) - Karar yeter sayısı... 

BAŞKAN - Karar yeter sayısı arayacağım. 

Önergeyi oylarınıza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yeter sayısı yoktur. 

Birleşime on dakika ara veriyomm. 

Kapanma Saati: 01.34 
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BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 82'nci Birleşiminin Yedinci 
Oturumunu açıyorum. 

Tasarının görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

Komisyon ve Hükümet yerinde. 

490 sıra sayılı Tasarı'nın 6'ncı maddesi üzerindeki İzmir Milletvekili Sayın Kamil Erdal Sipahi 
ve arkadaşlarının önergesinin oylanmasında karar yeter sayısı bulunamamıştı. 

Şimdi, önergeyi tekrar oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısı arayacağım. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir, karar yeter sayısı vardır. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

T.B.M.M. Başkanlığı'na 

Görüşülmekte olan 490 sıra sayılı yasa tasarısının 6. maddesinin sonundaki "on sekiz yaşını 
doldurmuş" ifadesinden sonra gelmek üzere "ve hukuki ehliyete sahip olması şarttır" ibaresinin 
eklenmesini arz ederiz. 

Saygılarımızla. 

Ferit Mevlüt Aslanoğlu (Malatya) ve arkadaşları 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) -
Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN - Hükümet önergeye katılıyor mu? 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Kayseri) - Katılmıyoruz Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Öztürk. 

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

Gece saat 01.45'teyiz. Şimdi, gerçekten merak ediyorum. Şeklen teklif olan ama özde 
Hükümetin tasarısı olan bu tasarının hikmeti nedir ki gecenin bu saatine kadar görüşülme ihtiyacı 
duyuluyor? Bu ihtiyaç nereden kaynaklanmıştır? Bu kanun tasarısı... 

HALUK İPEK (Ankara) - Teklif, teklif. 

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Devamla) - ...Türkiye'deki demokratikleşmeye, hukuk devletinin 
güçlenmesine hizmet mi edecek, mevcut Seçim Kanunu'ndaki antidemokratik hükümlerin 
kaldırılmasına hizmet mi edecek, yoksa halkımızın içinde bulunduğu, halkımızın gerçek gündemi 
olan açlık, işsizlik, yokluk ve yoksulluğu ortadan mı kaldıracaktır? 
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Değerli milletvekilleri, bu kanun teklifi, şeklen kanun teklifi olan bu Hükümet tasarısı bu kadar 
önemli ise, gecenin 01.45'inde görüşülmesini gerektirecek kadar önemli ise bugüne kadar neden 
getirilmedi? Gerçekten siz bu tasarı ile Türkiye'deki açlığı, yokluğu, yoksulluğu, demokrasiye, 
hukukun gelişmesine katkıda bulunacaksanız niye bunu bugüne kadar getirmediniz, beklettiniz? 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, AKP'nin halkın gerçek gündemiyle uzaktan yakından ilgisi 
olmadığı yaşanan olaylarla sabittir. AKP'nin demokrasiyle, insan haklarıyla, özgürlükler ile alakası 
olmadığı yaşanan olaylarla sabittir. Bugün Türkiye'de hâlihazırda demokrasinin özünü oluşturan 
hukuk devleti, kuvvetler ayrılığı, bağımsız ve tarafsız mahkemeler gibi kavramlarla arası hoş 
olmayan, hak arama mücadelesi için yola çıkan Tekel işçilerinin üzerine devletin polisini süren, 
copuyla, panzeriyle, topuyla, tüfeğiyle polisi süren, 1 Mayısı, uluslararası İşçi Bayramı olan 1 Mayısı 
Taksim alanında kutlamaya çalışan işçilerin üzerine yine devletin polisini süren, muhalefeti susturan, 
kendi siyasal düşüncelerine katılmayan, herkesi susturan, demokrasi sofrasından nasibini hiçbir 
zaman alamamış bir AKP iktidarı vardır. İktidarını sınırlayan basını, üniversiteleri, mahkemeler gibi 
kurumları fethetmeye uğraşan bir AKP iktidarı vardır. Yetkilerini Anayasa'dan alan, egemenlik 
kapsamında yargı yetkisini kullanan mahkemeler tarafından siyasal iktidarının sınırlanmasını içine 
sindiremeyen, kabul edemeyen, bunun hukuk devletinin bir gereği olduğu hiç mi hiç onu 
ilgilendirmeyen bir AKP'nin iktidarı vardır. Böyle bir siyasal iktidarın yapacağı yasaların demokratik 
olduğunu kabul etmek mümkün değildir, bunu beklemek de hayalciliktir. 

İşte Seçim Yasası önümüzde. Seçim Yasası'nda getirdikleri değişiklikler hangi gerekçe ile hangi 
ad altında olursa olsun, getirilen değişikliklerin hiçbirinin toplumun ihtiyacını karşılamadığı, ancak 
ve a n c a k AKP'nin ihtiyacını karşılamaya yönelik olduğu çok açıktır. Çünkü AKP, yedi yılı aşkın 
siyasal iktidarı döneminde, sadece ve sadece bu Parlamentoda kendi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik 
yasa çıkarmayı alışkanlık hâline getirmiştir. Parlamentoyu, yasama organını yürütmeye bağlayarak 
Başbakanın emir ve talimatlarıyla yasama organının yürütme tarafından yönetilir, yönlendirilir hâle 
gelmesini sağlamıştır. İşte, bu kanun tasarısını da gecenin bu saatine kadar görüşmemizin tek bir 
nedeni vardır. Bu neden de. . . Sayın Başbakanın yasama organına verdiği emir ve talimatın gereği 
burada yerine getiriliyor değerli arkadaşlarım. 

Bugüne kadar hangi milletvekilinin teklifi bu saatlere kadar burada görüşülmüş değerli 
arkadaşlarım? Şimdi, yasama organını yürütmenin emrine bağlayan ve yasama organının yürütme 
tarafından yönlendirilmesini içine sindiren bir siyasal anlayışın demokratik olduğunu kabul etmek 
mümkün değildir değerli arkadaşlarım. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7'nci madde üzerinde dört önerge vardır. 

İlk önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 490 sıra sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında 
Kanun ile Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin Çerçeve 
7 nci maddesi ile düzenlenen 298 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi 
arz ve teklif olunur. 
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"Madde 58- Propaganda için kullanılan el ilanları ve diğer her türlü matbuat üzerinde Türk 
Bayrağı ve dini ibareler bulundurulması yasaktır. 

Siyasi partiler ve adayların yapacakları propagandalarda Türkçe kullanılması esastır." 

Suat Kılıç Ahmet Aydın Ali Bayramoğlu 

Samsun Adıyaman Rize 

Safiye Seymenoğlu Ayşenur Bahçekapılı 

Trabzon İstanbul 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile 
Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin 7. Maddesinin 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Madde 7- 298 Sayılı Kanunun 58 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 58- Propaganda için kullanılan el ilanları ve diğer her türlü matbuatlar üzerinde Türk 
Bayrağı, dini ibareler bulundurulması yasaktır. Radyo ve televizyonlarda yapılacak propaganda 
yayınlarında, diğer seçim propagandalarında Türkçenin yanı sıra farklı dil ve lehçeler de kullanılabilir." 

Ayla Akat Ata Özdal Üçer Sebahat Tuncel 
Batman Van İstanbul 

Pervin Buldan Akın Birdal 

İğdır Diyarbakır 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, şimdi okutacağım iki önerge aynı mahiyettedir. Bu önergeleri 
okutup birlikte işleme alacağım. Önerge sahiplerinin istemi hâlinde kendilerine ayrı ayrı söz vereceğim. 

Önergeleri okutuyorum: 

TBMM Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun teklifinin 7. maddesinin teklif metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Faruk Bal Behiç Çelik Oktay Vural 

Konya Mersin İzmir 

Hüseyin Yıldız Kemalettin Nalcı Nevzat Korkmaz 

Antalya Tekirdağ İsparta 

Mehmet Şandır 

Mersin 

T.B.M.M. Başkanlığı'na 

Görüşülmekte olan 490 sıra sayılı yasa tasarısının 7. maddesinin tasarı metninden çıkarılmasını 
arz ederiz. 

Saygılarımızla 

Ferit Mevlüt Aslanoğlu Tekin Bingöl Atila Emek 

Malatya Ankara Antalya 

Turgut Dibek Ensar Öğüt 

Kırklareli Ardahan 
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BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) -
Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Kayseri) - Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Şandır. (MHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Kılıçdaroğlu, sizden kim konuşacak? 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Tekin Bey. 

BAŞKAN-Tamam. 

Buyurun. 

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

Bu kanun teklifinin en önemli maddesi, 298 sayılı Seçim Kanunu'nun 58'inci maddesinde 
yapılan bu değişikliktir. Aslında bu değişiklik kanun teklifinin sahibi tarafından öngörülmemiş, 
önerilmemiştir ama alt komisyonda -niyet sorgulaması yapmıyorum ama- bir önergeyle 298 sayılı 
Kanun'un 58'inci maddesine bu hüküm eklenmiştir. Eklenen hükümle, Türkçe dışında, yerel dillerde 
ve lehçelerde propaganda yapılması imkân dâhiline, serbest hâle getirilmiştir. Bu yanlış bir hadisedir, 
bu Anayasa'miza da aykırıdır değerli arkadaşlar. Çok iyi niyetle, daha adil, daha eşitlikçi, daha şeffaf 
bir seçim kanunuyla, demokrasiyi, demokrasinin sonuçlarının kabul edilebilir, ülke yönetimine 
yansıtılabilir olabilmesini sağlamak için yapılan bu kanun değişikliği teklifi bu değişiklikle 
sakatlandınlmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, burada yaptığımız her çalışma bugüne belki çözüm üretebilir ama geleceği 
de tanzim edeceğini unutmayalım. Dil birliği bizim en büyük ortak paydamızdır. Dil birliğini 
parçaladığımız takdirde, ortak paydamızı, birlikte zamanı paylaşma sebebimizi ortadan kaldırmış oluruz. 

Dil birliği Anayasa'mızın da değiştirilemez hükmüdür. Burada Anayasa'yı değiştirebiliriz, 
burada kanunları yeniden yazabiliriz ama bu devletin kurucu hukukunu değiştirme hakkımız yok. 
Buna teşebbüs edersek yaptığımız iş meşru olmaz. Türkiye Cumhuriyeti devletini kuran iradenin, 
kurucu kahramanların bu devletin tanımında belirledikleri ve her Anayasa'mızda değiştirilemeyen, 
değiştirilmesi teklif edilemeyen "Başlangıç" hükümlerinde dil birliği esastır. Dil birliğini hiçbir 
şekilde, hiçbir niyetle gevşetecek, bozacak bir teşebbüs hukuki olmaz, meşru olmaz, doğru olmaz, 
faydalı olmaz. Şimdi herkes kendine bunu söylemeli. Biz farklılıklarımızı konuşarak, farklılıklarımızı 
öne çıkartarak birliğimizi tanzim edemeyiz, "Ne farkımız var?" diyerek birliğimizi tanzim edebiliriz. 
Farklılıklarımız zenginliğimizdir ama farklılıklarımızı kimlikleştirerek birlikte yaşamanın kuralı 
hâline getirmeye kalkarsak yığınakta yapılan yanlış -işte askerî bir tabir olmakla beraber- hayatın 
geleceğini zindana çevirir. 

Farklılıklarımız olabilir ama biz farklı olmayan taraflarımızı güçlendirerek, paylaştığımız ortak 
paydalarımızı güçlendirerek birliğimizi koruyabiliriz. Birliğimiz olmadığı takdirde değerli 
milletvekilleri, dirliğimizin olup olmayacağını hiç denemeye kalkmayalım. Birliğimizi güçlendirecek 
ne kadar sebebimiz varsa bunları birlikte savunmamız, ortak paydamız hâline getirmemiz gerekir. Dil 
birliği bizim en büyük birliğimizdir, en büyük zenginliğimizdir. Dolayısıyla Siyasi Partiler Kanunu 
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gibi, Seçim Kanunu gibi, Anayasa gibi temel kanunlarda, hayatı tanzim eden, birliğimizi, 
birlikteliğimizi tanzim eden hukuk belgelerinde farklılıklarımızı bir hak hâline getirirsek, bir hukuk 
hâline getirirsek inanınız ki yalnız bugün için değil ülkemizin geleceği için de çok stratejik anlamda 
yanlışlık yaparız. Yanlış olmuştur, iyi niyetle hazırlanan bu kanun teklifini... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. 

MEHMET ŞANDIR (Devamla) - .. .alt komisyonda yapılan bu değişiklik resmen sakatlamıştır. 
Bunun için geliniz... Ben yasaklardan yana değilim. Eski kanunumuzda 58'inci maddede "yasaktır" 
kelimesi geçiyor. Bu beni rahatsız ediyor ama dil birliğini bozacak şekilde, Türkçe dışında lehçe ve 
dillerde propaganda yapılmasını, siyaset yapılmasını... Bu çünkü daha sonra siyaset yapmaya 
götürecektir, siyasi örgütlenmeye götürecektir, bu bir başka yerlerin talebidir. Dolayısıyla bu yanlış 
olur, bu gelecek açısından çok ciddi yanlış olur. Bizim verdiğimiz, Cumhuriyet Halk Partisinin verdiği 
ve teklif sahibinin de öngörmediği bu değişikliği ortadan kaldırmamız lazım. Kanunun eski şekline 
dönülmesi veya bir başka şekil geliştirilmesi gerekir. Anayasa'mıza da aykırı olur, değiştirilmesi 
teklif edilemeyen maddelere yani dil birliği ilkesine aykırı olur. Bu yanlışlığı yapmayalım, 
ç ıkard ığ ımız k a n u n u saka t l amaya l ım. 

Bu önergemizin kabulünü sizlerden bu gerekçelerle talep ediyor, saygılar sunuyomm. (MHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Şandır. 

Diğer önerge üzerinde Ankara Milletvekili Sayın Tekin Bingöl. (CHP sıralarından alkışlar) 

TEKİN BİNGÖL (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 490 sıra 
sayılı Kanun Teklifı'nin 7'nci maddesiyle ilgili verilen önerge üzerinde söz almış bulunuyomm. 
Hepinizi saygıyla selamlarım. 

Değerli milletvekilleri, seçim süresince yapılan çalışmalardan birisi de malumunuz radyo ve 
televizyonlar aracılığıyla yapılan propaganda çalışmalarıdır. Bu çalışmalar seçime katılan tüm siyasi 
partiler için eşit bir şekilde uygulanmalı ve aynı şekilde yayın yapan televizyon ve radyo 
kuruluşlarının da mutlaka tarafsız yayın yapma zorunluluğu olmalıdır. Ancak son dönemlerde 
devletin resmî yayın organı olan, yayın kumlusu olan TRT'nin yayınlarına baktığımızda, gerek haber 
programlarında gerekse TRT içinde hazırlanan ya da dışarıdan satın alınan programların hemen 
tamama yakınında iktidar yanlısı, partizanca yayınlar yapılabilmekte ve maalesef bu yayınlar artarak 
devam etmektedir. 

Bugün on üç televizyon kanalı olan TRT'nin bu kanallarının birçoğunda yanlı yayın 
yapılabilmekte, haber programlan çarpıtılmakta ve maalesef dışanya hazırlatılan programlarda ise 
tümüyle iktidar yanlısı yayınlar yapılabildiği gibi, diğer siyasi partiler aleyhine çarpıtıcı yayınlar 
yapılabilmektedir. 

Değerli milletvekilleri, uzun süreden beri TRT'nin zarar ettiği, fazla personel çalıştırdığı 
konuşulagelmiştir, ama bugün, İbrahim Şahin'in genel müdürlüğünden sonra kadrolaşma 
hızlandırılmış ve maalesef TRT içerisinde çalışan yetkin kadroların hallaç pamuğu gibi atıldığı da 
görünen bir gerçek. 

Bugün TRT'de, bütün ısrarlara rağmen, farklı kesimlerin bütün taleplerine rağmen TRT yayınları 
yapan programların, satın alınan programların ve sözleşmeli çalıştırılan kadroların ücretleri 
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kamuoyuyla paylaşılmamaktadır, ısrarla bundan kaçınılmaktadır, ama konuşulan rakamlar dudak 
uçuklatıcı cinstendir ve çok daha güçlü yayın kuruluşlarının dahi telaffuz edemediği fiyatlar TRT 
tarafından rahatlıkla ödenebilmektedir. 

Değerli milletvekilleri, bugün İbrahim Şahin'in genel müdür olduğu ve Sayın Bülent Arınç'ın 
Bakanlığının kontrolünde olduğu bir TRT'nin, seçim döneminde, daha şimdiden ne menem yayınlar 
yaptıkları göz önüne alındığında, yansız ve bağımsız yayın yapmasını beklemek hayalden başka bir 
şey olamaz. 

Bugün, TRT yayınlarının yanı sıra, yaratılan yandaş medyanın da seçim dönemlerinde tarafsız, 
seçim kurallarına uyarak yayın yapmasını beklemek de herhalde iyimserlik olsa gerek. 

Bugün sadece TRT yayınlarıyla olaya bakmamak lazım: Önemli olan, çıkarılan bu yasaların, 
uygulayıcıları tarafından nasıl uygulandığına, nasıl hayata geçirildiğine bakmak gerekiyor. Sıklıkla 
bu kürsüde vurgu yapılıyor, 29 Mart seçimleri sırasında bazı vali ve kaymakamlar, âdeta Adalet ve 
Kalkınma Partisinin ilçe başkanları, il başkanları gibi davranmışlardır. Eksi 18 derecedeki bir 
sıcaklıkta Tunceli'nin dağlarındaki mezralara buzdolabı dağıtarak, orada sadece çökeleği ve tandır 
ekmeği olan kadınlarımızın o buzdolabında neyi muhafaza edeceği düşünülerek o buzdolapları 
dağıtıldı? Yaz aylarının, ilkbaharın suyu mu çıkmıştı! Evinde elektriği olmayan kadınlarımıza bulaşık 
makinesi dağıtmanın anlamı neydi acaba! Asıl olan o malzemeler alınırken yine kayırmacı bir 
anlayışla AKP yanlılarına onların alınmasını sağlamaktı ve alelacele seçim döneminde bu tür yardım 
kampanyalarını hayata geçirmekti ve dönüp bunun savunması yapılırken de sosyal devlet ilkesinden 
hareketle, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu'nun bu yardımları yaptığı söyleniyordu. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. 

TEKİN BİNGÖL (Devamla) - Sağ olun Sayın Başkanım. 

Değerli milletvekilleri, az önce bahsettiğim gibi, uygulayıcılar çok önemli. Yasalar çıkarılabilir 
ama onu hayata geçirenler eğer tarafgir davranıyorlarsa o yasalar hiçbir anlam ifade etmez. Son 
dönemlerde Adalet ve Kalkınma Partisinin iktidar olduğu sekiz yıllık süre içerisinde yaşanan 
seçimlerde daha seçimin yaşandığı gün çöplüklerden, çöp kurularından oy pusulaları toplanmakta. 
Allah aşkına, henüz seçimler sürüyorken, sayımlar devam ediyorken ve muhtemelen itirazların da 
olabileceği sandıkların oy pusulalarının çöplüklerde ne işi var? İşte bunlar beraberinde birtakım 
şaibeleri getiriyor. 

Yine, Ankara'da yaşadığımız birçok olay bize seçimlere hile karıştırıldığını net bir şekilde 
göstermiştir. Görevli olmayan araçlarda oy pusulalarının ve sandıkların yakalandığı görülmüş, hiç 
alakası olmayan, sokaklarda sadece oy kullanılan okulların elektrikleri dahi kesilebilmiştir. Bütün 
bunlar eğer iktidarın, seçim yasası çıkarmasına rağmen, anlayışı partizanca bir anlayışsa onu 
uygulayanlar bu seçim yasasını ihlal edeceklerdir ve yine partizanca seçimler yaşanacaktır. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Önergeleri oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önergeler 
reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile 
Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin 7. Maddesinin 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Madde 7- 298 Sayılı Kanunun 58 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 58- Propaganda için kullanılan el ilanları ve diğer her türlü matbuatlar üzerinde Türk 
Bayrağı, dini ibareler bulundurulması yasaktır. Radyo ve televizyonlarda yapılacak propaganda 
yayınlarında, diğer seçim propagandalarında Türkçenin yanı sıra farklı dil ve lehçeler de 
kullanılabilir." 

Ayla Akat Ata (Batman) ve arkadaşları 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) -
Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Kayseri) - Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Özçelik. (BDP sıralarından alkışlar) 

OSMAN ÖZÇELİK (Siirt) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz yasa 
tasarısının çerçeve 7'nci maddesine ilişkin verdiğimiz önerge üzerinde söz aldım. Hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

Bu maddede yapılan bir değişiklik var, 298 sayılı Yasa'nın 58'inci maddesine ilave edilen bir 
bölüm var: "Radyo ve televizyonlarda yapılacak propaganda ve yayınlarda, diğer seçim 
propagandalarında Türkçenin kullanılması esastır." deniliyor. Buna ek bir madde olarak, paragraf 
olarak: "Ancak siyasi partiler ve adaylar seçim döneminde, Cumhuriyetin Anayasada belirtilen temel 
niteliklerine, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı olmamak şartıyla, Türk 
vatandaşlarının günlük yaşamlarında geleneksel olarak kullandıkları yerel dil ve lehçelerde de sözlü 
propaganda yapabilirler." 

Propaganda bir düşünce ürünüdür. Düşünce ile dil arasında çok yakın, doğrudan bir bağlantı 
vardır. Düşünce özgürlüğünü eğer savunacaksak, düşüncenin her şekilde ifadesini de savunmamız 
lazım. Düşünce özgürlüğünü kısıtlamak, düşüncenin özgürlüğünü... Dili yasaklayarak düşünce 
özgürlüğünü savunamayız. Yani insanlar kendi düşüncelerini ifade etme özgürlüğüne sahip 
olmalıdırlar, sözlü, yazılı ve görsel biçimde bu düşüncelerini ifade etme özgürlüğüne sahip olmalıdırlar. 

Bu tasanda sadece sözlü propagandaya olanak tanınıyor, üstelik sadece seçim döneminde. Seçim 
dönemi dediğimiz, seçim propagandalannın açıkça yapıldığı son on güne ilişkin bir süredir. Yani, 
Türkçe dışında propaganda yapmak isteyen siyasetçiler sadece on gün ve sözlü olarak bu dili 
kullanabilecekler. Bu, dilin özgürce kullanımı anlamına gelmez. Üstelik bir engel daha var. Siyasi 
Partiler Yasası'nın 81'inci maddesi "Türk dilinden ve kültüründen başka dil ve kültürleri korumak, 
geliştirmek veya yaymak yoluyla Türkiye Cumhuriyeti ülkesi üzerinde azınlıklar yaratarak millet 
bütünlüğünün bozulması amacını güdemezler ve bu yolda faaliyette bulunamazlar." demektedir. Yani, 
bu sözlü propaganda döneminde Kürtçe konuşmak veya Türkçe dışında başka bir dil konuşmanın, 
ülkenin bütünlüğü aleyhinde propaganda maddesine sokularak doğrudan engellenmesi mümkündür. 
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Nitekim hepimizin, özellikle partimiz grubuna mensup arkadaşlarımızın aleyhine açılan davalar 
ve Meclise gönderilen fezlekeler Türkçe dışında Kürtçe yaptığımız konuşmalarla ilgilidir. 20 milletvekili 
için getirilen 600 -yaklaşık- fezleke vardır. Yani, kişi başına 30 fezleke gelmiştir. Bunların hemen 
hemen tamamı Kürtçe konuşma yaptığımız içindir. Şimdi, böyle bir engel var iken bunu rahatlattık, 
bunun yolunu açtık demek mümkün değil. 

Yazılı pankart, CD, DVD ve başka malzemelerin kullanılması da yine yasaklanıyor. Siyasi 
Partiler Yasası'nda bu maddeler duruyor. Bu madde cunta Anayasası'nm, darbe Anayasası'nın 
getirdiği antidemokratik hükümlere dayanmakta idi ve dünyada ilk kez bir anayasaya kanunla 
yasaklanmış dil kavramı getirilmişti. Kanunla yasaklanmış dil kavramı rahmetli Turgut Özal 
döneminde kaldırıldı ama bu Anayasa'ya bağlı olarak hazırlanan yasalardaki engeller hâlâ duruyor, 
Siyasi Partiler Yasası'nda ve diğer yasalarda. Bu Seçim Yasası'nda yapılacak değişiklik sorunu 
çözmüyor, bu nedenle yeterli görmüyoruz. 

Biz Kürtçe konuşmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar yaptığımız konuşmaların yanında bundan 
sonra da yazılı olarak da kendimizi ifade edeceğiz, Kürtçe ifade etmeye devam edeceğiz. 30 
fezlekemize bir 30 fezleke daha gelse, 600 yıl cezanın yanına bir 600 yıl ceza daha gelse biz kendi 
ana dilimizi konuşmaya devam edeceğiz. 

Zoraki birlik, beraberlik sağlanamaz; birlik, beraberlik gönüllü birlik ve beraberliğe dayalıdır. 
"Farklılıklarımız zenginliğimizdir." demek yeterli değil, farklılıklarımızı korumak, geliştirmek ve 
saygılı olma durumunda birlik ve beraberliği sağlayabiliriz. Farklılıkları inkâr ederek, farklılıkları yok 
etmeye çalışarak, asimile etmeye çalışarak birlik, bütünlük sağlanamadı bugüne kadar, bundan sonra 
da sağlanamaz. Karşılıklı saygı ve sevginin esası birbirine saygılı olmaktır, bunu geliştirmek için 
gerekli yasal düzenlemeleri yapmaktır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. 

OSMAN ÖZÇELİK (Devamla) - Otuz yıldır süren çatışmanın önüne geçmek de bununla 
mümkündür. Anayasalar değiştirilmezmiş, anayasaların bazı maddeleri değiştirilmezmiş. Hayır, bütün 
hukuk metinleri değiştirilebilir; toplumsal gerçeklik, tarihsel gerçeklik, sosyolojik gerçeklik neyi 
gerektiriyorsa yasalar ona uymak zorundadır, hukuk ve yargı sistemi ona uymak zorundadır. Yapay 
yargı sistemiyle, yapay hukuk sistemiyle birlik ve bütünlüğü, beraberliği sağlamak mümkün değildir. 
Bu nedenle Kürtçenin ve diğer dillerin propagandada serbestçe, özgürce, Türkçede ne kadar 
kullanılabiliyorsa o kadar kullanılmasına olanak sağlamak lazım. Ortak dilimiz olan Türkçenin 
yasaklanması sizleri ne kadar rahatsız ediyorsa, edecekse, Kürtçenin yasaklanmasının da bizi bu 
kadar rahatsız ettiğinin bilinmesi lazım. Ben Türkçenin yasaklanmasına karşı çıkarım dünyanın her 
yerinde, Türkiye'de de. Ama benim dilimin de yasaklanmasına tepki koymaya devam ederim. Bunun 
cezası idam bile olsa ben ana dilimi koruyacak ve kullanmaya devam edeceğim. 

Saygılar sunuyorum. (BDP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 490 sıra sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında 
Kanun ile Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin Çerçeve 
7 nci maddesi ile düzenlenen 298 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi 
arz ve teklif olunur. 

"Madde 58- Propaganda için kullanılan el ilanları ve diğer her türlü matbuat üzerinde Türk 
Bayrağı ve dini ibareler bulundurulması yasaktır. 

Siyasi partiler ve adayların yapacakları propagandalarda Türkçe kullanılması esastır." 

Suat Kılıç (Samsun) ve arkadaşları 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) - Olumlu 
görüşle takdire bırakıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Hükümet önergeye katılıyor mu? 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Kayseri) - Katılıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Aydın. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

AHMET AYDIN (Adıyaman) - Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; 490 sıra sayılı Teklifin 
çerçeve 7'nci maddesini değiştirecek olan bir önerge üzerine söz almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi 
saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, öncelikle şunu ifade edeyim ki, ülkemize olan hizmet aşkımızdan dolayı 
gecenin bu saatlerine kadar hep birlikte çalışıyoruz. Hayırlı ve güzel bir kanunu çıkartmak adına bu 
gayretleri sürdürüyoruz ve bu emeği veren herkese de ben teşekkür etmek istiyomm. 

Değerli arkadaşlar, bu değişiklik önergesinde hem mevcut Yasa'da hem de teklifte öngörülen 
birinci fıkra aynı şekilde muhafaza ediliyor. Propaganda için kullanılan el ilanları ve diğer her türlü 
matbuat üzerinde Türk Bayrağı, dinî ibareler bulundurulması yasaktır. Ayrıca bu yasağın ihlalini 
düzenleyen yine 298 sayılı Yasa'nın 151 'inci maddesinde de bu yasak devam edecek ve bu yasağı 
çiğneyenlerle ilgili olarak da altı aydan bir yıla kadar hapis cezası verilecek. 

Yine önergemizde ikinci paragraf olarak -az önce Sayın Şandır da ifade etti, "Ben yasaklara 
karşıyım aslında." dedi- "Siyasi partiler ve adayların yapacakları propagandalarda Türkçe 
kullanılması esastır." Yani Türkçe dışında başka bir dil kullanması yasaktır değil, asıl olan Türkçe, 
"Türkçe kullanmak esastır." deniyor. 

Yine, bizim -inşallah yarın görüşeceğiz- 151 'inci maddesini değiştirmek üzere vermiş 
olduğumuz bir başka önergede de 58'inci maddenin birinci paragrafının yasak kapsamında devamı 
noktasında. Kaldı ki devamı noktasında önergemiz. Onun dışında ikinci paragrafla ilgili olarak da 
yasağı kaldıran bir önergemiz olacak, yani esas olan eğer Türkçeyse bu esas olmakla birlikte 
vatandaşlarla iletişimin gerekli kıldığı, gerekli gördüğü hâllerde başka bir dil kullanılması da serbest 
hâle gelecek. Bu hem demokrasinin bir gereği hem de bence insani bir husustur, bunu bu şekilde 
algılamak lazım. 

Değerli arkadaşlar, tabii ki düşünce ve ifade hürriyeti, Anayasa'mız, İnsan Hakları Evrensel 
Beyannamesi, İnsan Hakları Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleşmesi ve 
Paris Şartı'nda ayrıntılı bir biçimde düzenlenmiştir. 
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Siyasi partilerin kuruluş ve çalışmalarını özgürlük içinde yapması esastır. Yine, demokratik 
sistem içinde herkese eşit, herkes için özgür ve herkese açık siyasal katılımla ancak demokratik 
sistemi gerçekleştirebiliriz. Eğer siz çoğulculuğu sağlayamazsanız demokrasiyi de sağlayamazsınız. 

Yine, değerli arkadaşlar, Yargıtay 8. Ceza Dairesinin vermiş olduğu bir karar var. Bu kararda 
Kürtçe el bildirisi dağıtmak suretiyle Seçim Kanunu'na muhalefet etmek suçundan dava açılmış ve 
bu davada yerel mahkeme -az önce ifade ettim-151/2'ye göre mahkûmiyet kararı vermiş, ancak konu 
Yargıtaya gittiği zaman, Yargıtay Savcılığı tebliğnamesinde, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 
ifade özgürlüğü ve örgütlenme özgürlüğü maddeleri çerçevesinde azınlık oluşturma kastı olmadıkça 
Kürtçe konuşulmasının suç olmadığı Anayasa'nın 90'ıncı maddesine göre Siyasi Partiler Yasası ve 
Seçim Yasası'ndaki Türkçeden başka dille konuşma yasağı ve propaganda yasağı ve çatışması 
nedeniyle uluslararası sözleşmelerin üstün tutulacağı ve mutlak bir Kürtçe yasağından söz 
edilemeyeceği belirtilmektedir. Yani, burada, sadece sözlü propagandayı değil, yazılı propagandanın 
dahi suç olmadığını Yargıtayımız ifade ediyor. Yargıtay 8. Ceza Dairesi 11/10/2006 tarih 2005/753 
esas, 2006/7496 karar sayılı Karan. Sonuçta da yerel mahkeme, karan, usul ve yasaya aykırı bularak 
mahkûmiyet kararının bozulmasına karar veriyor. 

Değerli arkadaşlar, yine, Anayasa Mahkemesi, önüne giden bir dava nedeniyle vermiş olduğu 
bir kararda şöyle diyor: Anayasa'nın 3'üncü maddesinde Türkiye devletinin dilinin Türkçe olduğu 
belirtilmiş, Anayasa'nın "Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hüniyeti" başlıklı 26'ncı ve "Basın 
Hürriyeti" başlıklı 28'inci maddelerinde 3/10/2001 günlü 4709 sayılı Yasa'yla değişiklik yapılarak 
düşüncelerin açıklanması ve yayılmasında kanunla yasaklanmış olan herhangi bir dilin 
kullanılamayacağı ve bu dilde yayın yapılamayacağı şeklindeki düzen l eme le r Anayasa me tn inden 
çıkartılmak suretiyle düşünce ve anlatım özgürlüğünün sınırları genişletilip vatandaşların günlük 
yaşamlarında farklı dil ve lehçeleri kullanmaları ve yayım yapmalarına olanak tanınmıştır. Bu, 
Anayasa Mahkememizin vermiş olduğu bir karar. 

Yine, değerli arkadaşlar, bütün uluslararası ve ulusal mevzuata baktığımızda, siyasi partilerin 
serbestçe faaliyette bulunması, programlannı ve görüşlerini serbestçe vatandaşa anlatabilmeleri... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. 

AHMET AYDIN (Devamla) - .. .özgürlükçü, demokratik bir düzenin gereğidir, insan olmanın 
da, insan olarak iletişim kurmanın da aynı şekilde bence bir gereğidir. Bugüne kadarki çağdaş 
normlara baktığımızda ve gelişen demokrasi anlayışına baktığımızda, özgürlüklerin de genişleten 
bir yaklaşımla yorumlandığı nazara alındığında ve yine özellikle ülkemizde yerel dil ve lehçelerle 
kurslar açılabildiği, üniversitelerde enstitülerin kurulabildiği, TRT Şeş'in yayın yapabildiği, özel 
radyo ve televizyonlarda yayın serbestisinin olduğu, Anayasa ve yasalardaki değişikliklerle 
uluslararası mevzuata baktığımızda yerel dil ve lehçelerle de propaganda yapmanın mümkün olması 
gerektiği, hatta kendini ifade edebilecek tarzda insanlann bir başka insanla, seçmeniyle propaganda 
yapmasının normal karşılanması gerektiği düşüncesiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ 
sıralanndan alkışlar) 

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

Maddeyi kabul edilen önerge doğrultusunda oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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8'inci madde üzerinde iki önerge vardır. 

İlk önergeyi okutuyorum: 

TBMM Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 490 sıra sayılı yasa tasarısının 8. maddesinin 3. paragrafındaki "miting alanı 

çevresindeki güzergahlarda" ifadesinin "tüm güzergahlarda" şeklinde değiştirilmesini arz ederiz. 

Ferit Mevlüt Aslanoğlu Ensar Öğüt Atila Emek 

Malatya Ardahan Antalya 

Hüsnü Çöllü Turgut Dibek Rahmi Güner 

Antalya Kırklareli Ordu 

Halil Ünlütepe 

Afyonkarahisar 

BAŞKAN - Son önergeyi okutup işleme alıyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 490 Sıra Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında 
Kanun ile Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin çerçeve 
8'inci Maddesi ile değiştirilen 60'ıncı madde başlığı "İlan ve reklam yerleri" ifadesinin "İlan ve 
reklam yerlerine ilişkin usuller" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ayla Akat Ata Özdal Üçer Sebahat Tünce 1 

Batman Van İstanbul 

Pervin Buldan Akın Birdal 

İğdır Diyarbakır 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) -
Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Kayseri) - Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Uras. 

Sizin imzanız yok Sayın Uras, gelin atın, usule uygun yapalım. 

MEHMET UFUK URAS (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli vekiller; galiba, Fransız 
Devrimi'nde sokak hareketleri olurken, iki aristokrat kahvede oturuyor, diyor ki: "Biz kazanacağız." 
Biz kimiz? "Onu yarın öğreniriz." diyor. Yani hep kazanandan, güçlü olandan yana olmak, haklı 
olduğumuz anlamına gelmiyor. Ahlaklı olmak, mağdur olanı anlamak ve ondan yana olmaktır. 

İktidarıyla ve muhalefetiyle, maalesef bu yüzde 10 barajı konusundaki eleştirilerimiz hep duvara 
tosladı. Hâlbuki siyaset derslerinde öğrencilerimizden bir tanesi çıksa, dese ki: "Yüzde 10 barajını 
savunuyorum çünkü koalisyonları önlüyor, istikrarı sağlıyor." Biz sınıfı geçirmeyiz çünkü demek ki 
bilmiyor, AK PARTİ öncesi yüzde 10 barajı olmasına rağmen bir koalisyon olduğunu deriz ya da 
demek ki öğrencimiz bilmiyor, 1965 seçimlerinde nispî temsil millî bakiye vardı ama Adalet Partisi 
tek başına iktidara geldi diye. Yani 12 Eylül rejiminin yasaklarından beslenerek biz demokrasiyi nasıl 
inşa edeceğiz? 
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İşte, bugün mesela, Dışişleri Komisyonunda Moldova heyetiyle beraberdik. Bize anlattılar, resmî 
dilin yanında Gagavuzların kendi dilini ve kültürünü ifade etmelerini bir zaaf olarak değil, bir 
zenginlik olarak gördüklerini. Hepimiz çok mutlu olduk ama bu demokrasi bu Misakımillî sınırının 
içine geldiği zaman tedirgin olmaya başlıyoruz. Bulgaristan'da Todor Jivkov soydaşlarımıza yaptığı 
muameleye tepki gösteriyoruz ama Türkiye'ye geliyoruz, yerli Todor Jivkov'lardan geçilmiyor. 
Dolayısıyla dünyanın her yerinde demokrasi ve özgürlüğün standartlarına uzaktan bakmanın anlamı 
yok. "Uzaktan bakılarak usta olsaydı kediler kasap olurdu." lafı bu durumlar için söylenmiş. 
Christoph Colomb Amerika'ya gidiyor, diyor ki: "Altı tane yerliyi aldım, dil bilmiyorlar, onlara 
İspanyolca öğretmem lazım." Yani İspanyolca bilmiyorsa dil bilmiyor anlamına geliyor. Bu 
Batılıların, egemenlerin, hâkimlerin gözüyle dünyaya bakmaktan vazgeçmenin faydası vardır. 

Padişahlara yol gösterici metinlere eskiden "siyasetname" denirdi. Bizim siyasetnamemizin de 
bugün temelinde mutlaka herkes için demokrasi, özgürlük, eşitlik olmalı. Herkes dinini, dilini, 
inancını özgürce ifade etmeli ve hakikaten bir seçme ve seçilme özgürlüğü olmalı. Vehbi Koç'a 
soruyorlar: "Sandıktan kim çıkacak?" "Ben" diyor. "Nasıl yani?" diyor gazeteciler. "Kim çıkarsa 
bana çalışacak." diyor. Üniversiteye hazırlık sınavlarında çocuklara soruyorsunuz "Nasılsın?" diye 
"Seçenekleri, şıkları söyle." diyor. Yani çoktan seçmeli önümüzde şıklar var, hangisini seçersen seç 
yüzde 10 barajı devam ediyor, 12 Eylül rejiminin yasaklan devam ediyor. Dolayısıyla bizim, bir 
şekilde yarışı, tek atın katıldığı bir yarış ve sonucun da baştan belli olduğu bir yapılanmayı 
sorgulamamız gerekiyor. 

Şimdi burada seçim zarfının ebadını falan konuşuyoruz ama zihinsel ebatlarımızın aynı 
kalmasında problem var. Yani zihinsel ebatlarımızı, standartlarımızı ne zaman evrensel standartlara 
kavuşturacağız diye bir problemimizin olması gerekiyor. Şimdi, size ait olmayan bir şeyi çaldığınızda 
bunun adı gasptır, hırsızlıktır ama size ait olmayan oylar alındığı zaman buna sessiz kalabiliyoruz. 
Fikrî rekabetten, politik rekabetten kaçınmak bir öz güven sorunudur ve hakikaten temsilde adalete 
karşı çıkan bir iktidar ve muhalefet ile biz demokrasiyi nasıl derinleştireceğiz? Barış ve Demokrasi 
Partisinin, beş bölgede birinci parti olan bir partinin baraj sorununun kalkması önerisi birçok 
demokratik ülkede uygulanıyor, işte Almanya'ya falan bakıyoruz... Bu "Pazarlık yapmam." lafları 
da tuhaf. Burada yaptığımız iş de pazarlık değil, bir müzakere. Demokrasinin olmazsa olmaz koşulu 
bu tür müzakereler. Nasıl Almanya'da PDS, sol parti bu imkânlardan yararlandı, Türkiye'de de pekâlâ 
demokrasinin derinleşmesi açısından Avrupa'daki sistemden yararlanabilmemiz mümkün. İşte, bir 
Avrupalılaşma fırsatı önümüzde. 

Hazine yardımı gündeme geliyor. Yurttaşlanmızın ödediği vergilerle bizim seçmenlerimizin 
ödediği vergilerin karşılığını alıyorsunuz ama yine biz hazine yardımıyla ilgili ciddi problemlerle 
karşı karşıya kalıyoruz. Peki bunun adı "siyasi otlakçılık" olmuyor mu? Siyasette bence bir yolun 
sonuna geldik. Ağır kamyon şoförleri derler ki: "Yolun sonuna geldiyseniz dönemece gelmişsinizdir." 
Bu dönemeci, demokrasiyi, özgürlükleri, eşitlikleri derinleştirerek gerçekleştirmemiz gerek. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. 

MEHMET UFUK URAS (Devamla) - Jim Monison diye bir şarkıcı var "Otoriteyi kabul eden 
onun bir parçası olur." diyor. 12 Eylül rejiminin yasaklarına yaslanarak demokrasiyi inşa etmemiz 
kolay gözükmüyor. Demokrasiyi inşa etmemizin de yolu toplumsal muhalefet örgütlerine, emekçilere, 
kadınlara siyasetin önünü açmaktan geçiyor. Siyaseti kim yapıyor? Boş zamanı olanlar. Kimin boş 
zamanları var? Tuzu kuru olanların. Emeğiyle geçinenlerin, kadınların daha fazla siyasete dâhil 
olması çok önemli. 
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Bakın, teker teker partilerimizde kadın oranları yüzde 8, BDP'de kadın oranı yüzde 35. Hep 
Batı'dan örnekler verilir, Bahreyn'de yüzde 25'i kadın, Tanzanya'da 75 kadın milletvekili var. 109 
ülke içinde kadın haklarında Birleşmiş Milletler insani yaşam endeksinde 101 'inci sıradayız. 

Daha çok kadın arkadaşımızın, daha çok gencin, daha çok emekçinin katıldığı bir seçimle 
Türkiye'nin daha güzelleşeceğine inanıyomm. Kolaylıklar diliyomm. (BDP sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

TBMM Başkanlığı'na 

Görüşülmekte olan 490 sıra sayılı yasa tasarısının 8. maddesinin 3. paragrafındaki "miting alanı 
çevresindeki güzergahlarda" ifadesinin "tüm güzergahlarda" şeklinde değiştirilmesini arz ederiz. 

Ensar Öğüt (Ardahan) ve arkadaşlan 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) -
Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Kayseri) - Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Öğüt. 

ENSAR ÖĞÜT (Ardahan) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; görüşülmekte olan 490 sıra sayılı 
kanunun 8'inci maddesi üzerine vermiş olduğumuz önerge üzerinde söz almış bulunuyomm. Hepinizi 
saygılarımla selamlanm. 

Değerli arkadaşlar, 8'inci maddede şöyle bir şey diyor: "Şehir dışında karayolları kenannda 
bulunan sabit ilan ve reklam yerlerini de aynı usulle belirlemeye ve tahsis etmeye il seçim kumlu 
yetkilidir. Ancak il seçim kumlu bu yetkisini, yetkili ilçe seçim kumluna devredebilir." Şimdi, burada 
il seçim kumlu yetkiyi alıyor, isterse devredebilir. 

Benim düşüncem ve bizim teklifimiz şudur: İl ve ilçe seçim kurulları yetkilidir dersek, uygun 
olur. Şimdi, düşünün, Van'ın Erciş ilçesi Van'a 100 kilometre mesafede. Kara yollan güzergâhına afiş 
asmak için Erciş'ten Van'a gelecek 100 kilometre, gidecek 100 kilometre, izin alacak ve ondan sonra 
tabela asacak. Bu doğru değil. Yani sağ elimizle sol kulağımızı gösteriyoruz. O anlamda hem il hem 
ilçeye yetki verirsek o zaman daha uygun olur, daha kolay olur diye düşünüyomm. 

İkinci bir şey değerli arkadaşlar, bizim derdimiz seçimi doğru dürüst yapmak. Bir kere rakımı 
yüksek olan yerlerde -ki benim bölgem Doğu Anadolu'da, hatta Güneydoğu'da da var, rakım yüksek 
olduğu için kışı çok ağır geçiyor- kışın yani kasım ayında seçim yapılmasın. Yapılacaksa ekimi 
geçmesin. Bu çok önemli. Yazın da haziran, temmuz, ağustos değil. 

Bakın, temmuz ayında bir seçim geçirdik değerli arkadaşlar, batıdaki insanlar yazlığa gitti, 
doğudaki insanlar yaylaya çıktı. Yaylaya sandık koyamadığınız için ne oldu bu defa? Yayladan 
insanları taşımaya kalktık. Hepiniz biliyorsunuz. Ama ne oluyor? Yaylanın yolunu devlet yapmıyor. 
Niye yapmıyorsun? Diyor ki: "Böyle bir yasa yok kardeşim. Ben ancak KÖYDESTe köy yollarını 



TBMM B: 82 6 . 4 . 2010 O: 7 

yaparım, BELDES'le de belediye yollarını yaparım." Yaylanın yolunu niye yapmıyorsun kardeşim? 
"Ben yapmam." Nasıl olacak? "Dozeri veririm ama mazot yok." diyor. Seçmen geliyor, diyor ki: 
"Yaylanın yolunu yapacağız. Dozer al ama mazotu da sen koy." Mazot kaç para? 15 milyar, 10 milyar, 
7 milyar, 8 milyar. 

Değerli arkadaşlar, bakın, ben bölgemde -biliyorsunuz, diğer arkadaşlar da biliyor- yayla 
yollarını yaptırmak için, yemin ediyorum, dünya kadar cebimizden para harcadık. Yol da doğru dürüst 
yapılmadı. Yoldan bir traktör geçiyor, yolu yine bozuyor. Bu anlamda, ben istirham ediyorum. Yani 
tabii ki batıda insanlar tatile gidiyor, bilmem ne yapıyor, zengin gider gelir, oyunu verir, ayrı bir 
konu; beş yıldızlı, yedi yıldızlı otellerde kalıyor, o da ayrı bir konu ama Doğu Anadolu'da insanlar 
perişan oluyor. Sizden istirham ediyorum. Yani temmuz ayında -hani "zamanında yapılsın" diyor 
ya Sayın Başbakan- seçim inanın bir işkencedir. Onun için, yani eğer seçim yapılacaksa temmuzda 
değil, mayısta yapılsın... 

İSMAİL BİLEN (Manisa) - Ekimde yapılsın. 

ENSAR ÖĞÜT (Devamla) - Hayır, erkene alınsın kardeşim, ekimde yapılsın, ayrı bir konu. 
Karar alın. Çünkü, yani inanın, bu konuda biz Doğu Anadolu'da perişan oluyoruz. Bakın, 3 Kasım 
2002'de bir seçim yapıldı. Ben dağ köylerine gidemedim. Yani 3 Kasım 2002'de. Ekimin 15'inden 
sonra bizim orada kar yağmaya başlıyor. Dün yine televizyon gösterdi, kar yağdı. Neredeyiz? Nisan 
ayındayız. Şimdi, burada, Ankara'da herkes oturuyor, rahat, kırmızı koltukta, kararı böyle alalım 
diyor. Ama git Doğu Anadolu'ya kardeşim, politika yap bakayım; gör bakayım, dağa çık da oy iste 
vatandaştan. Adamın gidip elini sıkmasan, hâlini hatırını sormasan, onu insan yerine koymasan hem 
oy vermiyor hem de devlete küsüyor. Bırakın bana, kime oy verirse versin. 

İSMAİL BİLEN (Manisa) - Ensar Ağabey, seçimden seçime değil, önce gideceksin. 

ENSAR ÖĞÜT (Devamla) - Şimdi, seçimden seçime değil, işte her zaman gidebilmek için, onun 
için dağ köylerinde de mutlak suretle gidebilmemiz için vatandaşa ulaşmamız lazım. Hangi partiden, 
hangi milletvekili olursa olsun hiç önemli değil. O insan kendisine bir değer verildiğini görüyor, devlet 
ayağıma geldi diyor. Yolunu yapsın, yapmasın ayrı bir konu ama zaten şu anda, inanın... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. 

ENSAR ÖĞÜT (Devamla) - KÖYDES'le ilgili şu anda yollar yapılıyor. İnanın dünya kadar 
para harcanıyor, yüzde 70'i de bozuluyor. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Stabilize yollar. Yayla yollarını 
niye yapmıyorlar? Ben kanun teklifi verdim, hâlen de İç Tüzük 37'ye göre Genel Kurula 
getiremedim. Yani bu yayla yollarının yapılması lazım değerli arkadaşlar. Hayvancılığı, tarımı 
geliştirmek istiyorsanız... İnsanlar yazın yaylaya çıkıp orada bir şeyler yapmak istiyor, hayvanını 
orada otlatmak istiyor, çünkü ova sıcak. O anlamda, yayla yollarının mutlak surette yapılması lazım. 

Yazın değil, kışın da değil, sonbahar ve ilkbaharda seçimlerin olmasının Türkiye'nin hayrına 
olacağını düşünüyor, hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

9'uncu madde üzerinde üç önerge vardır, ilk önergeyi okutuyorum: 
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TBMM Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 490 sıra sayılı yasa tasarısının 9. maddesinin sonuna aşağıdaki ifadenin 
eklenmesini arz ederiz. 

Saygılarımızla. 

Ferit Mevlüt Aslanoğlu Ali Rıza Öztürk Kamer Genç 

Malatya Mersin Tunceli 

Ali Oksal M. Ali Susam 

Mersin İzmir 

"Denetim sonunda yasalara aykırı olarak belirlenen işlemler için gerekli suç duyurusunda 
bulunulur." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 490 sıra sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında 
Kanun ile Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin çerçeve 
9'uncu maddesi ile değiştirilen 61 'inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan ". . .ve 
masrafları ilgilisinden tahsil edilir." ibaresinin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Ayla Akat Ata Özdal Üçer Sebahat Tuncel 

Batman Van İstanbul 

Sevahir Bayındır Pervin Buldan Akın Birdal 

Sımak İğdır Diyarbakır 

BAŞKAN - Şimdi, en aykırı önergeyi okutup işleme alacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 490 sıra sayılı kanun teklifinin 9. maddesinin 2. fıkrasına " . . . Seçimin 
başlangıç tarihinden oy verme gününü takip eden güne kadar; şehir içi veya şehir dışında, toplu 
taşıma amacıyla kamu hizmetlerinde kullanılan hava, kara, deniz ve raylı sistem taşıtlarında yer alan 
reklam yerleri ve araçlarında siyasi propaganda içeren yayın yapılamaz" hükmünden sonra gelmek 
üzere aşağıdaki hükmün eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Ahmet Orhan Kemalettin Nalcı Süleyman L. Yunusoğlu 

Manisa Tekirdağ Trabzon 

Hakan Coşkun Akif Akkuş 

Osmaniye Mersin 

"Seçimin başlangıç tarihinden oy verme gününü takip eden güne kadar hava, kara, deniz ve raylı 
sistem araçlarında tek bir televizyon kanalından yayın yapılamaz." 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) -
Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Kayseri) - Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Yunusoğlu. (MHP sıralarından alkışlar) 

SÜLEYMAN LÂTİF YUNUSOĞLU (Trabzon) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Milletvekili Seçimi 
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Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 9'uncu maddesinde vermiş olduğumuz 
önerge üzerinde söz almış bulunuyorum. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Seçim kanunları usul kanunlarıdır ve demokrasinin namusu olan kanunlardır. Seçim kanunları 
seçimlerin anayasasıdır. Seçim kanunları seçmen tercihlerinin sağlıklı bir şekilde sandığa 
yansımasının usulünü belirler. 

Bizim seçim usulümüzü belirleyen 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
Hakkında Kanun 2 Mayıs 1961 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 1961 yılından bugüne kadar otuz sekiz 
defa bu Kanun'da değişiklik yapan kanun ve kanun hükmünde kararname çıkartılmıştır. Bu 
görüşmekte olduğumuz otuz dokuzuncu değişikliktir. Seçim kanunları üzerinde bu kadar oynamak 
millet iradesine de demokrasiye de müdahale etmektir. 

Seçim kanunları muhalefetin öneri ve uyarılarını dikkate alarak büyük bir uzlaşmayla 
yasalaşmahdır. Yoksa, daha seçim süreci başlamadan, oylar sayılmadan şaibe iddiaları ortaya çıkar. 
İktidar diğer kanunları çıkarırken izlediği baskıcı, dayatmacı, uzlaşmaz tavrını seçim kanunları 
görüşülürken kesinlikle göstermemelidir. Millî iradeye şaibe bulaşmasının demokratik düzenimizin 
meşmiyetini tartışılır hâle getireceğini kimse unutmamalıdır. Seçimlerde seçmenlerimiz oylarını gönül 
rahatlığıyla kullanmalı ve oylarının hangi partinin hanesinde olduğu konusunda en ufak bir şüpheye 
düşmemelidir. Öyle bir seçim kanunu yapmalıyız ki, iktidar gücünü elinde bulunduranların millet 
iradesine yön verme, vatandaşın oyunun yönünü değiştirme girişimlerine asla izin vermemeliyiz. 

Değerli milletvekilleri, 1961 yılındaki mülki idare amirleri, bugünkü İktidarın emrindeki mülki 
idare amirlerine benzemedikleri için, o zamanki kanun koyucu, seçimlerin yönetiminde mülki amirlere 
geniş yetkiler vermiştir. Bu kanun teklifi bu geniş yetkileri muhafaza etmekte, devam ettirmektedir. 
Biz Yüksek Seçim Kumlu kararlarına ve açıklamalarına rağmen Başbakanın arkasında durduğu beyaz 
eşyacı valilere mi güveneceğiz, yoksa kömür kamyonunun direksiyonuna geçen valilere mi? 

Kanun teklifinin 9'uncu maddesinde ilan ve reklam yerleri ile ilgili yasaklar hükme 
bağlanmaktadır. Bu yasaklarla ilgili işlem yapma yetkisinin, seçimin başlangıç tarihinden, oy verme 
gününden önceki otuzuncu güne kadar mülki makamlara, son otuz gün içinde ilçe seçim kurullarına 
ait olduğu düzenlenmektedir. 

Değerli milletvekilleri, kısa adı İDO olan İstanbul Deniz Otobüsleri, bir televizyon kanalıyla 
anlaşarak, yolculara sadece o televizyon kanalını izletmektedir. Biz o televizyon kanalının nasıl bir 
yayın politikası yaptığını iyi biliyomz. O televizyon kanalı Hükümetin propagandasını yapan yayınlar 
yapmaktadır. Bu önergeyle toplu taşıma araçlarında bu yayınların önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. 
İDO sadece bir örnektir. Parti devleti anlayışı içinde kamunun imkânları ve kamunun kaynakları 
kullanılarak seçmen davranışları etkilenmek istenmektedir. Bugün İDO, yarın başka şehirlerdeki toplu 
taşıma alanlarında bu tür televizyon kanallarıyla anlaşma yapılarak seçmenin iradesine baskı 
uygulanmak istenebilir. Tek kanal yayınının demokratik olmadığı da açıktır. Bu sebeple bu önergemize 
destek vereceğinize inanıyor, yüce Meclisinizi saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Önergeyi oylarınıza sunuyomm... 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Karar yeter sayısı istiyomm. 

BAŞKAN - Karar yeter sayısı arayacağım. 

Önergeyi oylarınıza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yeter sayısı yoktur. 

Birleşime on dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 02.43 
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BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 82'nci Birleşiminin 
Sekizinci Oturumunu açıyorum. 

490 sıra sayılı Teklifin 9'uncu maddesi üzerinde verilen Trabzon Milletvekili Sayın Süleyman 
Latif Yunusoğlu ve arkadaşlarının önergesinin oylanmasında karar yeter sayısı bulunamamıştı. 

Şimdi önergeyi tekrar oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısı arayacağım. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir, karar yeter sayısı vardır. 

Teklifin görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

Komisyon ve Hükümet burada. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 490 sıra sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında 
Kanun ile Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin çerçeve 
9'uncu maddesi ile değiştirilen 61 'inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan ". . .ve 
masrafları ilgilisinden tahsil edilir." ibaresinin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Ayla Akat Ata (Batman) ve arkadaşları 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) -
Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 

DEVLET BAKANI CEVDET YILMAZ (Bingöl) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Tuncel. (BDP sıralarından alkışlar) 

SEBAHAT TUNCEL (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 
madde üzerine verdiğimiz değişiklik önergesi üzerine söz almış bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

Doğrusu burada muhalefetin ne kadar rolü var bilemiyorum -Komisyon katılmıyor, Hükümet 
katılmıyor- biz sadece sözlerimizi söylemeye çalışıyoruz. Tabii burada bu Seçim Kanunu'nu 
değerlendirirken sonuçta bunu bir bütün olarak ele almak gerekiyor, sadece bir seçim yasası olarak 
değerlendirmek dar kalacaktır diye düşünüyoruz. Özellikle Türkiye'de çok geniş kesimlerin, 
toplumsal kesimlerin artık bu darbe Anayasası'yla devam edilemeyeceği, mutlaka bu Anayasa'nın 
değişmesi gerektiği üzerinde bu kadar geniş mutabakatının olduğu bir dönemde, bunu tartışmak, 
bunu geliştirmek yerine ya da bu Seçim Kanunu'nu yeni anayasaya göre ya da yeni zihniyete göre 
düzenlemek yerine, eskiye göre uyarlamaya çalışıyoruz. Bu da ilginç bir durum, sanırım bir tek 
Türkiye'de böyle bir durum vardır. Herkes, muhalefetiyle, iktidarıyla bu Anayasa'nın değişmesi 
gerektiğini söyleyecek ama bu Anayasa'nın değişmemesi için de bu kadar yoğun çaba harcayacak! 
Sanırım bu ilginç bir durum, başka yerlerde örnekleri var mı, çok zannetmiyorum. 
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Sayın milletvekilleri, bu Anayasa tartışmaları gündeme geldiğinden bugüne, çok çeşitli kesimler 
bu Anayasa'nın değişmesi gerektiği ve bu Anayasa'nın değişmesi konusundaki görüş ve önerilerini 
sunuyorlar. Ne yazık ki İktidar, Anayasa'yı kökten değiştirme yerine, bir paketle karşımıza geldi. Bu 
konuda da yine çok geniş bir kesim aslında bu pakette neler olması gerektiği üzerinden de görüş ve 
önerilerini sundu, partimiz de dâhil olmak üzere, ama ne yazık ki İktidar bunu da ifade etmedi. Biz, 
Anayasa'nın ilk üç maddesi de dâhil, ilk üç maddenin değiştirilemeyeceğini söyleyen 4'üncü maddesi 
de dâhil, bütün hepsinin değiştirilmesi, çağdaş, demokratik bir anayasa olması gerektiğini 
düşünüyoruz. Bu görüşte olan bir de Anayasa Kadın Platformu var. Biliyorsunuz, bu Parlamentoda, 
belki de Türkiye'de en temel sorun, kadınların karar ve uygulama mekanizmalarında yer almaması, 
bu Parlamentoda yer almaması. Hep yurdumuzun Anadolu olmasından övünüyoruz. Yurdumuz 
Anadolu ama maalesef, Meclisimiz baba dolu! Bu kaderi değiştirebilmek ancak kadınların karar ve 
uygulama mekanizmalarında yer alması... Seçim Kanunu tartışılırken de aslında kotanın bir şekilde 
siyasi partilerde zorunlu hâle getirilmesi gerekiyor, şu an insafa kalmış durumda, sadece partimizde 
yüzde 40 oranında ama birçok parti uygulamıyor, sadece niyette bir kadın temsilini ifade ediyor ama 
kadınlar yaşamın her alanına ilişkin kendi görüş ve önerilerini sunmaya devam ediyor çünkü biz bu 
toplumun yarısını oluşturuyoruz, biz de yaşıyoruz ve hem Anayasa değişikliğinde hem yasal 
değişikliklerde sözümüzü söylemenin önemli olduğunu düşünüyoruz. 

Birkaç başlık ifade edeceğim, Anayasa Kadın Platformunun önerilerine ilişkin. Anayasa Kadın 
Platformunun bir tespiti var, bu önemlidir. Türkiye'de aslında gittikçe kutuplaşan bir yapı olduğunu, 
dolayısıyla bu kutuplaşmanın Türkiye'yi hiç de iyi bir yere götürmediğini, dolayısıyla bunun 
iktidarıyla muhalefetiyle iyi değerlendirilmesi gerektiğini, farklılıkların bir birlik anlamında, 
farklılıkları yok sayarak değil, farklılıklarımızla birlik projesinin mutlaka geliştirilmesi gerektiği 
üzerinden kaygılarını ifade ediyorlar ve birkaç önerileri var, sizlerle paylaşmak istiyorum: 

İfade ve örgütlenme özgürlüğünü engelleyen antidemokratik anayasal ve yasal engellerin 
kaldırılmasını talep ediyor Anayasa Kadın Platformu ki, bu Platformda seksene yakın kurum var. 

Yine "Anayasa ve Seçim Yasası'nda değişiklik yaparak seçim barajı kaldırılmalıdır." diyor çünkü 
bu baraj en çok da kadınları vuruyor. Yani baraj olduğu sürece kadınlar Parlamentoda daha az temsil 
ediliyor ne yazık ki. 

Yine Anayasa'nın 10'uncu maddesine "Devlet, kadın-erkek arasındaki fiilî eşitliği sağlamakla 
yükümlüdür." hükmünün açıkça yazılmasını istiyor. 

Yine Anayasa Kadın Platformu, 10'uncu maddeye, cinsiyet yönelimi ve cinsiyet kimliği 
nedeniyle ayrımcılık yapılmamasını ve bunun 10'uncu maddede güvence altına alınmasını, medeni 
hâl, yaş ve engellilik konularının yazılmasını istiyor. 

Yine kamu denetçiliği mekanizmasının yanı sıra, kadın-erkek eşitliği kamu denetçiliği, toplumsal 
cinsiyet eşitliği kurumu, eşitlik kurumu, ayrımcılıkla mücadele kurulu, ulusal insan haklan kurumu, 
işkenceye karşı ulusal önleme mekanizması ile kolluk şikâyet mekanizması gibi, hak ihlallerini izleme ve 
önleme kurullannın bağımsız, özerk ve sivil kurullar olarak STÖ'lerle birlikte oluşturulmasını öneriyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. 

SEBAHAT TUNCEL (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Partilerin hazine yardımından yararlanmasını ve bunun mutlaka şeffaf olmasını, bu hazine yardımının 
önemli bir kısmının partinin kadın çalışmalanna tahsis edilmesini, partilerin ve adaylann seçim 
harcamalannın sınırlannın belirlenmesini, bunun için bağımsız bir kurum oluşturulmasını öneriyorlar. 
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Yine, milletvekilliği dokunulmazlığının kürsü dokunulmazlığıyla sınırlı kalmasını, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi bünyesinde siyasi etik yasasının çıkartılmasını; yine, okullarda zorunlu din 
dersinin ve nüfus cüzdanındaki din hanesinin kaldırılmasını, ailenin korunması ve çocuk haklarına 
ilişkin düzenlemede "Devlet, çocuk istismarı ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirler alır." 
demelidir diyor ve Uluslararası Çocuk Haklan Sözleşmesi'nde Türkiye'nin koyduğu çekincelerin de 
kaldın İmasını istiyor. 

Bu vesileyle, Anayasa Kadın Platformunun taleplerini iletmek istiyorum. İyi akşamlar. (BDP 
sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Görüşülmekte olan 490 sıra sayılı yasa tasansının 9. maddesinin sonuna aşağıdaki ifadenin 
eklenmesini arz ederiz. 

Saygılanmızla. 

"Denetim sonunda yasalara aykırı olarak belirlenen işlemler için gerekli suç duyurusunda 
bulunulur." 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) -
Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 

DEVLET BAKANI CEVDET YILMAZ (Bingöl) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Gerekçe... 

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 

Gerekçe: 

Yasalara aykın olan işlemlerin cezalandırılması amacıyla. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
reddedilmiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

10'uncu maddede üç önerge vardır, okutuyorum: 

Görüşülmekte olan 490 sıra sayılı "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında 
Kanun ile Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tekliff'nin Çerçeve 
10. maddesi ile 298 sayılı Kanunun 68. maddesine eklenen 3. fıkrada geçen "boyu 150" ibaresinin 
"boyu 120" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Ferit Mevlüt Aslanoğlu (Malatya) ve arkadaşları 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Mustafa Elitaş 

Kayseri 

Enver Yılmaz 

Ordu 

Haluk İpek 

Ankara 

Ahmet Aydın 

Adıyaman 

Samsun 

İsmail Göksel 

Niğde 

Ahmet Yeni 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 490 Sıra Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında 
Kanun ile Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin çerçeve 
10'uncu Maddesinin dördüncü fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan "...zorunlu hallerde.. ." 
ibaresinin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Ayla Akat Ata Özdal Üçer Sebahat Tuncel 

Batman Van İstanbul 

Sevahir Bayındır Pervin Buldan Akın Birdal 

Şırnak İğdır Diyarbakır 

BAŞKAN - Şimdi en aykırı önergeyi okutup işleme alacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun teklifinin 10. maddesinin teklif metninden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Faruk Bal 

Konya 

S. Nevzat Korkmaz 

İsparta 

Mehmet Şandır 

Mersin 

Oktay Vural 

İzmir 

Behiç Çelik 

Mersin 

Beytullah Asil 

Eskişehir 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) -
Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 

DEVLET BAKANI CEVDET YILMAZ (Bingöl) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Asil. (MHP sıralarından alkışlar) 

BEYTULLAH ASİL (Eskişehir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz 
kanun teklifinin 10'uncu maddesinin teklif metninden çıkarılması için vermiş olduğumuz değişiklik 
önergesinin gerekçesini izah için söz aldım. Bu vesileyle yüce heyeti saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, teklif metninin 10'uncu maddesinde "Oy sandıklan, eni 40, boyu 55, 
yüksekliği 50 cm, şeffaf, ısıya ve kınlmaya dayanıklı sert plastikten mamul, kapağı iple bağlanıp 
mühürlenmeye elverişli ve kapağının üzerinde zarfların atılmasına uygun, boyu 25, eni 1 cm 
ebatlannda bir açıklık olacak şekilde yaptınlır. Seçimlerde kullanılacak oy verme kabinleri, eni 120, 
boyu 150, yüksekliği 180 cm, portatif, hafif metal profil üzerinde..." diyerek devam edip gidiyor. 
Profilin hafif olması bile kanun metnine yazılmış. 

Değerli arkadaşlanm, Yüksek Seçim Kumlu oy sandıklarının ve oy verme kabinlerinin 
standartlarını belirlemeye yetkili olduğuna göre, sanki bir ihale şartnamesi düzenler gibi, kanun 
metninin bu şekilde yazılmış olması kanun tekniğine de aykınlık içerdiğinden, aynca mevcut ve 
kullanılabilir seçim malzemelerinin kullanılamaması sonucunu da doğuracak bir hüküm olması 
itibarıyla israfa yönelik bir madde olarak düzenlendiği için teklif metninden bütünüyle çıkanlmasını 
teklif ediyomz. 
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Değerli arkadaşlarım, bu konuda Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının 18/3/2010 tarihli görüş 
yazısında da "Başkanlığımız bünyesinde hâlen toplam 752.491 adet seçim sandığı bulunmakta olup 
tahminî bir hesaplamayla bunların bugünkü değeri 25 milyon TL'dir. Teklifte öngörülen sandıkların 
tahminî bedeli 55-60 milyon lira civarındadır. Getireceği mali yük göz önüne alındığında, sandıkların 
tamamının değişimi yerine, ilave değişikliklerle, peyderpey değişimini öngören düzenlemenin 
yapılması uygun olacaktır." denilmektedir. 

Şimdi, bütün bu nedenlerle, Yüksek Seçim Kurulu bu oy sandıklarının ve oy verme kabinlerinin 
standartlarını da belirlemeye yetkili olduğuna göre, bu düzenlemenin kanun metninden çıkarılmasını 
ve bu şekilde yasalaşması noktasında teklifimizin kabulünü yüce heyetinize arz ediyor, saygılar 
sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 

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

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 490 Sıra Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında 
Kanun ile Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin çerçeve 
10'uncu Maddesinin dördüncü fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan "...zorunlu hallerde.. ." 
ibaresinin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Ayla Akat Ata (Batman) ve arkadaşları 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) -
Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 

DEVLET BAKANI CEVDET YILMAZ (Bingöl) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BENGİ YILDIZ (Batman) - Gerekçe... 

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 

Gerekçe: 

Söz konusu madde metninde yer alan ifadenin hangi durumları içerdiğinin belirtilmemesi 
nedeniyle yasanın kapsamını belirsizleştireceği için tasarıdan çıkarılması uygun görülmektedir. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 490 sıra sayılı "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında 
Kanun ile Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tekliff'nin Çerçeve 
10. maddesi ile 298 sayılı Kanunun 68. maddesine eklenen 3. fıkrada geçen "boyu 150" ibaresinin 
"boyu 120" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Mustafa Elitaş (Kayseri) ve arkadaşları 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
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ANAYASA KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) - Olumlu 
görüşle takdire bırakıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 

DEVLET BAKANI CEVDET YILMAZ (Bingöl) - Katılıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Gerekçeyi mi okutayım? 

SUAT KILIÇ (Samsun) - Gerekçe okunsun Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum. 

Gerekçe: 

Oy kabinlerinin rahat kullanılabilmesi ve seçimden sonra depolanması için kabinlerin boyu 30 
santim kısaltılmıştır. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kabul edilen önerge doğrultusunda maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi bu arada herkesin "gerekçe okunsun" demeye başladığı andan itibaren ben de her seferinde 
on beş dakika, on beş dakika ara verirsem ne olur? (Gülüşmeler) 

11'inci madde üzerinde iki önerge vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 490 sıra sayılı yasa teklifinin 11. maddesiyle değiştirilen 298 sayılı kanunun 
78. maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümlenin eklenmesini arz ederim. 

Cümle: Bağımsız adayların ad ve soyadları oy pusulasında siyasi parti isimleri büyüklüğündeki 
harflerle yazılır. 

Kamer Genç 

Tunceli 

BAŞKAN - Şimdi en aykırı önergeyi okutup işleme alacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun teklifinin 11. Maddesi ile düzenlenen 298 sayılı Kanunun 78. 
maddesinin ikinci fıkrasının teklif metninden çıkanlmasını arz ve teklif ederiz. 

Famk Bal Mehmet Şandır Behiç Çelik 

Konya Mersin Mersin 

S. Nevzat Korkmaz Oktay Vural Mustafa Enöz 

İsparta İzmir Manisa 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) -
Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 

DEVLET BAKANI CEVDET YILMAZ (Bingöl) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
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MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Sayın Enöz... 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Enöz. (MHP sıralarından alkışlar) 

Ben, on beş dakikaları işletmeye başlayayım, hazır uykumuz da kaçtıktan sonra... 

MUSTAFA ENÖZ (Manisa) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz 490 
sıra sayılı Seçim Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi'nin 11'inci maddesi 
üzerinde vermiş olduğumuz önerge üzerine söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle yüce heyeti 
saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, seçim, esas anlamını demokratik sistemlerde bulan bir kavramdır. Bundan 
dolayı da demokrasilerin var olduğu ve yaşandığı yerler seçimin de anlamlı olduğu yerlerdir. Bununla 
beraber, demokrasi, sadece yönetenlerin seçimle işbaşına gelmelerini sağlamaz, aynı zamanda daha 
önce seçilenlerin seçimle görevden uzaklaştırılmalarına da neden olur. Çünkü demokrasilerde 
vatandaşlar, kendilerini yönetecek olan temsilcilerini genel katılımla seçebilme ve böylece öncekileri 
değiştirebilme imkânına sahiptirler. 

Demokratik sistemlerde esas olan, milletin yönetim yetkisinin kaynağı olmasıdır, yani bütün 
vatandaşların hepsinin katılacağı bir seçim demokrasinin varlığını bize hissettirebilir. Demokrasilerin 
en büyük göstergelerinden biri olan seçim, sistemi iktidarlar tarafından sürekli değiştirilip 
dönüştürüldüğünde, seçim, halkın görüşünü parlamentoya yansıtmaya değil, yararlı hiçbir faaliyette 
bulunamayan bir temsilci grubu oluşturmaya yarayan bir araç hâline gelebilir. Oysaki bu durum, 
ülkenin hem politik hem ekonomik hem de toplumsal hayatı için oldukça riskli bir durumdur. 

Sayın milletvekilleri, vermiş olduğumuz önerge ile görüşmekte olduğumuz yasanın 11'inci 
maddesi ile düzenlenen 298 sayılı Kanun'un 78'inci maddesinin ikinci fıkrasının teklif metninden 
çıkarılmasını talep etmekteyiz; çünkü, Yüksek Seçim Kurulunun birleşik oy pusulası ve zarfların 
standartlarını düzenleme yetkisi vardır. Birtakım özelliklerin ve gereksiz detayların kanun metnine 
ilave edilmesi, yapılacak ihalede firma tanımını çağrıştırmaktadır. Mevcut basılı malzemenin 
kullanılmaması da israfa neden olacaktır. Esasen YSK'nın bu konudaki yetkisi teklifin son cümlesine 
yazılmak suretiyle benimsendiğine göre, ilgili teklif metni anlamsızdır. 

Sayın milletvekilleri, Milliyetçi Hareket Partisi olarak gerek Anayasa değişikliğinde gerekse bu 
özellikleri itibarıyla seçim mevzuatının değiştirilmesine ilişkin tasarı ve tekliflerde uzlaşma 
yöntemiyle bu değişikliklerin gerçekleştirilmesine inanmaktayız. Görüştüğümüz kanun teklifi, 
maalesef, uzlaşmaktan uzak dayatmacı bir tekliftir. Devlet yetkilerini iktidarın emrine vererek seçmen 
iradesini iktidar istekleri doğrultusunda gerçekleştirmeyi amaçlamıştır. Zaten teklif Genel Kurula 
gelmeden, başta Yüksek Seçim Kumlu olmak üzere devletin ilgili kurum ve kuruluşlarının bilgisinden 
ve onların bu çalışma hakkında katkılarından gerektiği kadar yararlanılmamıştır. 

Bu teklif komisyonda da alelacele görüşülmüş, komisyonda hükümet teklifi tek yanlı olarak 
değerlendirilmiş, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak üzerinde hassasiyetle durduğumuz, seçmen 
iradesini yansıtacak, sandığa giren oyların iradeye dönüşmesini sağlayacak tedbirler maalesef hiç 
dikkate alınmamıştır. 

Yine komisyonda, Seçim Kanunu'nu uygulayan başta Yüksek Seçim Kurulu olmak üzere, Nüfus 
İdaresi ve diğer kurum ve kuruluşların görüşlerine itibar edilmemiştir. Dolayısıyla üzerinde fazla 
çalışılmadan ve bir mutabakat sağlanmadan Genel Kurula indirilmiştir. 
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Sayın milletvekilleri, konuşmamın başında da belirttiğim üzere demokrasinin vazgeçilmez 
unsuru olan siyasi partiler demokratik usul ve esaslara göre yarışmak zorundadırlar. Onun için seçim 
demokrasinin vazgeçilmez temel unsurlarındandır. Vatandaşlarımız seçim kanunlarıyla seçmen 
eğilimlerini millî iradeye dönüştürmektedirler. Seçme ve seçilme hakkı evrensel bir insanlık hakkıdır. 
Bu yüzden seçme ve seçilme hakkı kullanılırken son derece hakkaniyetli olunmalı ve evrensel hukuk 
kurallarına uyulması temel hedef olmalıdır. Bir ülkenin demokratik bir ülke olabilmesi o ülkenin 
seçim kanunlarının demokratik olmasıyla doğrudan ilişkilidir. Yani bir ülkenin seçim kanunları 
demokratik hükümler içermiyorsa o ülkede demokrasiden söz etmek mümkün olmayacaktır. 

Bu duygu ve düşüncelerle önergemizin kabulü yönünde oy kullanmanızı bekler, yüce heyetinizi 
saygılarımla selamlarım. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Görüşülmekte olan 490 sıra sayılı yasa teklifinin 11. maddesiyle değiştirilen 298 sayılı kanunun 
78. maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümlenin eklenmesini arz ederim. 

Cümle: Bağımsız adayların ad ve soyadları oy pusulasında siyasi parti isimleri büyüklüğündeki 
harflerle yazılır. 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) -
Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 

DEVLET BAKANI CEVDET YILMAZ (Bingöl) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 

Gerekçe: 

Oy pusulasında bağımsız adayların isimlerinin rahatlıkla okunacak biçimde yazılması 
amaçlanmıştır. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
reddedilmiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

12'nci madde üzerinde bir önerge vardır. 

Önergeyi okutuyorum: 

Görüşülmekte olan kanun teklifinin 12. maddesinin teklif metninden çıkanlmasını arz ve teklif ederiz. 

TBM Meclisi Başkanlığına 

Kamer Genç 

Tunceli 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Famk Bal Mehmet Şandır 

Mersin 

Behiç Çelik 

Mersin Konya 

S. Nevzat Korkmaz Oktay Vural 

İzmir İsparta 
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BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) -
Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 

DEVLET BAKANI CEVDET YILMAZ (Bingöl) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Bal. (MHP sıralarından alkışlar) 

FARUK BAL (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yeni bir gündeyiz. İnşallah, yeni 
günün güzelliğiyle Seçim Kanunu'muzdaki bu maddeyle ilgili düşüncelerimiz yüce kurul tarafından 
sağlıklı bir şekilde değerlendirilir. 

Bu madde, Türk seçim hukukunda yıllardır uygulanan "sandık alanı" denilen, seçimin en önemli 
usul işlemlerinin gerçekleştirildiği alanda bir değişiklik yapmaktadır ve 100 metre yarıçaplı daireyi 
ikiye bölmektedir. Birincisi, 100 metre yarıçaplı daire olduğu yerde durmaktadır ancak olduğu yerde 
duran bu daire çok farklı bir hizmete tahsis edilmektedir. Bunun içerisinde 15 metre yarıçaplı bir 
daire daha ihdas edilmekte. Bu dairenin adı "sandık çevresi" olarak adlandırılmakta. Burada sandık 
kurulu başkanının, sandık kurulu üyelerinin ve sandık kurulunun görev ve yetkileri tanımlanmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, 100 metre yarıçaplı sandık alanının sandık çevresi dışındaki 85 metre 
yarıçaplı dairesi ise emniyet güçlerine tahsis edilmektedir. "Bunda ne vardır?" diyeceksiniz. Bunda 
pek çok şey var. Türkiye'de seçimler tabii ki ciddi birtakım güvenlik tedbirlerine ihtiyaç duymaktadır, 
bunda hemfikiriz fakat güvenlik tedbirlerinin alınmasına ilişkin bu yasada, bu teklifte ortaya konulan 
ilkeler ya da ilke benzeri düşünceler ve bunları uygulayacak olan makamlarla birlikte 
değerlendirdiğimiz zaman, seçmenin o çevre içerisinde iradesini değiştirebilecek temel faktörler 
karşımıza çıkmaktadır. 

Sandık alanının 85 metre yarıçaplı alanına, bu teklife göre, müteakip maddelerde izleyeceğimiz 
gibi, çağrı üzerine güvenlik güçleri davet edilmektedir. Güvenlik güçlerini kimler davet edecektir? 
Biraz önce gösterdim. Güvenlik güçlerini elbette ki sandık kurulu başkan ve üyeleri davet edecektir 
ama güvenlik güçleri mülki idare amirlerinin emir ve komutasındadır. Bazı mülki idare amirleri vardır 
ki . . . Eşit davrananları, adil davrananları, devletin mülki idaresinin amiri olanları bu sözlerimden 
ayırıyorum, ama şu fotoğrafta gördüğünüz mülki idare amirinin emrindeki emniyet güçleri orada nasıl 
bir muamele yapacaktır? Bu fotoğrafta gördüğünüz mülki idare amiri, bir pazar günü, AKP il danışma 
kurulu toplantısına gelen bir genel başkan yardımcısını -pazar günü olmak üzere- bütün daire amirleri 
yanında, jandarma komutanını, emniyet amiri sanıyorum üniformalısı, bunları bir müfreze gibi 
topluyor, esas duruşa geçiriyor ve AKP'nin il danışma kurulu toplantısına gelen genel başkan 
yardımcısını karşılattırıyor. Bu mülki idare amirinin emrindeki emniyet güçleri, zabıta güçleri yarın 
aynı niyetle hareket ederse sandığa giden seçmene nasıl muamele edecektir? Bu adil midir? Bu... 

FATOŞ GÜRKAN (Adana) - Biraz önce de söylemiştiniz aynı şeyi. 

FARUK BAL (Devamla) - Efendim? Hanımefendi, bana eğer konuşuyorsanız duyayım sesinizi, 
cevabınızı vereyim. 

FATOŞ GÜRKAN (Adana) - Biraz önce de söylemiştiniz aynı şeyi. 

FARUK BAL (Devamla) - Tekrar söylüyorum, tekrar tekrar söylemekte fayda var çünkü bu 
fotoğraf Türkiye'de AKP'nin ne kadar demokrat olduğunu, ne kadar adil olduğunu ortaya koyan bir 
fotoğraftır. Bu fotoğraftan sizin ders almanız lazım, hepinizin ders alması lazım, hepimizin ders 
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alması lazım. Şimdi, bu fotoğrafın gerçekleşeceği bir alanı sandık kurulunun içerisine bu kanunla 
yerleştirirseniz, sizin, Sayın Suat Bey'in ifade ettiği gibi -bugün de tekrarlayacağım- mahkemei 
kübranız nasıl karşılayacak... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. 

FARUK BAL (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

Evet, değerli arkadaşlar, Suat Bey hatırlattı bana, "Bugün mahkemei kübradan bahsetmediniz." 
diye, bahsedeyim. Mahkemei kübra iki tanedir, birincisi Cenabı Zülcelal'in mahkemei kübrası, o 
öbür tarafta yapılacak iş, yattığı yerde yatamayacaklarm işidir, bir de bizim mahkemei kübramız var, 
o vicdanımızdır. İşte o vicdanın en önemli görev yeri ülkesi için, geleceği için, çocuklarının geleceği 
için yönetim şeklini belirleyecek, iktidarı belirleyecek olan seçim anı ortaya çıkacaktır. O seçim 
anında mahkemei kübraya devletin gücünü koyar AKP lehine tarttırmaya çalışır iseniz bu eşit olur 
mu, bu adil olur mu? 

VEYSİ KAYNAK (Kahramanmaraş) - Vicdan var ya, vicdan! 

SUAT KILIÇ (Samsun) - Böyle bir şey olmaz, rahat olun. 

FARUK BAL (Devamla) - Evet, vicdan bu, vicdan bu. Bu vicdana uygun davranmak gerekir 
diyor, önergemizi yine sizin mahkemei kübranıza havale ediyoruz. (MHP sıralarından alkışlar) 

SUAT KILIÇ (Samsun) - Biz iki mahkemei kübrada da rahatız. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bal. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

13'üncü madde üzerinde iki önerge vardır. 

İlk önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 490 Sıra Sayılı Yasa Tasarısının çerçeve 13. maddesi ile değiştirilen 298 
sayılı Yasanın 82. maddesinin 8. fıkrasının ikinci cümlesinin madde metninden çıkanlmasını arz ve 
teklif ederiz. 

Şahin Mengü Atilla Kart İsa Gök 

Manisa Konya Mersin 

Ali İhsan Köktürk Rahmi Güner 

Zonguldak Ordu 

BAŞKAN - Şimdi en aykırı önergeyi okutup işleme alacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun teklifinin 13. maddesinin teklif metninden çıkanlmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Faruk Bal Mehmet Şandır Behiç Çelik 

Konya Mersin Mersin 

S. Nevzat Korkmaz Oktay Vural 

İsparta İzmir 
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BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) -
Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Hükümet önergeye katılıyor mu? 

DEVLET BAKANI CEVDET YILMAZ (Bingöl) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Bal. (MHP sıralarından alkışlar) 

FARUK BAL (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biraz önceki maddede belirlenen 
sandık alanı ve sandık çevresiyle ilgili düşüncelerimizi arz etmiştik. Burada ortaya çıkacak 
rahatsızlıkların bir sonraki maddede ne derecede vahim sonuçlara sebep olacağını da ifade etmiştik. 
Bu ifademizi de sizlerin mahkemei kübranıza, vicdanınıza havale etmiştik. Mahkemei kübra, 
kuyumcu hassasiyetiyle, başta kul hakkı olmak üzere seçmen hakkını da tartan çok hassas bir 
terazidir. Ama sizin terazinizin bu hassasiyeti taşımadığını gördük. İnşallah 13'üncü maddede tekrar 
tartıya çıkarız, bu defa da pancar kantarına dönmez! 

Değerli arkadaşlarım, 13'üncü maddede, seçim zamanında görev yapacak olan sandık çevresinin 
düzeninin sağlanması düzenlenmiştir. "Sandık çevresinin düzeninin sağlanması sandık kurulu 
başkanına aittir." diyor, doğrudur. Ancak, ilerleyen fıkralarda gerektiğinde bu sadece başkana, 
gerektiğinde sadece sandık kurulu üyelerinden birine terk edilebilmektedir. Bunun anlamı kaostur. 

Diğer taraftan, sandık çevresi içerisinde bulunabilecek kişiler sayılmaktadır. Bunların içerisinde 
medya mensuplarının da bulunabileceği ifade edilmektedir. Bu, özel bir maddedir. Bu özel madde 
2007 seçimlerinde Türkiye'de bütün sandıklarda bir medya grubunun ya da bir ajansın muhabirlerinin 
görevlendirilmesiyle ilgili olarak Türk seçim hayatında çok sıkıntılı, seçimlerin sonucunu etkileyen, 
mikrofonu seçmene tutarak onun kanaatini değiştiren ve AKP'ye oy toplayan bir uygulamaya 
dönüşmüştür. O dönemde Milliyetçi Hareket Partisi bunu gerek Yüksek Seçim Kuruluna gerekse o 
ajansın yöneticilerine iletmiştir. Ajansın yöneticileri bir saat içerisinde durumu düzelteceklerini ifade 
etmişlerdir, birtakım yerlerde düzelmiştir, ama Türkiye'nin genelinde bu ajans -yani "medya" diye 
buraya sıkıştırılan ifadeyle- gibi AKP lehine görev yapmaya hazır olan bazı medya gruplarına imkân 
sağlayan bir maddedir. 

Değerli arkadaşlarım, bu, bugün size veya önümüzdeki seçimde size fayda sağlayacağını 
düşündüğünüz bir tedbir olabilir. Ancak bu tedbir sizin vicdanınızda seçmenin gelecekle ilgili 
kanaatini değiştirecek bir noktaya dönüştüğünde "mahkemei kübra" dediğimiz yerde tartıya muhtaç 
olan bir eşitsizliğe sebep olan bir tedbirdir. Bu tedbir AKP'ye belki üç oy, beş oy, on oy, elli oy, yüz 
oy veya daha fazla bir fayda sağlayabilir, ama AKP İktidarının böyle hak etmediği bir desteği, hak 
etmediği bir şekilde, hak etmediği bir kaynaktan alarak milletin iradesini yanıltmasında 
vicdanlarınızda ileride ciddi sıkıntılara ve yaralara yol açacaktır. 

Aynı şekilde, seçim sandık seçmen çevresinin dışında kalan emniyet güçlerinin suistimal 
edebileceği ve seçmen iradesinin mülki amirlerin -bazı adaletsiz davranan mülki amirlerin-
denetiminde -yine bu fotoğrafta görüldüğü gibi- emir komutayla hareket edecek olan zabıta güçlerinin 
seçmen iradesini AKP lehine değiştireceğine dair kanaatler sizlere saydığım örneklerle ifade 
edilmiştir. Bunların içerisinde... Zabıta güçlerimizin, emniyet güçlerimizin tamamının böyle 
olduğunu iddia etmiyorum. Bunlar içerisinde, elbette vicdanlarıyla hareket edecek dürüst insanlar 
vardır. Ama Adana seçimlerinde olduğu gibi, bir partinin -ki Milliyetçi Hareket Partisidir-
mensubunun -ki benim- televizyonda yaptığı bir konuşmada "Tarafsız yayın yapıyor." diye tutanak 
tutup bu tutanağı adliyeye kadar gönderebilecek haysiyetsiz bir uygulamayı seçen zabıta 
memurlarının... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. 

FARUK BAL (Devamla) - Sağ olun Sayın Başkanım. 

...yapacağı hile, yapacağı tehdit, yapacağı baskı seçimler için sizi hiçbir zaman abat 
etmeyecektir. Hilenin, baskının, tehdidin sonu afettir, abat değildir. Bunu, hem afet açısından hem abat 
açısından mahkemei kübranızın birer kefesine koyarak değerlendirmenizi ve ülkeniz için, seçmeniniz 
için doğru karar vermenizi temenni ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler...Önerge reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 490 Sıra Sayılı Yasa Tasarısının çerçeve 13. maddesi ile değiştirilen 298 
sayılı Yasanın 82. maddesinin 8. fıkrasının ikinci cümlesinin madde metninden çıkanlmasını arz ve 
teklif ederiz. 

Şahin Mengü (Manisa) ve arkadaşları 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) -
Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 

DEVLET BAKANI CEVDET YILMAZ (Bingöl) - Katılmıyoruz. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Mengü. (CHP sıralarından alkışlar) 

ŞAHİN MENGÜ (Manisa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

Sabahın bu saatinde demokrasi oynuyoruz, demokrasiyi yapmıyoruz. Önergem üzerinde 
konuşmadan evvel bir şeye dikkatinizi çekmek istiyomm. Daima Parlamentoda bir uyumsuzluktan, 
bir iş birliği olmadığından bahsediliyor. Şu yasanın maddelerine geçildiği andan itibaren herhalde 
muhalefetin verdiği asgari kırk tane önerge var. Bu kırk önergeden -bütün iyi niyetimle söylüyorum-
en az iki üç tanesi tesadüfen iyidir arkadaşlar, tesadüfen. Şimdi böyle bir mantık olur mu? Yani kırk 
tane önerge veriliyor. Mesela biraz evvel bir olay yaşadık. Ondan evvel Banş ve Demokrasi Partisi 
milletvekillerinin verdiği dille ilgili önergeler vardı, reddettiniz. Arkasından, dolanarak, nasıl yaptınız, 
bir maddeyi ikiye böldünüz ve bir önerge verdiniz, aynı şeyi kabul ettiniz. "Uzlaşma" diyorsunuz, 
uzlaşmanın temel mantığı yok. Ben şimdi burada bir şeyler söyleyeceğim de nasıl olsa 
reddedeceksiniz. Allah razı olsun, Komisyon Başkanı oturduğundan beri hiç "Katılıyoruz." demedi 
muhalefete, hep prensip olarak "Hayır" diyor. 

CEVDET ERDÖL (Trabzon) - "Katılıyoruz." diyemez ki. 

ŞAHİN MENGÜ (Devamla) - Niye? 

CEVDET ERDÖL (Trabzon) - Çoğunluk yok ortada. 

ŞAHİN MENGÜ (Devamla) - Sizinkinde nasıl söylüyorsa aynısını söyler. "Olumlu mütalaayla 
takdire bırakıyorum." der, öyle söyler. Senin kadar ben de biliyomm İç Tüzük'ü. 
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Şimdi, değerli arkadaşlar, getirilen ve çıkartılmasını istediğimiz madde, hakikaten kontrolü 
mümkün olmayan bir madde. Cep telefonuyla sandık kurulu üyelerinin konuşması... Görevleri icabı 
konuşuyorsa nasıl ayıracağız, kim ayıracak, hangi konuşma görevi gereği, hangisi değil? Şimdi bunu 
anlamak da mümkün değil. Bir yasa tekniği içinde bir şeyleri koyarken bir anlamı olması lazım, bir 
müeyyide uygulanabilmesi lazım. Kim tespit edecek? Tespit ettiniz. Kime, ne şikâyet edeceksiniz? 
Çünkü o çevrenin amiri o. Böyle bir maddenin yasaya konulması yanlış. Bakın, bir yasayı hazırlarken 
biraz daha dikkatli, özenli davranmak lazım. Anayasa tartışmalarında da gelecek. Bir fıkrayı 
kaldırdığınızı söylüyorsunuz, değiştirdiğinizi söylüyorsunuz; altındaki fıkra aynen duruyor! Yanlış 
yazmışsınız. "Üçüncü fıkra" diyorsunuz, dördüncü fıkra duruyor. Hâlbuki değiştirmek istediğiniz 
belki de dördüncü fıkra! Yani yasa yaparken biraz daha ciddi olmak lazım. Bu yasaları yarın birileri 
alıp... Sadece biz konuşmayacağız, yarın bunun uygulayıcıları da bu işi tartışacaklar. Nasıl bir 
yasadır, tabii kimse bilmez sabaha karşı saat 5'te, 3'te geçtiğini, emir komuta zinciri içinde geçtiğini. 
Burada kimse bugün sağlıklı bir tartışma yapmıyor. Böyle bir ortamda sağlıklı tartışma da olmaz 
ama kendimizi kandırıyoruz. 

Hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Mengü. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

14'üncü madde üzerinde bir önerge vardır; önergeyi okutuyorum: 

Görüşülmekte olan kanun teklifinin 14. Maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Madde 14- 298 sayılı Kanunun 83 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Sandık Alanında Suç İşlenmesi: 

Madde 83- Sandık alanında bir suç işlenmesi halinde, sandık kurulu, durumu tutanağa geçirir ve 
sanığı zabıtaya teslim eder. 

Sandık kurulunun görev yaptığı yerde cep telefonu ile görüşme yapmak yasaktır. Ancak sandık 
kurulu başkan ve üyelerinin, görevleri gereği yapacağı görüşmeler bu hükmün dışındadır. Bu hükme 
aykırı davranan kimseler kurul başkanı tarafından uyarılır. Bu uyarıya rağmen görüşmesini sürdüren 
kimse, derhal oradan çıkarılır. 

Basın mensuplarının sandık alanında, sandık başı işlemlerine engel olmamak ve seçmen 
eğilimini etkilememek şartıyla, haber amacıyla görüntü ve bilgi elde etmeleri serbesttir. 

2. ve 3. fıkraya aykırı haller 1. fıkra hükmüne tabidir." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Faruk Bal Mehmet Şandır Behiç Çelik 

Konya Mersin Mersin 

S. Nevzat Korkmaz Oktay Vural Hasan Özdemir 

İsparta İzmir Gaziantep 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
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ANAYASA KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) -
Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 

DEVLET BAKANI CEVDET YILMAZ (Bingöl) - Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 

MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Gerekçe... 

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 

Gerekçe: 

Sandık alanı uygulaması seçim hukukumuzda yerini almış ve uygulama ile bir tecrübe zenginliği 
oluşturmuştur. Sandık alanının içinde 15 metre yarıçaplı bir bölümün sandık çevresi olarak 
tanımlanmasının hiçbir gerektirici sebebi bulunmamaktadır. 

Müteakip maddelerden sandık alanı olarak tanımlanan bölüme güvenlik güçlerinin 
yerleştirileceği ve bunlara aynı sandıkta oy kullanma hakkı tanınacağı anlaşılmaktadır 

Yürütmenin emir ve komutasındaki güvenlik güçlerinin sandık alanı içine girmesi seçimlerin 
bağımsız yargı gözetiminde yapılmasını gerektiren Anayasa hükmüne aykırıdır. 

Bu durum seçimlerin dürüstlüğü, açıklığı ve seçmen iradesine müdahale edilmemesi ilkesi ile 
bağdaşmaz. 

Teklif kötü niyet taşımamakta ise maddenin metinden çıkarılması gerekir. 

Sandık alanında cep telefonu kullanılmak suretiyle seçmen iradesi ifsat edilmekte, istenilen oyun 
verilmiş olduğu telefon kullanılarak teyit edildikten sonra ahlak ve hukuk dışı ilişki tesis edilmektedir. 

Sandık alanı içine giren bazı kişiler basın mensubu görüntüsü altında, basının kullandığı 
mikrofon ve kamera gibi araçları da kullanarak seçmen iradesini değiştirmek ve belli bir parti lehine 
oy verme günü propaganda yapmaktadır. 

Bazı hallerde basın mensubu kişiler de aynı yasak propaganda suçunu sandık alanı içinde de 
işlemektedir. Teklif bu dummun önlenmesi amacı ile verilmiştir. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
reddedilmiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

15'inci madde üzerinde bir önerge vardır, önergeyi okutuyorum: 

Görüşülmekte olan 490 Sıra Sayılı Yasa Tasarısının çerçeve 15. maddesi ile değiştirilen 298 
sayılı yasanın 86. maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesinin madde metninden çıkarılmasını arz 
ve teklif ederiz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Şahin Mengü Atilla Kart İsa Gök 

Manisa Konya 

Ali İhsan Köktürk 

Mersin 

Ensar Öğüt 

Ardahan Zonguldak 

Rahmi Güner 

Ordu 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
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ANAYASA KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) -
Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Hükümet? 

DEVLET BAKANI CEVDET YILMAZ (Bingöl) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Sayın Gök, buyurun. 

İSA GÖK (Mersin) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; çerçeve 15'inci maddeye ilişkin 
itirazımızı sunuyorum. 

Şimdi, arkadaşlar bu kanunda sandık seçmen listesinde kayıtlı olma yeter, tek, olmazsa olmaz 
koşulumuz. Sandık seçmen listesinde kaydı olmayan seçmen oy kullanamaz. Şimdi, muhtarlık 
bölgesinde askıya çıkarttınız, muhtarlık bölgesinde askıda kesinleştirdiniz. İtiraz mı var? İtirazı 
aldınız, ilçe seçim kuruluna getirdiniz, burada netleştirdiniz; ilçe seçim kurulu bunu çoğalttı, sandık 
kurullarına verdi sandık seçmen listelerini. 

Şimdi arkadaşlar, SEÇSİS sistemini uyguluyoruz kaç yıldır, 2007'de uyguladık bunu, Bilgisayar 
Destekli Merkezî Seçmen Kütüğü Sistemi. Bu maddede -alt komisyonda da itiraz ettim, daha sonra 
itiraz ettim- anlaşılmaz bir şey var, o da şu: Seçmen listesi ilçe seçim kurulunda kesinlik kazanıyor, 
burada çoğaltılıyor, sandık kurullarına gönderiliyor. Bu madde bir istisna koyuyor. Seçim kurulunda 
çoğaltılıp sandık kurullarına gönderilen listede bir şahıs olacak, bu şahıs ilçe seçim kurulundaki 
listede adı olacak ama çoğaltılıp muhtarlığa gönderilen listede adı olmayacak. Böyle bir şey olabilir 
mi? Olamaz. Çünkü ilçe seçim kurulundaki liste çoğaltılıyor, sandık kuruluna bu liste gönderiliyor. 
Şimdi, burada bir istisna tanınıyor, deniyor ki: "İlçe seçim kurulu başkanı eğer sandık kurulundaki 
listede şahsın adı yok ama seçim kurulundaki listede adı varsa bir belge verecek, o belgeyle şahıs bu 
sandık kurulunda oy kullanacak." Bu işin mantığı yok. Bu iş, mümkün olmayan bir şey. Siz buna izin 
verdiğinizde seçim kurulundaki listeye o zaman daha sonra ilave yapılma ihtimalini doğuruyorsunuz, 
seçim kurulu başkanı da sandık kuruluna kesinleşmiş seçim kurulundaki listenin sureti olan sandık 
kuruluna ilaveten seçmen kaydetme imkânı tanıyorsunuz. Bunun denetimi nasıl olacak? Bunun 
denetimi olamaz. Bir de üstelik sandık kurulunda o seçmen listesi bilgisayar destekli merkezî seçmen 
kütüğü sistemine tabi liste. Yani sandık kurulu başkanı bu bilgisayar destekli listeye göre oy 
kullandıracak ama ilçe seçim kurulu başkanı bir belgeyle "Git sandıkta oy kullan." diyecek. Mahallî 
seçimler var. Bir seçimde bir oyla belediye başkanlığı değişiyor. Seçim kurulundaki listede ilk başta 
kesinleşen ve sandık kuruluna gönderilen listenin aynı olma zorunluluğu muhakkak. Böyle bir 
istisnayı niye koydunuz? Bu istisnayla yarın kimler zarar görecek? 

Arkadaşlar, bu işin mantığı yok. Bu işin SEÇSİS sisteminde mantığı yok. Sandık kurulu 
başkanına eziyet, seçime ciddi bir şüphe; seçim kurulu başkanı üzerinden seçim kurulundaki listede 
giriş yaptırma imkânı tanıyarak sandık kurullarına ilave seçmen kaydırma, seçmen yaratma 
çalışmasının önünü açar. O yüzden diyoruz ki: 86'ncı maddede, yani çerçeve 15'inci maddede yapılan 
değişiklikte ilk satır kalmalı, yani: "Bu Kanunda sayılan istisnalar dışında, sandık seçmen listesinde 
kaydı olmayanların oy kullanmalarına izin verilmez." Burada kesilmeli. SEÇSİS sistemi bunu 
amirdir. Bundan sonraki cümle çıkartılmalı ki böyle bir kötü niyet, böyle bir suistimal engellensin. 
İlçedeki liste üzerinden oyun oynanılarak sandık kurullarına ilave seçmen gönderilme imkânı 
kapatılsın. 

Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
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Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge reddedildi. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edildi. 

16'ncı madde üzerinde bir önerge vardır. 

Önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun teklifinin 16. maddesinin teklif metninden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Faruk Bal Mehmet Şandır Behiç Çelik 

Konya Mersin Mersin 

Nevzat Korkmaz Oktay Vural Recep Taner 

İsparta İzmir Aydın 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) -
Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 

DEVLET BAKANI CEVDET YILMAZ (Bingöl) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Çelik. 

BEHİÇ ÇELİK (Mersin) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; çerçeve 16'ncı madde üzerinde 
söz almış bulunuyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. 

16'ncı madde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası olmayan seçmenin oy kullanabilmesine 
imkân tanıyan bir düzenlemeyi içeriyor. Burada, tabii kimlik numarası olmayan bir kişinin kimlik 
no.su olmadan seçmen bilgi kâğıdını ibraz ederek ya da Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilan edilen 
bir belgeyi ibraz etmesi suretiyle oy kullanabilmesine imkân tanıyor. Burada, bizim önergemizde 
belirttiğimiz husus, bu maddenin tamamen teklif metninden çıkarılmasına ilişkin. Çünkü söz konusu 
madde, bizatihi 298 sayılı Yasa'nın 44'üncü maddesinin ikinci fıkrasına aykırılık teşkil etmektedir. 
İkinci fıkra şunu söylüyor: "Seçmen bilgi kâğıdı hiçbir surette kimlik belirlemesinde belge olarak 
kullanılmaz. Bu husus kâğıdın üzerine yazılır." diyor. Buna aykırı. Yine Nüfus Kanunu'nun 47'nci 
maddesine de açıkça aykırılık teşkil etmektedir. Çünkü adrese dayalı nüfus kayıt sistemi bu hususu 
düzenlemektedir. Bu itibarla söz konusu önergemizin dikkate alınmasının önemini heyetinize, 
dikkatinize sunarak teklif ediyorum ve teklif metninden söz konusu hükmün çıkarılmasını 
öneriyorum. Teşekkür ederim. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Birleşime on dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 03.50 
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DOKUZUNCU OTURUM 

Açılma Saati: 03.54 

BAŞKAN: Başkan Vekili Meral AKŞENER 

KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Harun TÜFEKÇİ (Konya) • 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 82'nci Birleşiminin 

Dokuzuncu Oturumunu açıyorum. 

490 sıra sayılı Teklifin görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

Komisyon? Burada. 

Hükümet? Burada. 

17'nci madde üzerinde iki önerge vardır. 

İlk önergeyi okutuyorum: 

TBMM Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 490 sıra sayılı Kanun Teklifinin 17. maddesi ile değiştirilen Madde-92'nin 
1. paragrafında geçen "makul bir süre verilerek" ibaresinin madde metninden çıkarılmasını arz ve 
teklif ederiz. 

Prof. Dr. Akif Akkuş Ahmet Orhan Hakan Coşkun 

Mersin Manisa Osmaniye 

Alim Işık Süleyman Yunusoğlu Kemalettin Nalcı 

Kütahya Trabzon Tekirdağ 

BAŞKAN - Şimdi en aykırı önergeyi okutup işleme alacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 490 Sıra Sayılı Yasa Tasarısının çerçeve 17. maddesi ile değiştirilen 298 
sayılı yasanın 92. maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümlenin eklenmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Şahin Mengü Atilla Kart İsa Gök 

Manisa Konya Mersin 

Ali İhsan Kökrürk Rahmi Güner 

Zonguldak Ordu 

"Aksine davrananlar hakkında 298 Sayılı Kanunun 134. maddesinde düzenlenen seçim suçları 
ve cezaları hükümleri uygulanır." 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) -
Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Hükümet önergeye katılıyor mu? 

DEVLET BAKANI CEVDET YILMAZ (Bingöl) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
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BAŞKAN - Buyurun Sayın Gök. 

İSA GÖK (Mersin) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şimdi, herkesin ortak amacını, kapalı 
oy verme yerinde seçmenin uyması gereken kurallar... Ne istiyomz? Kapalı oy verme yerine seçmen 

girdiğinde cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı 

cihazlarla kapalı oy verme yerine girilmesini istemiyomz. Neden? Çünkü bu, suistimal edildi. "İçeri 

gir, oyunu kullan, görüntüyü al, dışarı gel; gelmezsen müeyyidesi var." Ha kimisi para teklif etti, 
kimisi "Ya canın ya malın." dedi. Bunlar yaşandı Türkiye'de. Şimdi, bunu önlemek istiyomz. 

Arkadaşlar, çerçeve 17'nci maddeyle 298 sayılı Kanun'un 92'nci maddesine bu satırları yazdık. 

Güzel, ne dedik buraya? "Seçmenin cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici 
veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla kapalı oy verme yerine girmesi yasaktır." Tamam. "Bu tür 

cihazlar kapalı oy verme yerine girmeden önce kapatılarak sandık kumlu başkanına teslim edilir ve 
oy kullanma işlemi bittikten sonra seçmene iade edilir." Güzel. Arkadaşlar, verilmedi; arayabilir mi 

üstünü sandık kumlu başkanı? Arayamaz, çünkü ceza hâkiminin kararı lazım, anayasal engel var. 

Peki ne olacak? Dedi ki şahsa "Telefonunu ver." Vermedi. "Fotoğraf makinesini şuraya bırak." 
Bırakmadı, içeri girdi, görüntü alacak. Ne yapacak sandık kumlu başkanı? Var mı bunun bir 

müeyyidesi? Maddede yok. Diyomz ki bunu uygulamak istiyorsak, bakın, kapalı oy verme yerine 
gelen seçmen dışarı çıktığında hem o şahsın can güvenliği -her ne derseniz deyin- hem onun güvenliği 

hem de seçimin salimen... Milletin sandığa hür iradesini yansıtmasını istiyorsak o zaman sandık 
kumlu başkanının elini kuvvetlendirmeniz lazım. Ne diyomz? Bu cümlenin sonuna "Aksine 

davrananlar hakkında 298 sayılı Kanun'un 134'üncü maddesinde düzenlenen seçim suçları ve 
cezaları hükümleri uygulanır." Ne bu madde arkadaşlar? Bu madde şu: Kurulların tedbirlerine 

riayetsizlik yani seçim işlerinin cereyanı sırasında, seçimin düzenli yürütülmesini sağlamak 
maksadıyla, bu kanunda yazılı kurullar -sandık kumlu bunlardan birisidir- veyahut kurul başkanları 

tarafından alınan karar ve tedbirlere, ihtara rağmen riayet etmeyen kişilere 200 Türk lirası idari para 
cezası verilir. Bu, sembolik bir ceza. Burada yapmaya çalıştığımız şey, kapalı oy verme yerine gelen 

insanların dışarı çıkarken görüntü, haberleşme, fotoğraf çıkartmamalarını temin. Müeyyide 

koymazsanız, buraya koyduğunuz kuralı nasıl uygulayacaksınız? Uygulayamazsınız. 

Bizim size önerimiz, mademki hepimizin düşüncesi bir, kapalı oy verme yerinden çıkan 
seçmenin dışarıya rahat, gönül rahatlığıyla çıkmasını istiyomz, birilerinin dışarıda zorlamasını 
istemiyomz -somnlardan siz bahsettiniz- o zaman buraya idari para cezası, sembolik bir ceza dahi olsa 
bunu koyarsanız seçim güvenliğini sağlarsınız. İkinci, üçüncü fıkra yani herhangi bir şekilde alınan 
karar ve tedbirlerin uygulamasını... Bir kamu görevlisi yaparsa cezalar artıyor ama burada asıl 
uygulanacak olan şey, bu seçim güvenliğidir ve tüm grupların da ortak arzusu bu fotoğraf makinesi, 
bu cep telefonu, görüntü alma belasından kurtulmak. Buyurun, size yöntemini söylüyomz, anlayana! 

Çok teşekkür ediyomm. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Önergeyi oylarınıza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
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TBMM Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 490 sıra sayılı Kanun Teklifinin 17. maddesi ile değiştirilen Madde-92'nin 
1. paragrafında geçen "makul bir süre verilerek" ibaresinin madde metninden çıkarılmasını arz ve 
teklif ederiz. 

Prof. Dr. Akif Akkuş (Mersin) ve arkadaşları 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) -
Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN - Hükümet önergeye katılıyor mu? 

DEVLET BAKANI CEVDET YILMAZ (Bingöl) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Gerekçeyi okuyun. 

Gerekçe: 

Bu düzenleme ile "makul süre" kavramındaki belirsizliğin giderilmesi amaçlanmıştır. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
reddedilmiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci bölümde yer alan maddelerin oylamaları tamamlanmıştır. 

Alınan karar gereğince, kanun tasan ve teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla 
görüşmek için 7 Nisan 2010 Çarşamba günü saat 13.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 04.01 
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XI.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
İzmir Milletvekili Ahmet Ersin 'in, Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanına yönelik komplo 

iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin 'in cevabı (7/11459) (Ek cevap) (*) 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip E R D O Ğ A N tarafından 
yazılı olarak yanıtlanmasını talep ederim. 

Bilindiği gibi, sayın Abdullah G Ü L ve sayın Tayyip E R D O ö A N ' ı n 
yargılanmasına karar veren Sincan 1. Ağır C e z a Mahkemesi Başkanı Osman 
KAÇMAZ hakkında, Adalet Bakanlığı soruşturma açtırmıştır. 

Hakim Osman K A Ç M A Z ; yağma suçundan 10 yıi hapis cezası verdiği ve 
Mayıs 2009'dan beri hakkında yakalama karan çıkarılan firari İzzet K A R A D A ö ' a 
(kendisi aleyhine kurulacak komploya yardımcı olması ve tanıklık yapması'şartıyla 
MİT kimliği verildiğini) ileri sürmektedir. 

Adalet Bakanlığı, Müfettişler aracılığıyla yargı üzerinde ağır bir baskı 
uygulamaktadır. Nitekim, aralannda Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılarının 
da olduğu 36 hakim ve savcının telefonları dinlenilmiştir. Ismailağa Cemaati ve 
Fethullahçılara soruşturma başlatan Erzincan Başsavcısına da Müfettişler 
gönderilerek, soruşturma dosyaları elinden alınıp, Başsavcı hakkında 26 yıl hapis 
İstemi ile dava açılmıştır. Yasadış ı ve laiklik karşıtı faaliyetlerde bulunan cemaatlerin 
üzerine giden Başsavc ı , bu yüzden cezalandırılmak istenmekte ve bu yolla yargıya 
gözdağı verilmektedir. 

Bu gelişmeler nedeniyle, Yargıtay Başkanı ( yargıya sistemli saldın var) 
açıklamasını yapmış ve H S Y K Başkan Vekili ( yargı savunmada) diyerek tepki 
göstermiştir. 

1-Bazı MİT mensuplarının, Sincan 1. Ağır C e z a Mahkemesi Başkanı Osman 
KAÇMAZ hakkında komplo hazırladıkları ve bu amaçla yağma suçu firarisi İzzet 
K A R A D A ö ' a MİT kimliği verildiği doğru mu? 

2-Slncan 1. Ağır C e z a Mahkemesi Başkanı Osman KAÇMAZ'ın yağma 
suçundan 10 yıl hapis cezası verdiği firari İzzet K A R A D A Ğ , Mayıs 2009'dan beri 
neden yakalanamıyor? Y a ğ m a suçu firarisi İzzet KARADAĞ' ın , Osman KAÇMAZ 
hakkındaki komplo hazırlıklarında kullanılmak amacıyla, MİT tarafından korunduğu 
doğru mu? 

(*) (7/11459) esas numaralı soru önergesinin ilk cevabı 16.2.2010 tarihli 61. Birleşim Tutanak 

Dergisine eklidir. 

T Ü R K İ Y E BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 'NA 

Saygılarımla, 

Ahmet ERSİN 
İzmir Milletvekili 
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T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı :B .03.0.KGM.0.00.00.05/777/1613 3 l / ! » / 2 0 1 0 
Konu : Yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 
İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 29/12/2009 tarihli ve A.01.0.GNS.0. 

10.00.02-7/11459-18374-39177 sayılı yazı, 
b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü ifadeli, 31/12/2009 tarihli ve B. 

02.0.KKG.0.12/106-176-27/5175 sayılı yazı, 
c) 15/01/2010 tarihli ve 64/149 sayılı yazı, 
c) 16/02/2010 tarihli ve 374/801 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazınız ekinde Başbakanlığa gönderilen ve ilgi (b) yazı ile Bakanlığımızca 
cevaplandırılması tensip olunan, İzmir Milletvekili Ahmet Ersin tarafından Sayın Başbakan'a 
yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/11459 Esas Nolu soru önergesine ilişkin 
cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (c) yazımızla ek süre istenilmiştir. Soru 
önergesine konu edilen hususlarda ilgili birimlerden görüş taİep edildiği ve Bakanlığımıza bilgi 
iletildiğinde ayrıca cevap verileceğinden bahisle, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99 
uncu maddesi uyarınca hazırlanan kısmî cevap örneği ilgi (ç) yazımızla iki nüsha halinde 
gönderilmiştir. 

7/11459 Esas Nolu soru önergesine, Bakanlığımıza iletilen bilgjJçT^ doğrultusunda 
hazırlanan ek cevap örneği iki nüsha halinde ilişikte sunulmuştur 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK: 
Soru önergesi ek cevabı 

T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.03.0.KGM.0.00.00.05/776/1612 
Konu : Yazılı soru önergesi li I.9SI 20 i 0 

Sayın Ahmet Ersin 
İzmir Milletvekili 

TBMM 

Sayın Başbakan'a yöneltilip Bakanlığımız koordinatörlüğünde cevaplandırılması tensip 
olunan 7/11459 Esas Nolu soru önergesine, 16/02/2010 tarihli ve 367/791 sayılı yazımızla, ilgili 
birimlerden talep edilen bilgiler iletildiğinde ayrıca cevap verileceği bildirilmiş olup, soru 
önergesiyle ilgili cevap aşağıda sunulmuştur. 

Sincan Cumhuriyet Başsavcılığının 25/01/2010 tarihli ve 2010/775 Bak. Muh. sayılı 
yazısıyla; soru önergesinde adı geçen. hâkimin 07/12/2009 tarihli suç duyurusu üzerine, soru 
önergesinde adı geçen İzzet hakkında soruşturma başlatıldığı; soruşturma kapsamında hakkında 
yakalama emri çıkartılan söz konusu şahsın, aranmakta iken avukatı ile birlikte Sincan Cumhuriyet 
Başsavcılığına müracaat ettiği; adı geçen şahsın Cumhuriyet Başsavcılığınca "resmî belgede 
sahtecilik ve suç uydurma" suçlarından tutuklanması talebiyle Sincan 3. Sulh Ceza mahkemesine 
sevk edildiği, ancak Mahkemece 24/12/2009 tarihinde serbest bırakıldığı; soruşturmanın 
25/01/2010 tarihi itibarıyla devam ettiği; 

Anılan kişinin, devam etmekte olan bir dava kapsamında, Sincan l ^ ^ r S ^ / C e z a 
Mahkemesinin 05/05/2009 tarihinde hakkında çıkarttığı yakalama kararı gereJğr5ej<yiyı2/2009 
tarihinde tutuklanarak ceza infaz kurumuna sevk edildiği, 

Bildirilmiştir. 
Bilgilerinize sunulur. 

adullah ERGİ 
Bakan 
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İstanbul Milletvekili 

Türkiye de insan hak ve özgürlükleri alanında en çok sorunların yaşandığı alan 
cezaevleridir. Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlüler, yaşadıkları sorunları avukatlan veya 
aileleri aracılığıyla kamuoyuna yansıtarak sorunlanna çözüm aramaktadırlar, özgürlüklerin 
kısıtlandığı ve İnsan hak ve ihlallerinin en çok yaşandığı yer Tekirdağ Cezaevi'dir. Son 
günlerde Tekirdağ 1 No'lu F Tipi Cezaevi'nde, hak ihlalleri giderek ağırlaştığına dair haberler 
basında yer almaktadır. Cezaevinde bulunan "bağımsızlar koğuşu"na geçmek istemeyen 
tutukluların darp edildiği, okuma yazma kursuna giden tutuklu ve hükümlülere ise her sabah 
zorla İstiklal Marşı okutulmak istendiği iddia edilmektedir. 

12 eylül 1980 askeri darbesi ardından Diyarbakır Cezaevi'nde yaşanan uygulamaların 
yoğun olarak tartışıldığı ve insanlık adına büyük bir ayıp olarak tarihe geçtiği bilinmektedir. 
Aradan 30 yıl geçmiş olmasına rağmen bugün cezaevlerindeki uygulamalar sistemli olarak 
bir işkenceye dönüşmüş durumdadır. Bugün Tekirdağ F Tipi Cezaevi'nde uygulanan 
politikalar Diyarbakır Cezaevi'ni hatırlatmaktadır. Kısa süre önce eski pijamasını paspas 
yaphğı için "Amaç dışı kullanmaktan" hücre cezasına çarptırılan tutuklu ve hükümlülere, 
şimdi de zorla İstiklal marşı okutulduğu ve hücrede asılı duran çamaşır ipinin disiplin cezası 
verilmesine neden olarak gösterildiği iddia edilmektedir. Avukat Mehmet Sani Kızılkaya, 
cezaevinde okuma yazma kursuna giden 10 tutuklu ve hükümlüye her sabah istiklal marşı 
okutulmak istendiğini ve tutuklu ve hükümlülerin okumak istememesi üzerine kursun iptal 
edildiğini açıklamıştır. Kızılkaya, müvekkilleri Orhan, İhsan Tamkara ve Mahmut Bali'nin 
odalarında yaklaşık bir buçuk yıldır asılı bulunan çamaşır ipinin gerekçe gösterilerek 11 gün 
hücre cezası aldıklarını dikkat çekmiştir. Bu gibi uygulamalar sadece Tekirdağ 1-2 No'lu 
cezaevlerinde değil, başta siyasi tutuklu olmak üzere ve hükümlülerin bulunduğu tüm 
cezaevlerinde yaşanmaktadır. Bu bağlamda; 

1. Okuma yazma kursuna veya herhangi bir kursa katılan tutuklu veya 
hükümlülerin istiklal marşı okuması zorunluluğu var mıdır? Varsa bu zorunluluğun 
gerekçesi nedir? 

2. Cezaevlerinde tutuklu ve hükümlülerin kasıtlı olarak önemsiz nedenlerle disiplin 
cezası veren ve insan onurunu zedeleyen davranışta bulunan görevli ve sorumlular 
hakkında soruşturma açmayı düşünüyor musunuz? 

3. Tekirdağ İve 2 No'lu cezaevlerinde kaç tutuklu, hükümlü bulunmaktadır? 
Bunlardan kaçı siyasi nedenlerle tutuklu yada hükümlüdür? 

4. Cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlülerden bugüne kadar kaçı disiplin cezası 
almıştır? Ceza alanların, disiplin cezası almasının nedenleri nelerdir? 
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2.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, Tekirdağ F Tipi Cezaevindeki uygulamalara ilişkin 
sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in cevabı (7/12146) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞPNA 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Sadullah Ergin tarafından 
Anayasa'nın 98. ve İçtüzüğün 99. maddesi gereğince yazılı olarak yanıtlanmasını 
saygılarımla arz ederim. 
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T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.03.0.KGM.0.00.00.05/800/1692 .»1/03 / 2010 
Konu : Yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 08/02/2010 tarihli ve A.01.0.GNS.0. 
10.00.02-19419 sayılı yazı, 

b) 24/02/2010 tarihli ve 451/989 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan, İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/12146 Esas Nolu soru 
önergesine ilişkin cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla ek süre 
istenilmiş olup, Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünün 99 uncu maddesi uyarınca hazırlanan 
cevap örneği iki nüsha halinde ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK: 
Soru önergesi cevabı 

T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.03.0.KGM.0.00.00.05/799/1691 
Konu : Yazılı Som önergesi U I İÜ I 2010 

Sayın Sebahat TUNCEL 
istanbul Milletvekili 

TBMM 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/12146 Esas Nolu yazılı 
som önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

I- A- 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun; 
1- "Hükümlülerin gruplandırılması" kenar başlıklı 24 üncü maddesinde, 
"(1) Hükümlüler; 
a) İlk defa suç işleyenler, mükerrirler, itiyadî suçlular veya suç işlemeyi meslek edinenler, 
b) Aklî ve bedensel durumları nedeniyle veya yaşları itibarıyla özel bir infaz 

rejimine tâbi tutulması gerekenler, 
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c) Tehlike hâli taşıyanlar, 
d) Terör suçluları, 
e) Suç örgütlerine veya çıkar amaçlı suç örgütlerine mensup olan suçlular, 
Gibi gruplara ayrılırlar. 
(2) Hükümlüler ayrıca yaşlan, hükümlülük süreleri ve suç türleri itibarıyla da 

gruplandırılırlar."; 
2- "Disiplin cezalarının niteliği ve uygulama koşulları" kenar başlıklı 37 nci maddesinde, 
"(1) Hükümlü hakkında kurumda, düzenli bir yaşamın sürdürülmesi, güvenliğin ve 

disiplinin sağlanması bakımından kanun, tüzük, yönetmelikler ile idarenin uyulmasını emrettiği 
veya gerekli kıldığı davranış ve tutumları, kusurlu olarak ihlâl ettiğinde, eyleminin niteliği ile 
ağırlık derecesine göre Kanunda belirtilen disiplin cezalan uygulanır. 

(2) Suç oluşturan eylemlerden dolayı açılan kamu davası, disiplin soruşturması 
yapılmasını ve cezanın uygulanmasını engellemez."; 

3- "Disiplin cezaları ve tedbirleri" kenar başlıklı 38 inci maddesinde, 
"(1) Çocuklar haricindeki hükümlüler hakkında uygulanabilecek disiplin cezaları ağırlık 

derecesine göre şunlardır: 
a) Kınama. 
b) Bazı etkinliklere katılmaktan alıkoyma. 
c) Ücret karşılığı çalışılan işten yoksun bırakma. 
d) Haberleşme veya iletişim araçlarından yoksun bırakma veya kısıtlama. 
e) Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma. 
f) Hücreye koyma. 
(2) Toplu, bedensel, zalimane, insanlık dışı veya küçültücü cezalar disiplin cezası 

olarak uygulanamaz."; 

4- "Kınama" kenar başlıklı 39 uncu maddesinde, 
"(1) Kınama cezası, hükümlüye eyleminin kötü niteliğinin ve uygunsuzluğunun açıklanması 

ve tekrarı durumunda doğuracağı sonuçlara dikkatinin çekilmesidir. 
(2) Kınama cezasını gerektiren eylemler şunlardır: 
a) Mektuplarda tehdit, hakaret ve sövme gibi çirkin ifadeler kullanmak. 
b) Hükümlü ve tutuklulara karşı edep ve nezakete aykırı şekilde konuşmak veya 

davranışlarda bulunmak. 
c) İdareden habersiz mektup göndermek. 
d) Görevlilere hediye vermek veya buna kalkışmak. 
e) Görevlilere herhangi bir taahhütte bulunmak. 
f) İdarece belirtilen miktardan fazla para bulundurmak. 
g) Hükümlü kimliğini yanında bulundurmamak. 
h) Yatma plânına uymamak. 
ı) Ceza infaz kurumlarının duvarlarına yazı yazmak, resim yapmak veya afiş yapıştırmak, 
j) İdarece verilen eşya ve benzeri şeyleri kötü kullanmak, 
k) Kişisel temizliğe veya çevre temizliğine dikkat etmemek. 
1) İdarece alınan sağlık önlemlerine uymamak, 
m) Kurumda gereksiz gürültü yapmak."; 
5- "Bazı etkinliklere katılmaktan alıkoyma" kenar başlıklı 40 ıncı maddesinde, 
"(1) Bazı etkinliklere katılmaktan alıkoyma cezası, hükümlünün bir aydan üç aya kadar 

süreyle kurumun kültürel ve spor etkinliklerine katılmaktan yoksun bırakılmasıdır. 
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(2) Bazı etkinliklere katılmaktan alıkoyma cezasını gerektiren eylemler şunlardır: 
a) idarenin izni olmaksızın yasak yerlere girmek. 
b) Eğitim yerini terk etmek. 
c) Eğitimi savsaklamak. 
d) Olumsuz davranışa yönelik gruplaşmaya neden olmak veya bu amaca yönelik 

gruba katılmak. 
e) Kurum görevlilerine karsı uygunsuz söz sarf etmek veya davranışta bulunmak. 
f) Çıkar sağlamak amacıyla hükümlülere veya kurum görevlilerine eşya vermek 

veya satmak. 
g) Açlık grevi yapmak."; 
6- "Ücret karşılığı çalışılan işten yoksun bırakma" kenar başlıklı 41 inci maddesinde, 
"(1) Ücret karşılığı çalışılan işten yoksun bırakma cezası, hükümlünün kurum yönetiminde 

ücret karşılığı çalıştığı işten bir aydan üç aya kadar yoksun bırakılmasıdır. 
2) Ücret karşılığı çalışılan işten yoksun bırakma cezasını gerektiren eylemler şunlardır: 
a) İş elbisesini giymemek. 
b) İş yerini izinsiz terk etmek. 
c) İp yerindeki çalışma yönergelerine uymamak. 
d) İşte gerekli özeni göstermemek veya işin gereği olan özeni göstermemek. 
e) Başkalarının ciddiyetle çalışmalarını engellemek. 
f) İşte kullanılan aletleri ve gereçleri kasten bozmak. 

g) İş yerini veya çalışanları dikkatsiz ve tedbirsiz davranışlarıyla tehlikeye düşürmek 
veya bunlara ağır zarar vermek. 

h) İşi kasten kötü yapmak veya gerektiği hâlde çalışmamak."; 
7- "Haberleşme veya iletişim araçlarından yoksun bırakma veya kısıtlama" kenar başlıklı 42 

nci maddesinde, 
"(1) Haberleşme veya iletişim araçlanndan yoksun bırakma veya kısıtlama cezası, 

hükümlünün bir aydan üç aya kadar mektup, faks ve telgraf almak ve yollamaktan, televizyon 
izlemekten, radyo dinlemekten, telefon etmekten ve diğer ilerisim araçlarından yararlanmaktan 
tamamen veya kısmen yoksun bırakılmasıdır. 

(2) Bu cezayı gerektiren eylemler şunlardır: 
a) Protesto amacıyla idarece verilen yemeği topluca almama eylemine katılmak. 
b) Kurum işyurdu yönetim kurulunca uygun görülen işte çalışmamak. 
c) Herhangi bir şeyi protesto amacıyla veya idareye karşı toplu olarak sessiz 

direnişte bulunmak. 
d) Odalarda, eklentilerinde ve diğer alanlarda ilâç ve gıda maddesi stoku yapmak. 
e) Gereksiz olarak marş söylemek veya slogan atmak. 
(3) Hükümlüye gelen mektup, faks ve telgraflar, disiplin cezasının infazından sonra 

kendisine verilir. Aynı türden olsa bile sonraki disiplin cezasının infazına bu işlem yapılmadan 
başlanamaz. 

(4) Anne, baba, eş, çocuk ve kardeşlerin ölüm veya ağır hastalıkları ile doğal afet 
hâllerinde yapılması gereken haberleşmeler ve avukat ile ilişkilerde bu madde hükmü 
uygulanmaz."; 

8- "Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma" kenar başlıklı 43 üncü maddesinde, 
"(1) Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma cezası, hükümlünün bir aydan üç aya kadar 

ziyaretçi görüşüne çıkanlmamasıdır. 
(2) Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma cezasını gerektiren eylemler şunlardır: 
a) Sayım yapılmasına karşı çıkmak. 
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b) Aramaya karsı çıkmak. 
c) Şevke, nakle veya bunlarla ilgili olarak alınacak tedbirlere karşı çıkmak. 
d) Kurumda korku, kaygı veya panik yaratabilecek biçimde söz söylemek veya 

davranışta bulunmak. 
e) Hükümlülerin haberleşmelerini, ziyaretçileriyle görüşmelerini, iyileştirme ve 

eğitim programları çerçevesinde eğitim ve spor, meslek kazandırma ve işyurdu çalışmaları ile diğer 
sosyal ve kültürel faaliyetlere katılmalarını, kurum hekimince muayene ve tedavi edilmelerini, 
avukat tayin etmelerini, mahkemelere veya Cumhuriyet Başsavcılıklarına gitmelerini, kurum 
görevlileri ile görüşmelerini, salıverilenlerin kurum dışına çıkmalarını her ne suretle olursa olsun 
engellemek, hükümlü ve tutukluları bu fiillere teşvik etmek, bu yolda talimat vermek, mevzuatın 
hükümlü ve tutuklulara tanıdığı sair her türlü görüşme ve temas olanaklarını engellemek. 

f) Kumar ve benzeri oyunlar oynamak veya oynatmak. 
(3) Resmî ve yetkili merciler ile avukatlar ve yasal temsilcilerle görüşmelerde bu 

madde hükmü uygulanmaz."; 
9- "Hücreye koyma" kenar başlıklı 44 üncü maddesinde, 
"(1) Hücreye koyma cezası, hükümlünün eylemlerinin nitelik ve ağırlığına göre bir günden 

yirmi güne kadar, açık havaya çıkma hakkı saklı kalmak üzere, geceli ve gündüzlü bir hücrede tek 
başına tutulması ve her türlü temastan yoksun bırakılmasıdır. 

(2) Bir günden on güne kadar hücreye koyma cezasını gerektiren eylemler şunlardır: 
a) Kurum tesislerine, araç ve gereçlerine zarar vermek. 
b) Tünel kazmaya teşebbüs etmek. 
c) Firara teşebbüs etmek. 
d) Hükümlü ve tutukluları idareye karşı kışkırtmak veya isyana kalkışmak. 
e) Hükümlü ve tutukluları daha az cezayı gerektiren şekilde kasten yaralamak. 
f) Hükümlü ve tutuklular üzerinde baskı kurarak çıkar sağlamak, özel işleriyle başka 

işlerde kullanmak, bunlara kalkışmak veya bu amaçları gerçekleştirmek için oluşturulan gruplara 
katılmak veya bunlarla dayanışma içinde olmak. 

g) Üçüncü fıkranın (g) bendinde belirtilenler dışında kalıp da Kanuna uygun olarak 
yasaklanmış bulunan her türlü eşya, araç, gereç veya malzemeyi ceza infaz kurumlarına sokmak, 
bulundurmak, kullanmak. 

h) Sayım ve aramalar ile 43 üncü maddenin (e) bendinde belirtilen faaliyetlere 
şiddet kullanarak engel olmak veya buna kalkışmak. 

ı) Kurum görevlileri ile dış .güvenlik görevlilerine rüşvet teklif etmek veya vermeye 
kalkışmak. 

j) Kurum görevlilerine hakaret veya tehditte bulunmak. 
k) Kuruma, kurum görevlilerine veya hükümlü ve tutuklulara ait şeyleri çalmak 

veya bunlara kasten zarar vermek. 
1) İzin süresini özürsüz olarak en fazla iki gün geçirmek. 
m) Hükümlü ve tutukluların beslenmelerini engellemek, açlık grevine ve ölüm 

orucuna teşvik veya ikna etmek, bu yolda talimat vermek. 
(3) Onbir günden yirmi güne kadar hücreye koyma cezasını gerektiren eylemler şunlardır: 
a) İsyan çıkartmak. 
b) Kuruma ağır zarar vermek. 
c) Kasten yangın çıkarmak. 
d) Adam öldürmek veya öldürmeye kalkışmak. 
e) Hükümlü ve tutukluları kasten veya neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralamak ile 

görevlileri her türlü kasten yaralamak. 
f) Cinsel saldırıda veya çocuklara karşı cinsel istismarda bulunmak, bu suçlara 

kalkışmak veya cinsel tacizde bulunmak. 
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g) Her türlü ateşli silâh, mermi, patlayıcı madde, kesici, delici, yaralayıcı, bereleyici 
alet, yakıcı, aşındırıcı, boğucu, bayıltıcı, kör edici gaz ve ecza, her türlü zehir ve uyuşturucu ilâç ve 
madde, cep telefonu, telsiz ve sair elektronik haberleşme aracını kuruma sokmak, bulundurmak, 
kullanmak. 

h) Görevlileri veya hükümlü ve tutukluları rehin almak, 
ı) Firar etmek veya tünel kazmak. 
j) Hükümlü ve tutuklular üzerinde baskı kurarak çıkar sağlamak, özel işleriyle başka 

işlerde kullanmak, bunlara kalkışmak veya bu amaçları gerçekleştirmek için nüfuz kullanarak grup 
oluşturmak. 

k) Suç örgütlerine ait her türlü yayın, bez afiş, pankart, resim, sembol, işaret ve 
benzeri eşyayı kurumların herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek. 

I) Suç örgütlerinin eğitim ve propaganda faaliyetlerini yapmak veya yaptırmak, 
m) Kurum görevlileri ile dış güvenlik görevlilerine rüşvet vermek. 
(4) Hücre, yaşamsal gereksinmeleri karşılayacak biçimde düzenlenir. 
(5) Hücreye konulan hükümlünün, resmî ve yetkili merciler ve avukat ile 

görüşmesine engel olunmaz."; 
10- "Eğitim programları" kenar başlıklı 75 inci maddesinde, 
"(1) Ceza infaz kurumlarında bulunduğu süre içinde hükümlüye, kişiliğini geliştirecek, 

eğitimini güçlendirecek, yeni beceriler elde etmesini, suç işleme eğilimini yok etmeyi sağlayacak 
ve salıverilme sonrasına hazırlayacak programlar uygulanır. 

(2) Hükümlünün yaş, ceza süresi ve yeteneklerine öncelik verilerek ekonomik ve 
kültür durumuna uygun biçimde düzenlenen eğitim programları; temel eğitim, orta ve yüksek 
öğretim, meslek eğitimi, din eğitimi, beden eğitimi, kütüphane ve psiko-sosyal hizmet konularını 
kapsar."; 

B- Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında 
Tüzüğün; 

1- "Eğitim ve öğretimin tanımı ve amacı" kenar başlıklı 104 üncü maddesinde, 
"(1) Kurumlarda eğitim ve öğretim; hükümlüye yeni ve olumlu davranışlar kazandırmayı 

hedefleyen ve bu amacı gerçekleştirmek üzere beden, zihin, ahlâk ve duygu bakımından dengeli ve 
sağlıklı bir biçimde gelişmiş bir yapıya, özgür ve bilimsel düşünceye, geniş bir dünya görüşüne 
sahip, insan hakları ve onuruna saygılı, yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek, bilgi, 
yetenek, beceri ve davranışlarını geliştirmek, birlikte çalışma ve iş görme alışkanlığı kazandırarak 
yaşama hazırlamak, kendilerinin geçim ve mutluluklarını sağlayacak faaliyetleri içeren hizmetlerin 
bütünüdür."; 

2- "Eğitim programları" kenar başlıklı 105 inci maddesinde, 
"(1) Hükümlüye, kurumda bulunduğu süre içinde, kişiliğini geliştirecek, eğitimini 

güçlendirecek, yeni beceriler elde etmesini, suç işleme eğilimini yok etmeyi sağlayacak ve 
salıverilme sonrasına hazırlayacak eğitim programlan uygulanır. 

(2) Eğitim programları; temel eğitim, orta ve yüksek öğretim, meslek eğitimi, din 
eğitimi, beden eğitimi, kütüphane ve psiko-sosyal hizmet konularını kapsar. 

(3) Eğitim programlan, hükümlünün, yaş, cinsiyet, öğrenim durumu, ceza süresi, 
yetenekleri ve kültür durumuna uygun olarak hazırlanır."; 

3- "Öğretimden yararlanma" kenar başlıklı 106 ncı maddesinde, 
"(1) Açık kurumlar ile çocuk eğitimevlerinde bulunan hükümlülerin örgün ve yaygın, kapalı 

kurumlarda bulunan hükümlülerin yaygın öğretimden yararlanmaları sağlanır. 
(2) Hükümlülere okuma-yazma öğretilmesi, örgün veya yaygın öğretim kurumları 

aracılığıyla, kuruma gelmeden önce eksik kalan eğitimlerinin tamamlattırılması ve öğrenimlerini 
devam ettirilmesi sağlanır. 

(3) İlköğretim ara sınıflanndan terk olanlardan, örgün eğitim çağını geçirmiş onbeş 
ve daha üst yaşlarda bulunan her hükümlünün yaygın eğitime devam etmesi teşvik edilir."; 
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4- "Özel kurslar" kenar başlıklı 107 nci maddesinde, 
"(l) Kurum, olanaklar elverdiği ölçüde, eğitim ve öğretimle ilgili özel kurslar açabilir. Bu 

amaçla, Milli Eğitim Bakanlığı, diğer bakanlıklar ile kamu ve Özel kuruluşlarla işbirliği yapar."; 
5- "Ders araç ve gereçleri" kenar başlıklı 108 inci maddesinde, 
"(1) Eğitim ve öğretimle ilgili araç ve gereçleri sağlayamayan hükümlülere, bu araç ve 

gereçler kurum tarafından sağlanır.", 

Hükümlerinin yer aldığı malumlarıdır. 
II- Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından; 
Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda düzenlenen 

eğitim faaliyetleri kapsamında,. 28/12/2009 tarihinde işlenen Türkçe dersi sırasında, ölüm yıl 
dönümü olması münasebetiyle İstiklâl Marşı yazan Mehmet Akif Ersoy hakkında bilgi sunumu 
yapıldığı; o dersin programı gereği kursiyerlerden İstiklâl Marşının ilk iki kıtasını şiir olarak 
okumalarının istenilmesine rağmen, PKK terör örgütü mensubu altı tutuklunun istemi geri 
çevirdikleri; yürütülen okuma yazma kursu başta olmak üzere, herhangi bir kursa katılan tutuklu ve 
hükümlülere İstiklal Marşını okuma zorunluluğu getirilmesinin söz konusu olmadığı; ayrıca, 
İstiklâl Marşı okunmadığından bahisle kursun iptal edildiği iddialarının gerçekle bağdaşmadığı ve 
eğitim programının kursiyerlerin eğitimlerinin tamamlanmış olması nedeniyle sertifikalarının 
verilerek tamamlandığı; 

Tekirdağ 1 ve 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan 
tutuklu ve hükümlülere haksız yere disiplin cezaları verildiği yönündeki iddialarla ilgili olarak 
başlatılan soruşturmaların tamamında kovuşturmaya yer olmadığına dair kararlar verildiği; keza, 
disiplin kararlarına istinaden, disiplin kurulu mensupları hakkında da açılmış bir davanın 
bulunmadığı; 

10/03/2010 tarihi itibanyla; Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz 
Kurumunda, toplam 336 tutuklu ve hükümlünün banndınldığı; 3713 sayılı Terörle Mücadele 
Kanununda belirtilen tanımlamaya uygun, 35 hükümlü, 177 de tutuklu olmak üzere 212 terör 
tutuklu ve hükümlüsünün banndınldığı; Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza 
infaz Kurumunda ise toplam 488 tutuklu ve hükümlünün banndınldığı; 3713 sayılı Kanunda 
belirtilen tanımlamaya uygun 32 hükümlü, 234 tutuklu olmak üzere toplam 266 terör tutuklu ve 
hükümlüsünün banndınldığı; 

Tutuklu ve hükümlülere açlık grevine gitmek, olumsuz davranışa yönelik gruplaşmaya 
neden olmak, slogan atmak veya marş söylemek, arama ve sayıma karşı gelmek, personele hakaret 
etmek, uygunsuz söz ve davranışta bulunmak, topluca kapılara vurmak, haberleşmek maksadıyla 
odalar arasındaki havalandırma duvarları içinde bulunan blon deliklerini açmak, kurum tesislerine 
zarar vermek, yasak eşya bulundurmak, oda arkadaşı ile kavga etmek gibi eylemleri uyarınca 
çeşitli disiplin cezalannın verildiği; bu kapsamda, Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli 
Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 2008 yılından 2009 yılına devredenler, kuruma yeni getirilenler ve 
başka kurumlara nakledilenler ile tahliye edilenler dâhil olmak üzere, toplam 547 hükümlü ve 
tutukludan 169'u hakkında 501 disiplin cezası verildiği, 378'inin ise disiplin cezası almadığı; 
Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 2008 yılından 2009 
yılına devredenler, kuruma yeni getirilenler ve başka kurumlara nakledilenler ile tahliye edilenler 
dâhil olmak üzere toplam 793 hükümlü ve tutukludan 294'ü hakkında 828 disiplin cezası verildiği, 
499'unun ise disiplin cezası almadığı, /7) 

Bildirilmiştir. / ff/ 
Bilgilerine arz ederim. //H/ 

Sadullah ER£IN 
Bakan 
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TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Adalet Bakanı Sayın Sadullah ERGİN tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını dilerim. 

M.Rıza YAÜ0INKAYA S 
CHP Bartın Milletvekili 

16.11.1993 tarih ve 3269 sıra sayılı Ankara Koruma Kurulu karan ile tescili 
yapılarak koruma altına alınmış olan Bartın Orduyeri Köprüsünde, Bartın Belediyesi 
tarafından yürütülen çalışmaların köprüye zarar vermesi nedeniyle, Bartın Cumhuriyet 
Halk Partisi İl Başkanlığı tarafından, 19.08.2009 tarihinde suç duyurusunda bulunulmuş, 
aynca 19.10.2009 tarihinde de "Karabük Kültür ve Tab'iat Varlıklannı Koruma Bölge 
Kurulu" üyeleri hakkında görevlerini kötüye kullandıklan gerekçesiyle ayn bir suç 
duyurusunda bulunulmuştur. 

Suç duyurulanyla ilgili olarak; 

1- Bartın Cumhuriyet Savcılığınca, 19.08.2009 tarihinde yapılan suç duyurusuna 
yönelik hukuki süreç başlatılmış mıdır? Başlatılmışsa ne tür bir işlem yapılmıştır? 

2- Bartın Cumhuriyet Savcılığınca, 19.10.2009 tarihinde yapılan suç duyurusuna 
yönelik hukuki süreç başlatılmış mıdır? Başlatılmışsa ne tür bir işlem yapılmıştır? 

T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.03.0.KGM.0.00.00.05/797/1689 .3.1./.93/2010 
Konu : Yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 08/02/2010 tarihli ve A.01.0.GNS.0. 
10.00.02-19419 sayılı yazı, 

b) 24/02/2010 tarihli ve 444/964 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan, Bartın Milletvekili M. Rıza Yalçınkaya tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/12147 Esas Nolu soru 
önergesine ilişkin cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla ek süre 
istenilmiş olup, Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünün 99 uncu maddesi uyarınca hazırlanan 
cevap örneği iki nüsha halinde ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK: 
Soru önergesi cevabı 
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T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.03.0.KGM.0.00.00.05/796/1688 
Konu : Yazılı Soru önergesi 3İ /Oî /2010 

Sayın M. Rıza YALÇINKAYA 
Bartın Milletvekili 

TBMM 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/12147 Esas Nolu soru 
önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

I- Bartın Cumhuriyet Başsavcılığının 02/03/2010 tarihli ve B.M. 2010/382 B. sayılı 
yazısıyla, Orduyeri Köprüsünde, Belediye tarafından yürütülen çalışmaların köprüye zarar vermesi 
konusu ile ilgili olarak 19/08/2009 ve 19/10/2009 tarihlerinde yapılan suç duyuruları üzerine, 
Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmanın hâlen derdest olduğu bildirilmiştir. 

II- Anayasanın 9 uncu maddesindeki, yargı yetkisinin Türk Milleti adına bağımsız 
mahkemelerce kullanılacağı; 138 inci maddesindeki, hâkimlerin görevlerinde bağımsız oldukları; 
Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanî kanaatlerine göre hüküm verecekleri, hiçbir 
organ, makam, merci veya kişinin, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere 
emir ve talimat veremeyeceği; genelge gönderemeyeceği; tavsiye ve telkinde bulunamayacağı; 
görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru 
sorulamayacağı, görüşme yapılamayacağı veya herhangi bir beyanda bulunulamayacağı; 5271 
sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 157 nci maddesindeki soruşturma evresindeki usul 
işlemlerinin gizli olduğu yönündeki amir hükümleri dikkate alınarak, halen derdest olduğu 
anlaşılan soruşturmaya ilişkin olarak soru önergesine konu edilen hususlara cevap verilmesine 
yasal imkân görülememiştir. S^S7\ 

Bilgilerinize sunulur. / / / / 

I Sadullah ERlbİN 
/ 1/ Bakan 

4.- Batman Milletvekili Ayla Akat Atanın, ceza ve infaz kurumlarındaki sağlık hizmetlerine 
ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin 'in cevabı (7/12252) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın, Adalet Bakanı Sayın Sadullah ERGİN tarafından Anayasanın 98 ve 
İç tüzüğün 96.Maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Ayla AKAT ATA 
Batman Milletvekili 

30.04.2009 tarihinde Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı arasında "Ceza İnfaz 
Kurumlarındaki Sağlık Hizmetlerinin Düzenlenmesi" hakkında bir protokol imzalanmıştır. Bu 
protokol ile ceza infaz kurumlarındaki sağlık hizmetlerinin Sağlık Bakanlığı hastanelerine 
bağlı ceza infaz kurumu semt polikliniği, aile hekimleri veya görevlendirilen sağlık personeli 
eliyle Birleşmiş Milletler Minumum Standartlarında yünitülırtesi amaçlanmaktadır. Bu 
kapsamda Ankara - Sincan, Îstanbul-Silivri ve Maltepe Ceza infaz kurumlan kampüsleri 
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bünyesindeki sağlık birimleri, Sağlık Bakanlığınca uygun görülen, hastanelere bağlanır ve 
ceza infaz kurumu semt polikliniği olarak yapılandırılması ve hizmete. devam etmesi 
öngörülmektedir. Hükümlü ve tutuklu mevcudu ile kurum personeli.ve bunların bakmakla 
yükümlü olduğu kişi sayısının toplamı 5000'i aşan kampüsler bünyesinde, Adalet ' 
Bakanlığının talebi ve Sağlık Bakanlığının onayı ile ceza infaz kurumu semt polikliniğini 
açılabilir denmektedir. Yine protokol kapsamında 1000 ve üzerinde hükümlü ve tutuklu 
bulunan her kuruma aile hekimi pozisyonu ihdas edilerek sağlık hizmeti sunulur 
denilmektedir. Kampus içerisinde bulunan 1000 ve üzerinde hükümlü ve tutuklu barındıran 
kurumlarda bu kapsamda değerlendirilmektedir. Hükümlü ve tutuklu sayısı 1000'e kadar olan 
kurumlar en fazla üç aile hekimine bağlanır denilmektedir. Aile hekimliği uygulamasına 
geçilmemiş illerde ise hükümlü ve tutuklu ile personel sayısı 1000'in üzerinde olan 
kurumlarda haftada 5 tam gün, 500 ila 1000 arasında olan kurumlarda haftada 5 yarım gün, 
500'ün altında olan kurumlarda haftada 2 yarım gün tabipli sağlık hizmeti öngörülmektedir. 
Diş ünitesi bulunan ceza infaz kurumlarında il sağlık müdürlüğünce planlanmak suretiyle diş 
tabipliği hizmeti verilir denilmektedir. Ceza infaz kurumu semt pöliklrniklerinde sağlık 
hizmeti günün 24 saatinde kesintisiz olarak verilir denilmektedir. 

Protokol kapsamında Adalet Bakanlığı kurumlarda yürütülecek sağlık hizmeti için amaca 
uygun ve yeterli fiziki mekânlar sağlamak ve bu mekânları hizmete uygun olarak düzenlemek, 
gerekli tıbbi donanımı ve diğer araç ve gereçleri temin etmek, sağlık hizmeti sunulan 
mekânların genel bakım, onarım, temizlik ve güvenlik hizmetlerini yürütmek, mutat 
vasıtalarla ulaşımı sağlanamayan yerleşim yerlerinde sağlık personelinin ulaşımını sağlamak 
ile yükümlüdür. Sağlık Bakanlığı ise protokol kapsamında kurumlarda sağlık hizmetinin 
yürütülebilmesi için yeterli sayı ve nitelikte personel görevlendirmek sorumlulukları arasında 
yer almaktadır. Protokol imzalandığı tarihten itibaren en geç altı ay içerisinde gerekli 
çalışmalar yapılarak uygulamaya geçirilmesi belirtilmektedir. 

Bu çerçevede konuyla ilgili olarak; 

1. Hükümlü ve tutuklu mevcudu ile kurum personeli ve bunların bakmakla yükümlü 
olduğu kişi sayısının toplamı 5000'i aşan ceza infaz kurumu sayısı nedir? Sağlık 
Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı arasında 30.04.2009 tarihinde imzalanan protokol 
kapsamında kaç cezaevinde ceza infaz kurumu semt polikliniğini açılmıştır? 

2. Hükümlü ve tutuklu sayısı 1000 ve üzerinde kaç ceza infaz kurumu bulunmaktadır? 
Protokol kapsamında bu kurumlardan kaçında aile hekimi pozisyonu ihdas edilerek 
sağlık hizmeti sunulmaktadır? 

3. Hükümlü ve tutuklu sayısı 1000'e kadar olan kaç ceza infaz kurumu bulunmaktadır? 
Protokol kapsamında bu kurumlardan kaçı aile hekimine bağlanmıştır? 

4. Aile hekimliği uygulamasına geçilmemiş illerde ise hükümlü ve tutuklu ile personel 
mevcuduna göre protokol kapsamında belirtilen gün sayısı çerçevesinde kaç kurumda 
tabipli sağlık hizmeti uygulanmaktadır? 

5. Kaç ceza infaz kurumunda diş ünitesi bulunmaktadır? Bunlardan kaçında diş tabipliği 
hizmeti verilmektedir? 
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T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.03.0.KGM.0.00.00.05/761/1584 J{./fO/2010 
Konu : Yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 08/02/2010 tarihli ve A.01.0.GNS.0. 
10.00.02-19543 sayılı yazı, 

b) 24/02/2010 tarihli ve 442/962 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan, Batman Milletvekili Ayla Akat Ata tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/12252 Esas Nolu soru 
önergesine ilişkin cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla ek süre 
istenilmiş olup, Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünün 99 uncu maddesi uyarınca hazırlanan 
cevap örneği iki nüsha halinde ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

E K . AJ^adu l l ah EjLGIN 

Soru önergesi cevabı 

T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.03.0.KCM.0.00.00.05/760/1583 
Konu : Yazılı soru önergesi /.(S/2010 

Sayın Ayla AKAT ATA 
Batman Milletvekili 

TBMM 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/12252 Esas Nolu 

yazılı soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 
I- A- 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun; 
1- "Hükümlünün muayene ve tedavisi" kenar başlıklı 78 inci maddesinde, 
"(1) Kurumun sağlık koşullarının düzenlenmesi, hükümlünün acil veya olağan muayene 

ve tedavisi kurumun hekimi tarafından yapılır. Genel veya hastalık nedeniyle yapılan tüm muayene 
ve tedavi sonuçları, sağlık izleme kartına işlenir ve dosyasında saklanır. 

(2) Sağlık Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile üniversitelerin 
sağlık kuruluşları, hükümlülerin tedavileri bakımından gerekli yardımları yapmakla görevlidirler. 
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(3) Rızası olsa bile hiçbir hükümlü üzerinde tıbbî deney yapılamaz."; 
2- "Sağlık denetimi" kenar başlıklı 79 uncu maddesinde, 
"(1) Kurum hekimi, kurumu ayda en az bir kez denetleyerek genel ve özel önlem alınması 

gereken hastalıklar ile kurumda sağlık koşulları yönünden alınması gereken önerileri içeren bir 
rapor düzenler ve kurum yönetimine verir."; 

3- "Hastaneye sevk" kenar başlıklı 80 inci maddesinde, 
"(1) Hükümlünün sağlık nedeniyle hastaneye şevkine gerek duyulduğunda durum, kurum 

hekimi tarafından derhâl bir raporla ceza infaz kurumu yönetimine bildirilir."; 
B- Ceza İnfaz Kurumlannın Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında 

Tüzüğün; 
1- "Hastaneye sevk" kenar başlıklı 115 inci maddesinde, 
"(1) Hükümlünün sağlık nedeniyle bir hastaneye şevkine gerek duyulduğunda durum, 

cezaevi tabibi tarafından bir raporla derhâl kurum en üst amirine bildirilir."; 
2- "Hükümlülerin hastanelerde muayene ve tedavileri" kenar başlıklı 116 ncı maddesinde, 
"(1) Kurumda tedavisi mümkün olmayan hastalığı bulunan hükümlülerin muayene ve 

tedavileri Devlet ve üniversite hastanelerinde gerçekleştirilir. Hükümlülerin yatarak tedavileri 
bunlar için ayrılan hükümlü koğuşlarında yapılır. Hükümlü koğuşu yoksa tedavileri dış güvenlikten 
sorumlu güvenlik görevlileri tarafından gerekli önlemler alınarak hastanelerin diğer birimlerinde 
yapılır. 

(2) Açık kurumlar ile çocuk eğitimevi hükümlülerinin kurum dışındaki yatarak 
tedavileri, tedavi eden kurumun bulunduğu yerdeki kurumun iç güvenlik görevlileri gözetiminde 
ve hükümlü odası dışındaki bir bölümde yapılır. 

(3) Kurum dışında yatarak tedavileri yapılan hükümlülerin yanında, tedaviyi 
yapan hekimin raporuyla zorunlu olduğunun bildirilmesi hâlinde, eşi, annesi, babası, kardeşi, 
çocuğu, bunların olmaması hâlinde Cumhuriyet başsavcılığının uygun gördüğü bir aile yakını 
refakatçi olarak bulundurulabilir."; 

3- "Hükümlünün muayene ve tedavisi" kenar başlıklı 117 nci maddesinde, 
"(1) Kurumun sağlık koşullarının düzenlenmesi, hükümlünün acil veya olağan muayene 

ve tedavisi cezaevi tabibi tarafından yapılır. Genel veya hastalık nedeniyle yapılan tüm muayene ve 
tedavi sonuçları, sağlık izleme kartına işlenir ve dosyasında saklanır. 

(2) Kurumda, hükümlünün muayene veya tedavisi sırasında cezaevi tabibi 
tarafından talep edilmediği sürece muayene odasında sağlık personeli dışında görevli 
bulundurulmaz. Ancak güvenlik amacıyla ve konuşulanların duyulmayacağı şekilde, kurum idaresi 
tarafından gerekli tedbirler alınır. 

(3) Sağlık Bakanlığı ile üniversitelerin sağlık kuruluşları, hükümlülerin tedavileri 
bakımından gerekli yardımları yapmakla görevlidirler. 

(4) Rızası olsa bile hiçbir hükümlü üzerinde tıbbî deney yapılamaz.", 
Hükümlerinin yer aldığı malûmlarıdır. 
II- Sağlık Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında düzenlenen Ceza İnfaz Kurumlarındaki 

Sağlık Hizmetlerinin Düzenlenmesi Hakkındaki Protokol 30/04/2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
Söz konusu Protokol çerçevesinde, hükümlü ve tutuklu mevcudu, kurum personeli ve bunların 
bakmakla yükümlü olduğu kişi sayısı beşbinin üzerinde olan Ankara-Sincan, İstanbul-Silivri ve 
İstanbul-Maltepe ceza infaz kurumları kampüsleri bünyesindeki sağlık birimlerinin Sağlık 
Bakanlığınca uygun görülen hastanelere bağlanması ve buralarda ceza infaz kurumu semt 
polikliniği açılması; ayrıca, diğer ceza infaz kurumlarında da mevcutlarına göre belli süreler 
dahilinde doktor görevlendirilmesi ya da aile hekimliği uygulamalarına geçilmesi yönündeki 
çalışmalar devam etmektedir. 

İstanbul-Maltepe ve İstanbul-Silivri Ceza İnfaz Kurumlan kampüsleri bünyesinde semt 
polikliniği açılmasına yönelik işlemler son aşamaya gelmiştir. Ankara-Sincan Ceza İnfaz 
Kurumları Kampüsünde de Protokole uygun olarak, II Sağlık Müdürlüğü ile Ankara Numune 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliğince, Kurumun talep ettiği tıbbî donanım, araç-gereç ve 
tadilat işlemlerinin tamamına yakını yerine getirilmiştir. Söz konusu sağlık ünitesinde 2010 yılı 
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başından itibaren yirmidört saat kesintisiz sağlık hizmeti verilmeye başlanmıştır. Belirli bir 
program dahilinde de dahiliye, genel cerrahi, çocuk sağlığı ve hastalıkları, kadın hastalıkları ve 
doğum, kulak-burun-boğaz, göz hastalıkları, ortopedi ve travmatoloji, fizik tedavi ve 
rehabilitasyon, üroloji, psikiyatri alanlarında uzman hekimler görevlendirilmeye başlanmıştır. 

Ülkemizde hükümlü ve tutuklu mevcudu bin ve üzerinde olan toplam 20 ceza infaz 
kurumu bulunmaktadır. Bu kurumların 6'sında aile hekimliği uygulamasına başlanmıştır. Hükümlü 
veya tutuklu mevcudu bin kişi altında 332 ceza infaz kurumu bulunmakta olup, bu kurumlardan 
117'sinde aile hekimliği uygulamasına başlanmıştır. 

Yukarıda da belirtildiği üzere, toplam 123 ceza infaz kurumunda aile hekimliği 
uygulamasına başlanmıştır. Aile hekimliği uygulamasına henüz geçilmemiş ceza infaz 
kurumlarının sayısı 131'dir. Buralarda da sağlık hizmetleri il sağlık müdürlüklerince 
görevlendirilen hekimlerce yürütülmektedir. 

Ceza infaz kurumlarının 106'sında diş ünitesi bulunmakta olup, bunların tamamında diş 
tabipliği hizmeti verilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. / i l 

5.- İğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, İğdır'da bir operasyon sonrası hazırlanan dava 
dosyasına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin 'in cevabı (7/12255) 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Sadullah ERGİN tarafından Anayasa'nın 
98. ve İçtüzüğün 99. maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.. 

İğdır ilinde 21 Ocak 2010 günü sabaha karşı saat 05.00'da jandarma güçleri 
tarafından, aralarında belediye başkanlarımız ve parti üyelerimizin evlerine eş zamanlı 
baskınlar düzenlenmiştir. Gerçekleştirilen operasyonlarda İğdır Belediye Başkanımız Mehmet 
Nuri Güneş, Hoşhaber Belediye'si eski başkanımız Nusret Aras ve partililerimizden oluşan 11 
kişi gözaltına alınmıştır. Mahkemeye çıkarılan belediye başkanlarımız ve partililerimizden 8 
kişi tutuklanmıştır. Tutuklanmaya, silahlı örgüt kurmak iddiasının neden olduğu bildirilmiştir. 
Bu iddianın ise 2009 Ocak, Şubat ve Mart aylarında yapılan telefon dinlemelerine istinaden 
oluşturulduğu belirtilmektedir. Bu telefon konuşmalarının yapıldığı kişilerin pozisyonu, 
konumu ve kim oldukları belli değildir. Dolayısıyla iddialar soyut ve temel yasal 
dayanaklardan yoksundur. Dosya kapsamında tutuklama mecburi olmadığı halde belediye 
başkanlarımız ve partililerimize ağır bir yaptırım uygulanmış adil olmayan bir şekilde erken 
cezalandırma söz konusu olmuştur. Aynı zamanda dava dosyasına mahkeme tarafından 
gizlilik karan konmuş avukatların sanık ifadelerini dahi okumalarına müsaade edilmeyerek 
savunma hakkı ihlal edilmiştir. Tüm bunlarla beraber aranan kişi ile gözaltına alman kişi aynı 
kişiler olmamasına rağmen ve söz konusu durum mahkeme heyetine bildirilmesine rağmen 
Mehmet Güven isimli yurttaşımız da tutuklanmıştır. 

Bu bağlamda; • • 

1-) Söz konusu ağır iddiaya konu olan örgüt kimler tarafından nerede ve ne zaman 
kurulmuştur? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

İğdır Milletvekili 
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2-) Bu örgütün hiyerarşik yapısı eylemleri nelerdir? Bu eylemlerden mağdur olanlar 
kimlerdir? 

3-) Söz konusu iddia hangi delillere dayanarak oluşturulmuştur? 

4-) Üç aylık süre içerisinde yapılan telefon dinlemelerine istinaden varlığı ileri sürülen 
bu örgütün, varlığına dayanak oluşturulan tek delil söz konusu telefon dinlemeleri midir? 

, 5-) Ocak, şubat ve mart aylarında yapılan telefon dinlemelerinin dışında mart ayından 
sonra dava dosyasına tek bir delilin dahi konulmadığı bildirilmiştir. Bu kapsamda başlatılan 
operasyon için neden dokuz ay boyunca beklenmiştir? Ortada bu kadar vahim bir suç var ise 
neden dokuz ay önce müdahale edilmemiştir? 

6-) Dosya kapsamında tutuklama kararı mecburi bir uygulama olmadığı halde, bölge 
halkının büyük bir kısmının oylarım alarak belediye başkanı olmuş temsilcilerimiz ve 
partililerimiz neden böyle bir uygulamaya maruz bırakılmışlardır? Bu haksız uygulamayı adil 
buluyor musunuz? 

7-) Dava dosyasına neden gizlilik karan konulmuştur? 

8-) Sanık ifadelerinin avukatlarına gösterilmemesi ülkemiz adalet sistemine göre 
savunma hakkını engellemiyor mu? Bu uygulama hangi gerekçe ile gerçekleştirilmiştir? Sizce 
savunma hakkının engellenmesi hukuka uygun mudur? 

9-) Aranan kişi ile aynı isim ve soyismi taşımak suç işlemek için yeterli bir neden 
midir? İsim kanşıklığı mahkeme heyetine bildirilmesine rağmen Mehmet Güven neden 
tutuklanmıştır? 

10-) Bakanlığınız yaşanan haksız ve hukuksuz uygulamalarla ilgili herhangi bir 
girişimde bulunacak mıdır? 

T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.03.0.KGM.0.00.00.05/764/1587 M. /03. / 2010 
Konu : Yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 08/02/2010 tarihli ve A.01.0.GNS.0. 
10.00.02-19543 sayılı yazı, 

b) 24/02/2010 tarihli ve 449/987 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan, İğdır Milletvekili Pervin Buldan tarafından Bakanlığımıza 
yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/12255 Esas Nolu soru önergesine ilişkin 
cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla ek süre istenilmiş olup, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99 uncu maddesi uyarınca hazırlanan cevap örneği iki 
nüsha halinde ilişikte sunulmuştur. y^/V/ 

Bilgilerinize arz ederim. / / / / 

ladullah ERGİ' 
Bakan 

EK: 
Soru önergesi cevabı 
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T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.03.0.KGM.0.00.00.05/763/1586 
Konu : Yazılı soru önergesi 1\. IPJ / 2010 

Sayın Pervin BULDAN 
İğdır Milletvekili 

TBMM 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/12255 Esas Nolu soru 
önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

I- A- Anayasanın "Yargı yetkisi" kenar başlıklı 9 uncu maddesinde, 
"Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır."; 
B- 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun; 
1- "Tutuklama nedenleri" kenar başlıklı 100 üncü maddesinde, 
"(1) Kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların ve bir tutuklama nedeninin 

bulunması halinde, şüpheli veya sanık hakkında tutuklama kararı verilebilir. İşin önemi, verilmesi 
beklenen ceza veya güvenlik tedbiri ile ölçülü olmaması halinde, tutuklama kararı verilemez. 

(2) Aşağıdaki hallerde bir tutuklama nedeni var sayılabilir: 
a) Şüpheli veya sanığın kaçması, saklanması veya kaçacağı şüphesini uyandıran somut 

olgular varsa. 
b) Şüpheli veya sanığın davranışları; 
1. Delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme, 
2. Tanık, mağdur veya başkaları üzerinde baskı yapılması girişiminde bulunma, 
Hususlarında kuvvetli şüphe oluşturuyorsa. 
(3) Aşağıdaki suçların işlendiği hususunda kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı halinde, 

tutuklama nedeni var sayılabilir: 
a) 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan; 
1. Soykırım ve insanlığa karşı suçlar (madde 76, 77, 78), 
2. Kasten öldürme (madde 81, 82, 83), 
3.Silahla işlenmiş kasten yaralama (madde 86, fıkra 3, bent e) ve neticesi sebebiyle 

ağırlaşmış kasten yaralama (madde 87), 
4. İşkence (madde 94, 95), 
5. Cinsel saldırı (birinci fıkra hariç, madde 102), 
6. Çocukların cinsel istismarı (madde 103), 
7.Hırsızlık (madde 141, 142) ve yağma (madde 148, 149), 
8. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188), 
9. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma (iki, yedi ve sekizinci fıkralar hariç, madde 220), 
10. Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar (madde 302, 303, 304, 307, 308), 
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11. Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar (madde 309, 310, 311, 312, 
313,314,315), 

b) 10.7.1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında 
Kanunda tanımlanan silah kaçakçılığı (madde 12) suçları. 

c) 18.6.1999 tarihli ve 4389 sayılı Bankalar Kanununun 22 nci maddesinin (3) ve (4) 
numaralı fıkralarında tanımlanan zimmet suçu. 

d) 10.7.2003 tarihli ve 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan ve hapis 
cezasını gerektiren suçlar. 

e) 21.7.1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 68 ve 
74 üncü maddelerinde tanımlanan suçlar. 

f) 31.8.1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 110 uncu maddesinin dört ve beşinci 
fıkralarında tanımlanan kasten orman yakma suçlan. 

(4) Sadece adlî para cezasını gerektiren veya hapis cezasının üst sının bir yıldan fazla 
olmayan suçlarda tutuklama karan verilemez."; 

2- "Tutuklama kararı" kenar başlıklı 101 inci maddesinde, 
"(I) Soruşturma evresinde şüphelinin tutuklanmasına Cumhuriyet savcısının istemi 

üzerine sulh ceza hâkimi tarafından, kovuşturma evresinde sanığın tutuklanmasına Cumhuriyet 
savcısının istemi üzerine veya re'sen mahkemece karar verilir. Bu istemlerde mutlaka gerekçe 
gösterilir ve adlî kontrol uygulamasının yetersiz kalacağını belirten hukukî ve fiilî nedenlere yer 
verilir. 

(2) Tutuklamaya, tutuklamanın devamına veya bu husustaki bir tahliye isteminin reddine 
ilişkin kararlarda hukukî ve fiilî nedenler ile gerekçeleri gösterilir. Kararın içeriği şüpheli veya 
sanığa sözlü olarak bildirilir, ayrıca bir örneği yazılmak suretiyle kendilerine verilir ve bu husus 
kararda belirtilir. 

(3) Tutuklama istenildiğinde, şüpheli veya sanık, kendisinin seçeceği veya baro tarafından 
görevlendirilecek bir müdafiin yardımından yararlanır. 

(4) Tutuklama karan verilmezse, şüpheli veya sanık derhâl serbest bırakılır. 
(5) Bu madde ile 100 üncü madde gereğince verilen kararlara itiraz edilebilir."; 
3- "Cumhuriyet savcısının tutuklama kararının geri alınmasını istemesi" kenar başlıklı 103 

üncü maddesinde, 
"(1) Cumhuriyet savcısı, şüphelinin adlî kontrol altına alınarak serbest bırakılmasını sulh 

ceza hâkiminden isteyebilir. Hakkında tutuklama karan verilmiş şüpheli ve müdafii de aynı 
istemde bulunabilirler. 

(2) Soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısı adlî kontrol veya tutuklamanın artık gereksiz 
olduğu kanısına varacak olursa, şüpheliyi re'sen serbest bırakır. Kovuşturmaya yer olmadığı kararı 
verildiğinde şüpheli serbest kalır."; 

4- "Şüpheli veya sanığın salıverilme istemleri" kenar başlıklı 104 üncü maddesinde, 
"(1) Soruşturma ve kovuşturma evrelerinin her aşamasında şüpheli veya sanık 

salıverilmesini isteyebilir. 
(2) Şüpheli veya sanığın tutukluluk hâlinin devamına veya salıverilmesine hâkim veya 

mahkemece karar verilir. Ret karanna itiraz edilebilir. 
(3) Dosya bölge adliye mahkemesine veya Yargıtaya geldiğinde salıverilme istemi 

hakkındaki karar, bölge adliye mahkemesi veya Yargıtay ilgili dairesi veya Yargıtay Ceza Genel 
Kurulunca dosya üzerinde yapılacak incelemeden sonra verilir; bu karar re'sen de verilebilir.", 
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Hükümlerinin yer aldığı malumlarıdır. 
II- İğdır Cumhuriyet Başsavcılığının 03/03/2010 tarihli yazısıyla; yürütülen bir soruşturma 

kapsamında, 21/01/2010 tarihinde 12 şüphelinin gözaltına alındığı; söz konusu şüphelilerden 
tutuklanmaları istemiyle nöbetçi mahkemeye sevkedilenlerden 8 şüphelinin, İğdır Sulh Ceza 
Mahkemesinin 24/01/2010 tarihli kararıyla "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandıkları; 
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının (Ceza Muhakemesi Kanununun 250 nci Maddesiyle Yetkili 
Bölümü) bilgisi dahilinde anılan soruşturmaya halen devam edildiği bildirilmiştir. 

III- Anayasanın 9 uncu maddesindeki, yargı yetkisinin Türk Milleti adına bağımsız 
mahkemelerce kullanılacağı; 138 inci maddesindeki, hakimlerin görevlerinde bağımsız oldukları; 
Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanî kanaatlerine göre hüküm verecekleri, hiçbir 
organ, makam, merci veya kişinin, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere 
emir ve talimat veremeyeceği; genelge gönderemeyeceği; tavsiye ve telkinde bulunamayacağı; 
görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru 
sorulamayacağı, görüşme yapılamayacağı veya herhangi bir beyanda bulunulamayacağı; Ceza 
Muhakemesi Kanununun 157 nci maddesindeki, kanunun başka hüküm koyduğu haller saklı 
kalmak ve savunma haklarına zarar vermemek koşuluyla soruşturma evresindeki usul işlemlerinin 
gizli olduğu yönündeki amir hükümleri dikkate alınarak, halen derdest olduğu anlaşılan 
soruşturmalar ve içeriklerine ilişkin olarak soru önergesine konu edilen diğer hususlara cevap 
verilmesine yasal imkân görülememiştir. 

IV- Soru önergesine konu edilen ve yukarıda verilen cevaplar dışındaki hususlarla ilgili 
olarak, İçişleri Bakanlığıyla yapılan yazışmalar devam etmekte olup^Bakanlığımıza bilgi 
iletildiğinde ayrıca cevap verilecektir. / / / ı 

Bilgilerinize arz ederim. / / / 1 / 

^ ^ S a d u l l a h ERGİN 

6.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, görevden uzaklaştırma kararlarına ilişkin sorusu ve Adalet 
Bakanı Sadullah Ergin 'in cevabı (7/12493) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Sadullah Ergin tarafından yazılı olarak 

yanıtlanmasını arz ederim. Saygılarımla.03.02.2010 

Adana Milletvekili 

2461 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu'nun 4'üncü maddesi l'inci 

fıkrası (f) bendinde "Meslekte kalmaları uygun görülmeyenler hakkında karar verme", (h) 

bendinde "Görevden uzaklaştırma" işlemlerini yapmak Hâkimler ve Savcılar Yüksek 

Kurulu'nun görevleri arasında sayılmaktadır. 

Bu itibarla; 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 16/02/2010 tarihli ve A.01.0.GNS.0. 
10.00.02- 19957 sayılı yazı, 

b) 04/03/2010 tarihli ve 472/1026 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan, Adana Milletvekili Hulusi Güvel tarafından Bakanlığımıza 
yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/12493 Esas Nolu soru önergesine ilişkin 
cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla ek süre istenilmiş olup, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99 uncu maddesi uyarınca hazırlanan cevap örneği iki 
nüsha halinde ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK: 
Soru önergesi cevabı 
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1. 2002-2010 yılları arasında ve yıllar itibariyle Hâkimler ve Savcılar Yüksek 

Kurulu'nca meslekte kalmaları uygun görülmeyen, görevden uzaklaştırılan hâkim ve savcı 

sayısı kaçtır? Anılan yıllar itibariyle Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nca disiplin cezası 

verilen hâkim ve savcı sayısı kaçtır? 

2. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nca verilen söz konusu görevden 

uzaklaştırma, meslekten ihraç, disiplin cezası kararları konusunda Adalet Bakanlığı'nca kaç 

adet yeniden inceleme talep edilmiştir? 

3. Anılan yıllar itibariyle Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun aldığı 

kararlardan Adalet Bakanlığı'nca uygulanmayan karar sayısı kaçtır? 

4. Anılan yıllar itibariyle Adalet Bakanlığı'nca bir mahkemenin veya bir hâkim ve 

savcının kadrosunun kaldırılması veya bir mahkemenin yargı çevresinin değiştirilmesi 

konusunda Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na kaç teklif götürülmüş, söz konusu 

tekliflerden kaç tanesi ne yönde karara bağlanmıştır? 

T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.03.0.KGM.0.00.00.05/648/1405 S. / .92/ 2010 
Konu : Yazılı soru önergesi 
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T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.03.0.KGM.0.O0.0O.05/759/1582 
Konu : Yazılı soru önergesi J4. / d / 2 0 1 0 

Sayın Hulusi GÜVEL 
Adana Milletvekili 

TBMM 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/12493 Esas Nolusoru 
önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Bakanlığımız kayıtlarımızın incelenmesinden; 
2002-2010 yılları arasında Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca 50 hâkim ve 

Cumhuriyet savcısı hakkında meslekten çıkarma cezası verildiği; 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar 
Kanununun 63 ilâ 68 inci maddeleri gereğince 833 disiplin cezası takdir edildiği; 

2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 77 nci maddesi gereğince 15 hâkim ve 
Cumhuriyet savcısının görevden uzaklaştırılmasına karar verildiği; Hâkimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulunca verilen görevden uzaklaştırma ve meslekten çıkarma cezasına ilişkin kararlara karşı 
Bakanlığımızca yeniden inceleme talebinde bulunulmadığı; ayrıca Yüksek Kurulca alınan ve 
Bakanlığımızca uygulanmayan karar bulunmadığı; 

2002-2010 yılları arasında Bakanlığımızca yapılan teklif üzerine Hâkimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulu tarafından kapatılan adliye sayısının 139 olduğu; Yüksek Kurula Bakanlığımızca 
sunulan, yargı alanı değişikliğine ilişkin 36 tekliften 35'inin kabul edildiği, l'ininjse reddedildiği, 

Anlaşılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

7.- Bursa Milletvekili Abdullah Özer'in, Bursa Adli Tıp Kurumunun yerinin değiştirilmesine 
personel ihtiyacına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin 'in cevabı (7/12690) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sadullah ERGİN tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim 09.02.2010 

luUahOZER 
Bursa Milletvekili 

Otuz yılı aşkın süredir Bursa İli Heykel bölgesinde faaliyet gösteren Adli Tıp 
Kurumundan yayılan koku nedeniyle mahalle sakinlerinin rahatsız olduğu tespit edilmiştir. 
Bursa Adli Tıp Kurumu'nun bulunduğu bölge, zaman içeririnde $errir merkezinin tam 
ortasında kalmış, etrafında evler, işyerleri, lokantalar ve kafeteryalarla önemli bir yaşam alanı 
halini almıştır, özellikle yaz aylarında kurumdan gelen ağır koku, bölge şakullerini ve işletme 
sahiplerini ciddi anlamda rahatsız etmektedir, öte yandan çevre illerden gelen adli vakalarda 
düşünüldüğünde kurumun bulunduğu sokak çok dar olup ciddi trafik sorunu da 
yaşanmaktadır. 
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Bu bilgi doğrultusunda; 

1- Bursa Adli Tıp Kurumu için yer değişikliği yapma konusunda bakanlık bir girişiminiz 
olacak mı? 

2- Bursa'nın yanı sıra Kütahya, Çanakkale, Bilecik, Yalova, Balıkesir ve Afyon'a da hizmet 
veren Bursa Adli Tıp Kurumu, 2009 yılında 1270 otopsi, 22 bin de rapor hazırlamıştır. 
Kurumun personel sayısında ciddi sıkıntı bulunmaktadır. Kuruma personel alımı konusunda 
ne gibi bir yol izlenecektir? 

T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.03.0.KGM.0.00.00.05/757/1580 I I . / .93/2010 
Konu : Yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 23/02/2010 tarihli ve A.01.O.GNS.0. 
10.00.02-7/12690 -20231/42369 sayılı yazı, 

b) 04/03/2010 tarihli ve 545/1185 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan, Bursa Milletvekili Abdullah Özer tarafından Bakanlığımıza 
yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/12690 Esas Nolu soru önergesine ilişkin 
cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla ek süre istenilmiş olup, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünün 99 uncu maddesi uyarınca hazırlaam cevap örneği iki 
nüsha halinde ilişikte sunulmuştur. / / ) / 

Bilgilerinize arz ederim. ^ / / / 

So^nı önergesi cevabı L ^ ^ ^ a k a n ^ 

T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.03.0.KGM.0.O0.0O.05/756/1579 
Konu : Yazılı soru önergesi M I *?$/ 2010 

Sayın Abdullah ÖZER 
Bursa Milletvekili 

TBMM 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/12690 Esas Nolu soru 
önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Bursa Adlî Tıp Grup Başkanlığı Hizmet Binasının bulunduğu yer itibarıyla ve fiziksel 
yetersizliği nedeniyle sıkıntılarla karşılaşıldığı Bakanlığımıza da iletilmiş olup, Grup Başkanlığı 
Biriminin yanı sıra Morg İhtisas Dairesi, Kimya ihtisas Dairesi ve Adlî Tıp Şube Müdürlüğünü de 
içerisine alacak şekilde, adlî mercilere • yakın, yaşam alanlarına uzak, yeni bir hizmet binası 
yapılması için yer tahsisine yönelik çalışmalara devam edilmektedir. 

Öte yandan, uzman doktor, kimya mühendisi, kimyager ve yardımcı personel ihtiyacının 
hizmet gereklerine göre karşılanması amacıyla, ilgili mevzuat gereğince, Sağlık Bakanlığı ve 
Devlet Personel Başkanlığı ile koordineli çalışmalar sürdürülmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Bakan 
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Ahmet Duran BULUT 
Balıkesir Milletvekili 

Milli Eğitim Bakanlığı yardımcı personel açısından en sıkıntılı bakanlıklardan 
birisidir. Okullann temizliği istenilen şekilde maalesef yapılamamaktadır. Okul 
yöneticileri ne yapacaklarını şaşırmış durumdadıriar.Persoriel sayısı yetersizdir. Okul 
aile birliği dışarıdan takviye yapmaktadır. 

Tekel işçilerinin talepleri ve mağduriyetleri ortadadır. Bu personelin uygun 
olanlarını Milli Eğitim Bakanlığına devrederek yardımcı hizmetler sınıfında 
çalıştırılmasını değerlendirir misiniz? 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.SGB.0.73.02.00/2^<< 3 Q2/c^/2010 
Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : a) 08.03.2010 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/12866-20594/43099 sayılı yazı, 
b) 09.03.2010 tarihli ve B.02.0.KKG.0.12/I06-194-3/1069 sayılı yazı. 

Balıkesir Milletvekili Sayın Ahmet Duran BULUT'un, Sayın Başbakanımıza tevcih eniği, 
Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığımız koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını 
tensip ettiği "TEKEL işçilerinin okullarda yardımcı hizmetler kadrosunda değerlendirilmesine 
ilişkin" İlgi (b) yazı eki 7/12866 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarının yardımcı hizmetler sınıfı personeli ihtiyacı; 
Türkiye İş Kurumu tarafından Toplum Yararına Çalışma Programları kapsamında gönderilen 
kişilerden, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından korunan ve bakılan 
çocuklardan, 3713 sayılı Kanun gereği İçişleri Bakanlığının talebi gereği şehit yakınlarından ve 
özelleştirme uygulamaları gereği Devlet Personel Başkanlığınca 4046 sayılı Kanun ile 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanunu'nun 4/C maddesi kapsamında Bakanlığımıza yönlendirilen personeller 
tarafından karşılanmaktadır. 

Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İşsiz 
Kalan ve Bilahare İşsiz Kalacak Olan İşsizlerin Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel 
Statüsünde İstihdam Edilenlere İlişkin Esaslar"a göre, Devlet Personel Başkanlığı tarafından 
Bakanlığımıza yönlendirilen personelin 657 sayılı Kanun'un 4/C maddesi kapsamında 
Bakanlığımızda görevlendirilmesi yapılmaktadır. Bunun dışında personel istihdamına yönelik 
Bakanlığımıza verilmiş herhangi bîr atama izni bulunmamaktadır. 

Bu kapsamda, 2010 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile Bakanlığımıza 14.000 kişinin 
atanması uygun görülmüş olup bugüne kadar Devlet Personel Başkanlığı tarafından Bakanlığımıza 
11.233 kişinin yönlendirmesi yapılmıştır. Bu yönlendirmelerin içinde çok sayıda Tekel A.Ş'den 
gelen işçi de bulunmakta ve yönlendirmeler de devam etmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Millî Eğitim Bakanı 

8.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Tekel işçilerinin okullarda yardımcı hizmetler 
kadrosunda değerlendirilmesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet 
Çubukçu 'nun cevabı (7/12866) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıda yazılı olan soruların Başbakan Recep Tayyip ERDO&^N tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 18.02.2010 
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9.- Edirne Milletvekili Bilgin Paçarız 'ın, Edirne 'de su taşkınlarının önlenmesine ilişkin sorusu 

Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı (7/12883) 

T Ü R K I Y E B Ü Y Ü K M I L L E T M E C L I S I B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Veysel EROĞLJJ tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 23/02/2010 

Saygılarımla. 

»AÇARIZ 
Eiiime Milletvekili 

Edirne ilimizde son yıllarda yaşanan taşkın felaketlerine bir yenisi daha eklenmiş, 

bunun sonucunda çiftçimiz ve bölge halkı maddi, manevi büyük kayıplar yaşamış ve 

yaşamaya devam etmektedir. 

1) Bölge halkının yaşadığı sorunları bir nebzede olsa rahatlatacak çalışmalarınız var 

mıdır? 

2) Nehir yataklarını temizleyecek misiniz? Şeddeleri onaracak mısınız? 

3) Taşkın sonrasında kum ile kaplanan tarım arazisi kaç dönümdür? Bu tarım 

arazilerindeki kumu temizleyecek misiniz? 

4) 2006 yılında yaşanan taşkında Merkez ilçeye bağlı Yenikadın köyünde kumla 

kaplanan tarım arazilerinin ne kadarı temizlenmiştir? 

5) Edime iline, suyun bereket getirmesi için gerekli olan yatırımların yapıldığını 

söyleyebilir misiniz? 

6) Bu tarihten sonra yapılacak olan çalışmalar sonrasında Edirne ilinde taşkın 

görüntüleri bir daha yaşanmayacak diyebilir misiniz? 
T.C. 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği - Bilgi Edinme Birimi 

Sayı :B.18.0.BHİ.0.00.00/610.01-332_ ^ . / .^72010 
Konu : Yazılı Som önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi : TBMM'nin 08.03.2010 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-20297 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan, Edime Milletvekili Bilgin PAÇARIZ' m 7/12883 esas sayılı 
yazılı som önergeleri Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte 
gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

Prof. D O M EROĞLU 
EK Bakan 
Cevabi yazı 
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' EDİRNE MİLLETVEKİLİ SAYIN BİLGİN PAÇARIZ' IN 
7/12883 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN CEVABI 

SORU 1. Bölge halkının yaşadığı sorunları bir nebzede olsa rahatlatacak 
çalışmalarınız var mıdır? 

SORU 5. Edirne İline, suyun bereket getirmesi için gerekli olan yatırımların 
yapıldığını söyleyebilir misiniz? 

CEVAP 1,5« DSİ Genel Müdürlüğümüzce; taşkın koruma ve sulama tesisleri ile 
alakalı planlama, proje, inşaat ve bakım onarım işleri yapılmaktadır. Büyük Su İşlerinde 
6 adet proje (20 detay iş), Küçük Su İşlerinde ise 24 adet proje ile yatırımlarımız sürmekte 
olup, 2009 yılında Edirne İlinde 163.000.000-TL yatırım yapılmıştır. 

SORU 2. Nehir yataklarını temizleyecek misiniz? Şeddeleri onaracak mısınız? 

CEVAP 2. Şeddelerimizde yükseltme ve bakım onarım işleri program dahilinde her 
yıl düzenli olarak yapılmaktadır. Edirne civarı şedde yükseltme işleri 2010 yılı içerisinde 
bütçe ve makine imkânları ölçüsünde tamamlanacaktır. 

Ayrıca, İpsala grubu seddelelerine ait planlama çalışmaları ise ihale edilmiş olup, 
Proje çalışmalarından sonra yatırıma başlanacaktır. Dere yataklarında makineli rusubat 
temizliği çalışmaları da, benzer şekilde balam onarım çalışma programı içerisinde 
gerçekleştirilmektedir. Ancak, Meriç Nehir yatağındaki temizlik çalışmaları, Ülkemiz ile 
Yunanistan arasında ülke sının oluşturması sebebiyle ile birlikte yürütülmesi gereken bir 
projedir. 

SORU 3. Taşkın sonrası kum ile kaplanan tarım arazisi kaç dönümdür? Bu tarım 
arazilerindeki kumu temizletecek misiniz? 

SORU 4. 2006 yılında yaşanan taşkında Merkez İlçeye bağlı Yenikadın Köyünde 
kumla kaplanan tarım arazilerinin ne kadar temizlenmiştir? 

CEVAP 3,4. Taşkın olan kesimlerdeki suyun çekilmemesinden dolayı kum ile 
kaplanan arazilerin miktarı tam olarak tespit edilememiştir. Tarla içi çalışmaları, Edime 
Valiliğinin (İl özel ldaresi)sorumluluk alanına girmektedir. Söz konusu hususlar, Edime 
Valiliğinin takdim toplantısında konu gündeme gelmiş olup, İl özel İdaresinin yapacağı 
çalışmalara, Edirne (DSİ) 11. Bölge Müdürlüğünce makine imkânlan çerçevesinde yardımcı 
olunacağı belirtilmiştir. 

SORU 6. Bu tarihten sonra yapılacak olan çalışmalar sonrasında Edirne ilinde taşkın 
görüntüleri bir daha yaşanmayacak diyebilir misiniz? 

CEVAP 6. Edime İlinde, Meriç, Arda ve Tunca Nehirleri birleşmekte olup, Meriç 
Nehrine Ergene Nehri de katılmaktadır. Meriç, Arda, Tunca ve Ergene Nehri güzergâhında 
bulunan araziler ile alakalı 26.12.1958 tarihli ve 10093 sayılı Resmi Gazetede, taşkın sahalan 
olarak ilan edilmiş olup, yaşanan taşkınlarla bu sahalar su altında kalabilmektedir. 

Yukarıda belirtilen nehirlerin su toplama havzaları Bulgaristan' da bulunduğundan 
yağışlı dönemlerde Bulgaristan Baraj Kapaklarını açarak su bırakmaktadır. Meriç nehri ise 
Yunanistan ile sınırımızı oluşturduğu için, tek taraflı olarak temizlenememektedir.' Genel 
Müdürlüğümüz tarafından kış şeddeleri ve yaz şeddeleri yükseltilerek taşlan olayı' en .düşük 
düzeye indirilmiştir. 
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Hasip KAPLAN 

Şırnak Milletvekili 

Eğitim-Sen Adana şube Başkanı,KESK Adana dönem sözcüsü 21 yıllık öğretmen Gülabi Köseoğlu 1 
Eylül dünya barış günü yaptığı bir konuşma nedeniyle TMY'nın 8 nci maddesi uyarınca ceza aldı.4616 
sayılı yasa uyarınca cezası 3 yıl ertelendi.cezadan sonra Ordu iline sürgün edildi..AB uyun yasaları 
uyarınca TMY 8 nci madde kaldınldı.Adana DGM ek kararla cezayı kaldırdı.tayini Ağrı iline 
çıktı,görevine başlatılmadı.Milli Eğitim Bakanlığına dilekçe İle başvurdu,cevap alamadı. 

SORULAR : 

1- M.E.Bakanlığı açıktan öğretmen alımını bilgisayar üzerinden yapmakta, başvurusu neden 
engellemektedir.Bilgisayar öğretmen Gülabi Köseoğlu'na neden kapatılıyor?bllgisayar farklı 
düşüncelere kapalımı ?Eğitim-Sen Şube başkanı ve KESK sözcüsü olması sakıncalı mı? suç mu? 

2- 21 yıllık hizmeti olan öğretmenin en çok hizmeti olandan başlanarak atama yapılmasına 
rağmen neden engellenmektedir. 

3- idare mahkemesi kararı ile açıkça yeniden müracaat imkanı verilmesine rağmen,yargı karan 
neden engellenmektedir. 

4- AB uyum yasalan,TMY'nin 8'nci maddesi kalkmasına rağmen.neden engel 
çıkarılmakta?.Yasası kalkmış bir ceza maddesi nedeniyle hala düşünce suçlusu muamelesi 
yapılması çifte standart değil mi? 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.08.0.SGB.0.73.02.00/2-2.^ O2-/cX,/2010 

Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

îlgi : 08.03.2010 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-20597 sayılı yazı. 

Şırnak Milletvekili Sayın Hasip KAPLAN'ın, "Bir öğretmenin durumuna ilişkin" İlgi 
yazı eki 7/12901 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Gülabi KÖSEOĞLU Adana ili Seyhan Bedrettin Demirel İlköğretim Okulu Sınıf 
öğretmeni üten Ordu iline sınıf öğretmeni olarak atanmış ancak, Adana Devlet Güvenlik 
Mahkemesinin 16.02.1999 tarihli ve Esas No: 1998/267, Karar No: 1999/13 sayılı karan ile 
"Devletin bölünmezliği aleyhine propaganda yapmak" suçundan 3713 sayılı Kanunu'nun 8/1 
maddesi uyarınca 1 yıl hapis cezası: verilmiş ve bu nedenle de 657 sayılı Devlet Memurlan 
Kanunu'nun 48/A-5 maddesinde belirtilen memur olma şartlarından birini kaybetmesi sonucu 
aynı Kanunu'nun 98/b maddesine göre görevine son verilmiştir. 
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10. - Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan 'ın, bir öğretmenin durumuna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim 
Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı (7/12901) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet ÇUBUKÇU tarafından, Anayasanın 98 
nci ve İç tüzüğün 99 ncu maddesi uyarınca yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı arz 
ederim.22.02.2010 
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Diğer taraftan Gülabi KÖSEOĞLU, yeniden (açıktan) öğretmen olarak atanmak üzere 
Ankara 12'ncİ İdare Mahkemesine açmış olduğu dava sonucunda, anılan Mahkemenin 
22.02.2007 tarihli ve Esas No:2006/1160, Karar No:2007/150 karan ile davanın reddedilmesi 
üzerine, karar hakkında Danıştay İkinci Dairesinden kararın düzeltilmesi talebinde bulunmuş, 
Danıştay İkinci Daire ise bu talebi yine reddettiğinden yeniden (açıktan) öğretmenliğe 
atanması mümkün olamamıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Millî Eğitim Bakanı 

11.-Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, TRT'nin kurum dışına yaptırdığı programlara ilişk 
sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç 'ın cevabı (7/12920) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Bülent Arınç 

tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. Saygılarımla.23.02.2010 

Adana Milletvekili 

20.10.2009 tarih ve 27381 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmeliğin 20'inci 

maddesi l'inci fıkrası (f) bendinde "Yapımına karar verilen Kurum dışı öneriler için 

yapımcılarla sözleşme yapmak veya yapılmasına yönelik çalışmaları yürütmek," Kanal 

Koordinatörlüğünün görevleri arasında sayılmaktadır. 

Bu itibarla; 

1. 2002-2010 yılları arasında ve yıllar itibariyle Kurum tarafından Kurum dışı 

yapımcı kişi ve kuruluşlara kaç program yaptırılmıştır? Söz konusu kurum dışına yaptırılan 

programlar için yapımcı kişi ve kuruluşlara ne kadar ödeme yapılmıştır? Söz konusu kişi ye 

kuruluşlar kimlerdir? 

2. 2002-2010 yılları arasında ve yıllar itibariyle Kurum tarafından Kurum dışı 

yapımcı kişi ve kuruluşlar tarafından yapılmış olan kaç program Kurum tarafından satın 

alınmıştır? Kurum dışı yapımcı kişi ve kuruluşlar tarafından yapılmış programlar için anılan 

yıllar itibariyle Kurum tarafından ne kadar ödeme yapılmıştır? Söz konusu kişi ve kuruluşlar 

kimlerdir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : a) 08/03/2010 tarihli ve A.01.0.GNS 0.10.00.02-7/12920-20621/43128 sayılı yazı. 
b) 29/03/2010 tarih ve B.02.2.TRT.0.61.00.00/090.04/1513 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazınızla Bakanlığıma intikal eden Adana Milletvekili Sayın Hulusi GÜVEL 
tarafından cevaplandırılması istenen 7/12920 esas sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili olarak, 
Bakanlığım ilgili kurumu Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü'nden alman 
ilgi (b) cevabi yazı ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Bülent AREVÇ 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımpîsı 

EKLER: 
1- İlgi (b) yazı 
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3. Anılan yıllar arasında ve yıllar itibariyle TRT Kurumu tarafından yapımı 

gerçekleştirilen programlara konuk ve yorumcu olarak katılan kişilere ve kurum tarafından 

yapılan programlara program danışmanlığı yapan kişilere ne kadar ücret ödenmiştir? Söz 

konusu kişiler kimlerdir? 

4. Yapımcı Tayfun Talipoğlu'na yaptırılan program için Kurum tarafından aylık 

60.000 TL ücret ödendiği yolunda basında yer alan iddialar doğru mudur? Yapımcı Tayfun 

Talipoğlu'na yaptırılan program için Kurum tarafından ne kadar ödeme yapılmaktadır? Bu 

iddialar doğru ise söz konusu durum kurum kaynaklarının rasyonel ve mali mevzuata uygun 

kullanılması gereği ile örtüşmekte midir? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.002-031-i3o JV/03/2010 

Konu : Soru önergesi 
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TÜRKİYE RADYO-TELEVÎZYON KURUMU 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Hukuk Müşavirliği 

Sayı :B.02.2.TRT.0.6l.00.00/090.04//$Y3 I$j£j20l0 
Konu : 7/12920 Sayılı Soru önergesi cevabı. 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sayın Bülent ARINÇ) 

İlgi: 10.03.2010 tarih ve B.02.0.002-031/330 sayılı yazı. 

Adana Milletvekili Sayın Hulusi GÜVEL tarafından tevcih edilen 7/12920 esas 
numaralı yazılı soru önergesi ile ilgili Kurumumuz cevabı aşağıda sunulmuştur. 

2002-2010 yılları arasında, yayın hayatına yeni başlayan TV kanallarımız da dahil 
olmak üzere, Kurumumuz tarafìndan toplam 386 firmaya 831 adet program yaptırılmış, bu 
programlar karşılığında Kurum dişi ilgili kişi ve kuruluşlara 256.090.315,00 TL, 5.293.123 
Amerikan Dolan, 9.323.458 Avro ve 97.500 Sterlin ücret ödenmiştir. Söz konusu dönemler 
içerisinde, yapımı Kurumumuz tarafından gerçekleştirilen programlara konuk, yorumcu, 
danışman, muhabir, çevirmen, sunucu ve editör olarak toplam 1981 kişi katılmış, karşılığında 
toplam 6.587.153,00 TL ücret ödemesinde bulunulmuştur. Aynca, aynı dönemler içerisinde, 
toplam 368 firmadan 5063 adet programın lisans hakkı satın alınmış, karşılığında 
23.591.873,00 TL, 69.403.568 $ ve 617.603 Avro ücret Ödenmiştir. 

Yapımcı Tayfun TALİPOĞLU'a yapılan ödeme ile ilgili iddialar gerçeği 
yansıtmamakta olup, ilgiliye yalnızca "Bam Teli" programı için bölüm başına 25.000,00 TL 
ücret ödenmekte, yapım ve yayını Kurumumuz tarafından gerçekleştirilen "Nasılsınız" 
programı için ise herhangi bir ücret ödenmemektedir. /~~N 

Arz ederim. 

12.- Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu 'nun, Edirne 'deki taşkın önleme çalışmalarına ilişkin 
sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı (7/12942) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sayın Prof. Dr. Veysel EROĞLU tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 23/02/2010 

Cemaleddin USLU 

Edirne Milletvekili 
Her yıl olduğu gibi Edirne İlimiz son günlerde de yine sel taşkınları ile basın 

yayın organlarında gündeme gelmektedir.Trakya Bölgesi ve Edirne İlimizde yaşayan 
vatandaşlarımızın büyük çoğunluğunun tarımsal faaliyetlerden geçimlerini 
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sağladıkları gerçeği göz önüne alındığında su taşkıhları en *-$ok "şkıll alanları 
etkilemekte ve çiftçilerimizin bir yıllık emeğinin-.-îiebV - olmasına sebep 
olmaktadır.Yaşanan bu olumsuz durum insanımızı hem ekonomjk^hern de psikolojik 
olarak etkilemekte, arazileri ve evleri sular altında kalan vatandaşlarımızın büyük 
zarara uğramasına sebep olmaktadır.Bu itibarla; 

1-2003 yılı yatırım programında 2007 yılında bitirilmesi pYanlanrhış olan Meriç 
Taşkın önleme projesinin bu güne kadar bitirilemediği ve 2008 yılı yatırım 
programında da bu projenin bitirilme yılının 2011 yılına uzatıldığı görülmektedir. 
İktidara geldiğiniz günden bu yana Meriç, Arda ve Tunca Nehirlerinde taşkın 
önlenmesi amacıyla ne tür yatırımlar yapılmıştır?2010 yılında yapılması planlanan 
yatırımlar İçin ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2-Bu nehir yataklarında döneminizde temizlik, şedde yapımı ve derinleştirme 
yapılmış mıdır? Son su taşkınlarında patlayan şeddeleri, özellikle Eskiköy ovasında 
meydana gelen şedde patlaklarını ne zaman yapmayı planlamaktasınız? 

3-Hem ülke ekonomisi, hem de bölge ekonomisini olumsuz etkileyen su 
taşkınlarının bir daha yaşanmaması için Bakanlık olarak hangi projeleri, ne zaman 
hayata geçirmeyi düşünüyorsunuz?Bakanlığınızca, su taşkınlarının bir daha 
yaşanmaması için hangi tedbirler alınmıştır? 

T.C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği - Bilgi Edinme Birimi 

Sayı : B.lS.O.BHl.O.OO.OO/ölO.Ol-^^ 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

^ . / . ^ O I O 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : TBMM'nin 09.03.2010 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-20027 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan, Edirne Milletvekili Cemaleddin USLU' nun 7/12942 esas 
sayılı yazılı soru önergeleri Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte 
gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

Cevabi yazı 
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1 EDİRNE MİLLETVEKİLİ SAYIN CEMALEDDİN USLU' NUN 
7/12942 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN CEVABI 

SORU 1. 2003 yılı yatırım programında 2007 yılında bitirilmesi planlanmış olan 
Meriç Taşkın önleme projesinin bu güne kadar bitirilemediği ve 2008 yılı yatırım 
programında da bu projenin bitirilme yılının 2011 yılına uzatıldığı görülmektedir. İktidara 
geldiğiniz günden bu yana Meriç, Arda ve Tunca Nehirlerinde taşkın önlenmesi amacıyla ne 
tür yatırımlar yapılmıştır? 2010 yılında yapılması planlanan yatırımlar için ne kadar ödenek 
ayrılmıştır? 

CEVAP 1. 2003-2009 yıllan arasında Meriç, Arda ve Tunca nehirlerinde taşkın 
koruma maksadıyla yapılan işler; 

• 53.510 metre yazlık şedde yükseltilmesi, 11.700 metre kış şeddesi yükseltilmesi, 
• Ergene Nehri ana kolunda idari imkânlarla 100 km yatak ıslahı, 
• Ergene Nehri ana kol üzerinde 10 adet, yan kollarda 20 adet menfez imalatı, 
• Tunca Nehri ana kol ve yan kollarda 12 adet menfez imalatı, 
• Meriç Taşkın Projesinde (2010 yılı fiyatlarıyla) ihale yoluyla 69.657.860-TL, idari 

imkânlarla 30.000.000-TL olmak üzere toplam 99.657.860-TL harcama yapılmışür. 

Aynca, 2003-2009 yılları arasında Meriç taşkınları dışında taşkın koruma maksadıyla 
yapılan diğer işler; 

Edirne'de 20 adet, Kırklareli'nde 13 adet, Tekirdağ'da 15 adet olmak üzere toplam 
48 adet tesis bitirilmiş olup, böylece 13 adet yerleşim yeri ile 4.170 hektar tanm arazisi 
taşkından korunmuştur. 

Küçük Su İşleri kapsamında; taşkın koruma inşaatlarına 2003-2009 yıllan arasında 
2010 yılı fiyatlarıyla ihale yoluyla 4.511.040-TL, idari imkanlarla tahmini 5.000.000-TL 
toplam, 9.511.040-TL harcama yapılmıştır. 

2003-2009 yıllan arasında taşkın koruma maksatlı toplu ve münferit makineli 
çalışmaların yıllara göre dağılımı; 

CİNSİ 2003 2004 2005 2006 2007_j 2008 2009 TOPLAM 

Yatak ıslahıf Km) 92 121 172 154 275 143 136 1093 

Kazı miktarı (m') 3.521.500 4.632.700 1.443.895 2.593.000 2.421.000 1.710.000 1.389.260 17.711.355 
Not: İdari imkânlarla yapılan makineli çalışmaların bedeli 52.956.950- TL'dir. 

2003-2009 yıllan arasında taşkın tesisleri ve çalışmalan için 195.389.669- TL harcama 
yapılmıştır. 

Meriç Taşkın Projesine 2010 yılı yatinm programında 10 Milyon TL ödenek 
ayrılmıştır. 

SORU 2. Bu nehir yataklarında döneminizde temizlik, şedde yapımı ve derinleştirme 
yapılmış mıdır? Son su taşkınlarında patlayan şeddeleri, özellikle Eskikoy ovasında meydana 
gelen şedde patlaklarını ne zaman yapmayı planlamaktasınız? 

CEVAP 2. Meriç Nehri toplam uzunluğu 492 km. olup, 305 km. Bulgaristan 
topraklannda 187 km. ise Türk Yunan sınınnı teşkil etmektedir. Bu sebeple Meriç Nehri 
yatağında ne Türkiye ne de Yunanistan ıslah çalışması yapamamaktadır. Yatak ıslahı 
yapılamaması sebebiyle, DSİ Genel Müdürlüğümüz 1955 yılından bu güne kadar "Kjeri^; 
Taşkın Projesi" adıyla drenaj kanallan ve şeddeler inşa etmiştir. 
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1 Yapılan bu şeddeler neticesinde, Edirne Merkez tlçe başta olmak üzere; İpsala İlçesi 
ve köyler taşkından korunmaktadır. 14-16 Şubatta yaşanan taşkında da yerleşim birimlerine 
su girmemiştir. 

Bu gün itibariyle; şeddelerin bulunduğu zeminlerin batak (çamur) durumda olması, 
topraktaki su muhtevasının yüksek olması ve yapılması gereken şedde dolgularında sıkışma 
problemleri yaşanacağından şedde onarımlarına başlanamamaktadır. 

Son taşkınlarda hasar gören şeddeler, eski köy şeddeleri de dahil olmak üzere, hava 
koşullarının inşaat makinelerinin çalışmasına ve dolgu yapılmasına elverişli duruma hale 
gelmesini müteakiben onanma işlerine başlanacak olup, çeltik ekimi zamanına kadar şedde 
tamirleri tamamlanacaktır. 

SORU 3. Hem ülke ekonomisi, hem de bölge ekonomisi olumsuz etkileyen su 
taşkınlarının bir daha yaşanmaması için Bakanlık olarak hangi projeleri, ne zaman hayata 
geçirmeyi düşünüyorsunuz? Bakanlığınızca, su taşkınlarının bir daha yaşanmaması için 
hangi tedbirler alınmıştır? 

CEVAP 3. Edirne Merkez İlçe, Yıldırım ve Yeniimaret Mahallelerini taşkınlardan 
koruyan toplam uzunluğu 23.779 metre olan kış şeddelerinin yükseltilmesi çalışmaları devam 
etmektedir. 

Ayrıca, İpsala İlçesi ile Ergene ve Meriç Ovalarım Meriç Nehri taşkınlarından koruyan 
ve toplam uzunluğu 6S.27S metre olan İpsala kış şeddesinin yükseltilmesi planlanmaktadır. 
Söz konusu işin planlama çalışmaları devam etmekte olup, etüt ve proje işleri tamamlandıktan 
sonra inşaatı gerçekleştirilecektir. 

13.- Kütahya Milletvekili Alim İşık'ın, DSİ'de çalışan ziraat mühendislerinin bazı sorunlarına 
ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı (7/12944) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA, 

Aşağıda belirtilen sorularımın, Çevre ve Orman Bakanı Sayın Prof.Dr. Veysel EROĞLU 
tarafından yazılı olarak cevaplandınlması için gereğini saygılarımla arz ederim. 

MHP Kütahya Milletvekili 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından, 15/08/2009 tarih ve 27320 sayılı resmi gazetede 
yayımlanarak uygulamaya sokulan "Su Yapılan Denetim Hizmetleri Yönetmeliği"nin 4. 
Maddesi ile 03/02/2010 tarih ve 27482 sayılı resmi gazetede yayımlanan "Su Yapıları 
Denetim Hizmetleri Uygulama Genel Tebliğinin" 6. Maddesinde tanımlanan kilit personel 
içerisinde Ziraat Mühendisleri yer almamaktadır. Bu düzenleme, adı geçen müdürlükte 
sulama yapılan inşaatı geçici ve kesin kabullerinde, kamulaştırma, drenaj, sulama yapıları 
işletme, taşkın tesisleri etüd ve projelendirilmesi vb. gibi önemli işlerde yıllardır sorumluluk 
alan çok sayıdaki Ziraat Mühendisine haksızlık yapıldığı ve bu meslek grubuna mensup 
insanlarımızı derinden yaraladığı yönünde değerlendirmelere neden olmuştur. Bu konuyla 
ilgili olarak; 

1. Halen DSİ Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapan 
mühendislerin meslek gruplarına göre dağılımları nasıldır? 
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T.C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği - Bilgi Edinme Birimi 

Sayı :B.18.O.BHİ.0.OO.0O/61O.01-iM 06./.4./2O1O 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : TBMM'nin 09.03.2010 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-20027 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alman, Kütahya Milletvekili Alim IŞIK' in 7/12944 esas sayılı yazılı 
soru önergeleri Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

Cevabi yazı 
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2. DSt'de görevli Ziraat Mühendislerinin ağırlıklı olarak görevlendirildiği çalışma 
alanları hangileridir? Bu alanlar ile adı geçen yönetmelikte yer alan hizmetler arasında 
önemli farklılıklar var mıdır? 

3. Ziraat Mühendislerinin adı geçen yönetmelikte ve tebliğde yer alan kilit personel 
grubu içerisine alınmamasının gerekçeleri nelerdir? 

4. Düzenleme bu haliyle Ziraat Mühendisliği mesleğine bilinçli olarak yapılmış bir 
haksızlık olarak değerlendirilebilir mi? 

5. Ziraat Mühendislerinin de kilit personel grubu içine alınmasını sağlayacak yeni bir 
düzenleme yapılması sağlanabilir mi? 

6. Yeni düzenleme konusunda Bakanlığınızca yürütülen bir çalışma var mıdır? Varsa 
çalışma ne aşamadadır? 
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KÜTAHYA MİLLETVEKİLİ SAYIN ALİM IŞIK' IN 
7/12944 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NTN CEVABI 

SORU 1. Halen DSİ Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapan 
mühendislik meslek gruplarına göre dağılımları nasıldır? 

CEVAP 1. DSİ Teknik Personeli Branşlarına göre merkez ve taşra dağılımı; 
KARİYER MERKEZ TAŞRA TOPLAM 

İnşaat Yük. Müh. Müh. 244 1002 1246 
MakinaYük. Müh. Müh. 85 392 477 
Elektrik Yük. Müh. Müh. 20 57 77 
Elektronik Yük. Müh. Müh. 26 76 102 
Maden Yük. Müh. Müh. 10 62 72 
Mimar Yük. Müh. Müh. 9 25 34 
Meteoroloji Yük. Müh. Müh. 26 69 95 
Fizik Yük. Müh. Müh. 19 5 24 
Kimya Yük. Müh. Müh. 17 46 63 
Harita Yük. Müh. Müh. 32 173 205 
Endüstri Yük. Müh. Müh. 2 9 11 
Ziraat Yük. Müh. Müh. 127 528 655 
Orman Yük. Müh. Müh. 6 26 32 
Jeoloji Yük. Müh. Müh. 72 307 379 
Jeofizik Yük. Müh. Müh. 12 4 8 1 60 
Matematik Yük. Müh. Müh. 5 6 11 
Çevre Yüksek Müh. Müh. 28 54 82 
Metalürji Müh. 2 5 7 
Su Ürünleri Müh. 1 19 20 
Bilgisayar Yük. Müh. Müh. 8 35 43 
Şehir Plancısı 3 0 3 
MÜHENDİS TOPLAMI 754 2944 3698 
Lisansiyerler 31 17 48 
Teknikerler-Yük. Teknikerler 49 597 646 
Teknisyenler 111 261 372 
TOPLAM 191 875 1066 
GENEL TOPLAM 945 3819 4764 

SORU 2. DSİ' de görevli Ziraat Mühendislerinin ağırlıklı olarak görevlendirildiği çalışma 
alanları hangileridir? Bu alanlar ile adı geçen yönetmelikte yer alan hizmetler arasında önemli 
farklılıklar var mıdır? 

SORU 3. Ziraat Mühendislerinin adı geçen yönetmelikte ve tebliğde yer alan kilit personel grubu 
içerisinde alınmamasının gerekçeleri nelerdir? 

CEVAP 23. Genel Müdürlüğümüzde; ziraat mühendisleri, İşletme ve Bakım Dairesi 
Başkanlığında Su Yapılan ile alakalı inşaatı tamamlanmış projelerin işletme ve bakım 
hizmetleri, Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığımızda ise Su Yapılan ile alakalı yapılacak inşaat 
projelerinin yapımına esas olmak üzere; tarımsal ekonomi, toprak ve drenaj raporlannm 
hazırlanmasına yönelik çalışmalarda görevlendirilmektedirler. 

SORU 4. Düzenleme bu haliyle Ziraat Mühendisliği mesleğine bilinçli olarak yapılmış 
bir haksızlık olarak değerlendirilebilir mi? 

SORU 5. Ziraat Mühendislerinin de kilit personel grubu içine alınmasını sağlayacak 
yeni bir düzenleme yapılması sağlanabilir mi? 

CEVAP 4,5. Yönetmelik gereğince; ziraat mühendisliğine yönelik yapılmış her hangi bir 
haksızlık söz konusu değildir. Yukarıdaki tablodan da görüldüğü üzere toplam 3698 mühendisin 
655' i ziraat mühendisidir. / -

SORU 6. Yeni düzenleme konusunda Bakanlığınızca yürütülen bir çalışma var mıdır? % 
Varsa çalışma ne aşamadadır? 

CEVAP 6. Yönetmelikle alakalı yeni bir çalışma yoktur. 
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14.-Sinop Milletvekili Engin Altay 'ın, Boyabat 'ta afet konutu yapımı işine ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in cevabı (7/13006) 

01.03.2010 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını arz ederim. 

" Engin ALTAY 
Sinop Milletvekili 

Afet işleri Genel Müdürlüğünün talebiyle Sinop ili Boyabat ilçesi Yukarı Seyricek Köyü ile 

Durağan İlçesi Orta Köyünde 30.07.2007 tarihinde yaşanan afet ( yangın) sonucu Başbakanlık Toplu 

Konut İdaresi tarafından Yukarı Seyricek Köyünde 49, Orta Köyünde 25 adet afet konutun yapılması 

planlanmış ve ihaleye çıkarılmıştır. TOKİ tarafından 02.12.2008 tarihinde yapılan ilk ihaleye iki firma 

girmiş ve firmalardan birisi 5.200.000 TL diğeri 5.700.000 TL teklif vermiştir. Bu ihale iptal edilmiş, 

02.07.2009 tarihinde yapılan ikinci ihaleye giren firma 4.887.000 TL teklif vermiş bu' ihalede iptal 

edilmiştir. Daha sonra 31.07.2009 tarihinde davet usulüyle aynı iş 6.800.000 TL'lik bedelle başka bir 

firmaya verilmiştir. 

1. TOKİ tarafından yapılan ilk iki ihalenin iptal edilmesinin temel gerekçesi nedir? 

2. TOKİ'nin ilk iki ihalede verilen teklifi ret etmesinin temel gerekçesi kamu menfaatinin 

sağlanması görüşünde ise, aynı kuruluşça aynı işin 2 Milyon TL fazla bedelle başka bir 

firmaya verilmesi hangi kamu menfaati ile açıklanabilir? 

3. Bu ihaleyi iptal etmeyi düşünüyor musunuz? 

T.C 
DEVLET BAKANI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı : B.02.0.001/ • a - ' r * 
Konu: Soru Önergesi Q 6 Nisan 2010 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ÎLGİ : 15.03.2010 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/13006-20864/43574 sayılı 
yazınız. 

Sinop Milletvekili Sn. Engin ALTAY'ın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 7/13006 sayılı 
yazılı soru önergesine verilen cevap ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. y£f y V 

'CenfilÇİÇEH 
Devlet Bakanı ve 

Ek-1 adet soru önergesi cevabı Başbakan Yardrmcısı 
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Bilgilerinize arz ederim. 

Ek: Soru önergesi Cevabı ve Ekleri. 

Sinop Milletvekili Sayın Engin ALTAY'ın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 
7/13006 sayılı yazılı soru önergesine verilecek cevaba esas Toplu Konut İdaresi 
Başkanlığı 'mn görüşü aşağıda yer almaktadır. 

SORU: Afet İşleri Genel Müdürlüğü'nün talebiyle Sinop ili Boyabat İlçesi Yukarı 
Seyricek Köyü ile Durağan İlçesi Orta KöyÜ'nde 30.07.2007 tarihinde 
yaşanan afet (yangın) sonucu Başbakanlık Toplu Konut İdaresi tarafından 
Yukarı Seyricek Köyü'nde 49, Orta Köyü'nde 25 adet afet konutunun 
yapılması planlanmış ve ihaleye çıkarılmıştır. TOKt tarafından 02.12.2008 
tarihinde yapılan ilk ihaleye, iki firma girmiş ve firmalardan birisi 
5.200.000TL., diğeri 5.700.000TL. teklif vermiştir. Bu ihale iptal edilmiş, 
02.07.2009 tarihinde yapılan İkinci ihaleye giren firma 4.887.000 TL. teklif 
vermiş, bu ihale de iptal edilmiştir. Daha sonra, 31.07.2009 tarihinde davet 
usulüyle aynı iş 6.800.000TL.'Iik bedelle başka bir firmaya verilmiştir. 

1. TOKİ tarafından yapılan ilk iki ihalenin iptal edilmesinin temel gerekçesi nedir? 
2. TOKİ'nin ilk iki ihalede verilen teklifi ret etmesinin temel gerekçesi kamu 

menfaatinin sağlanması görüşünde ise, aynı kuruluşça aynı işin 2Milyon TL.fazla 
bedelle başka bir firmaya verilmesi hangi kamu menfaati ile açıklanabilir? 

3. Bu ihaleyi iptal etmeyi düşünüyor musunuz? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 

Sayı : B.02.1.KNT.0.65.03.00/610- 3oî_ 
Konu: Soru önergesi Hk. 

01.04.2010* 2 2 8 9 0 

DEVLET BAKANLIĞI VE 
BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 

(Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Cemil ÇİÇEK) 

İlgi: 26.03.2010 tarih ve B.02.0.001/229 sayılı yazınız. 

Sinop Milletvekili Sayın Engin ALTAY'ın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ve 
Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlıklan koordinatörlüğünde 
cevaplandın İmasını istediği, ilgide kayıtlı 7/13006 sayılı soru önergesine ilişkin olarak 
hazırlanan İdaremiz görüşü yazımız ekinde sunulmaktadır. 
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CEVAP: Bilindiği üzere, 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 tarafìndan dar ve orta gelirli vatandaşların konut ihtiyacının 
karşılanması amacıyla ülke genelindeki geniş çaplı "konut seferberliği" 
sürdürülmektedir. 

İdare uygulamaları kapsamında, Sinop Seyricek 49 Adet Afet Konutu, Sinop 
Ortaköy 25 Adet Afet Konutu İnşaatları İle Adaiçi Altyapı, Genel Altyapı Ve 
Çevre Düzenlemesi İşleri hakkında; 

Sinop Seyricek 49 Afet Konutu ile Sinop 25 Adet Afet Konutuna ait ihaleler TOKİ 
tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre yapılmıştır. Söz 
konusu afet konutlarının sorunsuz olarak hak sahiplerine teslim edilmesi için 
20/11/2007 tarih ve 19614 sayılı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet işleri Genel 
Müdürlüğü yazışma istinaden, yangın afetinde zarar gören evlerin 4734 sayılı 
Kamu İhale Kanunu, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, Kamu İhale 
Genel Tebliği'ne göre ihaleler gerçekleştirilmiştir. 

1. ihale sürecinde, komisyonca 4734 Kamu İhale Kanunun İdarelerce uyulması 
gereken diğer kurallar başlıklı Madde 62. maddesinin d) bendine göre 2. isteklinin 
vermiş olduğu teklifin; yaklaşık maliyetin üstünde olmasından dolayı İhale iptal 
edilmiş olup, yaklaşık maliyetin tekrar gözden geçirilmesi gerektiği hasıl olmuştur. 

İlk ihalede hazırlanan yaklaşık maliyet tekrar kontrol edildiğinde ve zemin etüd 
raporlarının incelenmesi sonucunda bina yerleşimlerinin kumlu ve killi 
zeminlerden oluştuğu, 1,3 metreye kadar sıyırma ve 0,30 cm'lik granüler malzeme 
serilerek sıkıştırılmak suretiyle zemin iyileştirme ve yol temellerinin oluşturulması 
için gerekli görülen kontrollü dolgu eklenmiştir. Alan büyümüştür. 

Aynca, altyapı projelerinde yapılan revizyon dolayısıyla genel altyapı maliyetleri 
artmış, bu doğrultuda nakliye bedeli de yeniden değerlendirilmiştir. 

Sinop Seyricek ile Ortaköy'deki afet konutlarının yapılacağı arazinin eğimli ve 
engebeli oluşu, bina girişi ile arka cephe arasında 2 mt. ila 5 mt. arası kot farkı 
oluşmakta ve arazide bol miktarda istinat imalatı çıkmaktadır. 

Bu hususlar dikkate alınarak aynca 2009 fiyatlan ile birlikte Yaklaşık Maliyet 
güncellenerek 2. ihaleye çıkılmıştır. 

2.1hale sürecinde ihaleye; bir firma tarafından teklif verilmiştir. İhaleye katılan 
firmanın ekonomik ve mali yeterlik kriterleri olan gelir tablosunun dosyasında 
olmaması nedeniyle değerlendirme dışı kalması ve İdarenin, Kanunun Temel 
İlkeler başlıklı 5. maddesi 1. fıkrasında belirtilen sorumluluğunu yerine 
getiremeyeceği kanaatine vanldığmdan, Kamu İhale Kanununun 39. maddesi 
uyarınca ihale iptal edilmiştir. 
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Söz konusu Firmanın değerlendirme dışı kalmaması durumunda bile 09.01.2009 
tarih ve 27105 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliği'ne 
göre Aşm Düşük Teklif sorgulama kriterine göre sınır değerinin altında kaldığı da 
bir gerçektir. Her halükarda 2. ihalenin İptal edilmesinin kaçınılmaz olduğu 
görülmektedir. 

İlk 2 ihale sonucunda, Sinop Seyricek 49 Adet Afet Konutu, Sinop Ortaköy 25 
Adet Afet Konutu İnşaatlan İle Adaiçi Altyapı, Genel Altyapı ve Çevre 
Düzenlemesi İşleri ile ilgili olarak daha fazla zaman kaybı olmaması, aradan 8 ay 
geçmesi nedeni ile bir daha riske aülmaması için işin aciliyetine binaen, 4734 
sayılı Kamu İhale Kanunun 21/b maddesine göre ihaleye tekrar çıkılmış ve ihale 
sonuçlandırılmıştır. 

Sonuç olarak: 20/11/2007 tarih ve 19614 sayılı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 
Afet işleri Genel Müdürlüğü yazışma istinaden Yangın afetinde zarar gören evlerin 
4734 sayılı Kamu ihale Kanunu, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, 
Kamu İhale Genel Tebliği'ne göre ihaleler gerçekleştirilmiştir. 

15.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, Elbistan'daki TOKİ konutlarının 
yönetimi ile TOKİ'nin konut üretimi ve satışına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in cevabı (7/13013) 

Seçim bölgem Kahramanmaraş/Elbistan İlçesindeki TOKİ Konutlarında yaşanan 
sorunlarla ilgili sorumun Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

1- Elbistan llçesi'ndeki TOKİ Konutlarında burada ikamet eden sakinler yerine 
Ankara'dan yönetici atandığı doğru mudur? Doğruysa gerekçesi nedir? Süresi ne 
kadardır? Herhangi bir süre sınırlaması bulunmakta mıdır? Atanan kişilerin evsafı 
nedir, bunlar kamu görevlileri midir, yoksa hangi kriterlere istinaden 
görevlendirilmişlerdir? 

2- Bu uygulama yerine ikamet edenler içinden bir yönetici atanması/seçilmesi usulü 
sizce de uygun değil midir? Gerekçenizi açıklar mısınız? 

3- Benzer uygulamalar diğer TOKİ Konutlarında da yapılmakta mıdır? TOKt 
Konutlanna yönetici atanma usulünü açıklar mısınız? 

4- TOKİ Konutlarında oturan sakinlerin ödemekle yükümle bulundukları aidatlar nasıl 
tespit edilmektedir. Elbistan örneğindeki vatandaşlarımız aidatların yüksekliğinden 
şikâyet etmektedirler. Bu konuda bir düzenleme yapmayı düşünüyor musunuz? 

5- Satılamayan dairelerin aidatları TOKİ tarafından mı karşılanmaktadır? En azından 
belirli bir oranda satış rakamına veya ikamet adedine ulaşmamış konutların açılması, 
burada oturan/oturacak vatandaşları mağdur etmekte midir? Bu konuyla ilgili bir 
düzenleneme yapmayı düşünüyor musunuz? 

6- TOKİ'nin Türkiye genelinde tamamladığı projelerden satılmayan konut sayısı ne 
kadardır? Satılmayan konutları yer ve sayı olarak ayrı ayrı açıklar mısınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
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7- Elde kalan konutlarla ilgili olarak, talep toplanmadan yapılan bu konutların 
satılmaması sonucu kamu zararı oluştuğunu düşünüyor musunuz? 

8- Bir yerleşim yerine TOKÎ tarafından konut yapılmasında kıstas nedir? Konut yapma 
kararını TOKl kendi projeksiyon ve planlamaları sonucu mu kararlaştırmakta, bu 
konuda siyasi talep ve baskılar rol oynamakta mıdır? 

9- TOKÎ'nin dar gelirli vatandaşlarımıza yönelik konut yapımı yanında orta ve üst gelir 
grubuna yönelik de konut yaptığı bilinmektedir. Bu husus TOKÎ'nin' görev alanına 
uygun mudur? Orta ve üst gelir grubuna yönelik olarak yapılan konut sayısı ve 
yerlerini ayrı ayrı açıklar mısınız? 

10-TOKl konutları maliyet fiyatlarının ne kadar «zerinde bir fiyatla vatandaşlarımıza 
satmaktadır? Arsa bedelinin hazineden karşılandığı düşünüldüğünde konut fiyatları 
piyasa fiyatlarının üzerinde değil midir? Bu konudaki görüşünüzü varsa örnekleriyle 
açıklar mısınız? 

İLGİ : 15.03.2010 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/13013-20909/43628 sayılı 

Kahramanmaraş Milletvekili Sn. Mehmet Akif PAKSOY'un Sayın Başbakanımıza tevcih 
ettiği 7/13013 saydı yazılı soru önergesine verilen cevap ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

T.C 
DEVLET BAKANI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı : B.02.0.001/^ f c ' 2 -
Konu: Soru önergesi 

0 6 »san 2010 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

yazınız. 

\ 

Ek-1 adet soru önergesi cevabı 
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Ek: Soru önergesi Cevabı ve Ekleri. 

Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mehmet Akif PAKSOY'un 
Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 7/13013 sayılı yazılı soru önergesine verilecek cevaba esas 
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 'nın görüşü aşağıda yer almaktadır. 

SORULAR: 

1- Elbistan İlçesindeki TOKİ Konutlarında burada ikamet eden sakinler yerine 
Ankara'dan yönetici atandığı doğru mudur? Doğruysa gerekçesi nedir? Süresi 
ne kadardır? Herhangi bir süre sınırlaması bulunmakta mıdır? Atanan kişilerin 
evsafı nedir, bunlar kamu görevlileri midir, yoksa hangi kriterlere istinaden 
görevlendirilmişlerdir? 

2- Bu uygulama yerine ikamet edenler içinden bir yönetici atanması/seçilmesi usulü 
sizce de uygun değil midir? Gerekçenizi açıklar mısınız? 

3- Benzer uygulamalar diğer TOKİ Konutlarında da yapılmakta mıdır? TOKİ 
Konutlarına yönetici atanma usulünfl açıklar mısınız? 

4- TOKİ Konutlarında oturan sakinlerin ödemekle yükümlü bulundukları aidatlar 
nasıl tespit edilmektedir. Elbistan örneğindeki vatandaşlarımız aidatların 
yüksekliğinden şikayet etmektedirler. Bu konuda bir düzenleme yapmayı 
düşünüyor musunuz? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 

Sayı : B.02.1.KNT.0.65.03.00/610- 3 o \ 
Konu: Soru önergesi Hk. 

02.04.2010* 2 3 0 6 7 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Cemil ÇİÇEK) 

ligi: 26.03.2010 tarih ve B.02.0.001/228 sayılı yazınız. 

Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mehmet Akif PAKSOY'un Sayın Başbakanımıza 
tevcih ettiği ve Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlıkları koordinatörlüğünde 
cevaplandınlmasını istediği, ilgide kayıtlı 7/13013 sayılı soru önergesine ilişkin olarak 
hazırlanan İdaremiz görüşü yazımız ekinde sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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5- Satılamayan dairelerin aidatları TOKİ tarafından mı karşılanmaktadır? En 
azından belirli bir oranda satış rakamına veya ikamet adedine ulaşmamış 
konutların açılması, burada oturan/oturacak vatandaşları mağdur etmekte 
midir? Bu konuyla ilgili bir dOzenleme yapmayı düşünüyor musunuz? 

6- TOKİ'nin Türkiye genelinde tamamladığı projelerden satılmayan konut sayısı ne 
kadardır? Satılmayan konutları yer ve sayı olarak ayrı ayrı açıklar mısınız? 

7- Elde kalan konutlarla ilgili olarak, talep toplanmadan yapılan bu konutların 
satılmaması sonucu kamu zararı oluştuğunu düşünüyor musunuz? 

8- Bir yerleşim yerine TOKİ tarafından konut yapılmasında kıstas nedir? Konut 
yapma kararını TOKİ kendi projeksiyon ve planlamaları sonucu mu 
kararlaştırmakta, bu konuda siyasi talep ve baskılar rol oynamakta mıdır? 

9- TOKİ' nin dar gelirli vatandaşlarımıza yönelik konut yapımı yanında orta ve üst 
gelir grubuna yönelik de konut yaptığı bilinmektedir. Bu husus TOKİ'nin görev 
alanına uygun mudur? Orta ve üst gelir grubuna yönelik olarak yapılan konut 
sayısı ve yerlerini açıklar mısınız? 

10-TOKİ konutları maliyet fiyatlarının ne kadar üzerinde bir fiyatla 
vatandaşlarımıza satmaktadır? Arsa bedelinin Hazineden karşılandığı 
düşünüldüğünde konut fiyatları piyasa fiyatlarının üzerinde değil midir? Bu 
konudaki görüşünüzü varsa örnekleriyle açıklar mısınız? 

CEVAP: Bilindiği üzere, 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 genelindeki geniş çaplı "konut seferberliği" 
sürdürülmektedir. 

TOKİ tarafından inşa edilen ve geçici kabulü yapılarak teslim edilen konutlar uzun 
vadeli olarak satılmakta olup, borç bitiminde tapu devri yapılabilmektedir. Bu 
dönem zarfında konutların mülkiyeti, İdare uhdesinde bulunmakta ve 634 sayılı 
Kat Mülkiyeti Kanunun 34. maddesinde "anagayrimenkulün bütün bölümleri bir 
kişinin mülkiyetinde ise malik kanunen yönetici durumundadır." denilmektedir. 

Bu kapsamda; gerek Gayrimenkul Saüş Sözleşmesi'nin ilgili maddesi, yönetim 
planı ve gerekse 634 sayılı Kat Mülkiyet Kanunu'mm 27. Maddesinde "Ana 
Gayrimenkul, kat malikleri kurulunca yönetilir ve yönetim tarzı kanunların 
emredici hükümleri saklı kalmak şartıyla, bu kurul tarafından kararlaştırılır." hükmü 
gereği, mülkiyet sahibi olarak İdare tarafından kendi personeli arasından Geçici 
Yönetim ve Denetim Kurulları oluşturulmaktadır. 

Ayrıca, konut alıcıları ile imzalanan Gayrimenkul Satış Sözleşmesinin Yönetim ve 
Ortak Giderler başlıklı 6. maddesinde, "Kat Mülkiyeti Kanunu (KMK) ve Yönetim 
Planına göre gerekli organlar oluşuncaya kadar öngörülen geçiş döneminde 
Gayrimenkul'ün bulunduğu yapı ve sitedeki ortak yer ve tesisler İdare tarafından 
yönetilebileceği gibi yönetim, bir veya daha fazla sayıda gerçek veya tüzel kişiye 
de devredebilir" denilmektedir. Yine, 634 Sayılı K.M.K. gereği İdare personeli 
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arasından oluşturulan Denetim Kurulunca, Geçici Yönetimin harcamaları bütçeye 
ve usulüne uygunluğu bakımından her 3 ayda bir denetlenerek, denetim raporları 
İdare bilgisine sunulmaktadır. Söz konusu geçici yönetim kurulunca Geçici 
Yönetim süresi sonunda hak sahiplerine TOKİ tarafından verilecek vekalet ve yine 
İdare gözetiminde yapılacak seçimler sonucunda, konut kullanıcılarının kendi 
aralarından oluşacak olan yeni yönetime her türlü bilgi ve belgelerle birlikte devir 
teslim yapılacaktır. 

Soru önergesine konu Kahramanmaraş Elbistan Toplu Konutları Projesi 
kapsamındaki konutlara ilişkin geçici yönetim, İdarenin 23.06.2009 tarih ve 2926 
sayılı Başkanlık Olur'u ile oluşturulmuş ve 06.07.2009 tarihli ve 3185 sayılı 
Başkanlık Olur'u ile 01.07.2009 - 30.06.2010 dönemine ilişkin Ortak Gider Aidat 
ve İşletme Bütçesi uygulamaya konulmuştur. 

Başkanlık Makam onayı ile İdare personeli arasından oluşturulan Geçici Yönetim 
Kurulunca alman kararlar doğrultusunda, geçiş döneminde yönetim faaliyetleri 
Geçici Yönetim tarafından 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa uygun olarak 
hazırlanan ve İdarece onaylanan bütçe doğrultusunda faaliyetler sürdürülmekte ve 
yazıda bahsi geçen aidat ve gider kalemleri yine aynı bütçe kapsamında 
belirlenmektedir. Belirlenen aidat tutarları, her projenin gerek bölgesel ve gerekse 
diğer özellikleri (konut tipi, büyüklüğü, iklimsel faktörler vb.) doğrultusunda farklı 
olabilmekte olup, tahmini bütçelerde öngörülemeyen bazı olumlu ve olumsuz 
faktörlerle birlikte bütçe ve aidat kalemleri vatandaşlardan gelen talepler 
doğrultusunda tekrar gözden geçirilerek revize edilebilmekte veya dönem sonunda 
hazırlanan yeni bütçelerde buna göre bazı değişiklikler yapılabilmektedir. 

Diğer yandan, yapımları tamamlanarak İdarece satışa sunulan TOKİ projelerinde 
satılamayan dairelere ilişkin aidat ve yakıt bedelleri İdaremizce istenilen bilgi ve 
belgelerin sunulması halinde ödenebilmektedir. Halen birçok projede kullanıma 
açılan bloklarda ve ticaret merkezlerinde satılamayan konut ve işyerlerine ait aidat 
ve yakıt bedelleri ödenmektedir. 

TOKİ projelerinde geçici yönetim kurulması veya kurulan bir geçici yönetimin 
süresinin ne kadar olacağı; şahıslatın veya firmaların menfaatlerine göre değil, 
tamamıyla kamu menfaatleri doğrultusunda ve ilgili projenin her yönüyle 
özellikleri göz önünde bulundurulmak suretiyle belirlenmektedir. Bu bakımdan, 
yurt çapında yapımı tamamlanan TOKİ projelerinden hangilerine geçici yönetim 
kurulacağı, hangilerinde ise İdaremiz gözetiminde ve konut alıcıları arasında 
düzenlenecek seçimlerle sivil yönetimler oluşturulacağı, İdaremizce tamamen 
objektif kıstaslarla belirlenmektedir. 

TOKİ'nin Türkiye genelinde tamamladığı projelerden satılamayan konut sayısı 
dağılımı Ek'te sunulmaktadır. (Ek-1.) 

İdaremizce iller bazında yapılan talep analizleri doğrultusunda üretilen konutlardan 
satışı gerçekleşmeyenlerin fiyatları; genel giderler ve genel riskler düşünülerek, altı 
aylık dönemlerle, mevcut piyasa içindeki değer kaybım engellemek doğrultusunda 
güncellenmektedir. Bu sayede konutların değer kaybı engellenirken, satış yöntem 
ve koşullarında yapılan iyileştirmelerle, satılabilirlik potansiyeli artırılarak, kamu 
zararı engellenmektedir. 

İdaremizce gerçekleştirilen toplu konut projeleri, ilgili Valilik, Kaymakamlık, 
Belediye Başkanlıkları tarafından, İdaremize yapılan taleplerin, İdaremizin kendi 
projeksiyon ve planlamaları doğrultusunda değerlendirilmesi sonucunda 
yapılmaktadır. 
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Bilindiği üzere, yapılan sosyal konutlar da dahil olmak üzere TOKİ tarafından 
gerçekleştirilen tüm yatırımlar bütçeden pay alınmadan, İdarenin kendi kaynağım 
kendi üretmesi ile yapılabilmektedir. Bu kapsamda, İdaremiz tarafından, ağırlıklı 
olarak İstanbul ve Ankara gibi büyük kent merkezlerinde "Arsa Satışı Karşılığı 
Gelir Paylaşımı" projeleri ile orta ve üst gelir grubuna yönelik konut üretimi 
yapılmaktadır. 

İdaremiz tarafından bugüne kadar "Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı" yöntemi 
ile ihale edilen projelerin dökümü ekli listede sunulmaktadır. (Ek-2.) 

İdaremiz konutları, maliyet fiyatı üzerinden satışa sunulmakta olup, Elbistan 
Projesinde Müşavirlik Bedeli, Genel Altyapı ve çevre Düzenleme Bedeli, 
Şadırvan, 24 Derslikli İlköğretim Okulu ve Bekçi Kulübesi toplam harcamalara 
dahil edilmemiştir. 

T.C.BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 
PROJE STOK DURUMU 

PROJE ADI STOK ADEDİ 
ADANÂKARAİSALI 1. ETAP 8 
ADANA KARAİSALI 2. ETAP 96 
ADANA KARGAKEKEÇ 13 
ADANA KOZAN 1 
ADANA KOZAN 1. ETAP 2 
ADANA SEYHAN GÜRSELPAŞA 1. ETAP 42 
ADANA SEYHAN SARIHULAR 1. ETAP 4 
ADANA SEYHAN ZİNCİRLİBAGLAR 1. ETAP 159 
ADANA SEYHAN ZİNCİRLİBAGLAR 1 .ETAP 167 
ADANA YOREĞİR AKSANTAŞ 1 .ETAP 215 
ADANA YÜREĞİR KÖPRÜLÜ MAH 1. ETAP 6 
ADANA YÜREĞİR SOFULU 3 
ADAPAZARI AYÇİÇEĞİ VADİSİ 299 
ADIYAMAN BESNİ 2. ETAP 7 
ADIYAMAN MERKEZ ESENTEPE 1 .BÖLGE 1 
AFYON BOLVADİN 3 
AFYON DİNAR 1. ETAP 1 
AFYON EMİRDAĞ 4 
AFYON MERKEZ 1 
AFYON MERKEZ 2. ETAP 11 
AĞRI PATNOS 92 
AKSARAY MERKEZ ZAFER MH. 3. ETAP 2 
AMASYA MERZİFON 1. ETAP 4 
AMASYA MERKEZ 18 
AMASYA MERKEZ AGG 7 
AN K. KUZEY POLALI 1.ETAP 4 
ANK. KUZEY POLALI 1.ETAP ALT GELİR 1 
ANKARA ALTINDAĞ GÜLTEPE 1. ETAP 25 
ANKARA AYAŞ 56 
ANKARA ELMADAĞ 6 
ANKARA ELMADAĞ 1. ETAP 141 
ANKARA GÖLBAŞI ÖRENCİK 1-4.BÖLGE 27 
ANKARA GÜDÜL 12 
ANKARA KIZILCAHAMAM 1. ETAP 11 
ANKARA MAMAK 2. ETAP 143 
ANKARA MAMAK YATIKMUSLUK 1. ETAP 33 
ANKARA MERKEZ PROTOKOL YOLU 4. BÖLGE 60 
ANKARA POLATL11. ETAP 1 
ANKARA SİNCAN YENİKENT ALT GELİR 11 
ANKARA SİNCAN YENİKENT YOKSUL 13 
ANKARA TBMM ESKİ LOJMANLARI 2 
ANKARA TEMELLİ 1. ETAP 55 
ANKARA TURKUAZ VADİSİ 502 
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ANTALYA KEPEZ 2. BÖLGE 
ANTALYA KEPEZ GECEKONDU DÖNÜŞÜM 1. BÖLGE 
AYDIN MERKEZ 1. ETAP 
BALIKESİR BANDIRMA İLÇESİ EDİNCİK 1. ETAP 
BALIKESİR BANDIRMA KAYACIK 1. ETAP 
BALIKESİR EDREMİT İBRAHİMCE 1. ETAP 
BALIKESİR MERKEZ 2.ETAP 
BALIKESİR MERKEZ AYŞEBAC11.BÖLGE 
BALIKESİR MERKEZ YOKSUL 
BARTIN 1.ETAP 
BARTIN 2. ETAP 
BATMAN KUYUBAŞI 3.BÖLGE AFET KONUT 
BATMAN KUYUBAŞI AFET 3.ETAP 
BİLECİK ALT GELİR 136 KONUT 
BİLECİK MERKEZ 1. ETAP 
BİLECİK MERKEZ 2.ETAP 
BİNGÖL KARLIOVA AFET KONUTLARI 
BİTLİS BİTLİS TATVAN 2.ETAP 
BİTLİS-RAHVA 2. ETAP 
BOLU MERKEZ KARAKÖY 1. ETAP 
BURDUR BUCAK 
BURSA HAMİTLER 1. ETAP 
BURSA ORHANGAZİ 3. ETAP 
BURSA OSMANGAZİ YUNUSELİ 
BURSA YILDIRIM AKÇAĞLAYAN 
ÇORUM MERKEZ 
ÇORUM MERKEZ ALT GELİR 
ÇORUM MERKEZ YOKSUL 
DENİZLİ ÇAL 1. ETAP 
DENİZLİ HONAZ 
DENİZLİ IRLIGANLI 
DENİZLİ KURUDERE 3. ETAP 
DİYARBAKIR LİCE 
DİYARBAKIR MERKEZ ÜÇKUYULAR 2. ETAP 
DİYARBAKIR SİLVAN 1. ETAP 
DİYARBAKIR ŞİLBE 1.ETAP 
DİYARBAKIR ÜÇKUYULAR 1.ETAP 
DİYARBAKIR ÜÇKUYULAR 3.ETAP 
DİYARBAKIR ÜÇKUYULAR 4. ETAP 
DÜZCE MERKEZ KAZUKOĞLU 
DÜZCE MERKEZ METEK PROJESİ 
EDİRNE İPSALA 
EDİRNE MERKEZ FIRINLARSIRTI 1. ETAP 
ERZİNCAN ÜZÜMLÜ 
ERZURUM AŞKALE YENİKÖY 
ERZURUM AŞKELİ KANDİLLİ 
ERZURUM PALANDÖKEN YILDIZKENT 1. BÖLGE 
ESKİŞEHİR ÇANKAYA VADŞEHİR 3. ETAP 
ESKİŞEHİR ODUNPAZARI YOKSUL 
ESKİŞEHİR TEPEBAŞIAŞAÖISÖĞÜTÖNÜ 
ESKİŞEHİR VADİŞEHİR 1072 İLE ERTUĞRULGAZİ MH. 
GAZİANTEP BEYLERBEYİ 
GAZİANTEP ÇIKSORUT 1. ETAP 
GAZİANTEP İSLAHİYE 
GAZİANTEP ŞAHİNBEY SERİNEVLER PERİLİ KAYA 
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL 
GİRESUN ŞEBİNKARAHİSAR 
HATAY DÖRTYOL 
HATAY MERKEZ GÜNYAZI 
İSPARTA MERKEZ ALİ KÖY 
İSTANBUL BAHÇEŞEHİR 4. BÖLGE (MANOLYA EVLERİ) 
İSTANBUL BAHÇEŞEHİR 5. BÖLGE (UPHILL COURT) 
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR AYAZMA 
İSTANBUL HALKALI 
İSTANBUL HALKALI 6. BÖLGE 
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İSTANBUL HALKALI 7. BÖLGE 
İSTANBUL HALKALI GECEKONDU DÖNÜŞÜM 
İSTANBUL PENDİK 
İSTANBUL TAŞOLUK AGG 
İSTANBUL TUZLA 1. ETAP 
İZMİR ALİAĞA 
İZMİR MENEMEN ASARLIK 
İZMİR TİRE 
KAHRAMANMARAŞ AFŞİN 1. ETAP 
KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN 
KAHRAMANMARAŞ MERKEZ SERİNTEPE 1. BÖLGE 
KARABÜK MERKEZ CEVİZLİDERE 1. BÖLGE 
KAYSERİ MELİKGAZİ 5.ETAP 
KAYSERİ MERKEZ 6.BÖLGE 
KAYSERİ MERKEZ 7. BÖLGE 
KIRIKKALE YAHŞİYAN 2. ETAP 
KIRKLARELİ MERKEZ 
KİLİS MERKEZ 2. ETAP 
KOCAELİ BEKİRPAŞA 
KOCAELİ GEBZE ŞEKERPINAR 
KOCAELİ GEBZE ŞEKERPINAR ALT GELİR 
KOCAELİ GÜNDOĞDU 1.BÖLGE 
KONYA ÇUMRA 2. ETAP 
KONYA KADINHANI 2.ETAP 
KONYA MERAM 1. ETAP 
KONYA SELÇUKLU YAZIR BELDESİ 
KÜTAHYA GEDİZ 2. ETAP 
KÜTAHYA MERKEZ İNKÖY 2. ETAP 
KÜTAHYA MERKEZ İNKÖY 3. ETAP 
KÜTAHYA TAVŞANLI 2.ETAP 
KÜTAHYA TAVŞANLI 2.ETAP ALT GELİR 
MANİSA TURGUTLU 
MERSİN ANAMUR ÖREN 
MERSİN ERDEMLİ 1. BÖLGE 
MERSİN ERDEMLİ 2. BÖLGE 
MERSİN MERKEZ TAŞUCU MEVKİİ 
MERSİN SİLİFKE 
MERSİN TOROSLAR 
MUĞLA KÖTEKLİ 
NİĞDE ALTUNHİSAR 1.ETAP 
NİĞDE BOR 2. ETAP 
NİĞDE BOR 4. ETAP 
NİĞDE BOR 5. ETAP 
ORDU ÜNYE 
OSMANİYE KADİRLİ 2. ETAP 
OSMANİYE YAVERİYE 
SAMSUN ÇARŞAMBA 
SAMSUN HAVZA 1. ETAP 
SAMSUN MERKEZ KAZIM KARBEKİR ADALET MAH. 
SİNOP MERKEZ 
SİVAS MERKEZ İŞHANI 2.ETAP 
ŞANLIURFA MERKEZ AKABE 6. ETAP 
TEKİRDAĞ MERKEZ 1.ETAP 
TOKAT MERKEZ 3. ETAP 
TOKAT TURHAL 
TRABZON AKÇAABAT 
TRABZON AKÇAABAT YILDIZLI 
UŞAK MERKEZ 2. ETAP 
UŞAK MERKEZ 3. ETAP 
YALOVA MERKEZ HACIMEHMETLİ 
YOZGAT BOĞAZLIYAN 
YOZGAT SAR İKAYA 
ZONGULDAK EREĞLİ 

TOPLAM 
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T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ 
BAŞKANLIĞI 

ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI PROJELERİ (25.01.2010 tarihi İtibariyle) 

PROJE ADI / YÜKLENİCİ 

1 bUnbul-AtakOy/ATAKÖY k O N A K U J U 

2ı tıtanbul-Halkalı/ OLİMPİAKENT l.ETAP 

2b tstanbul-Halkalı'/ 
OLtMPİAKENT 2.ETÂP 

3 tıtanbul-Halkalı 11/(447/1-17) parsel 
GÜNEŞPARK EVLERİ 

4 tıtanbul-Halkalı HI/(451/10) parsel 
. IHLAMUR EVLERİ 

5 Istanbul-HalkalırV/ 
AVRUPA KONUTLARI 

6 
Istanbıil-Kozyatağı/ . _ ; 

KOZYATAĞI KONUTLARI ' 

7ı Ankara-Eryaman 8-9 / 
GÖKSUPARK KONUTLARI 

7b Ankara-Eryamaıt 10 / • 
GÖKSU METRO KENT 'r}.% [ % 

9 İıtaobul-Cmrıniye / •''^'.y'-':'.^..'.^-'- • 
NEVESER TASDELEN KONAKLARI • ' 

10 tıt-Bahçesehlr T l Tic. Bölg. / 
ŞEHRİ BAHÇE 

11 tst-Bahçesehir243/1 parsel/ 1 •» ' • , '" ' > 
AVRUPA KONAKLARI 

12 Ist-BaJtceseair 4. Belge / 
MANOLYA EVLERİ 

13 bt :Bşhçe»eWr i5. BÖİge / UPHİLL COUfeT ' • 

14 İstanbul-Be jiktaj-Ortakfly / SELENYUM CİTY 

15 Eskisehir-Tepebası 7 " ^ ' ; ? 7'J'd r;:-^;.^. 

16 istanbul-Bahçesehir 6. Bölge / 
SPRADON EVLERİ 

17 Ankara-Keciören 7 . V ; \ ; . , ı . - [ y . - ı > ,r 

20 İstanbul-Bahçesehir 9. Bölge / 
SPRADON TERAS EVLER 

21 İstanbul-Bahçesehir 10. Bölge/ t-:. •>"•*"...»••*'-• • 
SPRADON KULELERİ : : Ç ^ ^ £ ^ V / ^ '-r-

22 İstanbul-Bahçesehir T-2 Bölgesi (11. Bölge) / 

23 Istanbul-Avcılar-Ispartakule l.bölge / BİZİM EVLER • 

24 Ankara-Çankaya-Dikmen Mahallesi (TBMM Lojmanları) 
16743 Ada 1 parsel PARK ORAN KONUTLARI 

27 tsUnbul-KOeOkfekmecc-Halkalı 5201 parsel / DİVAN 
RESİDENCE - : . ' - > • "' ; ; - : ' :^ . - . r •• ^P". 

28 tsUnbul-Halkalı 625/1-626/1-627/1 parsel / 

31 Ankara-Çankaya 27457Ada 1,2Nolu ve27474Âda,1 No' 1« 
Parseller (Ufuk Hastanesi YanıV :.• .v '- '^-f 
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16.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in, emekli aylıklarından bazı derneklere para 
kesilmesine ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer 'in cevabı (7/13025) 

I 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Ömer 
DİNÇER tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla dilerim. 
02.03.2010 

Av. Turgut DİBEK 
CHP Kırklareli Milletvekili 
Adalet Komisyonu Üyesi 

1 Mart 2010 tarihinde Habertürk Gazetesinde çıkan bir habere göre, 500 

bin SSK ve Bağ-Kur emeklisf hiç haberleri olmadan derneğe üye yapılmıştır. 

Şubat ayında her emekliden en az 12 lira dernek aldat kesintisi yapılmıştır. Şubat 

Ayı zam ayı olduğu İçin, emekliler bu kesintinin farkına varamamıştır.,Eski adı 

Türkiye İşçi Emeklileri Derneği (TİED) olan ve İsmi Türkiye Emekliler Derneği olan 

dernek İçin 500 bin emekliden bir yıllık dernek aldat kesintisi yapılmıştır. 

Emeklilerin İstediği dışında bu derneğe üye yapılıp, SGK'dan otomatik olarak 

maaşlarında üye kesintisi yapılmıştır. 

Buna göre, 

1- SGK'nın emekli aylıklarından keserek para aktardığı dernekler hangileridir? 
Bu derneklere bugüne kadar kaç emekliden, yıllar İtibariyle ne kadar para 
kesilerek bir kaynak aktarılmıştır? 

2- Emeklilerin haberi ve onayı olmadan nasıl maaşlarından para kesilmektedir? 
Bu kaynak aktarmanın yasal bir dayanağı var mıdır? 

3- Emekli aylığı alan vatandaşlarımızın kaçı bilgileri dışında bir emekli 
derneğine üye yapılmıştır? 

4- SGK'nın maaşlardan otomatik kesinti yaptığı başka aidatlar var mıdır? 
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T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 

Sayı: B.13.2.SGK.0.65.03.01/01-01-9-9 S ^ - ^ f 0 5 04 2010 
Konu: Kırklareli Milletvekili Av. Turgut DİBEK'e ait 

(7/13025) Esas No'lu Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 15/03/2010 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-20778 sayılı yazınız. 

Kırklareli Milletvekili Av. Turgut DİBEK'e ait 7/13025 Esas No'lu yazılı soru önergesi, 
Bakanlığımız ilgili birimlerince incelenmiş olup konuya ilişkin cevabi bilgi ve değerlendirmeler 
ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 1 

KIRKLARELİ MİLLETVEKİLİ SAYIN AV. TURGUT DİBEK'E AİT 
7/13025 ESAS NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAP 

Devredilen Sosyal Sigortalar Kurumu sigortalıları ve hak sahiplerinden dernek üyesi 
olanların üyelik aidatlarının gelirlerinden/aylıklarından kesilmesine ilk defa devredilen Sosyal 
Sigortalar Kurumu Yönetim Kurulunun 24/10/1979 tarihli ve 49/5198 sayılı Karan ile 
başlanmıştır. 

Yapılan yasal değişiklikler sonrası 2005 yılında Türkiye Emeklileri Demeği ile Tüm 
İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Demeğine üye Sosyal Sigortalar Kurumu sigortalıları ve hak 
sahiplerinin üyelik aidatlarının devredilen Sosyal Sigortalar Kurumunca ödenen 
gelirlerinden/aylıklarından kesilip kesilemeyeceği hususu, 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve 
5072 sayılı Demek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşlan ile İlişkilerine Dair Kanuna 
göre yeniden değerlendirilmesi için 23/12/2004 tarihli ve 955366 sayılı yazı ile İçişleri 
Bakanlığı Demekler Dairesi Başkanlığına sorulmuş olup, cevaben alınan 04/01/2005 tarihli ve 
22 sayılı yazıda; "demeklere üye, emekli, dul ve yetimlerin üyelik aidatlarının, söz konusu 
kişilerden muvafakat alınmak şartıyla devredilen Sosyal Sigortalar Kurumunca ödenen 
gelirlerden/aylıklardan kesilebileceğinin" bildirilmesi üzerine, aidatlarla ilgili doğabilecek her 
türlü hukuki, cezai ve mali sorumluluk demeklere ait olmak kaydıyla demek üyesi sigortalılar 
ve hak sahiplerinin üyelik aidatı kesintisi yapılması devredilen Sosyal Sigortalar Kurumu 
Yönetim Kurulunun 13/01/2005 ve 11/02/2005 tarihli, DC41 ve DC/126 sayılı kararlarıyla 
uygun görülmüştür. 

Konu ile ilgili olarak çok sayıda demekten alman yoğun talepler üzerine devredilen 
Sosyal Sigortalar Kurumu Yönetim Kurulu 15/09/2005 tarihli ve DC/796 sayılı kararıyla aidat 
kesintilerinin gelirlerden/aylıklardan yapılabilmesi için aşağıdaki kriterleri belirlemiştir. 

Buna göre, demeklerin müracaat tarihinde; 
1- Türkiye genelinde en az % 35 oranında şubelerinin teşkilatlanmış olması, 
2- Devredilen Sosyal Sigortalar Kurumunca gelir/aylık ödenen toplam emekli, dul ve 

yetim sayısının en az % Fi oranında üyeye sahip bulunması, 

EK: 
Yazı 

Omer DINÇEP» 
Bakan 
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3-Yukarıda belirlenen şartların İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığından 
alınan yazı ile belgelendirilmesi, 

gerekmektedir. 
Bu şartlan sağladığını belgelendiren demeklerin kesinti talepleri, sigortalı ve hak 

sahiplerinin muvafakatinin bulunması şartıyla ve aidatlarla ilgili doğabilecek her türlü hukuki, 
cezai ve mali sorumluluğun demeğe ait olduğuna dair taahhütname de alınmak suretiyle 
yerine getirilmektedir. 

İçişleri Bakanlığı Demekler Dairesi Başkanlığı tarafindan gönderilen verilere göre, 
devredilen Sosyal Sigortalar Kurumu Yönetim Kumlunun yukanda belirlemiş olduğu şartlan 
2008, 2009 ve 2010 yıllan için Türkiye Emeklileri Demeği ile Tüm İşçi Emeklileri Dul ve 
Yetimleri Demeğinin yerine getirdiği anlaşılmış olup, anılan iki derneğe kesinti yapılan kişi 
sayısı aşağıdaki şekildedir. 

Yıllar 

Tüm tşçi Emeklileri Dul ve 
Yetimleri Derneği 
(Tüm Emekliler Derneği) 

Türkiye tşçi Emeklileri Derneği 
(Türkiye Emekliler Derneği) Yıllar 

Kişi sayısı Miktar Kişi sayısı Miktar 

2008 86.172 1.292.580,00. TL 634.017 7.608.996.00.TL 

2009 95.168 1.427.520,00. TL 653.324 7.839.888,00TL 

2010 103.560 1.553.400,00. TL 653.311 11.759.598.00.TL 

Anılan iki demeğin 2010 yılı aidat kesintilerine ilişkin taleplerinin Sosyal Güvenlik 
Kurumuna iletilmesi üzerine, Sosyal Güvenlik Kurumunca demeklere gönderilen 21/01/2010 
tarihli yazı ile; "Kesinti talebinin yerine getirilebilmesi için, yazılan ekinde bildirilen 
üyelerinden 01/01/2010 tarihinden itibaren üye olanlar için ilgililerin muvafakatinin alınarak 
Sosyal Güvenlik Kurumuna ibraz edilmesi gerektiği, aynca 01/01/2010 tarihinden önce üye 
olanlar için de muvafakatlerinin yeniden temin edilerek 31/12/2010 tarihine kadar Sosyal 
Güvenlik Kurumuna ibraz edileceğine, bu tarihe kadar muvafakat yazılan ibraz edilemeyen 
üyelere ait kesinti tutarlannın ilgililere ödenmek üzere kanuni faiziyle birlikte Sosyal 
Güvenlik Kurumuna iade edileceğine ilişkin taahhüdü içeren Demek Yönetim Kurulu 
Karannın gönderilmesi" gerektiği bildirilmiştir. 

Bunun üzerine, Türkiye Emeklileri Demeği ile Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri 
Demeği, yukanda belirtilen taahhüdü ve aidatlarla ilgili doğabilecek her türlü hukuki, cezai 
ve mali sorumluluğun demeklerine ait olduğunu taahhüt eden Yönetim Kurulu Kararlannı 
Sosyal Güvenlik Kurumuna göndermiştir. 

Anılan demekler 2010 yılı için aidat kesintisi yapılacak üyelerinin listelerini Ocak 
2010'da Sosyal Güvenlik Kurumuna göndermiş, yine demeklerin bildirimlerine göre 
üyelerinin aidatlarının aylıklanndan kesilmesine dair muvafakatleri de demeklerinde 
mevcuttur. 

Demek üyesi olmadığı veya muvafakat vermediği halde aidat kesintisi yapıldığını ileri 
süren sigortalılar ve hak sahiplerinin bu konuda Sosyal Güvenlik Kurumuna yaptığı 
başvurular gereği yapılarak aidatın iade edilmesi için ilgili demeğe gönderilmekte ve 
sonucundan bilgi istenmektedir. Bunun dışında demek üyeliğinin sona erdirilmesi 
konusundaki taleplerin ise ilgili demeklere yapılması gerekmektedir. 

Emekle aylığı aldığı halde herhangi bir demeğe bilgileri dışında kişilerin (emeklilerin) 
üye yapılıp yapılmadıktan konusunun Sosyal Güvenlik Kurumu ile bir ilgisi bulunmamakta 
olup, Sosyal Güvenlik Kurumunun da bu konuda bir yetkisi bulunmamaktadır. Kaldı ki 
Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı/geliri alan kişi sayısı 9.143.124 olup, bunlardan 
yukanda da belirtildiği gibi 756.871 kişinin aylığından/gelirinden üyelik aidatı kesilmiştir. 

Sosyal Güvenlik Kurumu icra yoluyla gelenler haricinde herhangi bir yere aidat kesintisi 
yapmamaktadır. 
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17.- Muş Milletvekili M. Nuri Yaman 'ın, İşsizlik Sigortası Fonunun kullanımına ilişkin sorusu 
ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer'in cevabı (7/13026) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın 
Ömer DÎNÇER tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını bilgilerinize 
saygılarımla arz ederim. 

Bilindiği gibi İşsizlik Sigortası Fonu işsizlere, işsizlik parası ödemek/yeni 
iş bulmak, hastalık ve analık sigortası primlerini yatırmak, meslek geliştirme, 
edindirme ve yetiştirme eğitimi sağlamak amacıyla kurulmuştur. Özellikle 
işsizliğin yoğun olduğu Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde bu 
fondan mesleki eğitime kaynak ayrılması büyük önem taşımaktadır. 
Kamuoyunda İşsizlik Sigortası Fonu'nun amacına uygun olarak kullanılmadığı 
yönünde ciddi eleştiriler bulunmaktadır. 

Konuyla ilgili olarak; 
1- Söz konusu fondan kurulduğu yıldan bu güne bu yanâ'ne kadar.kaynak 
birikmiştir. Bu kaynak hangi alanlarda kullanılmıştır? Yıllara göre dağılımı 
nedir? 

2- Muş ili özelinde söz konusu fondan yararlanmak için başvuru yapanların 
sayısı nedir? Bu başvurulardan kaçı fondan yararlandırılmıştır? Yapılan toplam 
ödeme miktarı nedir? Bu miktar söz konusu fonun yüzde kaçına tekabül 
etmektedir? Kişi başına düşen toplam ödeme miktarı ne kadardır? Bü verilerin 
yıllara göre dağılımı nedir? 

3- Muş ilinde fondan yeni iş bulmak, meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme 
eğitimi sağlamak amacıyla kullanılan miktarı nedir? Yıllara göre dağılımı nedir? 
Muş ilindeki işsizlik oranı düşünüldüğünde bu miktar yeterli görülebilir mi? 
Görülemezse bu bölgemize yönelik olarak ek kaynak ayrılacak mıdır? 

4- Fondan yararlanma kriterlerini kolaylaştırarak daha geniş bir kitleye işsizlik 
yardımı yapılması ve fonun amacına uygun olarak, daha etkin ve kapsayıcı bir 
şekilde kullanılması için Bakanlığınızca yürütülen bir çalışma var mıdır? 
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T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Türkiye Iş Kurumu İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı 

Sayı : B.13.1.TİK.0.073.00.08-610/ W3>335 3O/03/2010 

Konu : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Muş Milletvekili Sayın M.Nuri YAMAN'a ait 7/13026 Esas Nolu yazılı soru önergesi 
incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabî bilgi ve değerlendirmeler ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. / 

M U Ş MİLLETVEKİLİ SAYIN M.NURİ Y A M A N ' A AİT 
7/13026 ESAS N O L U YAZILI SORU Ö N E R G E S İ N E İLİŞKİN C E V A P L A R 

28.02.2010 tarihi itibariyle İşsizlik Sigortası Fonu hesaplarında toplam 
42.978.155.195,36.- TL kaynak birikmiştir. 

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun, 53 üncü maddesine göre İşsizlik Sigortası 
Fonunun giderleri; 

a) İşsizlik ödeneği ödemeleri, 
b) Sağlık primlerinin ödenmesi, 
c) İş bulma, danışmanlık hizmetleri, mesleki eğitim, işgücü uyum ve toplum yararına 

çalışma hizmetieri ile işgücü piyasası araştırma ve planlama çalışmalarına ait 
giderler, 

d) İşsizlik sigortası hizmetlerinin yerine getirilebilmesi için İŞKUR tarafından 
yapılan giderler, 

e) Kısa Çalışma ödeneği Giderleri, 
f) Ücret Garanti Fonuna ayrılan pay, 
g) Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamındaki yatırımlara ayrılan miktar, 
h) 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük olanlar ile yaş şartı aranmaksızın 18 

yaşından büyük kadınların ek istihdamı ile ilgili olarak yapılan giderleri, 
i) 2009 yılı Nisan ve Ekim ayı çalışan sayısına ilave olarak işe alınanların sigorta 

primi işveren hissesinin ödenmesi, 
j) İşsizlik ödeneği alanlardan işe girenlerin kalan işsizlik ödeneği süresince sigorta 

primlerinin ödenmesi, 
k) Kısa çalışma başvurularında talebin uygunluğunun tespiti için Bakanlık tarafından 

yapılan giderler, 
kalemlerinden oluşmaktadır. 

İşsizlik Sigortası Fonu'nun yıllar itibariyle gelir-gider dağılımı aşağıdaki tabloda 
gösterilmiştir. 

Ek: 
Yazı ve ekleri Ömer DİNÇER 

Bakan 
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Muş İli Özelinde yıllar itibariyle işsizlik ödeneğinden yararlanmak için başvuran ve 
ödenek almayı hak eden kişi sayısı ile bu kişilere yapılan ödeme miktarları aşağıdaki tabloda 
gösterilmiştir. 

Muş İli Yıllar İtibariyle İşsizlik Ödeneği Verileri 

Yıllar işsizlik ödeneği 
Başvuru Sayısı 

işsizlik Ödeneği 
Hakeden Sayısı 

Ödeme Miktarı (TL) 

2002 78 76 15.268,28 

2003 94 85 114.487.15 

2004 43 40 66.606,80 
2005 42 37 38.530,13 

2006 67 62 85.513,39 

2007 145 127 162.766,96 
2008 206 140 230.559,34 

2009 325 272 390.762,91 
2010(*) 96 74 105.801,52 

Toplam 1.096 913 1.210.296,48 

O 28 Şubat 2010 itibariyle 

28.02.2010 tarihi itibariyle, İldeki toplam Ödeme miktarı, işsizlik sigortası fonunun 
%0,0028'lik kısmına tekabül etmektedir. 

Aşağıdaki tabloda Muş ilinde 2009 ve 2010 yıllarında İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından 
açılan işgücü yetiştirme kursları ve bu kurslara katılan kursiyerlerin kadın-erkek dağılımı 
gösterilmiştir. 

Muş İlinde 01.01.2009-31.12.2009 Tarihleri Arasında Açılan 
İşgücü Yetiştirme Faaliyetleri 

Kurs Türü Kurs Sayısı Erkek Kadın Toplam 

İşgücü Yetiştirme Kursları / İstihdam 
Garantili 

5 80 160 240 

özürlülere Yönelik Kurslar 1 11 1 12 
Hükümlülere Yönelik Kurslar 7 140 0 140 
İşgücü Yetiştirme Kursları/Genel 47 962 976 1938 
İşgücü Yetiştirme Kursları/ Kendi İşini Kur. 
Yönelik 10 179 41 220 

İşgücü Yetiştirme Kursları/TYÇP 6 169 8 177 

Toplam 76 1.541 1.186 2.727 
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Muş İlinde 01.03.2010-24.03.2010 Tarihleri Arasında Açılan 
İşgücü Yetiştirme Faaliyetleri 

Kurs Türü Kurs Sayısı Erkek Kadın Toplam 

Eski Hükümlülere Yönelik Kurslar 1 20 0 20 
İşgücü Yetiştirme Kursları/Genel 21 950 105 1.055 
İşgücü Yetiştirme Kursları/TYÇP 6 352 27 379 

Toplam 28 1.322 132 1.454 

Yukarıda bahsi geçen işgücü yetiştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla 
işsizlik sigortası fonundan Muş İline 2009 yılı için 4.011.367._TL., 2010 yılı için de 
4.469.019._ TL. kaynak tahsis edilmiştir. 

öte yandan kamuoyunda 'İstihdam Paketleri' olarak da bilinen 5763 ve 5838 sayılı 
kanunlar ile 4 Haziran 2009 tarihinde açıklanan 5921 sayılı kanun ile istihdamın artırılması 
yönünde önemli iyileştirme ve getiriler sağlanmış; işsizlikle mücadelenin iktisadi, hukuki ve 
idari zemini sağlamlaştırılmıştır. İşsizlik sigortası fonu ile ilgili yasal çerçeveyi de doğrudan 
ilgilendiren bu kanunlarla 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda aşağıda bahsi geçen 
düzenlemeler yoluna gidilmiştir. 

1- 5763 sayılı "İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun"la aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır. 

- İşsizlik sigortasının kapsamı genişletilmiştir. "Kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği" 
ve "İşverenin ödeme aczine düşmesi"ne ilişkin hükümler 4857 sayılı İş Kanununda yer 
alırken bu düzenlemeler 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu bünyesine alınmıştır. Böylelikle 
Deniz İş Kanunu, Basın İş kanunu gibi farklı kanunlara tabi olarak çalışanların Kısa Çalışma 
ödeneği ve Ücret Garanti Fonundan yararlanmalarının önündeki yasal engel kaldırılmıştır. 

- İşsizlik ödeneği miktarı asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini geçemeyecek 
şekilde sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük 
ortalama brüt kazancının yüzde kırkı olarak belirlenmiştir. Böylece ödenek miktarında 
yaklaşık % 12 oranında kalıcı bir iyileştirme sağlanmıştır. 

- Kuruma kayıtlı diğer işsizlere verilecek olan iş bulma, danışmanlık hizmetleri, 
mesleki eğitim, işgücü uyum ve toplum yararına çalışma hizmetleri ile işgücü piyasası 
araştırma ve planlama çalışmalarının giderlerinin İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması 
mümkün hale gelmiştir. Yapılan düzenleme ile Fona bir önceki yıl içinde aktarılan devlet 
payının %30'u bu kapsamda kalıcı olarak kullanılabilir hale gelmiştir. Bakanlar Kurulu 
kararıyla bu oran 2009 ve 2010 yıllarında % 50'ye çıkarılmıştır. 

- 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük olanlar ile yaş şartı aranmaksızın 18 
yaşından büyük kadınların, bu maddenin yürürlük tarihinden önceki altı aya veya 2008 yılı 
Aralık ve 2009 yılı Ocak aylarına ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen prim ve hizmet 
belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olması şartıyla, bu maddenin yürürlük tarihinden 
önceki bir yıllık dönemde işyerine ait prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı 
sayısına ilave olarak bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren iki yıl içinde işe alınan ve 
fiilen çalıştınlanlar için, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait 
işveren hisselerinin; birinci yıl için yüzde yüzü, ikinci yıl için yüzde sekseni, üçüncü yıl için 
yüzde altmışı, dördüncü yıl için yüzde kırkı, beşinci yıl için yüzde yirmisi, İşsizlik Sigortası 
Fonundan karşılanması yönünde düzenleme yapılmıştır. 

2- 5763 sayılı "İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun" ve 5921 sayılı "işsizlik Sigortası Kanunu ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
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Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile aşağıdaki düzenlemeler 
yapılmıştır. 

- Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamındaki yatırımlara öncelik vermek, ekonomik 
kalkınma ve sosyal gelişmeye yönelik yatırımlarda kullanılmak üzere, 2008 yılında, Fonun 
mevcut nema gelirlerinden 1 milyar 300 milyon TL Fon tarafından 2008 Haziran ayında 
Hazineye aktarılmıştır. Aynca İşsizlik Sigortası Fonunun nema gelirlerinden 2009 ve 2010 
yıllarında dörtte üçünün, 2011-2012 yıllarında dörtte birinin Yüksek Planlama Kurulu 
kararına istinaden Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamındaki yatırımlar öncelikli olmak üzere 
ekonomik kalkınma ve sosyal gelişmeye yönelik altyapı yatırımlarında kullanmak üzere ilgili 
idare bütçelerine ödenek kaydetmesi hususunda Maliye Bakanının yetkili kılınması hüküm 
altına alınmıştır. 

3- 5838 sayılı "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" ve 5951 
sayılı "Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun" ile aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır. 

- 2008, 2009 ve 2010 yıllannda kısa çalışma için yapılan başvurulara münhasır olmak 
üzere, kısa çalışma için öngörülen azami üç aylık sürenin altı ay olarak uygulanacağı, kısa 
çalışma ödeneği miktarının % 50 oranında artırılarak ödeneceği ve kısa çalışma ödeneği 
olarak yapılan ödemelerin başlangıçta belirlenen işsizlik ödeneği süresinden düşülmeyeceği 
hüküm altına alınmıştır. Ayrıca kısa çalışma ödeneği Bakanlar Kurulu Kararıyla altı ay daha 
uzatılmıştır. 

4- 5921 sayılı "tşsizlik Sigortası Kanunu ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile aşağıdaki düzenlemeler 
yapılmıştır. 

- İşsizlik ödeneği alanların işe alınması kaydıyla prime esas kazanç alt sının 
üzerinden hesaplanan kısa vadeli sigorta primi tutarının yüzde biri olmak üzere işçi ve işveren 
payı sigorta primleri ile genel sağlık sigortası primi, kalan işsizlik ödeneği süresince tşsizlik 
Sigortası Fonundan karşılanacaktır. 

5- 5921 sayılı "İşsizlik Sigortası Kanunu ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ve 5951 sayılı "Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun" ile aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır. 

- Kanunda belirtilen usuller çerçevesinde 2009 yılı Nisan ve Ekim ayı sigortalı 
sayısına ilave olarak 31/12/2010 tarihine kadar işe alınan ve fiilen çalıştırılanlar için; prime 
esas kazanç alt sının üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarın, 
altı ay boyunca İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması öngörülmüştür. Aynca primlerin 
Fondan karşılanma süresini altı aya kadar daha uzatmaya Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır. 
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SSK ve BAĞKUR'dan emekli olan vatandaşlarımızdan Türkiye Emekliler Derneğine 
üye oldukları gerekçesiyle son aylarda maaş kesintisi yapılmaktadır. 

Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu üyeliği ile AKP'ye yakınlaşması, 
ödüllendirilen ve nemalandırılan Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün; 
emeklilerin istekleri ve bilgileri dışında sahte belgelerle bu yasadışı kesintinin planlayıcısı ve 
uygulayıcısı olmuştur. 

AKP iktidarı tarafından zaten fakirlik sınırından açlık sınırına itilen emeklilerimiz bu 
yasadışı ve keyfi kesintilerle bir dernek başkanının ikbal ve çıkan uğruna mağdur duruma 
getirilmiştir. 

Kesintiler aylık 1 2 - 2 6 TL. arasında olup mağduriyet yanında infiale neden olmuştur. 

SORULAR 

1 - Yasadışı kesintilerin araştınlması konusunda bir çalışmanız var mıdır? 
2- İstekleri dışında maaş kesintileri ile emeklileri mağdur eden kişiler hakkında 

yasal işlem başlatılacak mıdır? 
3- Kesintilerin derhal durdurulması ve yapılan kesintilerin iadesi sağlanacak 

mıdır? 

T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 

Sayı: B.13.2.SGK.0.65.03.01/01-01-73-4 £ Q c r \ A «M 
Konu: İzmir Milletvekili Kamil Erdal SİPAHİ'ye ait 3 m U 

(7/13027) Esas No'lu Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 15/03/2010 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-20778 sayılı yazınız. 

İzmir Milletvekili Kamil Erdal SİPAHİ'ye ait 7/13027 Esas No'lu yazılı soru önergesi, 
Bakanlığımız ilgili birimlerince incelenmiş olup konuya ilişkin cevabi bilgi ve değerlendirmeler 
ilişikte sunulmuştur. ; 

Bilgilerinize arz ederim. 4 

EK: 
Yazı Bakan 
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18.-İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi 'nin, emekli aylıklarından bir derneğe yapılan kesintiye 
ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer'in cevabı (7/13027) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki soruların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Ömer DİNÇER 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
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İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN KAMİL ERDAL SİPAHİ'YE AİT 
7/13027 ESAS NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAP 

Devredilen Sosyal Sigortalar Kurumu sigortalıları ve hak sahiplerinden dernek üyesi 
olanların üyelik aidatlarının gelirlerinden/aylıklarından kesilmesine ilk defa devredilen Sosyal 
Sigortalar Kurumu Yönetim Kurulunun 24/10/1979 tarihli ve 49/5198 sayılı Karan ile 
başlanmıştır. 

Yapılan yasal değişiklikler sonrası 2005 yılında Türkiye Emeklileri Derneği ile Tüm 
İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneğine üye Sosyal Sigortalar Kurumu sigortalıları ve hak 
sahiplerinin üyelik aidatlarının devredilen Sosyal Sigortalar Kurumunca ödenen 
gelirlerinden/aylıklarından kesilip kesilemeyeceği hususu, 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve 
5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanuna 
göre yeniden değerlendirilmesi için 23/12/2004 tarihli ve 955366 sayılı yazı ile İçişleri 
Bakanlığı Demekler Dairesi Başkanlığına sorulmuş olup, cevaben alman 04/01/2005 tarihli ve 
22 sayılı yazıda; "derneklere üye, emekli, dul ve yetimlerin üyelik aidatlarının, söz konusu 
kişilerden muvafakat alınmak şartıyla devredilen Sosyal Sigortalar Kurumunca ödenen 
gelirlerden/aylıklardan kesilebileceğinin" bildirilmesi üzerine, aidatlarla ilgili doğabilecek her 
türlü hukuki, cezai ve mali sorumluluk demeklere ait olmak kaydıyla dernek üyesi sigortalılar 
ve hak sahiplerinin üyelik aidatı kesintisi yapılması devredilen Sosyal Sigortalar Kurumu 
Yönetim Kurulunun 13/01/2005 ve 11/02/2005 tarihli, 1X/41 ve LX/126 sayılı kararlarıyla 
uygun görülmüştür. 

Konu ile ilgili olarak çok sayıda demekten alınan yoğun talepler üzerine devredilen 
Sosyal Sigortalar Kurumu Yönetim Kurulu 15/09/2005 tarihli ve DC/796 sayılı kararıyla aidat 
kesintilerinin gelirlerden/aylıklardan yapılabilmesi için aşağıdaki kriterleri belirlemiştir. 

Buna göre, derneklerin müracaat tarihinde; 
1- Türkiye genelinde en az % 35 oranında şubelerinin teşkilatlanmış olması, . 
2- Devredilen Sosyal Sigortalar Kurumunca gelir/aylık ödenen toplam emekli, dul ve 

yetim sayısının en az % 1 'i oranında üyeye sahip bulunması, 
3-Yukarıda belirlenen şartların İçişleri Bakanlığı Demekler Dairesi Başkanlığından 

alınan yazı ile belgelendirilmesi, 
gerekmektedir. 
Bu şartlan sağladığını belgelendiren derneklerin kesinti talepleri, sigortalı ve hak 

sahiplerinin muvafakatinin bulunması şartıyla ve aidatlarla ilgili doğabilecek her türlü hukuki, 
cezai ve mali sorumluluğun derneğe ait olduğuna dair taahhütname de alınmak suretiyle 
yerine getirilmektedir. 

içişleri Bakanlığı Demekler Dairesi Başkanlığı tarafından gönderilen verilere göre, 
devredilen Sosyal Sigortalar Kurumu Yönetim Kurulunun yukanda belirlemiş olduğu şartlan 
2008, 2009 ve 2010 yıllan için Türkiye Emeklileri Derneği ile Tüm İşçi Emeklileri Dul ve 
Yetimleri Derneğinin yerine getirdiği anlaşılmış olup, anılan iki derneğe kesinti yapılan kişi 
sayısı aşağıdaki şekildedir. 

YıUar 

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve 
Yetimleri Derneği 
(Tüm Emekliler Derneği) 

Türkiye İşçi Emeklileri Derneği 
(Türkiye Emekliler Derneği) 

Kişi sayısı Miktar Kişi sayısı Miktar 

2008 86.172 1.292.580,00. TL 634.017 7.608.996.00.TL 

2009 95.168 1.427.520,00. TL 653.324 7.839.888,O0.TL 

2010 103.560 1.553.400,00. TL 653.311 11.759.598,00.TL 
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Anılan iki derneğin 2010 yılı aidat kesintilerine ilişkin taleplerinin Sosyal Güvenlik 
Kurumuna iletilmesi üzerine, Sosyal Güvenlik Kurumunca derneklere gönderilen 21/01/2010 
tarihli yazı ile; "Kesinti talebinin yerine getirilebilmesi için, yazılan ekinde bildirilen 
üyelerinden 01/01/2010 tarihinden itibaren üye olanlar için ilgililerin muvafakatinin alınarak 
Sosyal Güvenlik Kurumuna ibraz edilmesi gerektiği, aynca 01/01/2010 tarihinden önce üye 
olanlar için de muvafakatlerinin yeniden temin edilerek 31/12/2010 tarihine kadar Sosyal 
Güvenlik Kurumuna ibraz edileceğine, bu tarihe kadar muvafakat yazılan ibraz edilemeyen 
üyelere ait kesinti tutarlannın ilgililere ödenmek üzere kanuni faiziyle birlikte Sosyal 
Güvenlik Kurumuna iade edileceğine ilişkin taahhüdü içeren Dernek Yönetim Kurulu 
Karanmn gönderilmesi" gerektiği bildirilmiştir. 

Bunun üzerine, Türkiye Emeklileri Derneği ile Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri 
Derneği, yukarıda belinden taahhüdü ve aidatlarla ilgili doğabilecek her türlü hukuki, cezai 
ve mali sorumluluğun derneklerine ait olduğunu taahhüt eden Yönetim Kurulu Kararlannı 
Sosyal Güvenlik Kurumuna göndermiştir. 

Anılan dernekler 2010 yılı için aidat kesintisi yapılacak üyelerinin listelerini Ocak 
2010'da Sosyal Güvenlik Kurumuna göndermiş, yine derneklerin bildirimlerine göre 
üyelerinin aidatlannın aylıklanndan kesilmesine dair muvafakatleri de derneklerinde 
mevcuttur. 

Demek üyesi olmadığı veya muvafakat vermediği halde aidat kesintisi yapıldığını ileri 
süren sigortalılar ve hak sahiplerinin bu konuda Sosyal Güvenlik Kurumuna yaptığı 
başvurular gereği yapılarak aidatın iade edilmesi için ilgili demeğe gönderilmekte ve 
sonucundan bilgi istenmektedir. Bunun dışında demek üyeliğinin sona erdirilmesi 
konusundaki taleplerin ise ilgili demeklere yapılması gerekmektedir. 

Emekle aylığı aldığı halde herhangi bir demeğe bilgileri dışında kişilerin (emeklilerin) 
üye yapılıp yapılmadıktan konusunun Sosyal Güvenlik Kurumu ile bir ilgisi bulunmamakta 
olup, Sosyal Güvenlik Kurumunun da bu konuda bir yetkisi bulunmamaktadır. Kaldı ki 
Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı/geliri alan kişi sayısı 9.143.124 olup, bunlardan 
yukanda da belirtildiği gibi 756.871 kişinin aylığından/gelirinden üyelik aidatı kesilmiştir. 

Sosyal Güvenlik Kurumu icra yoluyla gelenler haricinde herhangi bir yere aidat kesintisi 
yapmamaktadır. 
19.-Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, TRT'deki bazı personel hareketlerine, TRT'nin 
' ve ihdas edilen kadrolarına, 

İlişkin soruları ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç 'ın cevabı (7/13028), (7/13029) 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağıdaki sorulanının Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Bülent 
Arınç tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını dilerim. 

Ali İhsan Köktürk 
C H P Zonguldak Milletvekili 

2954 sayılı TRT yasası 5767 sayılı yasa ile değiştirildi. 
TRT yasasına eklenen geçici 11'inci madde ile bazı daire başkanlıktan kaldırıldı, 

bazıları birleştirildi, bazılarının da adı ya da yapısı değiştirildi. 

Bu düzenleme ile kaldırılan, birleştirilen, ismi veya yapısı değiştirilen Daire 
Başkanlıklarında çalışan unvanlı/unvansız olmak üzere; Daire Başkanı, Başkan, Üye, Başkan 
Yardımcısı, Bölge Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı, Müdür, Şube Müdürü, Müdür 
Yardımcısı, Başuzman, Uzman (Teknik Hizmeüer Sınıfı Hariç) kadrolannda bulunanların 
görevleri ile Kurum Genel Müdür Uzmanları maaşları dondurularak Araştırmacı unvanlı 
kadrolara atandılar. 
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Bu düzenleme ile bir daire başkanlığının önce adı değiştirildi sonra adı değişti diyerek 
tüm yöneticiler "Araştırmacı" kadrosuna atandı. Araştırmacı kadrosuna atananların maaşları 
donduruldu. 

Yönetici olmadıkları halde Yayın Denetleme Kurulu üyeleri ve uzmanlar da maaşları 
dondurularak araştırmacı kadrosuna atandı. 

Bu uygulama ile yüzlerce kişi mağdur edildi. 

Araştırmacıların durumu Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu'nun 2008 TRT 
raporuna girmiştir. Raporun l lve 12 sayfalarında şöyle denilmektedir: "Araştırmacı 
kadrosunda bulunan personel; ücretlerinin dondurulması, bir kısmının da çalışma 
mekanlarının bulunmaması sebebiyle moral ve motivasyon yönünden olumsuz etkilenmekte ve 
hizmetlerinden yararlanılmamaktadır. Görevden alınarak araştırmacı kadrosuna atanan 
yönetim personelin Kuruma faydalı olacağı ilgili birimlerde değerlendirilmesi 
gerekmektedir." 

TRT Yönetim Kurulu maaşları dondurularak araştırmacı kadrosuna atananlar için yeni 
bir karar aldı. 

"Mali hak kayıplarının ve hukuki ihtilafların giderilmesi" amacıyla alman 
02/12/2009 tarihli ve 2009/422 sayılı yönetim kurulu kararının uygulaması 
TRT yönetiminin keyfi davrandığına ilişkin iddialar vardır . 

Bu bilgiler ış ığında; 

1) Kaç tane Strateji Uzmanı kadrosu ihdas edilmiştir? Strateji Dairesi Başkanlığı bulunan 
kurumda strateji uzmanları başka dairelerde de istihdam edilecek midir? 

t 

2) Strateji Uzmanı kadrosuna kimler atanmaktadır, atamalarda ne gibi kriterler dikkate 
alınmaktadır? 

3) 5767 sayılı yasa ile araştırmacı kadrosuna atananlar Strateji Uzmanı, Müşavir ya da 
Uzman kadrosuna atanmakta mıdır? 

4) Strateji Uzmanı, Müşavir ya da Uzman kadrosuna atama yapılırken hangi kriterler dikkate 
alınmaktadır? 

5) 02.12.2009 tarih ve 2009 /422 sayılı Yönetim Kurulu kararında, yapılan bazı atamalar 
sonucu mali hak kaybı olduğu, hukuki ihtilaflar ortaya çıktığı belirtilmektedir. 2954 sayılı 
kanunun geçici 11. maddesi ile ücretleri dondurulan ve bunun sonucunda hakkını yargıda 
arayanlar mali hak kaybına uğramış statüsünde görülmekte midir? 

6) Ücretleri 2008 yılı Ocak ayı itibari ile dondurulan bu personelin mağduriyetini gidermeye 
yönelik bir tedbir söz konusu mudur? 

7) 5767 sayılı yasa ile araşürmacı kadrosuna atanan ve ücreti dondurulan bir Başkan, başkan 
yardımcısı ve müdürün son düzenleme ile kişi başına aylık toplam ücret kaybı ne 
kadardır? Yönetim Kurulu kararında görevden alınmaları durumunda mali hak kaybına 
uğradıkları ve hukuki ihtilafa neden olduğu belirtilen benzer personelin görevden 
alınmaları durumunda aylık toplam ücret kaybı kişi başına ne kadardır? 

8) 5767 sayılı yasanın uygulandığı 26 Eylül 2008 tarihinden sonra ücreti dondurulan 
araştırmacılardan şimdiye kadar kaçının kadrosu değiştirilmiştir ( mağduriyeti 
giderilmiştir) ve bunlar hangi kadrolara atanmıştır? Bunların kaçı açtığı davayı geri 
çekmiştir? 

9) Strateji uzmanı, müşavir ve uzman kadrosuna atanan araştırmacılar arasında dava açan ya 
da açmayan diye bir ayrım yapılmakta mıdır? 

10) Yasa ile araştırmacı kadrosuna atanan kaç kişi vardır? Bunların kaçı strateji uzmanı, 
müşavir ve uzman kadrosuna atanmışür? Bunların içinde açtığı davadan vazgeçen kaç 
kişi vardır? Açtığı davadan vazgeçmediği halde strateji uzmanı, müşavir ve uzman 
kadrosuna atanan var mıdır? 

11) Araştırmacıların, Strateji Uzmanı, müşavir ya da uzman kadrosuna atanmaları sırasında 
açtıkları davadan feragat etmeleri istenmekte midir? İsteniyor ise bu yaklaşım hukuka 
uygun mudur? 
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Ali İhsan Köktürk 
CHP Zonguldak Milletvekili 

1. 2954 sayılı TRT yasasında değişiklik yapan 5767 sayılı yasanın yürürlüğe 
girmesinden sonra; Yönetim Kurulu karan ile iptal ve ihdas edilen kadrolar ( iptal ve 
ihdas edilen her bir kadro ayrı ayrı belirtilmek suretiyle) hangileridir? 

2. Bu iptal ve ihdasların yapıldığı yönetim kurulu kararlannın tarih ve sayısı ( her biri 
ayrı ayrı belirtilmek suretiyle) nedir? 

3. İptal ve ihdas edilen kadrolann kaç tanesi Genel İdari Hizmetler (GİH) ve kaç tanesi 
Genel İdari HizmeÜer Program Haber (GÎHPH) sınıfmdadır? 

4. Yayın program ve .haber üretiminde görev alan muhabir, prodüktör, spiker, 
kameraman, montajcı, yönetmen, resim seçici vb. kadrolann iptal edilmesinin 
gerekçeleri nedir? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.002-031-3M U /O3/201O 

Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : a) 15/03/2010 tarihli ve A.01.0.GNS 0.10.00.02-20778 sayılı yazı. 
b) 29/03/2010 tarihli ve B.02.2.TRT.0.61.00.00/090.04/1510 sayılı yazı. 
c) 29/03/2010 tarihli ve B.02.2.TRT.0.61.00.00/090.04/1511 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazınızla Bakanlığıma intikal eden Zonguldak Milletvekili Sayın Ali İhsan 
KÖKTÜRK tarafından cevaplandın İması istenen 7/13028 ve 7/13029 esas sayılı yazılı soru 
önergeleri ile ilgili olarak, Bakanlığım ilgili kurumu Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel 
Müdürlüğü'nden alman ilgi (b) ve (c) yazılan ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EKLER: 
1- İlgi (b) ve (c) yazılar 
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Arınç tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını dilerim. 
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TÜRKİYE RADYO - TELEVİZYON KURUMU 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Hukuk Müşavirliği 

Sayı : B.02.2.TRT.0.61.00.00/090.04/ (*İ*0 
Konu : 7/13028 Sayılı Soru önergesi Cevabı. 

2.^/4/2010 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sayın Bülent ARINÇ) 

İlgi : 16.03.2010 tarih ve B.02.0.002-031/361 sayılı yazı. 

Zonguldak Milletvekili Sayın Ali İhsan KÖKTÜRK tarafından tevcih edilen 7/13028 esas 
numaralı yazılı soru önergesi ile ilgili Kurumumuz cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Kurumsal hizmet ihtiyaçları çerçevesinde muhtelif birimlerde değerlendirilmek üzere, 250 
adet Strateji Uzmanı kadrosu ihdas edilmiştir. 

Strateji Uzmanı, Müşavir ve; Uzman kadrolan, 24/09/2008 tarihli ve 27007 sayılı Resmi 
Gazetede Yayımlanan, bilahare 24/10/2009 tarihli ve 27386 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe giren Yönetmelik ile "Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Hizmetlerinin Tanımı ve Bu 
Hizmetlere Atanacak Personel Yönetmeliği" ile düzenlenmiştir. 

02.12.2009 tarih ve 2009/422 sayılı Yönetim Kurulu Karan ile "2954 sayılı Kanunun geçici 
11 inci madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 26/09/2008 tarihinden sonra mevcut görevinden 
başka bir göreve atanan personelin; atanmış olduğu kadro için belirlenen aylık ve ödemelerin 
düşük olması halinde, önceki kadrosu için belirlenen aylık ödemelerini almaya devam etmesi, 
ancak, önceki kadrosu için belirlenen aylık ödemelerin ilgilinin Kurumda daha önce en az 6 ay 
süre ile görev yaptığı kadro/kadrolardan daha düşük olması halinde ise, ilgiliye Kurumda daha 
önce en az 6 ay süre ile görev yaptığı en üst kadronun aylık ve ödemelerinin ödenmesi" hususu 
karar altına alınmıştır. 5767 Sayılı Yasa gereğince Araşürmacı kadrosuna atanan 396 personelden 
287'sinde unvan değişikliğine gidilmiş olup, Araşürmacı kadrosunda görev yapan personel sayısı 

Strateji Uzmanı ve Müşavir kadrosuna kurumsal hizmet ihtiyaçlan çerçevesinde zaman 
zaman atama işlemi gerçeldeştirilmekte, dava açan veya açmayan personel ayırımı 
yapılmamaktadır. 

Kurum aleyhine dava açan personelden feragat isteminde bulunulma^ı-sez konusu değildir. 
Arz ederim. / \ 

109'dur. 
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TÜRKİYE RADYO - TELEVİZYON KURUMU 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Hukuk Müşavirliği 

Sayı : B.02.2.TRT.0.61.00.00/090.04/ /ÇfV 
Konu : 7/13029 Sayılı Soru Önergesi Cevabı. 

4S./3./2010 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sayın Bülent ARINÇ) 

İlgi : 16.03.2010 tarih ve B.02.0.002-031/361 sayıhyazı. 

Zonguldak Milletvekili Sayın Ali İhsan KÖKTÜRK tarafından tevcih edilen 7/13029 esas 
numaralı yazılı soru önergesi ile ilgili Kurumumuz cevabı aşağıda sunulmuştur. 

13.04.1994 tarihli ve 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınlan Hakkında 
Kanun'un Geçici 8 inci maddesi; "...Ayrıca, Kurum'da çalıştınlan personelin kadro unvanları, 
sayısı, ücretleri, kadrolara uygulapacak ek göstergeler, personele sağlanacak sosyal yardımlar, 
Kurum Genel Müdürü'nün teklifi üzerine Üst Kurul tarafından belirlenir." hükmü yer almakta olup, 
iptal ve ihdas işlemleri bu hüküm çerçevesinde gerçeldeştüilmektedir. 

Kurumumuzun yeniden yapılanmasmdaki değişikliğe paralel olarak kadrolarda da bir 
değişiklik yapma zorunluluğu doğmuştur. Aynca, kurumsal hizmet ihtiyaçlan çerçevesinde zaman 
zaman iptal-ihdas işlemleri yapılrnaktadır. Bugüne kadar yapılan iptal işlemlerinde boş bulunan 
şahsa bağlı kadrolara öncelik verilmiştir. Bu kadrolardan boş olanlara kurumlar arası nakil yolu ile 
yapılan atamalar dışında herhangi bir ihtiyaç bulunmamaktadır. Kurumsal mevzuat gereği 
Yardımcı Prodüktörlerin Prodüktör kadrosuna, Stajyer Muhabirlerin Muhabir kadrosuna, Stajyer 
Spikerlerin Spiker kadrosuna atanmalan yeni bir kadroya ihtiyaç duymaksızın dönüştürme 
suretiyle yapılmaktadır. Bu amaçla boş kadro muhafazasına gerek bulunmamaktadır. 

Kurumumuzda yayın kadrolarının planlaması hassasiyetle yapılmaktadır. Diğer kamu 
kurumlarında kadrolar Kanun ile ihdas edilip, tenkis tahsis işlemleri her kurum için yılda bir defa 
Bakanlar Kumlu Karan ile yapılırken, TRT Kurumunda ihtiyaca göre yılın her döneminde RTÜK 
onayı alınmak suretiyle işlem yapılabilmektedir. 

Bugüne kadar yapılan düzenlemelerde mevcut kadro sayışım artıncı yeni bir ihdas 
yapılmamış olup, bu konuda Kurumumuz oldukça hassas davranmaktadır. İhtiyaç fazlası çok 
sayıda boş kadro bulunduğundan, kurumsal hizmet ihtiyacı gereği olarak her kadro ihdas veya 
iptal ecMebilmelctedir. ^ — 

Arz ederim. 
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20.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş 'ın, Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararlarının 
tebliğine ilişkin Başbakandan sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün 'ün cevabı (7/13085) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 31 inci ve bu 
Kanunun 6/3/2003 tarihli ve 4822 sayılı Kanunla değişik 22 nd ve 29 uncu maddelerine dayanılarak 
hazırlanan Tüketici Sorunlan Hakem Heyeti Yönetmellği'ne göre, satın alınan herhangi bir mal veya 
hizmetin ayıplı çıkması üzerine Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerine yapılan başvurular, başvuru 
tarih ve sırasına göre en geç 3 ay içinde karara bağlanmaktadır. Kararlar, alındığı tarihten itibaren de 
5 gün içinde taraflara yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir. Ancak vatandaşlardan, pul olmadığı için 
Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararının ilgili yerlere tebliğ edilemediği, pul getirilmesi halinde 
kararın ilgili yere tebliğ edileceği şeklinde ifadelerle karşılaştıklarına ilişkin şikayetler almaktayım. 

1. Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerinin verdiği kararlar, kararın alındığı tarihten itibaren 5 
gün İçinde taraflara yazılı olarak bildirilmekte midir? Bu konuda herhangi bir gecikme söz 
konusu mudur? 

2. Başvuran vatandaşlara, pul parası olmadığı İçin kararının ilgili yerlere tebliğ edilemediği, 
pul getirilmesi halinde kararın ilgili yere tebliğ edileceğinin ifade edildiği doğru mudur? 

Sayı : B 14 0BHL0.00 .00 .01-639-0-T- ' T U ° -OV ZU1U 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ B A Ş K A N L I Ğ P N A 

İLGİ : a) 15.03.2010 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/13085-20930/43648 sayılı yazınız, 
b) Başbakanlığın 17.03.2010 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-197-2/1247 sayılı 

İstanbul Milletvekili Sayın Ayşe Jale AĞIRBAŞ'ın, Sayın Başbakanımıza yönelttiği ve Sayın 
Başbakanımızın da kendileri adına tarafım koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını istediği (7/13085) 
esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. • « 

^y>e Jale AĞIRBAŞ 
DSP istanbul Milletvekili 

T.C 
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

yazısı. 

EK: 1 sayfa önerge cevabı 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN AYŞE JALE AĞIRBAŞ'IN 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAPLAR 

Soru 1: Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerinin verdiği kararlar, kararın alındığı tarihten 
itibaren 5 gün içinde taraflara yazılı olarak bildirilmekte midir? Bu konuda herhangi bir 
gecikme söz konusu mudur? 

Cevap 1: 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 22 nci maddesi uyarınca tüm 
il ve ilçe merkezlerinde oluşturulan ve her yıl yeniden belirlenen parasal değerin (2010 yılı için 
938,75.-TL) altında kalan uyuşmazlıktan çözüme kavuşturmakla görevlendirilen hakem heyetlerine 
2009 yılı içinde 143.810 başvuru ulaşmıştır. Sözkonusu başvuruların büyUkşehir statüsündeki illerde 
özellikle de istanbul, Ankara ve İzmir illerinde yoğunlaştığı görülmektedir. 

Bu nedenle, kararların, alındığı tarihten itibaren beş gün içinde taraflara yazılı olarak 
bildirilmesine ilişkin yönetmelik hükmünün yerine getirilmesinde zaman zaman aksamalar olduğu 
görülmektedir. Konunun, tüketici başvurularının yoğunlaştığı bazı ilçe hakem heyetleri ile sınırlı 
olduğu değerlendirildiğinden, beş günlük sürenin uzatılmasına yönelik bir yönetmelik değişikliği bu 
aşamada düşünülmemektedir. 

Soru: 2- Başvuran vatandaşlara, pul parası olmadığı için kararının ilgili yerlere tebliğ 
edilemediği, pul getirilmesi halinde kararın ilgili yere tebliğ edileceğinin ifade edildiği doğru 
mudur? 

Cevap: 2- İl ve İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri faaliyetlerinde kullanılmak üzere 
Maliye Bakanlığı tarafından serbest bırakılan ödenekler, Bakanlığımız tarafından 3'er aylık dönemler 
halinde Valiliklere (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerine) gönderilmekte olup, Tüketici Sorunları 
Hakem Heyetleri tarafından resmi pul ile gönderilmesi zorunlu tebligatlar ile diğer evrakın P.T.T 
kanalıyla ilgili yerlere teslimine ilişkin olarak Bakanlığımız ile T.C.Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel 
Müdürlüğü arasında 16.03.2010 tarihinde protokol imzalanmış, posta ve telefon giderleri için 
Bakanlığımıza tahsis edilen ödeneğin yetersiz kalmasından kaynaklanan sorunun kalıcı olarak 
giderildiği düşünülmektedir. 

21.-Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe 'nin, emekli aylıklarından yapılan bir kesintiye ilişkin 

Başbakandan sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer'in cevabı (7/13088) 

Aşağıdaki sorularımın, Anayasamızın 98. ve TBMM İç Tüzüğünün 99. maddeleri 
uyarınca Başbakan sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Hükümetin, 2010 yılı İşçi ve Bağ Kur emeklileri maaşlarına yaptığı ortalama 60 TL. 
lik zam sebebiyle Türkiye İşçi Emeklileri Derneği Başkanı Başbakana çiçek vererek 
teşekkür etmiştir. Hükümet, Başkanın bu jestine karşılık sayıları milyona yaklaşan vc 
haberleri olmadan derneğe Üye yapılan SSK ve Bağ Kur emeklisinin maaşından Şubat 
ayında her emekliden en az 12 TL. dernek aidatı SGK tarafından kaynaktan kesinti 
yapılarak TİED hesaplanna aktarmıştır. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİS BAŞKANLIĞINA 

Erol TINASTEPE 
Erzincan Milletvekili 
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1- Haberleri olmadan Derneğe üye yapılan SSK ve Bağ Kur emeklilerine üye 
yapıldıklarına dair herhangi bir tebligat gönderilmiş midir? Emeklilerin 
haberleri olmadan derneğe üye yapılmaları yasal mıdır? 

2- SSK Kanunu ve Yargıtay karanna rağmen, yıllardır SGK'nuı emekli 
maaşlanndan bu kesintiyi yapması yasal mıdır? Bu kesinti yapılırken emekliler 
bilgilendirilmiş midir? 

3- Hiçbir dernek için uygulanmayan kaynaktan kesinti yapılması sistemini SGK 
neden sadece TİED için uygulamaktadır? 

4- Yıllık bazda emeklilere yapılan maaş artışları ve maaşlarındaki düşüklük 
dikkate alındığında emeklilerden kesilen 12 TL'nin emekliler için öneminden 
anlaşılacağı üzere, ilgili Bakanlığın bu kesintilerin emeklilere iadesi veya bir 
daha böyle bir durumun yaşanmaması için bir çalışması olacak mıdır? 

5- Bu aidat kesintisinden emeklilerin büyük bir kısmının haberi olmamaktadır. Bu 
aidat kesintisini özellikle maaş artışı dönemlerine denk getirilmesinin sebebi 
emeklilerimiz kesintinin farkına varmasınlar diye mi dir? 

T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 

Sayı: B.13.2.SGK.0.65.03.01/01-24-3 S ^CfZ 
Konu: Erzincan Milletvekili Erol TINASTEPE'ye ait 

(7/13088) Esas No'lu Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) 15/03/2010 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/13088-20943/43685 sayılı yazınız, 
b) Başbakanlığın 17/03/2010 tarihli ve B.02.0.KKG.0.12/106-197-5/1245 sayılı yazısı. 

Erzincan Milletvekili Sayın Erol TJNASTEPE'nin, Başbakan Sayın Recep Tayyip 
ERDOĞAN tarafından yazılı olarak cevaplandırılmak üzere tevcih ettiği 7/13088 Esas No'lu soru 
önergesi, ilgi (b) yazı gereği Sayın Başbakan adına Bakanlığım ve diğer ilgili kamu kurum ve 
kuruluşları tarafından incelenmiş olup konuya ilişkin cevabi bilgi ve değerlendirmeler ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Ömer DİNÇEjL. 
E K : Bakan 
Yazı 

0 5 04- 2W0 
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ERZİNCAN MİLLETVEKİLİ SAYIN EROL TINASTEPE'VE AİT 
7/13088 ESAS NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAP 

Devredilen Sosyal Sigortalar Kurumu sigortalıları ve hak sahiplerinden demek üyesi 
olanlann üyelik aidatlarının gelirlerinden/aylıklarından kesilmesine ilk defa devredilen Sosyal 
Sigortalar Kurumu Yönetim Kurulunun 24/10/1979 tarihli ve 49/5198 sayılı Kararı ile 
başlanmıştır. 

Yapılan yasal değişiklikler sonrası 2005 yılında Türkiye Emeklileri Demeği ile Tüm 
İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Demeğine üye Sosyal Sigortalar Kurumu sigortalılan ve hak 
sahiplerinin üyelik aidatlannın devredilen Sosyal Sigortalar Kurumunca ödenen 
gelirlerinden/aylıklarından kesilip kesilemeyeceği hususu, 5253 sayılı Demekler Kanunu ve 
5072 sayılı Dernek ve Vakıflann Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanuna 
göre yeniden değerlendirilmesi için 23/12/2004 tarihli ve 955366 sayılı yazı ile İçişleri 
Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığına sorulmuş olup, cevaben alınan 04/01/2005 tarihli ve 
22 sayılı yazıda; "derneklere üye, emekli, dul ve yetimlerin üyelik aidatlarının, söz konusu 
kişilerden muvafakat alınmak şartıyla devredilen Sosyal Sigortalar Kurumunca ödenen 
gelirlerden/aylıklardan kesilebileceğinin" bildirilmesi üzerine, aidatlarla ilgili doğabilecek her 
türlü hukuki, cezai ve mali sorumluluk demeklere ait olmak kaydıyla demek üyesi sigortalılar 
ve hak sahiplerinin üyelik aidatı kesintisi yapılması devredilen Sosyal Sigortalar Kurumu 
Yönetim Kurulunun 13/01/2005 ve 11/02/2005 tarihli, DC/41 ve K/126 sayılı kararlarıyla 
uygun görülmüştür. 

Konu ile ilgili olarak çok sayıda demekten alınan yoğun talepler üzerine devredilen 
Sosyal Sigortalar Kurumu Yönetim Kurulu 15/09/2005 tarihli ve 1X7796 sayılı kararıyla aidat 
kesintilerinin gelirlerden/aylıklardan yapılabilmesi için aşağıdaki kriterleri belirlemiştir. 

Buna göre, demeklerin müracaat tarihinde; 
1- Türkiye genelinde en az % 35 oranında şubelerinin teşkilatlanmış olması, 
2- Devredilen Sosyal Sigortalar Kurumunca gelir/aylık ödenen toplam emekli, dul ve 

yetim sayısının en az % l'i oranında üyeye sahip bulunması, 
3-Yukarıda belirlenen şartların içişleri Bakanlığı Demekler Dairesi Başkanlığından 

alınan yazı ile belgelendirilmesi, 
gerekmektedir. 
Bu şartlan sağladığını belgelendiren demeklerin kesinti talepleri, sigortalı ve hak 

sahiplerinin muvafakatinin bulunması şartıyla ve aidatlarla ilgili doğabilecek her türlü hukuki, 
cezai ve mali sorumluluğun demeğe ait olduğuna dair taahhütname de alınmak suretiyle 
yerine getirilmektedir. 

İçişleri Bakanlığı Demekler Dairesi Başkanlığı tarafından gönderilen verilere göre, 
devredilen Sosyal Sigortalar Kurumu Yönetim Kurulunun yukanda belirlemiş olduğu şartlan 
2008, 2009 ve 2010 yıllan için Türkiye Emeklileri Demeği ile Tüm İşçi Emeklileri Dul ve 
Yetimleri Demeğinin yerine getirdiği anlaşılmış olup, anılan iki demeğe kesinti yapılan kişi 
sayısı aşağıdaki şekildedir. 
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Yıllar 

Tüm tşçl Emeklileri Dul ve 
Yetimleri Derneği 
(Tüm Emekliler Derneği) 

Türkiye İşçi Emeklileri Derneği 
(Türkiye Emekliler Derneği) 

Yıllar 

Kişi sayısı Miktar Kişi sayısı Miktar 

2008 86.172 1.292.580,00. TL 634.017 7.608.996,00.TL 

2009 

2010 

95.168 1.427.520,00. TL 653.324 7.839.888,00.TL 2009 

2010 103.560 1.553.400,00. TL 653.311 11.759.598,00.TL 

Anılan iki derneğin 2010 yılı aidat kesintilerine ilişkin taleplerinin Sosyal Güvenlik 
Kurumuna iletilmesi üzerine, Sosyal Güvenlik Kurumunca derneklere gönderilen 21/01/2010 
tarihli yazı ile; "Kesinti talebinin yerine getirilebilmesi için, yazılan ekinde bildirilen 
üyelerinden 01/01/2010 tarihinden itibaren üye olanlar için ilgililerin muvafakatinin alınarak 
Sosyal Güvenlik Kurumuna ibraz edilmesi gerektiği, ayrıca 01/01/2010 tarihinden önce üye 
olanlar için de muvafakatlerinin yeniden temin edilerek 31/12/2010 tarihine kadar Sosyal 
Güvenlik Kurumuna ibraz edileceğine, bu tarihe kadar muvafakat yazılan ibraz edilemeyen 
üyelere ait kesinti tutarlannın ilgililere ödenmek üzere kanuni faiziyle birlikte Sosyal 
Güvenlik Kurumuna iade edileceğine ilişkin taahhüdü içeren Dernek Yönetim Kurulu 
Karannın gönderilmesi" gerektiği bildirilmiştir. 

Bunun üzerine, Türkiye Emeklileri Derneği ile Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri 
Derneği, yukanda belirtilen taahhüdü ve aidatlarla ilgili doğabilecek her türlü hukuki, cezai 
ve mali sorumluluğun derneklerine ait olduğunu taahhüt eden Yönetim Kurulu Kararlannı 
Sosyal Güvenlik Kurumuna göndermiştir. 

Anılan dernekler 2010 yılı için aidat kesintisi yapılacak üyelerinin listelerini Ocak 
2010'da Sosyal Güvenlik Kurumuna göndermiş, yine derneklerin bildirimlerine göre 
üyelerinin aidatlannm aylıklarından kesilmesine dair muvafakatleri de derneklerinde 
mevcuttur. 

Dernek üyesi olmadığı veya muvafakat vermediği halde aidat kesintisi yapıldığını ileri 
süren sigortalılar ve hak sahiplerinin bu konuda Sosyal Güvenlik Kurumuna yaptığı 
başvurular gereği yapılarak aidatın iade edilmesi için ilgili demeğe gönderilmekte ve 
sonucundan bilgi istenmektedir. Bunun dışında dernek üyeliğinin sona erdirilmesi 
konusundaki taleplerin ilgili demeklere yapılması gerekmektedir. 

Derneklerin kurulması, faaliyetleri, üyelik ve denetimi gibi konular Anayasada bir hak 
olarak yapılan düzenlemeler çerçevesinde 23/11/2004 tarihli ve 25649 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan 5253 sayılı Dernekler Kanununda düzenlenmiş olup, tüm demekler İçişleri 
Bakanı veya mülki idare amiri tarafından denetletilmeye tabidir. Bu nedenle bu konuda 
Sosyal Güvenlik Kurumunun herhangi bir yetkisi bulunmamaktadır. Dolayısıyla yapılan 
denetimler sonucu mevzuata aylan bir üyelik durumunun tespiti halinde gereği yerine 
getirilmektedir. 

Sosyal Güvenlik Kurumunun emekli maaşlarından üyelik aidatı için kesinti yapılmasına 
dair çerçeve yukandaki genel bilgiler arasında belirtilmiştir. Aynca yürürlükteki 5510 sayılı 
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda ve önceki 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununda bu kesintileri yasaklayan bir hüküm bulunmamaktadır. Diğer taranan, emeklilerin 
aylıklanndan/gelirlerinden yapılan kesinti kendilerinin muvafakatine dayanılarak 
yapılmaktadır. 

Yukanda da belirtildiği üzere sadece TİED için kesinti yapılmamakta, belirlenmiş/ 
kriterleri taşıyan Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği üy^ı|rinjü; 
aylıklanndan/gelirlerinden de aidat kesintisi yapılmaktadır. 
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22.- Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ün, emekli maaşlarından bir derneğe yapılan kesintiye 
ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer'in cevabı (7/13106) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıda yer alan soruların, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Ömer 
DİNÇER tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Geçtiğimiz günlerde ulusal basında çıkan çeşitli haberlere göre Şubat ayı 
içerisinde, Tüm İşçi Emeklileri Derneği adına tüm işçi emeklilerinden otomatik olarak 
12 lira kesinti yapılmıştır. Aldıkları emekli maaşı karşılığında bordroları 
gönderilmeyen dolayısıyla nereye ne kadarlık bir kesinti yapıldığım fark etmeyen 
emeklilere vurulan ikinci darbe de bahsi geçen aidatın 12 liradan 18 liraya çıkarılması 
olmuştur. Emeklilerin hemen hiçbiri derneğe üye olduklarını bile bilmiyorken, yılda 
bir kere ve zam verildiği ay aylıklarından kesinti yapıldığı için farkına da 
varamamıştır. Üstelik maaştan doğrudan kesinti yapma ayrıcalığı da sadece bu derneğe 
tanınan bir uygulamadır. Başka emekli derneklerinin üyelerinden kaynakta kesinti 
yapmayan SGK sadece TÎED üyeleri için kaynakta kesinti yapıp, hesaplarına 
aktarmaktadır. 

İddiaların doğru olması durumunda, zaten insani yaşama standardının çok 
altında bir maaş ile yaşamaya zorlanan emeklilerden bir de istekleri dışında, bilgileri 
olmaksızın bir derneğe Üye yapılmaları ve Üyelik aidatı kesintisi yapılması hukuken ve 
ahlaken kabul edilebilir bir tutum değildir. Bu durum hem anayasaya hem de yasalara 
aykırılık taşımaktadır. Bir emeklinin maaşından muvafakatname olmaksızın nafaka 
harici kesinti yapılması mümkün değil iken, iddia edilen kesintinin neye dayanılarak 
yapıldığı merak edilmektedir. Bu çerçevede; 

1. Emeklilerin haberi olmaksızın TİED'e üye yapıldıkları iddiası doğru mudur? 
2. TtED'in kaç üyesi vardır? Bu üyelerin rızaları dahilinde üye yapılıp 

yapılmadıkları araştırılmış mıdır? 
3. Emekli maaşlarından TÎED adına şubat ayında 12 lira kesinti yapıldığı iddiası 

doğru mudur? Yapılan bu kaynağından kesintinin yasal dayanağı nedir? 

4. Kesinti yapılan tüm memurlardan tek tek muvafakatname alınmış mıdır? 
5. Muvafakatname alınmadan yapılan kesintinin yasal dayanağı var mıdır? 
6. Hukuka aykırı gerçekleştirilen bu işlemin gerekçesi nedir? 
7. Hukuka aykırı olarak alman aidatların geri iadesi için bir girişimde bulunulması 

düşünülmekte midir? 

Dr. Tekin BİNGÖL 
Ankara Milletvekili 
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T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 

Sayı: B.13.2.SGK.0.65.03.01/01-01-12-3 S 2.Cf£ £<ğg 
Konu: Ankara Milletvekili Dr. Tekin BİNGÖL'e ait 0 5 

(7/13106) Esas No'lu Yazılı Soru Önergesi 
05 -04 - 2010 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 15/03/2010 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-20946 sayılı yazınız. 

Ankara Milletvekili Dr. Tekin BİNGÖL'e ait 7/13106 Esas No'lu yazılı soru önergesi, 
Bakanlığımız ilgili birimlerince incelenmiş olup konuya ilişkin cevabi bilgi ve değerlendirmeler 
ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. fi 

ANKARA MİLLETVEKİLİ SAYIN DR. TEKİN BİNGÖL'E AİT 
7/13106 ESAS NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAP 

Devredilen Sosyal Sigortalar Kurumu sigortalıları ve hak sahiplerinden dernek üyesi 
olanların üyelik aidatlarının gelirlerinden/aylıklarından kesilmesine ilk defa devredilen Sosyal 
Sigortalar Kurumu Yönetim Kurulunun 24/10/1979 tarihli ve 49/5198 sayılı Karan ile 
başlanmıştır. 

Yapılan yasal değişiklikler sonrası 2005 yılında Türkiye Emeklileri Demeği ile Tüm 
İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Demeğine üye Sosyal Sigortalar Kurumu sigortalılan ve hak 
sahiplerinin üyelik aidatlannın devredilen Sosyal Sigortalar Kurumunca ödenen 
gelirlerinden/aylıklanndan kesilip kesilemeyeceği hususu, 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve 
5072 sayılı Demek ve Vakıflann Kamu Kurum ve Kuruluşlan ile İlişkilerine Dair Kanuna 
göre yeniden değerlendirilmesi için 23/12/2004 tarihli ve 955366 sayılı yazı ile İçişleri 
Bakanlığı Demekler Dairesi Başkanlığına sorulmuş olup, cevaben alınan 04/01/2005 tarihli ve 
22 sayılı yazıda; "derneklere üye, emekli, dul ve yetimlerin üyelik aidatlannın, söz konusu 
kişilerden muvafakat alınmak şartıyla devredilen Sosyal Sigortalar Kurumunca ödenen 
gelirlerden/aylıklardan kesilebileceğinin" bildirilmesi üzerine, aidatlarla ilgili doğabilecek her 
türlü hukuki, cezai ve mali sorumluluk derneklere ait olmak kaydıyla dernek üyesi sigortalılar 
ve hak sahiplerinin üyelik aidatı kesintisi yapılması devredilen Sosyal Sigortalar Kurumu 
Yönetim Kurulunun 13/01/2005 ve 11/02/2005 tarihli, DC/41 ve IX/126 sayılı kararlanyla 
uygun görülmüştür. 

Konu ile ilgili olarak çok sayıda dernekten alınan yoğun talepler üzerine devredilen 
Sosyal Sigortalar Kurumu Yönetim Kurulu 15/09/2005 tarihli ve 1X1196 sayılı karanyla aidat 
kesintilerinin gelirlerden/aylıklardan yapılabilmesi için aşağıdaki kriterleri belirlemiştir. 

Buna göre, derneklerin müracaat tarihinde; 
1- Türkiye genelinde en az % 35 oranında şubelerinin teşkilatlanmış olması, 
2- Devredilen Sosyal Sigortalar Kurumunca gelir/aylık ödenen toplam emekli, dul ve 

yetim sayısının en az % 1 'i oranında üyeye sahip bulunması, 

EK: 
Yazı 

ÖmerDİNÇER^ 
Bakan 
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3-Yukarıda belirlenen şartlann İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığından 
alınan yazı ile belgelendirilmesi, 

gerekmektedir. 
Bu şartlan sağladığını belgelendiren derneklerin kesinti talepleri, sigortalı ve hak 

sahiplerinin muvafakatinin bulunması şartıyla ve aidatlarla ilgili doğabilecek her türlü hukuki, 
cezai ve mali sorumluluğun derneğe ait olduğuna dair taahhütname de alınmak suretiyle 
yerine getirilmektedir. 

İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından gönderilen verilere göre, 
devredilen Sosyal Sigortalar Kurumu Yönetim Kurulunun yukanda belirlemiş olduğu şartlan 
2008, 2009 ve 2010 yıllan için Türkiye Emeklileri Demeği ile Tüm İşçi Emeklileri Dul ve 
Yetimleri Demeğinin yerine getirdiği anlaşılmış olup, anılan iki demeğe kesinti yapılan kişi 
sayısı aşağıdaki şekildedir. 

Yıllar 

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve 
Yetimleri Derneği 
(Tüm Emekliler Derneği) 

Türkiye İşçi Emeklileri Derneği 
(Türkiye Emekliler Derneği) 

Kişi sayısı Miktar Kişi sayısı Miktar 

2008 86.172 1.292.580,00. TL 634.017 7.608.996,00TL 

2009 95.168 1.427.520,00. TL 653.324 7.839.888.00.TL 

2010 103.560 1.553.400,00. TL 653.311 11.759.598,00TL 

Anılan iki demeğin 2010 yılı aidat kesintilerine ilişkin taleplerinin Sosyal Güvenlik 
Kurumuna iletilmesi üzerine, Sosyal Güvenlik Kurumunca demeklere gönderilen 21/01/2010 
tarihli yazı ile; "Kesinti talebinin yerine getirilebilmesi için, yazılan ekinde bildirilen 
üyelerinden 01/01/2010 tarihinden itibaren üye olanlar için ilgililerin muvafakatinin alınarak 
Sosyal Güvenlik Kurumuna ibraz edilmesi gerektiği, aynca 01/01/2010 tarihinden önce üye 
olanlar için de muvafakatlerinin yeniden temin edilerek 31/12/2010 tarihine kadar Sosyal 
Güvenlik Kurumuna ibraz edileceğine, bu tarihe kadar muvafakat yazılan ibraz edilemeyen 
üyelere ait kesinti tutarlannın ilgililere ödenmek üzere kanuni faiziyle birlikte Sosyal 
Güvenlik Kurumuna iade edileceğine ilişkin taahhüdü içeren Demek Yönetim Kumlu 
Kararının gönderilmesi" gerektiği bildirilmiştir. 

Bunun üzerine, Türkiye Emeklileri Demeği ile Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri 
Demeği, yukanda belirtilen taahhüdü ve aidatlarla ilgili doğabilecek her türlü hukuki, cezai 
ve mali sorumluluğun demeklerine ait olduğunu taahhüt eden Yönetim Kumlu Kararlannı 
Sosyal Güvenlik Kurumuna göndermiştir. 

Anılan dernekler 2010 yılı için aidat kesintisi yapılacak üyelerinin listelerini Ocak 
2010'da Sosyal Güvenlik Kurumuna göndermiş, yine demeklerin bildirimlerine göre 
üyelerinin aidatlarının aylıklarından/gelirlerinden kesilmesine dair muvafakatleri de 
demeklerinde mevcuttur. 

Demek üyesi olmadığı veya muvafakat vermediği halde aidat kesintisi yapıldığını ileri 
süren sigortalılar ve hak sahiplerinin bu konuda Sosyal Güvenlik Kurumuna yaptığı 
başvurular gereği yapılarak aidatın iade edilmesi için ilgili demeğe gönderilmekte ve 
sonucundan bilgi istenmektedir. Bunun dışında demek üyeliğinin sona erdirilmesi 
konusundaki taleplerin ilgili demeklere yapılması gerekmektedir. 

Emeklilerin haberi olmaksızın TİED'e üye yapılıp yapılmadıktan konusu Sosyal 
Güvenlik Kurumunun yetki alanında bulunmamaktadır. 

Ocak 2010 tarihinde TÎED ve İçişleri Bakanlığı Demekler Dairesi Başkanlığından 
alman verilere göre TİED'in 653.311 üyesi bulunmaktadır. Bu üyelerin nzalan dahilinde üye 
yapılıp yapılmadıklarının araştırılması konusunda Sosyal Güvenlik Kurumunun herhangi bir 
yetkisi bulunmamaktadır. 

TİED'e üye olan kişilerin emekli aylıklanndan/gelirlerinden Şubat 2010'da bir yıllık 
üyelik aidatı olarak üye başına 18 TL. kesinti yapılmıştır. Buna dair dayanak yukanda izah 
edilmiştir. 
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23.- Bursa Milletvekili H. Hamit Homriş 'in, emekli maaşlarından bir derneğe yapılan kesintiye 
ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer'in cevabı (7/13107) 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M Î L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Ömer DİNÇER 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

H.Hamit HOMRİŞ 
Bursa Milletvekili 

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarından Türkiye emekliler Derneği için aidat 
kesintisi yapıldığını ve emeklilerin yıllardan beri hiç haberleri olmadan derneğe üye 
yapılarak, maaşlarından dernek için kesinti yapıldığım, basınımız aracılığıyla öğrenmiş 
olmaktayız. 500 bin SSK ve Bağ-Kur emeklisi hiç haberleri olmadan derneğe üye yapılmaları 
ve her emekliden en az 12 lira dernek aidat kesintisi yapılarak dernek kasasına gönderildiği 
haberleri zor şartlar altında hayatlarını devam ettirmeye çalışan emeklilerimiz ve kamuoyu 
tarafından hayretle izlenmektedir. 

Buna göre: 
1- 500 bin SSK ve Bağ-Kur emeklisi hiç haberleri olmadan derneğe üye yapılarak 

kesilen aidatlar yasal mıdır? Bu haksız kesintiyi yapanlar hakkında bir işlem yapacak 
mısınız? 

2- Emeklilerden kesilen bu paraların da SGK bürokratlarına verildiğini söylenmektedir 
bu bilgi doğrumudur veriliyorsa eğer gerekçesi nedir? 

3- SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarından haksız yere Türkiye emekliler Derneği 
için Kesilen aidatları iade ettirilecek midir? 

4- SSK ve Bağ-Kur emeklilerine adam başı 60 lira zam yapılması sebebiyle Sayın 
Başbakan'a çiçek veren derneğin başkanına 5000 lira maaş verildiği bilgisi 
doğrumudur? 

T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 

Sayı: B.13.2.SGK.0.65.03.01/ 01-01 -38-5 S^Tl n c n , m 

Konu: Bursa Milletvekili H. Hamit HOMRİŞ'e ait U ö U 4 0 1 

(7/13107) EsasNo'lu Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 15/03/2010 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-20946 sayılı yazınız. 

Bursa Milletvekili H. Hamit HOMRİŞ'e ait 7/13107 Esas NoTu yazılı soru önergesi, 
Bakanlığımız ilgili birimlerince incelenmiş olup konuya ilişkin cevabi bilgi ve değerlendirmeler 
ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK: 
Yazı ömerDİNÇER^/ 

Bakan 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN HAMZA HAMİT HOMRİŞ'E AİT 
7/13107 ESAS NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAP 

Devredilen Sosyal Sigortalar Kurumu sigortalıları ve hak sahiplerinden demek üyesi 
olanların üyelik aidatlarının gelirlerinden/aylıklarından kesilmesine ilk defa devredilen Sosyal 
Sigortalar Kurumu Yönetim Kurulunun 24/10/1979 tarihli ve 49/5198 sayılı Karan ile 
başlanmıştır. 

Yapılan yasal değişiklikler sonrası 2005 yılında Türkiye Emeklileri Demeği ile Tüm 
İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Demeğine üye Sosyal Sigortalar Kurumu sigortalılan ve hak 
sahiplerinin üyelik aidatlarının devredilen Sosyal Sigortalar Kurumunca ödenen 
gelirlerinden/aylıklanndan kesilip kesilemeyeceği hususu, 5253 sayılı Demekler Kanunu ve 
5072 sayılı Demek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşlan ile İlişkilerine Dair Kanuna 
göre yeniden değerlendirilmesi için 23/12/2004 tarihli ve 955366 sayılı yazı ile İçişleri 
Bakanlığı Demekler Dairesi Başkanlığına sorulmuş olup, cevaben alınan 04/01/2005 tarihli ve 

4 22 sayılı yazıda; "demeklere üye, emekli, dul ve yetimlerin üyelik aidatlanmn, söz konusu 
kişilerden muvafakat alınmak şartıyla devredilen Sosyal Sigortalar Kurumunca ödenen 
gelirlerden/aylıklardan kesilebileceğinin" bildirilmesi üzerine, aidatlarla ilgili doğabilecek her 
türlü hukuki, cezai ve mali sorumluluk demeklere ait olmak kaydıyla demek üyesi sigortalılar 
ve hak sahiplerinin üyelik aidatı kesintisi yapılması devredilen Sosyal Sigortalar Kurumu 
Yönetim Kurulunun 13/01/2005 ve 11/02/2005 tarihli, DC/41 ve 1X7126 sayılı kararlanyla 
uygun görülmüştür. 

Konu ile ilgili olarak çok sayıda demekten alman yoğun talepler üzerine devredilen 
Sosyal Sigortalar Kurumu Yönetim Kurulu 15/09/2005 tarihli ve 1X7796 sayılı karanyla aidat 
kesintilerinin gelirlerden/aylıklardan yapılabilmesi için aşağıdaki kriterleri belirlemiştir. 

Buna göre, demeklerin müracaat tarihinde; 
1- Türkiye genelinde en az % 35 oranında şubelerinin teşkilatlanmış olması, 
2- Devredilen Sosyal Sigortalar Kurumunca gelir/aylık ödenen toplam emekli, dul ve 

yetim sayısının en az % 1 'i oranmda üyeye sahip bulunması, 
3-Yukanda belirlenen şartlann içişleri Bakanlığı Demekler Dairesi Başkanlığından 

alınan yazı ile belgelendirilmesi, 
gerekmektedir. 
Bu şartlan sağladığını belgelendiren demeklerin kesinti talepleri, sigortalı ve hak 

sahiplerinin muvafakatinin bulunması şartıyla ve aidatlarla ilgili doğabilecek her türlü hukuki, 
cezai ve mali sorumluluğun demeğe ait olduğuna dair taahhütname de alınmak suretiyle 
yerine getirilmektedir. 

İçişleri Bakanlığı Demekler Dairesi Başkanlığı tarafından gönderilen verilere göre, 
devredilen Sosyal Sigortalar Kurumu Yönetim Kurulunun yukanda belirlemiş olduğu şartlan 
2008, 2009 ve 2010 yıllan için Türkiye Emeklileri Demeği ile Tüm İşçi Emeklileri Dul ve 
Yetimleri Demeğinin yerine getirdiği anlaşılmış olup, anılan iki demeğe kesinti yapılan kişi 
sayısı aşağıdaki şekildedir. 
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Yıllar 

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve 
Yetimleri Derneği 
(Tüm Emekliler Derneği) 

Türkiye İşçi Emeklileri Derneği 
(Türkiye Emekliler Derneği) 

Kişi sayısı Miktar Kişi sayısı Miktar 

2008 86.172 1.292.580,00. TL 634.017 7.608.996,00.TL 

2009 95.168 1.427.520,00. TL 653.324 7.839.888,00.TL 

2010 103.560 1.553.400,00. TL 653.311 11.759.598.00.TL 

Anılan iki derneğin 2010 yılı aidat kesintilerine ilişkin taleplerinin Sosyal Güvenlik 
Kurumuna iletilmesi üzerine, Sosyal Güvenlik Kurumunca derneklere gönderilen 21/01/2010 
tarihli yazı ile; "Kesinti talebinin yerine getirilebilmesi için, yazılan ekinde bildirilen 
üyelerinden 01/01/2010 tarihinden itibaren üye olanlar için ilgililerin muvafakatinin alınarak 
Sosyal Güvenlik Kurumuna ibraz edilmesi gerektiği, aynca 01/01/2010 tarihinden önce üye 
olanlar için de muvafakatlerinin yeniden temin edilerek 31/12/2010 tarihine kadar Sosyal 
Güvenlik Kurumuna ibraz edileceğine, bu tarihe kadar muvafakat yazılan ibraz edilemeyen 
üyelere ait kesinti tutarlarının ilgililere ödenmek üzere kanuni faiziyle birlikte Sosyal 
Güvenlik Kurumuna iade edileceğine ilişkin taahhüdü içeren Dernek Yönetim Kurulu 
Karannın gönderilmesi" gerektiği bildirilmiştir. 

Bunun üzerine, Türkiye Emeklileri Derneği ile Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri 
Derneği, yukanda belirtilen taahhüdü ve aidatlarla ilgili doğabilecek her türlü hukuki, cezai 
ve mali sorumluluğun derneklerine ait olduğunu taahhüt eden Yönetim Kurulu Kararlannı 
Sosyal Güvenlik Kurumuna göndermiştir. 

Anılan dernekler 2010 yılı için aidat kesintisi yapılacak üyelerinin listelerini Ocak 
2010'da Sosyal Güvenlik Kurumuna göndermiş, yine derneklerin bildirimlerine göre 
üyelerinin aidatlanmn aylıklanndan kesilmesine dair muvafakatleri de demeklerinde 
mevcuttur. 

Demek üyesi olmadığı veya muvafakat vermediği halde aidat kesintisi yapıldığını ileri 
süren sigortalılar ve hak sahiplerinin bu konuda Sosyal Güvenlik Kurumuna yaptığı 
başvurular gereği yapılarak aidatın iade edilmesi için ilgili derneğe gönderilmekte ve 
sonucundan bilgi istenmektedir. Bunun dışında demek üyeliğinin sona erdirilmesi 
konusundaki taleplerin ilgili demeklere yapılması gerekmektedir. 

Emeklilerden kesilen bu paralann Sosyal Güvenlik Kurumu bürokratlanna verilmesi 
sözkonusu olamaz. Sosyal Güvenlik Kurumu yaptığı kesintileri demeklerin hesabına 
aktarmaktadır. Bundan sonraki sarf yerleri demekler tarafından, mevzuatlanna göre 
gerçekleştirilmektedir. 

Diğer taraftan, Türkiye Emekliler Demeği Başkanı Kazım ERGÜN, Sosyal Güvenlik 
Kurumu Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmakta olup, diğer yönetim kurulu üyeleri gibi 
4.448,09 TL. maaş almakta ve aynı özlük haklanndan yararlanmaktadır. Aynca, 
derneklerindeki görevleri nedeniyle herhangi bir gelir alıp almadığı Sosyal Güvenlik 
Kurumunca bilinmemekte olup, Sosyal Güvenlik Kurumunun bu konuda bir yetkisi de 
bulunmamaktadır. 

- 7 5 7 -



T B M M B: 82 6 . 4 . 2 0 1 0 

24.-Konya Milletvekili Atilla Kart 'ın, emekli maaşlarından bir derneğe yapılan kesintiye ilişkin 
sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer'in cevabı (7/13108) 

TBMM Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Sn.Ömer Dinçer tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasa'nın 98 ve 
İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygıyla talep ederim. 

^ Atilla Kart 
CHP Konya Milletvekili 

Basına yansıyan bilgilere göre; emekli maaşlarından habersiz olarak vc Sosyal 
Güvenlik Kurumu aracılığıyla kaynakta kesinti yapılmaktadır. 

Bu süreçte Türkiye Emekliler Demeği Başkanı olan Kazım Ergün'ün, 
emekliler aleyhine özel bir misyon üstlendiği ve Hükümet tarafından danışıklı ilişkiler 
içerisinde yönetildiği ifade ve iddia edilmektedir. Dernek Başkanı bir taraftan "emekli 
maaşlarına zammı biz sağladık" diye açıklama yapmış, devamında ise "sadece bize üye 
olanlardan kesinti yapılıyor" diye konuşmuştur. Aslında Dernek Başkanının bu konuşması 
bile; Dernek Başkanıyla SGK arasında kapalı kapılar ardında danışıklı ilişkiler kurulduğunu 
ve pazarlıklar yapıldığını göstermektedir. Sosyal Güvenlik Kurumunun suç 
ilişkileri içinde vc görevini kötüye kullanarak emeklilerin sırtından kayıt dışı 
bir kaynak ve birilerine haksız kazanç kapısı yarattığı anlaşılmaktadır. 

Şimdiki hal aşağıdaki soruların ivedi olarak cevaplandırılmasını 
talep etmek gereği doğmuştur; 

1- Sosyal Güvenlik Kurumu bir derneğin tahsildarlığını nasıl 
yapabilir? Bu uygulamanın idari ve yasal dayanağı nedir? Kurulan herhangi bir 
dernek, SGK ya da başka bir kuruma başvurup bu nitelikte kesinti yapılmasını 
sağlayabilir mi? 

2- Türkiye Emekliler Derneğinin üye sayısı nedir? Sayının 650 bin olduğu 
doğru mudur? Bu üyeler demeğe hangi yöntemle kaydedilmiştir? 

Üyelik statüsü nasıl oluşturulmaktadır? 
Türkiye genelinde 92 şubesinin bulunduğu ve 649.245 üyesinin olduğu ifade 

edilen ve her üyeden 18 TL'nin kaynakta kesildiği göz önüne alındığında ortaya çıkan bu 
meblağın akıbeti konusunda Bakanlık olarak bugüne kadar ne tür bir inceleme ve denetim 
yaptınız? Emeklilerin zaten yetersiz olan gelirlerinin böylesine kayıt ve yasa dışı 
kullanılmasına Bakanlık olarak bugüne kadar neden seyirci kaldınız? 

Bu aşamadan sonra üstünüze düşen yasal ve insani görevleri yapacak mısınız? 
3- Derneğin Başkanı olan Kazım Ergün'ün geçen yıl 7')0 TL olan maaşının 

4.000 TL'ye yükseltildiği doğru mudur? 
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T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 

Sayı: B.13.2.SGK.0.65.03.01/ 01-01-6-5 5~2<?4 /S t . 0 5 -04- 2019 
Konu: Konya Milletvekili Atilla KART'a ait 

(7/13108) EsasNo'lu Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 15/03/2010 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-20946 sayılı yazınız. 

Konya Milletvekili Atilla KART'a ait 7/13108 Esas No'lu yazılı soru önergesi, 
Bakanlığımız ilgili birimlerince incelenmiş olup konuya ilişkin cevabi bilgi ve değerlendirmeler 
ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. i 

' KONYA MİLLETVEKİLİ SAYIN ATİLLA KART'A AİT 
7/13108 ESAS NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAP 

Devredilen Sosyal Sigortalar Kurumu sigortalıları ve hak sahiplerinden dernek üyesi 
olanların üyelik aidatlarının gelirlerinden/aylıklarından kesilmesine ilk defa devredilen Sosyal 
Sigortalar Kurumu Yönetim Kurulunun 24/10/1979 tarihli ve 49/5198 sayılı Karan ile 
başlanmıştır. 

Yapılan yasal değişiklikler sonrası 2005 yılında Türkiye Emeklileri Derneği ile Tüm 
İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Demeğine üye Sosyal Sigortalar Kurumu sigortalıları ve hak 
sahiplerinin üyelik aidatlarının devredilen Sosyal Sigortalar Kurumunca ödenen 
gelirlerinden/aylıklanndan kesilip kesilemeyeceği hususu, 5253 sayılı Demekler Kanunu ve 
5072 sayılı Demek ve Vakıflann Kamu Kurum ve Kuruluştan ile İlişkilerine Dair Kanuna 
göre yeniden değerlendirilmesi için 23/12/2004 tarihli ve 955366 sayılı yazı ile İçişleri 
Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığına sorulmuş olup, cevaben alman 04/01/2005 tarihli ve 
22 sayılı yazıda; "demeklere üye, emekli, dul ve yetimlerin üyelik aidatlannın, söz konusu 
kişilerden muvafakat alınmak şartıyla devredilen Sosyal Sigortalar Kurumunca ödenen 
gelirlerden/aylıklardan kesilebileceğinin" bildirilmesi üzerine, aidatlarla ilgili doğabilecek her 
türlü hukuki, cezai ve mali sorumluluk demeklere ait olmak kaydıyla dernek üyesi sigortalılar 
ve hak sahiplerinin üyelik aidatı kesintisi yapılması devredilen Sosyal Sigortalar Kurumu 
Yönetim Kurulunun 13/01/2005 ve 11/02/2005 tarihli, DC/41 ve DC/126 sayılı kararlanyla 
uygun görülmüştür. 

Konu ile ilgili olarak çok sayıda demekten alınan yoğun talepler üzerine devredilen 
Sosyal Sigortalar Kurumu Yönetim Kurulu 15/09/2005 tarihli ve LX/796 sayılı karanyla aidat 
kesintilerinin gelirlerden/aylıklardan yapılabilmesi için aşağıdaki kriterleri belirlemiştir. 

Buna göre, demeklerin müracaat tarihinde; 
1- Türkiye genelinde en az % 35 oranında şubelerinin teşkilatlanmış olması, 
2- Devredilen Sosyal Sigortalar Kurumunca gelir/aylık ödenen toplam emekli, dul ve 

yetim sayısının en az % l'i oranında üyeye sahip bulunması, 
3-Yukanda belirlenen şartlann içişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığından 

alman yazı ile belgelendirilmesi, 
gerekmektedir. 

EK: 
Yazı 

ÖmerDİNÇER^-
Bakan 
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Yıllar 

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve 
Yetimleri Derneği 
(Tüm Emekliler Derneği) 

Türkiye İşçi Emeklileri Derneği 
(Türkiye Emekliler Derneği) 

Kişi sayısı Miktar Kişi sayısı Miktar 

2008 86.172 1.292.580,00. TL 634.017 7.608.996.00.TL 

2009 95.168 1.427.520,00. TL 653.324 7.839.888.00.TL 

2010 103.560 1.553.400,00. TL 653.311 11.759.598,00TL 

Anılan iki demeğin 2010 yılı aidat kesintilerine ilişkin taleplerinin Sosyal Güvenlik 
Kurumuna iletilmesi üzerine, Sosyal Güvenlik Kurumunca demeklere gönderilen 21/01/2010 
tarihli yazı ile; "Kesinti talebinin yerine getirilebilmesi için, yazılan ekinde bildirilen 
üyelerinden 01/01/2010 tarihinden itibaren üye olanlar için ilgililerin muvafakatinin alınarak 
Sosyal Güvenlik Kurumuna ibraz edilmesi gerektiği, ayrıca 01/01/2010 tarihinden önce üye 
olanlar için de muvafakatlerinin yeniden temin edilerek 31/12/2010 tarihine kadar Sosyal 
Güvenlik Kurumuna ibraz edileceğine, bu tarihe kadar muvafakat yazılan ibraz edilemeyen 
üyelere ait kesinti tutarlannın ilgililere ödenmek üzere kanuni faiziyle birlikte Sosyal 
Güvenlik Kurumuna iade edileceğine ilişkin taahhüdü içeren Demek Yönetim Kumlu 
Karannın gönderilmesi" gerektiği bildirilmiştir. 

Bunun üzerine, Türkiye Emeklileri Demeği ile Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri 
Demeği, yukanda belirtilen taahhüdü ve aidatlarla ilgili doğabilecek her türlü hukuki, cezai 
ve mali sorumluluğun demeklerine ait olduğunu taahhüt eden Yönetim Kumlu Kararlanm 
Sosyal Güvenlik Kurumuna göndermiştir. 

Anılan demekler 2010 yılı için aidat kesintisi yapılacak üyelerinin listelerini Ocak 
2010'da Sosyal Güvenlik Kurumuna göndermiş, yine demeklerin bildirimlerine göre 
üyelerinin aidatlarının aylıklarından kesilmesine dair muvafakatleri de derneklerinde 
mevcuttur. 

Demek üyesi olmadığı veya muvafakat vermediği halde aidat kesintisi yapıldığını ileri 
süren sigortalılar ve hak sahiplerinin bu konuda Sosyal Güvenlik Kurumuna yaptığı 
başvurular gereği yapılarak aidatın iade edilmesi için ilgili demeğe gönderilmekte ve 
sonucundan bilgi istenmektedir. Bunun dışında demek üyeliğinin sona erdirilmesi 
konusundaki taleplerin ilgili demeklere yapılması gerekmektedir. 

Yukanda belirtilen şartlan taşıyan demekler Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat 
ettiklerinde, üyelerinin aylıklarından/gelirlerinden üyelik aidatı kesilmesi mümkündür. 

Demeklere üyelik konusu ve demeklerin yönetimi, denetimi ayn bir mevzuatla 
düzenlenmiş olup, Sosyal Güvenlik Kurumunun bu konularda herhangi bir yetkisi 
bulunmamaktadır. 

Türkiye Emekliler Demeği Başkanı Kazım ERGÜN, 28 Haziran 2004 - 24 Kasım 2006 
tarihleri arasında (devredilen) Sosyal Sigortalar Kurumu Yönetim Kumlu üyesi olarak, 
24 Kasım 2006 tarihinden bu yana da Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kumlu üyesi olarak 
Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Kurulu tarafından seçilerek görev yapmaktadır. Sosyal 
Güvenlik Kurumu Başkanı ve Başkan Yardımcısı dışındaki diğer sekiz yönetim kumlu 
üyelerine 2010 yılbaşından itibaren ödenmekte olan 4.448,09 TL. ücret almaktadır. 2009 
yılında ise 700 TL. değil, Ocak-Haziran 2009 döneminde 4.184,75 TL., Temmuz-Aralık 2009 
döneminde 4.277,85 TL. aylık ödenmiştir. 
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Bu şartlan sağladığını belgelendiren demeklerin kesinti talepleri, sigortalı ve hak 
sahiplerinin muvafakatinin bulunması şanıyla ve aidatlarla ilgili doğabilecek her türlü hukuki, 
cezai ve mali sorumluluğun demeğe ait olduğuna dair taahhütname de alınmak suretiyle 
yerine getirilmektedir. 

İçişleri Bakanlığı Demekler Dairesi Başkanlığı tarafından gönderilen verilere göre, 
devredilen Sosyal Sigortalar Kurumu Yönetim Kurulunun yukanda belirlemiş olduğu şartlan 
2008, 2009 ve 2010 yıllan için Türkiye Emeklileri Demeği ile Tüm İşçi Emeklileri Dul ve 
Yetimleri Demeğinin yerine getirdiği anlaşılmış olup, anılan iki demeğe kesinti yapılan kişi 
sayısı aşağıdaki şekildedir. 
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25.- Kütahya Milletvekili Alim Işık 'm, çevre görevlisi uygulamasına ilişkin sorusu ve Çevre ve 
Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı (7/13111) 

2.3.2010 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA, 

Aşağıda belirtilen sorularımın, Çevre ve Orman Bakanı Sayın Prof.Dr. Veysel EROĞLU 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim. 

Prof. Dr. Alim IŞIK ) 

MHP Kütahya Milletvekili 

Bilindiği gibi, 05.01.2002 tarih ve 24631 Mükerrer Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe konan "Çevre Denetimi Yönetmeliği", bir yıl içinde 3 kez değişikliğe uğramıştır. 
Adı geçen Yönetmelik 21.11.2008 tarihînde yeniden yayımlanmış ve 01.01.2009 tarihinde 
yürürlüğe girmiştir. Yönetmelikle ülkemizde uzun yıllardır verilen Çevre Mühendisliği 
eğitiminin görmezden gelindiği gerekçesiyle Çevre Mühendisleri Odası tarafından 
Danıştay'da iptal davası açılmış olmasına karşın, 22 Ekim 2009 tarih ve 27384 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanan "Çevre Denetimi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik" ile Çevre Mühendislerinin hak gaspına uğradığı iddia edilmektedir. Söz konusu 
Yönetmelik hükümleriyle ilgili olarak; 

1. Bakanlığınızca düzenlenecek iki haftalık eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı 
olanlara verilecek "Çevre Görevlisi" unvanına hangi gerekçelerle ihtiyaç 
duyulmuştur? 

2. Çevre Görevlilerinin, verilen iki haftalık bir eğitim programı sonunda Çevre 
Mühendislerinin yaptığı birçok işi yapabilir konuma getirilmesinin Çevre 
Mühendisliği mesleğine yapılmış büyük bir haksızlık olduğu iddiaları doğru mudur? 

3. "Çevre Görevlisi Belgesi olmayanların, faaliyet veya tesislerde, çevre yönetim 
birimlerinde veya yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarında çevre görevlisi 
olarak çalışamayacaklarına" ilişkin Yönetmelik hükmü, Çevre Mühendislerini de 
kapsamakta mıdır? 

4. Kapsamaktaysa bu uygulama, en az 4 yıllık Çevre Mühendisliği eğitimini tartışmalı 
hale sokmayacak mıdır? 

5. Kamu veya özel sektörde çevre ile ilgili olarak en az üç yıl çalışmış bir çevre 
görevlisinin, çevre yönetim hizmeti verecek yetkilendirilmiş çevre danışmanlık 
firmalarında koordinatör olarak istihdam edilmesine yönelik yönetmelik hükmünün 
uygulamada yaratacağı kargaşa ve sorunların çözümüyle ilgili olarak Bakanlığınızca 
ne tür önlemler alınmış ya da alınmaktadır? 

6. Söz konusu Yönetmelik hükümlerinin iptali için başlatılan yargı süreci ne aşamadadır? 

7. Yapılan son düzenlemede dava konusu hangi uygulamalar değiştirilmiş ya da iptal 
edilmiştir? 
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T.C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği - Bilgi Edinme Birimi 

Sayı :B.18.0.BHl.O.OO.O0/61O.01-367- ^4.../.^./2010 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : TBMM'nin 15.03.2010 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-20946 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde ahnan,Kütahya Milletvekili Alim IŞIK' m 7/13111 esas sayılı yazılı 
soru önergeleri Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

KÜTAHYA MİLLETVEKİLİ SAYIN ALİM IŞIK' IN 
7/13111 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN CEVABI 

SORU 1. Bakanlığınızca düzenlenecek iki haftalık eğitim sonunda yapılacak sınavda 
başarılı olanlara verilecek "Çevre Görevlisi" unvanına hangi, gerekçelerle ihtiyaç 
duyulmuştur? 

SORU 2. Çevre Görevlilerinin, verilen iki haftalık bir eğitim programı sonunda Çevre 
Mühendislerinin yaptığı birçok işi yapabilir konuma getirilmesinin Çevre Mühendisliği 
mesleğine yapılmış büyük bir haksızlık olduğu iddiaları doğru mudur? 

SORU 3. "Çevre Görevlisi Belgesi olmayanların, faaliyet veya tesislerde, çevre 
yönetim birimlerinde veya yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarında çevre görevlisi 
olarak çalışamayacaklarına" ilişkin Yönetmelik hükmü, Çevre Mühendislerim de kapsamakta 
mıdır? 

SORU 4. Kapsamaktaysa bu uygulama, en az 4 yıllık Çevre Mühendisliği eğitimini 
tartışmalı hale sokmayacak mıdır? 

CEVAP 1,23,4. Çevre görevlisi istihdamı yükümlülüğünün getiriliş sebebi, mer' i 
mevzuat gereğince; "denetime tâbi tesislerin faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu, alınan 
tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığını değerlendiren, tesis içi yıllık denetim 
programlan düzenleyen" bir personel istihdamı ya da hizmet alımı suretiyle, tesis veya 
faaliyetin mevzuata uygunluğunu sağlamak olarak özetlenebilir. 

Bu kapsamda; çevre yönetimi hizmeti verecek çevre danışmanlık firmaları ve çevre 
görevlilerinin görevleri, mühendislikten ziyade faaliyet veya tesislerin çevre mevzuatına 
uygunluğunu kontrol edilmesi ve sanayiciye bu konuda rehberlik edilmesidir. Bu nedenle 
çevre yönetimi hizmetinin Bakanlıkça ve mevzuat hükümleri doğrultusunda belirlenen bilgi 
ve alt yapıya sahip çevre görevlileri ve çevre yönetim hizmeti verecek kurum ve kuruluşlarca 
yapılması hukuka ve kanuna uygundur. 

Bahse konu düzenlemeler ile çevre mühendisliği değil çevre görevlisi kavramı 
neüeştirilmektedir. Yapılan tartışmaların, çevre mühendisliği kavramı ya da çevre 
mühendislerin mesleki yeterlilikleri ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. 
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SORU 5. Kamu veya özel sektörde çevre ile ilgili olarak en az üç yıl çalışmış bir 
çevre görevlisinin, çevre yönetim hizmeti verecek yetkilendirilmiş çevre danışmanlık 
firmalarında koordinatör olarak istihdam edilmesine yönelik yönetmelik hükmünün 
uygulamada yaratacağı kargaşa ve sorunların çözümüyle ilgili olarak Bakanlığınızca ne tür 
önlemler alınmış ya da alınmaktadır? 

CEVAP 5. Çevre Denetimi Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile çevre 
mühendislerinin çeşitli kurum ve kuruluşlarda istihdam edilme imkânlarının önü tıkanmış 
olmamaktadır. Çünkü 4 Kasım 2009 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren "Çevre Denetimi 
Yönetmeliği ve Çevre Kanununca Alınması Gereken İzîn ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik 
Kapsamında Çevre Görevlilerine, Çevre Danışmanlık Kurum ve Kuruluşlarını Yeterlik 
Verilmesi Hakkında Tebliğ"in 10 uncu maddesinin 5 inci paragrafında; çevre danışmanlık 
firmaları için "kamu veya özel sektörde mesleği ile ilgili olarak en az 2 yıl çalışmış çevre 
mühendisi veya çevre mühendisliği alanında yüksek lisans ve/veya doktora eğitimi almış bir 
çevre görevlisini sürekli ve koordinatör olarak istihdam eder" hükmü düzenlenmiştir. 

1 Görüldüğü üzere; Tebliğ ile getirilen düzenleme ile Çevre Danışmanlık Firmalarının,' 
kamu veya özel sektörde mesleği ile ilgili olarak en az 2 yıl çalışmış çevre mühendisi 
formasyonuna sahip çevre görevlisini sürekli ve koordinatör olarak istihdam etme 
yükümlülüğü getirilmiştir. Bu nedenle, hem çevre görevlisi olarak çalışma yolunun çevre 
mühendislerine kapatıldığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır, hem de çevre danışmanlık 
hizmetlerinde oluşabilecek kargaşanın önüne geçilmiştir. 

SORU 6. Söz konusu Yönetmelik hükümlerinin iptali için başlatılan yargı süreci ne 
aşamadadır? 

SORU 7. Yapılan son düzenlemede dava konusu hangi uygulamalar değiştirilmiş ya 
da iptal edilmiştir? 

CEVAP 6,7. 21 Kasım 2008 tarihli ve 27061 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan ve 
01 Ocak 2009 tarihinde yürürlüğe giren Çevre Denetimi Yönetmeliğinin bazı maddelerinin 
iptaline ilişkin; Çevre Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Odası ve Veteriner Hekimler 
Derneği'nin açtığı davalar halen devam etmektedir. 

Aynca, 22 Ekim 2009 tarih ve 27384 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklik ile 
Veteriner Hekimler Derneği'nin isteği yerine getirilerek eğitim ve sınav şartı ile çevre 
görevlisi olma haklan verilmiştir. 
26.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse 'nin, Samsat Pompaj Sulama Projesi 'ne ilişkin sorusu ve 

Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı (7/13112) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sayın Veysel EROĞLU tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılanmla 

Dt. Şevket KÖSE 
Adıyaman Milletvekili 

Adıyaman ili Samsat ilçesi, ilçe merkezi de dahil birçok köyünü GAP çerçevesinde 
Atatürk Barajı'na isteyerek feda etmiştir. Ancak; bunun üzerine Samsat ilçesine yeterli önem 
gösterilmemiş ve çok sayıda sorunla ismi anılır olmuştur. Bunlardan biri de Samsat Pompaj 
Sulama Projesi'dir. 10 yılı aşkın bir süredir projenin bitirilmemesi, Samsat'ı ve Samsatlılan 
ekonomik olarak büyük sıkıntıya sokmaktadır. Bu ekonomik sorunlar, peşi sıra sosyal 
sorunları da getirmektedir. Sorunların azalması, Samsatlı yurttaşlarımızın mevsimlik tarım 
işçisi olarak yollara düşmelerine engel olacaktır. Bu bağlamda: 
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1. Projenin yapımına tam olarak ne zaman başlanmıştır? 

2. Bahsi geçen tesisin bitirilmesi sonucunda, elde edilecek kazançlar nelerdir? 

3. Samsat Pompaj Sulama Projesi'nin günümüze kadar ne kadarlık kısmı bitirilmiştir? 

4. 2010 yılında Proje'nin bitirilmesi için hangi planlar yapılmıştır? Aynı yıl için ne 
kadarlık ödenek ayrılmıştır? 

5. Projenin daha hızlı bitirilmesi amacıyla özel bir önlem alınacak mıdır? 

6. Projenin ne zaman bitmesi söz konusudur? 

T.C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği - Bilgi Edinme Birimi 

Sayı ıB.lS.O.BHİ.O.OO.OO/ölO.Ol-JS^ ^ . / ^ / 2 0 1 0 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : TBMM'nin 15.03.2010 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-20946 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan, Adıyaman Milletvekili Şevket KÖSE' nin 7/13112 esas sayılı 
yazılı soru önergeleri Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte 
gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

Cevabi yazı Bakan 

ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ SAYIN ŞEVKET KÖSE* NİN 
7/13112 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN CEVABI 

SORU 1. Projenin yapımına tam olarak ne zaman başlanmıştır? 
SORU 2. Bahsi geçen tesisin bitirilmesi sonucunda elde edilecek kazançlar nelerdir? 
SORU 3. Samsat Pompaj Sulama Projesi'nin günümüze kadar ne kadarlık kısmı 

bitirilmiştir? 
SORU 4. 2010 yılında Proje'nin bitirilmesi için hangi planlar yapılmıştır? Aynı yıl 

için ne kadarlık ödenek ayrılmıştır? 
CEVAP 1,2,3,4. Samsat Pompaj Sulamasının 2.806 hektarlık 1. Kısım İnşaatına 

20.03.1998 tarihinde başlanmış olup, Projenin 1. Kısım İnşaatı 2008 yılında tamamlanarak 
işletmeye açılmıştır. 

2010 yılında Samsat Pompaj Sulaması 2. Kısım (5.531 hektar) işinin planlama 
revizyonunun tamamlanarak, Proje yapım aşamasına getirilmesi hedeflenmektedir. Projeye 
2010 yılında 1.210.000- TL ödenek ayrılmıştır. 

SORU 5. Projenin daha hızlı bitirilmesi amacıyla özel bir önlem alınacak mıdır? 
SORU 6. Projenin ne zaman bitmesi söz konusudur? 
CEVAP 5,6. Samsat Pompaj Sulamasında kalan kısmın inşaatı; planlama revizyonu 

ve projelerinin tamamlanmasına müteakip bütçe imkânları doğrultusunda ihale edilebilecektir. 
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27.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, TRT'nin Parlamento bürosundaki elemanlara ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın cevabı (7/13114) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Bülent 

ARINÇ tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 

* " ^ ^ R ^ ^ T Ü l j î K 

Mersin Milletvekili 

1- TRT Parlamento Bürosunda vasıfları parlamento muhabirliği yapmaya 

uygun olmadığı halde TBMM'de çalıştırılan eleman var mıdır? Varsa TRT'de 

hangi unvan ve kadroyla çalıştırılmaktadır? Basın kartı var mıdır? 

2- Sarı Basın Kartı süresi dolmasına rağmen kartını iade etmediği için uyarı 

cezası alan personeliniz var mıdır? Varsa hangi görevde çalışmaktadır? 

3- Yasayla kurulmuş bir kurum olan TRT'de yasalara aykırı bir biçimde 

görevlendirme yapılmış mıdır? Varsa bu kişiler kimlerdir? 

4- Haber kadrosunda olmadığı ve sarı basın kartı bulunmayan kişiler hangi 

gerekçeyle Parlamentoda çalıştırılmaktadır? 

5- TRT kanallarında hangi yazar ve muhabirler program yapmaktadır? Bu 

kişilere program başı ne kadar ücret ödenmektedir? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.002-031-2 :V o 34/03/2010 ' 

Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : a) 15/03/2010 tarihli ve A.01.0.GNS 0.10.00.02-20946 saydı yazı. 
b) 29/03/2010 tarihli ve B.02.2.TRT.0.61.00.00/090.04/1512 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazınızla Bakanlığıma intikal eden Mersin Milletvekili Sayın Ali Rıza ÖZTÜRK 
tarafından cevaplandırılması istenen 7/13114 esas sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili olarak, 
Bakanlığım ilgili kurumu Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü'nden alınan 
ilgi (b) cevabi yazı ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EKLER: 
1- İlgi (b) yazı 

Bülent ARINÇ 
Devlet Bakanı v e . 

Başbakan Yardım/ıs ı 
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TÜRKİYE RADYO - TELEVİZYON KURUMU 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Hukuk Müşavirliği 

Sayı :B.02.2.TRT.0.61.00.00/090.047/f/£ %%lİ.lim 
Konu : 7/13114 Sayılı Soru önergesi Cevabı. 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sayın Bülent ARINÇ) 

İlgi : 16.03.2010 tarih ve B.02.0.002-031/370 sayılı yazı. 

Mersin Milletvekili Sayın Ali Rıza ÖZTÜRK tarahndan tevcih edilen 7/13114 esas 
numaralı yazılı soru önergesi ile ilgili Kurumumuz cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Kurumumuzdaki personel görevlendirmeleri, kurumsal ve genel mevzuat hükümleri 
çerçevesinde yapılmaktadır. TRT personelinin Türkiye Büyük Millet Meclisi emrinde geçici 
olarak görevlendirilmesi işlemi 2919 sayılı "Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği 
Teşkilat Kanunu"na göre yapılmakta ölüp, görevlendirme sonrasında ilgilinin görev yeri Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği'nce takdir edilmehedir. Aynca Kurumumuz Haber ve 
Spor Yayınlan Dairesi Başkanlığı'na bağlı olarak TBMM hizmet binasında fadiyeuerini yürüten 
bir Müdürlük bulunmaktadır. Bu Müdürlüğe bağlı olarak da hizmet ihtiyacına göre personel 
istihdam edilmektedir. 

Basın kartının iade edilmesini gerektiren haller "Basın Kartı Yönetmeliği" ile 
düzenlenmiştir. Bu Yönetmeliğe göre Basın karanı iade etmesi gereken Kurumumuz personeli 
Basın Yayın ve Enformasyon Genel MüdürlüğÜ'ne bildirilmektedir. Basın Yayın ve 
Eııformasyon Genel Müdürlüğü'nce Kurumumuz personeline ceza verilmesine ilişkin herhangi 
bir talep olmamıştır. Aynca, TRT Parlamento Bürosunda haberci olmayan personel 
ı^ştın İmam aktadır. 

TRT kanallarında, kanalın ve programın niteliğine göre çeşitli yazar^muhabirler görev 
almakta olup, bunlara ilgili mevzuat uyarınca farklı ücretler 

Arz ederim. 
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28.- Mersin Milletvekili İsa Gök un, bazı istisnai memuriyet kadrolarına yapılan atamalara 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç 'ın cevabı (7/13115) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLtSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Bülent Arınç 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini saygılarımla arz ederim. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 59.maddesindeki istisnai kadrolar kapsamında 
yer alan; Bakanlık Müşavirliği, Basın ve Halkla tlişkiler Müşavirliği ile Bakanlık özel 
Kalem Müdürlüğü kadrolarına uygulamada memur olmayan kişilerin atandığı daha sonra bu 
kişilerin diğer kadrolara naklen geçiş yaptıkları bilinmektedir. Bu bağlamda; 

1- Kasım 2002 seçimlerinden sonra kurulan hükümetinizde; Bakanlık Müşavirliği, 
Basın ve Halkla tlişkiler Müşavirliği ve Bakanlık özel Kalem Müdürlüğü 
kadrolarına kaç alama yapılmıştır? Ataması yapılan kişilerin isimleri nelerdir? 
Bunların kaç tanesi ve hangileri Üniversitelerin Basın Yayın bölümünden 
mezundur ve bu konuda geçmişte deneyim sahibidir? 

2- Basın ve Halkla tlişkiler Müşavirliğine atanan kişiler ve bu göreve atanmadan 
önce kamuda görev yapmış mıdır? Yoksa açıktan atama ile mi bu göreve 
gelmiştir? 

3- Bakanlık Müşavirliği, Basın ve Halkla tlişkiler Müşavirliği ve özel Kalem 
Müdürlüğü görevine atanan kişiler bu görevde ne kadar süre hizmet vermiş, daha 
sonra hangi görevlere ataması yapılmıştır? 

İsa GÖK 
Mersin Milletvekili 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

/ ( 1^11 + 

Sayı B.02.0.002-031-^^ 3 / /03/2010 

Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi 15/03/2010 tarihli ve A.01.0.GNS 0.10.00.02-20946 sayılı yazı. 
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M E R S İ N M İ L L E T V E K İ L İ S A Y I N İSA G Ö K T A R A F I N D A N T E V C İ H 

E D İ L E N 7/13115 SAYILI Y A Z I L I S O R U Ö N E R G E S İ N İ N C E V A B I 

3046 sayılı Kanun'un 4 ncü maddesinde; "... Başbakana yardım etmek ve 

Bakanlar Kurulunda eşgüdüm sağlamak üzere Hükümetin oluşumu ve genel 

siyasetinin yürütülmesinin gerektirdiği sayıda bakan, Başbakan Yardımcısı 

olarak görevlendirilebilir.Ayrıca Başbakana yardım etmek ve Başbakan 

tarafından verilecek görevleri yerine getirmek, Bakanlar Kurulunda 

koordinasyonu sağlamak özel önem ve öncelik taşıyan konularda tecrübe ve 

bilgilerinden istifade edilmek amacıyla Başbakanın teklifi ve Cumhurbaşkanının 

onayı ile sayıları yirmiyi geçmemek kaydıyla Devlet Bakanları 

görevlendirilebilir. Devlet Bakanlarının danışma ve büro hizmetlerini yürütecek 

personele ait kadrolar Başbakanlık kadro cetvelinde g ö s t e r i l i r . . . " hükmü yer 
almakta olup, buna göre Devlet Bakanlıklarının danışma ve büro hizmetlerini 
Yürütecek personele ait kadrolar Başbakanlık kadro cetvelinde gösterilmekte ve 
atamaları da yine Başbakanlık tarafından yapılmaktadır. Dolayısıyla önergede 
belirtilen kadrolara Bakanlığımca herhangi bir atama yapılması mümkün 
değildir. Kaldı ki Bakanlığım döneminde, söz konusu kadrolara Başbakanlık 
tarafından atanan v e Bakanlığımda görevlendirilen b i r personel de 
bulunmamaktadır. 

Bakanlığımın danışma ve büro hizmetleri Başbakanlık personeli ile 3056 
sayılı Kanun'un 36 ncı maddesi çerçevesinde diğer kamu kurum ve 
kuruluşlarından görevlendirilen personeller tarafından yürütülmektedir. 

29.- Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, bazı istisnai memuriyet kadrolarına yapılan atamalara 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Egemen Bağış 'ın cevabı (7/13153) 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M Î L L E T MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki somlarımın Devlet Bakanı Sayın Egemen Bağış tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması hususunda gereğini saygılarımla arz ederim. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 59.maddesindeki istisnai kadrolar kapsamında 
yer alan; Bakanlık Müşavirliği, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ile Bakanlık öze l 
Kalem Müdürlüğü kadrolarına uygulamada memur olmayan kişilerin atandığı daha sonra bu 
kişilerin diğer kadrolara naklen geçiş yaptıkları bilinmektedir. Bu bağlamda; 

1- Kasım 2002 seçimlerinden sonra kurulan hükümetinizde; Bakanlık Müşavirliği, 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ve Bakanlık öze l Kalem Müdürlüğü 
kadrolarına kaç atama yapılmıştır? Ataması yapılan kişilerin isimleri nelerdir? 
Bunların kaç tanesi ve hangileri Ühiversitelerin Basın Yayın bölümünden 
mezundur ve bu konuda geçmişte deneyim sahibidir? 

2- Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine atanan kişiler ve bu göreve atanmadan 
önce kamuda görev yapmış mıdır? Yoksa açıktan atama ile mi bu göreve 
gelmiştir? 

3- Bakanlık Müşavirliği, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ve ö z e l Kalem 
Müdürlüğü görevine atanan kişiler bu görevde ne kadar süre hizmet vermiş, daha 
sonra hangi görevlere ataması yapılmıştır? 

İsa GÖK 
Mersin Milletvekili 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 

Sayı : B.02.1 .ABG.0.20.04.00/ 30İ 
Konu : 7/13153 Sayılı Soru önergesi 

.Ç^/04/2010 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

İlgi : 15/03/2010 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/13153-21001/43791 sayılı yazınız. 

Mersin Milletvekili İsa GÖK tarafından Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen 
BAĞIŞ'a yöneltilen 7/13153 esas numaralı Yazılı Soru önergesi ile ilgili cevap metni iki 
nüsha halinde ilişikte sunulmuştur. 

Mersin Milletvekili İsa GÖK'ttn 7/13153 Sayılı Yazılı Soru önergesine Cevap: 

Kasım 2002 seçimlerinden sonra kurulan hükümetlerde; Bakanlık Müşavirliği, Bakanlık 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ile Bakanlık özel Kalem Müdürlüğü kadrolarına, 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun 48,59 ve 60 mcı maddelerine uygun olarak 6 adet atama 
yapılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Egemen BAĞIŞ 
Devlet Bakanı ve Başmüzakereci 

EKİ: 1 
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30.- Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, bazı istisnai memuriyet kadrolarına yapılan atamalara 
ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Mustafa Demir'in cevabı (7/13156) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskan Bakanı Sayın Mustafa Demir tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini saygılarımla arz ederim. 

İsa GÖK 
Mersin Milletvekili 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 59.maddesindeki istisnai kadrolar kapsamında 
yer alan; Bakanlık Müşavirliği, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ile Bakanlık özel 
Kalem Müdürlüğü kadrolarına uygulamada memur olmayan kişilerin atandığı daha sonra bu 
kişilerin diğer kadrolara naklen geçiş yaptıkları bilinmektedir. Bu bağlamda; 

1- Kasım 2002 seçimlerinden sonra kumlan hükümetinizde; Bakanlık Müşavirliği, 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ve Bakanlık Özel Kalem Müdürlüğü 
kadrolarına kaç atama yapılmıştır? Ataması yapılan kişilerin isimleri nelerdir? 
Bunların kaç tanesi ve hangileri Üniversitelerin Basın Yayın bölümünden 
mezundur ve bu konuda geçmişte deneyim sahibidir? 

2- Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine atanan kişiler ve bu göreve atanmadan 
önce kamuda görev yapmış mıdır? Yoksa açıktan atama ile mi bu göreve 
gelmiştir? 

3- Bakanlık Müşavirliği, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ve özel Kalem 
Müdürlüğü görevine atanan kişiler bu görevde ne kadar süre hizmet vermiş, daha 
sonra hangi görevlere ataması yapılmıştır? 

T.C. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.09.0.SGB.0.00.21.610/ £ ö | 
Konu : Mersin Milletvekili 

İsa GÖK'ün 
Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 15.03.2010 tarih ve A.O1.0.GNS.0.10.00.02-43799 sayılı yazınız. 

Mersin Milletvekili İsa GÖK'ün, Bakanlığıma yöneltmiş olduğu TBMM 7/13156 Esas 
sayılı yazılı soru önergesi incelenmiş olup, cevabımız ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim 

EK: 
-Cevap Yazısı 

0 1 föSSffl m 
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SORULAR: 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 59. maddesindeki istisnai kadrolar kapsamında yer 
alan; Bakanlık Müşavirliği, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ile Bakanlık özel Kalem 
Müdürlüğü kadrolarına uygulamada memur olmayan kişilerin atandığı daha sonra bu kişilerin 
diğer kadrolara naklen geçiş yaptıkları bilinmektedir. Bu bağlamda; 

1- Kasım 2002 seçimlerinden sonra kurulan hükümetinizde; Bakanlık Müşavirliği, 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ve Bakanlık özel Kalem Müdürlüğü kadrolarına kaç 
atama yapılmıştır? Ataması yapılan kişilerin isimleri nelerdir? Bunların kaç tanesi ve hangileri 
Üniversitelerin Basın Yayın bölümünden mezundur ve bu konuda geçmişte deneyim sahibidir? 

2- Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine atanan kişiler ve bu göreve atanmadan 
önce kamuda görev yapmış mıdır? Yoksa açıktan atama ile mi bu göreve gelmiştir? 

3- Bakanlık Müşavirliği, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ve özel Kalem 
Müdürlüğü görevine atanan kişiler bu görevde ne kadar süre hizmet vermiş, daha sonra hangi 
görevlere ataması yapılmıştır? 

CEVAPLAR: 

1- Kasım 2002 seçimlerinden soma önergenizde bahsedilen unvanlı kadrolara atanan 
personelin 14'ü halen Bakanlık bünyesindeki değişik birimlerde görev yapmaktadır. Basın ve 
Halkla İlişkiler Müşavirliğine atananlardan bir kişi Gazetecilik bölümü mezunudur. 

2- Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine atananlardan ikisi daha önce kamuda görev 
yapmıştır. 

Daha önce kamuda hizmeti (Devlet memuriyeti) olmayanların Basın ve Halkla İlişkiler 
Müşavirliğine atamaları, yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Başbakanlığın personel atama 
işlemleri konusu ile ilgili olarak çıkartmış olduğu 2006/9 sayılı Başbakanlık Genelgesi 
hükümleri uyarınca Devlet Personel Başkanlığı ve akabinde Başbakanlıktan izin alınmak 
suretiyle açıktan atama şeklinde yapılmaktadır. 

3- Bahsedilen görevlere atanan kişilerden biri halen bu görevde bulunmakta olup, 
diğerleri bu görevde bir müddet bulunduktan sonra hizmetlerine duyulan ihtiyaç sebebi ile 
Bakanlık merkez ve taşra teşkilatının değişik birimlerine atanmışlardır. İlgililer halen bu 
birimlerdeki görevlerine devam etmektedirler. 
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31.-Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, Çatalzeytin TOKİ afet konutlarına ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in cevabı (7/13167) 

^ Ü R K t Y E BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının aracılığınızla Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Mehmet SERDAROĞLU 
Kastamonu Milletvekili 

Kastamonu ili Çatalzeytin ilçesinde TOKİ tarafından yaptınlan 160 adet afet 
konutlannın hak sahiplerine devri öncesinde fiyat farkı istendiği şeklinde çeşitli şikayetler dile 
getirilmektedir. 

TOKİ tarafından teslim edilen ve 84 metrekare olan afet konutlanna 18 yıl vadeyle 
ödenmek üzere önce 54 bin lira değer biçildiği, anahtar teslim töreninden önce ise, hak 
sahiplerinden 68 bin lira talep edildiği iddia edilmektedir. 

TOKİ'nin afet konutlannı yüklenici firmaya 46 bin liraya ihale ettiği de başka bir 
iddia konusudur. Bayındırlık B a k a n l ı ğ ı ' m n 2010 yılı metrekare birim fiyatının 547 lira olduğu 
dikkate alındığında bir dairenin maliyeti yaklaşık 46 bin liradır. TOKİ'nin afet konutlannda 
kar amacı gütmemesi gerekirken, hak sahiplerine önce 54 bin lira, sonra da 68 bin lira talep 
etmesi dikkat çekicidir. 

Bu bağlamda; 

1-TOKt, Çatalzeytin'de yaptırdığı afet konutlannı kaç liraya hangi firmaya ihale etmiştir? 

2-TOKİ'nin hak sahiplerinden afet konutlan için önce 54 bin, sonra 68 bin liraya istediği 
iddiaları doğru mudur? Doğru ise bu fiyat farkının sebebi nedir? 

3-Konutlar hak sahiplerine kaç lira bedelle ve kaç yıl vade ile verilmiştir? TOKİ bu afet 
konutlarından kar etmiş midir? 

4-Afetzedelerden kaçı bu hakkından vazgeçmiştir? Sebebi nedir? 

T.C 
DEVLET BAKANI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 
Sayı : B.02.0.001/ 
Konu: Soru önergesi 

0 6*53112010 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İLGİ : 22.03.2010 tarih ve KAN.KAR.MD.A.OLO.GNS.0.10.00.02-7/13167-21074/44006 sayılı 

yazınız. 

Kastamonu Milletvekili Sn. Mehmet SERDAROĞLU'nun Sayın Başbakanımıza tevcih 
ettiği 7/13167 sayılı yazılı soru önergesine verilen cevap ekte gönderilmiştir. ^ * 

Bilgilerinizi ve gereğini arz, ederim. 

Ek-1 adet soru önergesi cevabı Başbakan Yardımcısı 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 

Sayı : B.02.1.KNT.0.65.03.00/610-2t3 
Konu: Soru önergesi Hk. 

OZÛ4.20İÛ* 2 3 3 6 2 

DEVLET BAKANLIĞI VE 
BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 

(Devlet Bakanı ye Başbakan Yardımcısı Sayın Cemil ÇİÇEK) 

İlgi: 26.03.2010 tarih ve B.02.0.001/231 sayılı yazınız. 

Kastamonu Milletvekili Sayın Mehmet SERDAROĞLU'nun Sayın Başbakanımıza 
tevcih ettiği ve Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlıkları koordinatörlüğünde 
cevaplandırılmasını istediği, İlgide kayıtlı 7/13167 sayılı som önergesine ilişkin hazırlanan 
İdaremiz görüşü yazımız ekinde sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Ek : Soru önergesi cevabı. 

Kastamonu Milletvekili Sayın Mehmet SERDAROĞLU'nun Sayın Başbakanımıza 
tevcih ettiği 7/13167 sayılı soru önergesine verilecek cevaba esas Toplu Konut İdaresi 
Başkanlığı 'nın görüşü aşağıda yer almaktadır. 

SORU : Kastamonu ili Çatalzeytin ilçesinde TOKİ tarafından yaptırılan 160 adet afet 
konutlarının haksahiplerine devri öncesinde fiyat farkı istendiği şeklinde 
çeşitli şikayetler dile getirilmektedir. 

TOKİ tarafından teslim edilen ve 84 metrekare olan afet konutlarına 18 yıl 
vadeyle ödenmek üzere önce 54 bin lira değer biçildiği, anahtar teslim 
töreninden önce ise, hak sahiplerinden 68 bin lira talep edildiği iddia 
edilmektedir. 

TOKİ'nin afet konutlarını yüklenici firmaya 46 bin liraya ihale ettiği de 
başka bir iddia konusudur. Bayındırlık BakanlığVnın 2010 yılı metrekare 
birim fiyatının 547 lira olduğu dikkate alındığında bir dairenin maliyeti 
yaklaşık 46 bin liradır. TOKİ'nin afet konutlarında kar amacı gütmemesi 
gerekirken, hak sahiplerine önce 54 bin lira, sonra da 68 bin lira talep etmesi 
dikkat çekicidir. 
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Bu bağlamda; 
1- TOKİ, Çatalzeytın'de yaptırdığı afet konutlarını kaç liraya hangi firmaya 

ihale etmiştir? 

2- TOKİ'nin haksahiplerinden afet konutları için önce 54 bin, sonra 68 bin 
lira istediği iddiaları doğru mudur? Doğru ise bu fiyat farkının sebebi 
nedir? 

3- Konutlar haksahiplerine kaç lira bedelle ve kaç yıl vade İle verilmiştir? 
TOKİ bu afet konutlarmdan kar etmiş midir? 

4- Afetzedelerden kaçı bu hakkından vazgeçmiştir? Sebebi nedir? 

CEVAP: Bilindiği üzere, Anayasamızın her Türk vatandaşının güvenli ve çağdaş şartlara 
uygun konut sahibi olma hakkına dair 56. ve 57. Maddelerinden harekede T.C. 
Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 58., 59. ve 60. 
Hükümederin Programı ve Acil Eylem Planında yer alan hedefler çerçevesinde 
ve Birleşmiş Milletier 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 genelindeki geniş çaplı "konut seferberliği" 
sürdürülmektedir. 

Toplu Konut İdaresi, kendi mülkiyetindeki arsalar üzerinde konut inşa ettirmekte 
ve bu konutları kredilendirerek satışa sunmaktadır. Konut satışları ile hedeflenen; 
mevcut piyasa koşulları ile konut sahibi olamayan ancak belirli bir birikime sahip 
dar ve orta gelirli ailelerin gelirlerine uygun ödeme koşullan ile kira öder gibi 
konut sahibi olmalarıdır. 

Som önergesine konu proje ile ilgili olarak; İdaremiz tarafından 16.01.2008 
tarihinde ihalesi yapılan ve 21.02.2008 tarihinde sözleşmesi imzalanan "Kastamonu 
İli; Ihsangazi İlçesi 24 Adet Afet Konut, Çatalzeytin İlçesi 60 Adet Afet Konut, 
Pınarbaşı İlçesi 64 Adet Afet Konut İnşaaüan İle Adaiçi, Genel Altyapı Ve Çevre 
Düzenlemesi İşi", yüklenici firma Yapıkur Mim. Müh. San. Tic. Ltd. Şti.'nin 
yükleniminde ve müşavir firma Üçer Müş.-Kaptaş Mad. tş Ortakhğı'nın denetimi 
altında tamamlanarak, 09.11.2009 tarihinde Geçici Kabul Tutanağı onaylanmıştır. 

Projenin ihale bilgileri aşağıda sunulmaktadır: 

İŞİN ADI YÜKLENİCİ ADI İHALE 
TARİHİ 

SÖZLEŞME 
TARİHİ 

İHALE 
BEDELİ 

(TL) 
Kastamonu İli; Ihsangazi 
İlçesi 24 Adet Afet Konut, 
Çatalzeytin İlçesi 60 Adet 
Afet Konut, Pınarbaşı İlçesi 
64 adet Afet Konut 
İnşaatları ile Adaiçi, Genel 
Altyapı ve Çevre 
Düzenlemesi İşi 

Yapı Kur 
Mimarlık Müh. 
înş. Ürünleri 
Mak. İma. İth. 
thr. San. Tic. Ltd. 
Şti. 

16.01.2008 21.02.2008 6.895.000,00 

Söz konusu işe ait yapımı tamamlanan afet konutlarının maliyet bilgileri de ekte 
yer almaktadır. (Ek.) 
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Kastamonu ili Pınarbaşı (64 konut), Çatalzeytin (60 konut) ve Ihsangazi (24 konut) 
ilçelerinde inşa ettirilen toplam 148 adet afet konutu ortalama 62.970-TL bedele 
sahiptir. 

148 adet konut için toplam 9.319.600-TL., Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim 
Başkanlığı'ndan talep edilmiş olup, daha önce talep edilen herhangi bir bedel 
dolayısıyla da fiyat farkı hususu söz konusu değildir. 

îdaremizce afet kapsamında değerlendirilerek Başbakanlık Afet ve Acil Durum 
Yönetim Başkanhğı'na tahsis edilen konutların bedelleri Îdaremizce hak sahiplerinden 
değil, ilgili Başkanlıktan talep edilmekte, hak sahiplerini borçlandırma işlemi ise 
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı tarafından 
gerçekleştirilmektedir. 

Ayrıca, Îdaremizce afet projeleri kapsamında yapılan uygulamalarda kar marjı 
bulunmamakla beraber, maliyet bedellerine arsa bedeli dahil edilmemektedir. 

Hak sahiplerini belirleme işlemi Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı 
uhdesinde bulunmakla beraber, bahse konu projeye ilişkin olarak ilgili Başkanlıktan 
tarafımıza gönderilen yazıda, Çatalzeytin ilçesinde 7 konut, Pınarbaşı ilçesinde ise 9 
konut olmak üzere toplam 16 adet konutun boş kaldığı tarafımıza bildirilmiştir. 

Ek. Kastamonu ilinde yapımı tamamlanan afet konutlarının maliyet bilgileri. 

İşin Adı : KASTAMONU İLİ; İHSANGAZİ İLÇESİ 24 ADET AFET KONUT, 
ÇATALZEYTİN İLÇESİ 60 ADET AFET KONUT, PINARBAŞI İLÇESİ 64 ADET 
AFET KONUT İNŞAATLARI İLE ADAİÇİ, GENEL ALTYAPI VE ÇEVRE 
DÜZENLEMESİ İŞİ ( F TİPİ BLOK TOPLAM: 148 ADET KONUT) 

Yüklenici firma : YAPI KUR MİMARLIK MÜH. İNŞ. ÜRÜNLERİ M AK. İMA. İTH. 
İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 

İhale Bedeli 6.895.000 TL 
Fiyat Farkı : 730.986 TL 
Müşavir Bedeli: 100.490 TL 
Toplam Bedel : 7.726.476 TL 
KDV dahil Bedel: 9.117.242 TL 

1) İHSANGAZİ ( 2 BLOK TOPLAM 24 ADET KONUT) 

İhale Bedeli : 1.137.675 TL 
Fiyat Farkı 120.613 TL 
Müşavir Bedeli: 16.581TL 
Toplam Bedel : 1.274.869 TL 
KDV dahil Bedel: 1.504.345 TL 
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2) PINARBAŞI ( 4 BLOK TOPLAM 64 ADET KONUT ) 

İhale Bedeli : 2.895.900 TL 
Fiyat Farkı : 307.014 TL 
Müşavir Bedeli: 42.206 TL 
Toplam Bedel : 3.245.120 TL 
KDV dahil Bedel: 3.829.242 TL 

3) ÇATALZEYTİN ( 3 BLOK TOPLAM 60 ADET KONUT) 

İhale Bedeli 
Fiyat Farkı 
Müşavir Bedeli 
Toplam Bedel 

2.861.425 TL 
303.359 TL 

41.703 TL 
3.206.487 TL 

KDV dahil Bedel: 3.783.655 TL 

32.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk un, işçi emeklilerinin maaşından yapılan bir kesintiye 
ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer'in cevabı (7/13189) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Ömer Dinçer 
tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygıyla dilerim. 

Mersin Milletvekili 

Sabahattin önkibar, Yeniçağ Gazetesindeki "Politika Günlüğü" köşesinde 
07.03.2010 tarihinde "Kaz gelen yerden" başlıklı yazısında; İşçi emeklilerinin haberi 
ve rızaları bulunmadığı halde 700 bini aşkın İşçi emeklisinin emekli maaşından İşçi 
Emeklileri Derneği adına 16 TL kesinti yapıldığını belirtmektedir. Bu çerçevede; 

1- İşçi Emeklilerinin emekli maaşlarından kesinti yapıldığı iddiası doğru 
mudur? 

2- İddia doğru ise; bu haksız kesintinin nedeni nedir? 
3- Şayet kesinti iddia edildiği gibi, İşçi emeklileri demeği adına yapılmakta ise; 

bunun yasal dayanağı nedir? SGK'nın, İşçi Emeklileri Derneği adına 
işçinin emekli maaşından kesinti yapmaya hakkı ve yetkisi var mıdır? 

4- işçi emeklileri, emekli maaşlarından dernek adına kesinti yapması 
konusunda SGK'ya yazılı bir yetki vermişler midir? SGK, İşçi Emeklileri 
Derneği'nin tahsildarı mıdır? Bir demeğin üyelerinden olan alacağını tahsil 
etmek, SGK'nın işi midir? 

5- SGK'nın işçi emeklileri derneği adına re'sen kesinti yapması suç değil 
midir? 

6- SGK, emekli maaşından İşçi emeklileri derneği adına kesinti yapması neyi 
karşılığı olmuştur? İşçi Emeklileri Demeği Başkanı Sayın Kazım Ergün'ün, 
elinde pahalı çiçeklerle Sayın Başbakan'a şükran duygularını sunmasının 
rolü olmuş mudur? / 

7- İşçi emeklilerinden yapılan haksız kesinti toplam miktarı ne kadardır? 
8- Hiçbir yasal dayanağı bulunmayan bu kesintiyi hak sahiplerine iade etmeyi 

düşünüyor musunuz? Yoksa emeklilere mahkeme yolunu mu 
göstereceksiniz? 
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T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 

Sayı:B.13.2.SGK.0.65.03.01/01-01-91-ll S 2.*9T 05 04 201Ö 
Konu: Mersin Milletvekili Ali Rıza ÖZTÜRK'e ait 

(7/13189) Esas No'lu Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 22/03/2010 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-21034 sayılı yazınız. 

Mersin Milletvekili Ali Rıza ÖZTÜRK'e ait 7/13189 Esas No'lu yazılı soru önergesi, 
Bakanlığımız ilgili birimlerince incelenmiş olup konuya ilişkin cevabi bilgi ve değerlendirmeler 
ilişikte sunulmuştur. 

Yazı Bakan 

MERSİN MİLLETVEKİLİ SAYIN ALİ RIZA ÖZTÜRK'E AİT 
7/13189 ESAS NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAP 

Devredilen Sosyal Sigortalar Kurumu sigortalıları ve hak sahiplerinden dernek üyesi 
olanların üyelik aidatlarının gelirlerinden/aylıklarından kesilmesine ilk defa devredilen Sosyal 
Sigortalar Kurumu Yönetim Kurulunun 24/10/1979 tarihli ve 49/5198 sayılı Karan ile 
başlanmıştır. 

Yapılan yasal değişiklikler sonrası 2005 yılında Türkiye Emeklileri Derneği ile Tüm 
İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Demeğine üye Sosyal Sigortalar Kurumu sigortahlan ve hak 
sahiplerinin üyelik aidatlannın devredilen Sosyal Sigortalar Kurumunca ödenen 
gelirlerinden/aylıklanndan kesilip kesilemeyeceği hususu, 5253 sayılı Demekler Kanunu ve 
5072 sayılı Demek ve Vakıflann Kamu Kurum ve Kuruluşlan ile İlişkilerine Dair Kanuna 
göre yeniden değerlendirilmesi için 23/12/2004 tarihli ve 955366 sayılı yazı ile İçişleri 
Bakanlığı Demekler Dairesi Başkanlığına sorulmuş olup, cevaben alman 04/01/2005 tarihli ve 
22 sayılı yazıda; "demeklere üye, emekli, dul ve yetimlerin üyelik aidatlannın, söz konusu 
kişilerden muvafakat alınmak şartıyla devredilen Sosyal Sigortalar Kurumunca ödenen 
gelirlerden/aylıklardan kesilebileceğinin" bildirilmesi üzerine, aidatlarla ilgili doğabilecek her 
türlü hukuki, cezai ve mali sorumluluk demeklere ait olmak kaydıyla demek üyesi sigortalılar 
ve hak sahiplerinin üyelik aidatı kesintisi yapılması devredilen Sosyal Sigortalar Kurumu 
Yönetim Kumlunun 13/01/2005 ve 11/02/2005 tarihli, DC/41 ve IX/126 sayılı kararlanyla 
uygun görülmüştür. 

Konu ile ilgili olarak çok sayıda demekten alman yoğun talepler üzerine devredilen 
Sosyal Sigortalar Kurumu Yönetim Kumlu 15/09/2005 tarihli ve DC/796 sayılı karanyla aidat 
kesintilerinin gelirlerden/aylıklardan yapılabilmesi için aşağıdaki kriterleri belirlemiştir. 

Buna göre, demeklerin müracaat tarihinde; 
1- Türkiye genelinde en az % 35 oranında şubelerinin teşkilatlanmış olması, 
2- Devredilen Sosyal Sigortalar Kurumunca gelir/aylık ödenen toplam emekli, dul ve 

yetim sayısının en az % 1 'i oranında üyeye sahip bulunması, 
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3-Yukarıda belirlenen şartların İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığından 
alınan yazı ile belgelendirilmesi, 

gerekmektedir. 
Bu şartlan sağladığını belgelendiren derneklerin kesinti talepleri, sigortalı ve hak 

sahiplerinin muvafakatinin bulunması şartıyla ve aidatlarla ilgili doğabilecek her türlü hukuki, 
cezai ve mali sorumluluğun demeğe ait olduğuna dair taahhütname de alınmak suretiyle 
yerine getirilmektedir. 

İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı verilerinden, devredilen Sosyal 
Sigortalar Kurumu Yönetim Kurulunun yukanda belirlemiş olduğu şartlan 2008, 2009 ve 
2010 yıllan için Türkiye Emeklileri Derneği ile Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri 
Demeğinin yerine getirdiği anlaşılmış olup, anılan iki demeğe kesinti yapılan kişi sayısı 
aşağıdaki şekildedir. 

Yıllar 

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve 
Yetimleri Derneği 
(Tüm Emekliler Derneği) 

Türkiye İşçi Emeklileri Derneği 
(Türkiye Emekliler Derneği) 

Kişi sayısı Miktar Kişi sayısı Miktar 

2008 86.172 1.292.580,00. TL 634.017 7.608.996,0O.TL 

2009 95.168 1.427.520,00. TL 653.324 7.839.888,00TL 

2010 103.560 1.553.400,00. TL 653.311 11.759.598,00.TL 

Anılan iki demeğin 2010 yılı aidat kesintilerine ilişkin taleplerinin Sosyal Güvenlik 
Kurumuna iletilmesi üzerine, Sosyal Güvenlik Kurumunca demeklere gönderilen 21/01/2010 
tarihli yazı ile; "Kesinti talebinin yerine getirilebilmesi için, yazılan ekinde bildirilen 
üyelerinden 01/01/2010 tarihinden itibaren üye olanlar için ilgililerin muvafakatinin alınarak 
Sosyal Güvenlik Kurumuna ibraz edilmesi gerektiği, aynca 01/01/2010 tarihinden önce üye 
olanlar için de muvafakatlerinin yeniden temin edilerek 31/12/2010 tarihine kadar Sosyal 
Güvenlik Kurumuna ibraz edileceğine, bu tarihe kadar muvafakat yazılan ibraz edilemeyen 
üyelere ait kesinti tutarlannın ilgililere ödenmek üzere kanuni faiziyle birlikte Sosyal 
Güvenlik Kurumuna iade edileceğine ilişkin taahhüdü içeren Demek Yönetim Kurulu 
Karannın gönderilmesi" gerektiği bildirilmiştir. 

Bunun üzerine, Türkiye Emeklileri Demeği ile Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri 
Demeği, yukanda belirtilen taahhüdü ve aidatlarla ilgili doğabilecek her türlü hukuki, cezai 
ve mali sorumluluğun derneklerine ait olduğunu taahhüt eden Yönetim Kurulu Kararlannı 
Sosyal Güvenlik Kurumuna göndermiştir. 

Anılan demekler 2010 yılı için aidat kesintisi yapılacak üyelerinin listelerini Ocak 
2010'da Sosyal Güvenlik Kurumuna göndermiş, yine demeklerin bildirimlerine göre 
üyelerinin aidatlannm aylıklanndan kesilmesine dair muvafakatleri de demeklerinde 
mevcuttur. 

Demek üyesi olmadığı veya muvafakat vermediği halde aidat kesintisi yapıldığını ileri 
süren sigortalılar ve hak sahiplerinin bu konuda Sosyal Güvenlik Kurumuna yaptığı 
başvurular gereği yapılarak aidatın iade edilmesi için ilgili demeğe gönderilmekte ve 
sonucundan bilgi istenmektedir. Bunun dışında demek üyeliğinin sona erdirilmesi 
konusundaki taleplerin ilgili demeklere yapılması gerekmektedir. 
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33.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Medula Reçete Provizyon Sistemine ilişkin 
sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer'in cevabı (7/13192) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıda yazılı olan sorunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer 
Dinçer tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.03.03.201 

Ahmet Duran BULUT 
Balıkesir Milletvekili 

Sosyal Güvenlik Kurumu 1 Mart 2010 tarihinde Mecjula,,Reçete'provizyon 
Sistemini uygulamaya sokmuştur.Sistemin tam olarak çalışmaması ve sisteme 
yapılan ek girişlerde aksamalar olması nedeniyle hastalar 2 gündür ilaçlarını 
alamamaktadır.Bu durum hayati önem taşıyan hastaların ilaçlarını" alamamalarını 
beraberinde getirmiştir. ' 

Kurumun ilaç hizmetini durduran yeni provizyon sisteminin tekrar 
yapılanıncaya kadar ertelenmesi konusunda ne tür çalışmalar yapacaksınız? 

T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 

Sayı: B.13.2.SGK.0.65.03.01/01-36-10 2 /? £f Q5 Q4- 2ûfö 
Konu: Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran BULUT'a ait 

(7/13192) Esas No'lu Yazılı Som Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 22/03/2010 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-21034 sayılı yazınız. 

Balıkesir Milletvekili Sayın Ahmet Duran BULUT'a ait 7/13192 Esas No'lu yazılı som 
önergesi, Bakanlığımız ilgili birimlerince incelenmiş olup konuya ilişkin cevabi bilgi ve 
değerlendirmeler ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Omer DİNÇER^ 
Bakan 

EK: 
Yazı 
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BALIKESİR MİLLETVEKİLİ SAYIN AHMET DURAN BULUT'A AİT 
7/13192 ESAS NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAP 

Sosyal Güvenlik Kurumunca yürütülen sağlık uygulamalan kapsamında uygulanan Eczane 
Provizyon Sistemi, devredilen Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur uygulamalarının 
birleştirilmesiyle Ocak 2007 tarihinde devreye alınmıştır. 

Web tabanlı olarak tasarlanan ve yeni teknolojiye sahip MEDULA-Eczane yazılımı 
çalışmalanna 2008 yılında başlanılmıştır. Yazılımın gerçekleştirilme aşamasında Haziran 2009 
tarihinde Türk Eczacılar Birliği (TEB)'ne gelişmelerle ilgili bilgi verilerek tanıtım yapılmış ve 
sistemin kullanıcısı olan eczacılann test amacıyla sistemi kullanarak dilek ve önerilerini bildirmeleri 
talep edilmiştir. Bu amaçla sistem, öncelikle TEB tarafından bildirilen 500 eczaneye açılmış, Kasım 
2009 tarihinde teste katılan eczacılarla yapılan toplantıda eczacılarımızın tespitleri değerlendirilerek 
gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Aralık 2009 tarihi itibariyle sistem Sosyal Güvenlik Kurumu ile 
sözleşmesi olan tüm eczanelere test amacıyla açılmış olup, TEB aracılığı ile de duyuru yapılmıştır. 

Yazılımın ülke çapında test ortamına açılmasıyla birlikte uygulamanın kullanım kılavuzu da 
eczacılann bilgilendirilmesi amacıyla sisteme eklenmiştir. Ayrıca Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri 
bilgilendirilerek eczacılann karşılaşabilecekleri sorunların çözümüne dönük alt yapı oluşturulmuş, 
ancak Sosyal Güvenlik Kurumunca verilmesi öngörülen eğitimler TEB tarafından desteklenmediği 
için gerçekleştirilememiştir. 

Yeni MEDULA-Eczane yazılımının devreye alınması aşamasında öncelikle, uzun suredir 
çalışmaları devam eden ve Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen İlaç Takip Sistemi ile entegrasyon 
sağlanarak iki ayrı şekilde teyit almaya yönelik uygulamanın, tek arayüz ve işlemle, başka herhangi bir 
programa gerek olmaksızın gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. 

Diğer taraftan, reçete işlemlerinde olabilecek kayıp ve kaçakların önlenebilmesi amacıyla 
reçeteyi yazan doktor bilgisinin sistem üzerinden otomatik olarak girilmesi ve branş bazmda kontrol 
edilmesini sağlayan uygulama da aynı proje kapsamında sağlık tesislerine önceden duyurusu yapılmak 
suretiyle devreye alınmıştır. 

Ancak, sağlık tesislerinin birimlerinde görevli doktor bügilerini sisteme kaydetmeleri ve 
güncellemeleri konusunda duyuru yapılmış olmasına rağmen, sağlık tesisleri tarafından bu bilgilerin 
bütünüyle kaydedilmemesi/güncellenmemesi sonucunda, 01 Mart 2010 tarihinde yeni MEDULA-
Eczane Sistemi devreye alındığında sistemde bulunamayan doktor bilgileri nedeniyle eczaneler 
tarafından bazı reçete kayıtları gerçekleştirilememiştir. 

Uygulamanın devreye alındığı ilk günlerde, Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen ve 01 Ocak 
2010 tarihinden itibaren devreye alınmış olan İlaç Takip Sisteminin yeni MEDULA-Eczane Provizyon 
Sistemi ile birlikte aktif olarak kullanılmaya başlanmıştır. Ancak, bu konuda eczacılann yeni 
uygulamaya alışma süreçleri ve sağlık tesislerinin birimlerinde görevli doktor bilgilerini sisteme 
kaydetmeme/güncellememelerinden dolayı eczacılar tarafından aynı reçete kayıtlan üzerinde defalarca 
işlem yapılması ve sistem üzerindeki anlık yükün aşın artması nedeniyle sistem performansı belirli 
dönemlerde olumsuz etkilenmiş olmasına rağmen gerekli tedbirler alındığından sistemin çökmesi söz 
konusu olmamıştır. 

MEDULA-Eczane Provizyon Sistemi devreye alındığı günden itibaren hizmet vermiş ve reçete 
girişi sağlanmıştır. Bu kapsamda, sistemin çalışması ve performansı sürekli olarak izlenmekte, ihtiyaç 
duyulduğunda gerekli tedbirler alınarak performansta iyileştirmeler yapılmaktadır. 

MEDULA-Eczane Provizyon Sisteminde ük günlerde yaşanan sıkıntılann tekrar yaşanmaması 
amacıyla öncelikle doktor bilgilerinin sağlık tesisleri tarafından kaydedilmesi/güncellenmesi işlemi 
tamamlanana kadar hekim girişlerinde, kaydı bulunmayan hekimlerin eczacı tarafından reçete girişi 
sırasında elle girilmesine izin verilmiştir. 

MEDULA-Eczane Provizyon Sistemi ile eczacılann reçete bilgilerini sisteme kaydederken, 
elektrik kesintisi, internet hattı arızalan veya benzer sorunlar nedeniyle sistemde oluşabilecek 
kesintiler dikkate alınarak, ilaçlarını hastaya vererek sonradan geriye dönük 30 gün süreyle bu 
reçetelerin sisteme kaydedilmesine olanak sağlanmaktadır. 
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34.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'nin, bir taş ocağı için verilen ÇED raporuna ilişkin 

sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı (7/13195) 

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSÎ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki soruların Çevre ve Orman Bakam Sayın Veysel EROĞLU tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

İZMİR ili KEMALPAŞA ilçesinde bulunan YEİJMİŞ, A N S I Z C A , 
SÜTÇÜLER, KUYUCAK ve BEŞPINAR köylerine 1000 metre' ile 5ÖÖ0 metre 
mesafelerdeki bir alana Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca TAŞ OCAĞI ruhsatı 
verilmiştir. 

Meskun mahallere azami 7000 metre uzaklıkta olması gereken böyle bir alana 
ruhsat verilmesi için ÇED raporunun nasıl alındığı anlaşılamamıştı?. *• 1 ' • 

Bahse konu alan makilik iken 1997 yılından itibaren ilgili köyler"tarafindafT 
devlet desteği ile FISTIK ÇAMI, ZEYTİN ve KİRAZ ağaçları dikilerek bir orman 
alanı vejeçim kaynağı haline getirilmiştir. 

TAŞ OCAĞI ruhsatı alan AKMADEN isimli şirket binlerce ağaç keserek alanı 
tahrip etmiş, köylüleri mağdur etmiştir. 

SORULAR 

1. Bahse konu alana ÇED raporu nasıl verilmiştir? 
2. Konunun yerinde tahkik edilerek ruhsatın iptali için Bakanlığınızın bir 

çabası mevcut mudur? 
3. Ağaç katliamına neden olan şirket hakkında yasal işlem yapılacak 

mıdır? 

T.C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği - Bilgi Edinme Birimi 

Sayı : B.18.0.BHÎ.O.OO.0O/610.01-Z\39 a4.j£(J20l0 
Konu : Yazılı Som önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : TBMM'nin 22.03.2010 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-21034 sayılı yazısı. 

ilgi yazı ekinde alınan, İzmir Milletvekili K. Erdal SlPAHl' nin 7/13195 esas sayılı 
yazılı som önergeleri Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte 
gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

Ç K Prof. DrV^auerEROĞLU 
Cevabı yazı B a k a n 
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' İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN K. ERDAL SİPAHİ'NİN 
7/13195 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN CEVABI 

SORU 1. "İzmir İli, Kemalpaşa İlçesi, Yenmiş Köyü " Bahse konu alana ÇED raporu 
nasıl verilmiştir? 

SORU 2. Konunun yerinde tahkik edilerek ruhsatın iptali için Bakanlığınızın bir 
çabası mevcut mudur? 

CEVAP 1,2. Söz konusu bölgede; İzmir îl Çevre ve Orman Müdürlüğümüzce, 
Akdemirtaş Mad. San. ve Tic.Ltd. Şti. adına, 23.10.2007 tarihinde ÇED Gerekli Değildir 
karan verilmiştir. ÇED Yönetmeliği hükümlerine tabi projelere verilen "ÇED Olumlu" ve 
"ÇED Gerekli Değildir" kararlan faaliyete başlanılması için yeterli olmayıp mer'i mevzuat 
hükümleri uyannca; ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izin, onay, görüş ve/veya ruhsat 
alınması gerekmektedir. 

Ayrıca, "ÇED Gerekli Değildir" kararı verilmiş olsa dahi bir faaliyetin belirtilen 
alanda gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği hususunda, ilgili kurumlar, kendi mevzuatları 
uyannca karar verme yetkisine sahiptirler. 

SORU 3. Ağaç katliamına neden olan şirket hakkında yasal işlem yapılacak mıdır? 
CEVAP 3. Devlet ormanlan üzerinde, madencilik faaliyetleri için 6831 sayılı Orman 

Kanunu'nun 5177 sayılı Kanunla değişik 16 mcı maddesi gereğince verilen muvafakat ve 
izinler, "ÇED Olumlu" veya "ÇED Gerekli Değildir" karan olan alanlar için Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı'ndan (Maden İşleri Genel Müdürlüğü) alınan işletme izni Orman Genel 
Müdürlüğüne getirilmesine müteakip, izne konu saha kullanılmak üzere ilgilisine teslim 
edilmektedir. 

İşletme ve tesis sahalannın bulunduğu alanda 495 adet kızılcam ağacı kesilmiş olup; 
Firma, GSM ruhsatı almadığından arazide madencilik faaliyetine başlayamamıştır. öte 
yandan, 2008 ve 2009 yılı bedellerini yaürmadığından, faizi ile birlikte yatırması için 
15.04.2010 tarihine kadar süre verilmiştir. 

35.- Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı 'nin, Tekirdağ Kültür Merkezinin yapımına ilişkin 
sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay 'ın cevabı (7/13216) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul GÜNAY tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

1) 1992'de temeli atılan ve 18 yılda sadece idari bölümünün bitirildiği belirtilen Tekirdağ 
Kültür Merkezi'nin tiyatro salonlarının halen yapılamadığı görülmüştür. Ödeneksizlik ve 
ihale kanunlarının değişmesi gibi nedenlerle halen tamamlanamadığı belirtilen Tekirdağ 
Kültür Merkezi için 2010 ve 2011 yıllan için ayrılan ödenek miktarları nedir? 

2) Tekirdağ Kültür Merkezi'nin önümüzdeki 2 yıl içerisinde bitirilmesi planlanmakta mıdır? 

Saygılanmla. 03.03.2010 

Kemalettin NALÇI 
Tekirdağ Milletvekili 
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Bilgilerini arz ederim. *CT~7 

ErUıgrul GUNAY 
EK: Cevap Bakan 

TEKİRDAĞ MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMALETTİN NALCI'NIN 7/13216 ESAS 
NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİNE BAKANLIĞIMIZCA HAZIRLANAN CEVAP 

SORU 1: 1992'de temeli atılan ve 18 yılda sadece idari bölümünün bitirildiği 
belirtilen Tekirdağ Kültür Merkezi'nin tiyatro salonlarının halen yapılamadığı 
görülmüştür. Ödeneksizlik ve ihale kanunlarının değişmesi gibi nedenlerle halen 
tamamlanamadığı belirtilen Tekirdağ Kültür Merkezi için 2010 ve 2011 yılları için 
aynlan ödenek miktarları nedir? 

CEVAP 1: Bakanlığımız Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü 2010 Yılı 
Yatırım Programında Tekirdağ Kültür Merkezi inşaatı için ayrılan ödenek miktarı 
10.000 TL olup 2011 yılı ödeneği henüz belirlenmemiştir. 

SORU 2: Tekirdağ Kültür Merkezi'nin önümüzdeki 2 yıl içerisinde bitirilmesi 
planlanmakta mıdır? 

CEVAP 2: Ödenek yetersizliği ve inşaat kapasitesinin büyük olması nedeniyle 
2 yıl içinde bitirilmesi mümkün görülmemektedir. 
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T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.16.0.SGB.0.10.01.00 - 6 1 0 - Q2- foS/2010 
Konu: Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 22/03/2010 tarihli ve 
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02 - 21034 sayılı yazısı. 

Tekirdağ Milletvekili Sayın Kemalettin NALCl'nın 7/13216 Esas No'lu soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 
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36.- Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu 'nun, Çimpe Kalesi 'nin restorasyonuna ilişkin sorusu 
ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın cevabı (7/13217) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul GÜNAY 
tarafından yazılı olarak cevaplanmasını saygılarımla arz ederim. 03.03.2010 

Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye ilk geçtikleri yerde bulunan ve ilk elde edilen 
kale olarak bilinen Çanakkale İli Gelibolu İlçesi Bolayır Beldesinde bulunan Çimpe 
Kalesi, bakımsızlıktan harabeye dönmüş durumdadır.Çimpe Kalesi'nin tarihimize 
yakışmayan bu bakımsız ve kötü görüntünün aslına uygun olarak restore edilerek 
düzeltilmesi ve koruma altına alınması, hem turizm açısından hem de bu tarihi 
mirasın gelecek nesillere aktarılması açısından doğru olacaktır. 

* Bu kapsamda; 

1-Çimpe Kalesi'nin bakım ve onarımı bu güne kadar niçin ihmal edilmiştir? 

2-Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye ilk geçtikleri yerde bulunan ve ilk elde 
edilen kale olarak bilinen Çimpe Kalesi'ni restore ederek Türk Turizmine 
kazandırmayı düşünüyor musunuz? 

3- Bu tarihi mirasın gelecek nesillere aktarılması için Çimpe Kalesi'ni koruma 
altına almayı düşünüyor musunuz? 

İlgi: TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 22/03/2010 tarihli ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02/21034 sayılı yazısı. 

Edirne Milletvekili Sayın Cemaleddin USLU'nun 7/13217 Esas No'lu soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Cemaleddin USLU 

Edirne Milletvekili 

T.C 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.16.0.SGB.0.10.01.00/610—69530^ Cü 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

o£...Aa£//20iû 

Bilgilerini arz ederim. 

EK: Cevap 
Ertuğrul GÜNAY 

Bakan 
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EDİRNE MİLLETVEKİLİ SAYIN CEMALEDDİN USLU'NUN 7/13217 "ESAS 
NCYLU YAZILI SORU ÖNERGESİNE BAKANLIĞIMIZCA HAZIRLANAN CEVAP 

Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye ilk geçtikleri yerde bulunan ve ilk elde edilen 
kale olarak bilinen Çanakkale ili Gelibolu ilçesi Bolayır Beldesinde bulunan Çimpe 
Kalesi, bakımsızlıktan harabeye dönmüş durumdadır. Çimpe Kalesi'nin tarihimize 
yakışmayan bu bakımsız ve kötü görüntünün aslına uygun olarak restore edilerek 
düzeltilmesi ve koruma altına alınması, hem turizm açısından hem de bu tarihi mirasın 
gelecek nesillere aktarılması açından doğru olacaktır. 

Bu kapsamda; 

SORU 1 : Çimpe Kalesi'nin bakım ve onarımı bu güne kadar niçin ihmal 
edilmiştir? 

CEVAP 1 : Çimpe Kalesi'nin onarımına yönelik Bakanlığımız Kültür Varlıkları 
ve Müzeler Genel Müdürlüğü ve Çanakkale Kültür ve Tabiat Varlıklannı Koruma 
Bölge Kurulu Müdürlüğü arşivlerinde yapılan incelemede; bugüne kadar herhangi bir 
başvuru veya izne rastlanmamıştır. Söz konusu kalenin bakım ve onarımına yönelik 
Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü görev alanına giren 
konularda yapılacak başvuru ve taleplerin, Çanakkale Kültür y e Tabiat Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulunda ivedilikle görüşülerek karar alınması sağlanacaktır. 

SORU 2 : Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye ilk geçtikleri yerde bulunan ve ilk 
elde edilen kale olarak bilinen Çimpe Kalesi'ni restore ederek Türk Turizmine 
kazındırmayı düşünüyor musunuz? 

SORU 3 : Bu tarihi mirasın gelecek nesillere aktarılması için Çimpe Kalesi'ni 
koruma altına almayı düşünüyor musunuz? 

CEVAP 2-3: Çimpe Kalesi; Çanakkale Defterdarlığının 30/09/2002 tarihli ve 6628 
sayılı yazısı ile Bakanlığımıza tahsis edilmiştir. Ancak, Bakanlığımız Kültür Varlıkları 
ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 2010 Yılı Yatırım Programı dağılımının gerçekleşmiş 
olması ve bu seneki ödeneklerimizin kısıtlı olması sebebiyle söz konusu kalenin 
onarımı hususu ileriki yıllarda değerlendirmeye alınarak turizme kazandırılması 
planlanmaktadır. 

\ 
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37.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir 'in, Gaziantep 'te tarih ve kültür varlıklarına yönelik 
çalışmalara ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın cevabı (7/13218) 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLıĞı'NA 

Aşağıdaki sorularımın. Turizm ve Kültür Bakanı Sayın Ertuğrul GÜNAY 
tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 

Seçim bölgem Gaziantep ili eşsiz tarihi dokusu ile Türk miîle^rrirr^ve devletinin adeta 
bir hafızası niteliğindeyken Gaziantep kültürüne ait bu değerler turizm sektörünün de 
önemli birer unsurlarıdır. Ancak Gaziantep'te turizm bugün hak ettiği noktada 
değildir. Gaziantep'te turizm alanında görülen uygulamalar da gelecek dönemler için 
Gaziantep'in turizm sektörünün gelişeceğini göstermemektedir. 

Buna göre, 

1) Gaziantep iline aynlan kamu yatırım miktarında tarih, kültür ve tabiat 
varlıklarımızı koruma uygulamaları için aynlan pay nedir? Yoğun tarih, kültür 
ve tabiat varlıkları bulunan Gaziantep ilinde bu miktar yeteri midir*?. 

2) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasasının gereği olarak koruma kurulları 
aracılığıyla son beş yılda Gaziantep'te kaç adet "koruma amaçlı imar planı" 
uygulamaya konulmuştur? 

3) Gaziantep ilinde özel mülkiyet alanında kalan tarih ve kültür varlıkları için 
yapılan çalışmalar nelerdir? 

4) Gaziantep ilinde bugüne kadar tescil ve ilan edilen kentsel, arkeolojik, tarihsel, 
kültürel doğal sit alanı sayısı nedir? 

T.C. 
K Ü L T Ü R VE TURİZM B A K A N L I Ğ I 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.16.0.SGB.0.10.01.00/610 — 6 0 ^ 2 ^ . Q2~ I O** /2010 
K o n u : Soru Önergesi 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

İlgi: TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 22/03/2010 tarihli ve 
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-21034 sayılı yazısı. 

Gaziantep Milletvekili Sayın Hasan ÖZDEMİR'in 7/13218 Esas No'lu soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerini arz ederim. 

Ertuğrul GUNAY 
EK: Cevap B a k a n 
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GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ SAYIN HASAN ÖZDEMİR'İN 7/13218 ESAS NO'LU 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE BAKANLIĞIMIZCA HAZIRLANAN CEVAP 

Seçim bölgem Gaziantep ili eşsiz tarihi dokusu ile Türk milletinin ve 
devletinin adeta bir hafızası niteliğindeyken Gaziantep kültürüne ait bu değerler 
turizm sektörünün de önemli birer unsurlandır. Ancak Gaziantep'te turizm bugün 
hak ettiği noktada değildir. Gaziantep'te turizm alanında görülen uygulamalar da 
gelecek dönemler için Gaziantep'in turizm sektörünün gelişeceğini 
göstermemektedir. 

Buna göre; 

SORU 1 : Gaziantep iline ayrılan kamu yatırım miktarında tarih, kültür ve 
tabiat varlıklarımızı koruma uygulamaları için ayrılan pay nedir? Yoğun tarih, kültür 
ve tabiat varlıkları bulunan Gaziantep ilinde bu miktar yeterli midir? 

CEVAP 1 : Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 2009 
Yılı Yatırım Programından; 

- Gaziantep Zeugma Müzesi Teşhir Tanzimi ve Çevre Düzenleme Projesi 
Yapımı İşi için 100.000 TL, 

- Gaziantep Depo Müze Proje Yapımı İşi için 200.000 TL, 
- Gaziantep Nizip Rumkale Rölöve Restitüsyon ve Restorasyon Projesi İşi için 

60.000 TL, 
- Gaziantep Sokak Sağlıklaştırma Uygulaması İşi için 300.000 TL, 
- Gaziantep Zeugma Müzesi Teşhir Tanzimi ve Çevre Düzenlemesi İşi için 

558.000 TL, 
- Gaziantep Savunması ve Kahramanlık Panarama Müzesi ve Bayazhan Kent 

Müzesi Teşhir Tanzimi İşi için 1.885.000 TL, 
- Gaziantep Depo Müze Yapımı İşi için 599.000 TL, 
- Gaziantep Kültür ve Tabiat Varlıklannı Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne 

Güvenlik Sistemi Kurulması İşi için 20.000 TL, 

olmak üzere toplam 3.722.000 TL, ödenek İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine 
aktarılmıştır. Söz konusu miktar Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü genel bütçesinin % 16,90'lık bölümünü oluşturmaktadır. 

Aynı Genel Müdürlüğün 2010 Yılı Yabrım Programından ise; 

- Gaziantep Depo Müze Proje Yapımı İşi için 200.000 TL, 
- Gaziantep Sokak Sağlıklaştırma (Hıdır) Uygulamaları İşi için 200.000 TL, 
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- Gaziantep Zeugma Müzesi Teşhir Tanzimi ve Çevre Düzenlemesi İşi için 
2.500.000 TL, 

- Gaziantep Depo Müze Yapımı İşi için 1.500.000 TL, 

ödenek olmak üzere toplam 4.400.000 TL, ödenek ayrılmış olup ödeneklerin 
serbestisi oranında aktarım çalışmalarına başlanılacaktır. Söz konusu miktar ise 
Bakanlığımız Kültür Varlıklan ve Müzeler Genel Müdürlüğü genel bütçesinin 
% 14,90'lık bölümünü oluşturmaktadır. 

SORU 2 : Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasasınm gereği olarak 
koruma kurulları aracılığıyla son beş yılda Gaziantep'te kaç adet "koruma amaçlı 
imar planı" uygulamaya konulmuştur? 

CEVAP 2 : Son beş yılda ilgili koruma bölge kurulunca 3 adet koruma amaçlı 
imar planlan onaylanmış olup isimleri aşağıda yer almaktadır: 

- Gaziantep Nizip Koruma Amaçlı İmar Planı (Adana K.T.V.K.B. Kurulunun 
25/02/2008 tarihli ve 3521 sayılı kararı), 

- Gaziantep Oğuzeli Gündoğan Köyü Koruma Amaçlı İmar Planı (Adana 
K.T.V.K.B. Kurulunun 27/10/2008 tarihli ve 4254 sayılı karan), 

- Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi 4. Kısım Koruma Amaçlı İlave ve 
Revizyon İmar Planı (Gaziantep K.T.V.K.B. Kurulunun 22/10/2009 tarihli ve 103 sayılı 
kararı). 

SORU 3 : Gaziantep ilinde özel mülkiyet alanında kalan tarih ve kültür 
varlıkları için yapılan çalışmalar nelerdir? 

CEVAP 3 : "Gaziantep Sokak Sağlıklaştırma Projesi Yapım İşi"nin sözleşmesi 
16/11/2007 tarihinde imzalanmış olup Valilik Makamının 10/02/2009 tarihli onayı ile 
toplanan Kabul Komisyonunun projenin uygun olduğuna dair kararı aynı Makamın 
23/02/2009 tarihli onayı ile kabul edilmiş olup iş tamamlanmıştır. 

Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü görev alanında 
yürütülen "Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanmasına Dair 
Yönetmelik" çerçevesinde Gaziantep ilinde; 

- 2005 yılında; 15 adet tescilli taşınmaz için 261.085 TL proje, 
- 2006 yılında; 4 adet tescilli taşınmaz için 32.378 TL proje ve 1 adet tescilli 

taşınmaz için 36.237 TL proje uygulama, 
- 2007 yılında; 1 adet tescilli taşınmaz için 3.432 TL proje ve 3 adet tescilli 

taşınmaz için 80.000 TL proje uygulama, 
- 2008 yılında; 4 adet tescilli taşınmaz için 33.313 TL proje ve 1 adet tescilli 

taşınmaz için 30.000 TL proje uygulama, 

/ 
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- 2009 yılında 5 adet tescilli taşınmaz İçin 44.598 TL proje ve 4 adet tescillT v 

taşınmaz için 130.000 TL proje uygulama yardımı sağlanmıştır. 
- 2010 yılında ise; 9 adet proje yardımı, 7 adet proje uygulama başvurusu 

yapılmış olup bu taşınmazlar Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Onarımına 
Yardım Komisyonunun yapacağı toplantıda değerlendirilecektir. 

SORU 4 : Gaziantep ilinde bugüne kadar tescil ve ilan edilen kentsel, 
arkeolojik, tarihsel, kültürel doğal sit alanı sayısı nedir? 

CEVAP 4 : Gaziantep ilinde bugüne kadar tescil ve ilan edilen; 1 adet kentsel 
sit, 218 adet arkeolojik sit olmak üzere toplam 219 adet sit alanı bulunmaktadır. 

Ayrıca, taşınmaz kültür ve tabiat varlığı olarak; 784 adet sivil mimarlık 
örneği, 156 adet anıtsal kültür varlığı, 8 adet tescilli Cumhuriyet Dönemi yapısı, 64 
adet dinsel yapı, 60 adet kültürel yapı, 14 adet idari yapı, 4 adet askeri yapı, 17 adet 
endüstriyel ve ticari yapı, 10 adet mezarlık, 2 adet anıt ve abide, 5 adet doğal varlık 
ve 5 adet kalıntı bulunmaktadır. 

38.- Tokat Milletvekili Reşat Doğrunun, OSB'lere bedelsiz arsa tahsisine ilişkin sorusu ve 
Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün un cevabı (7/13239) 

TÜRKİYE B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Nihat ERGÜN 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini arz ederim. 

Dr. R«(şat D O u R U 
vekili 

Organize Sanayi Bölgelerinde bedelsiz arsa tahsisi, Q4.02.2010 tarihinde 
sona ermiştir. Yatırım için müracaat eden müteşebbisler için OSB' nde bedelsiz 
arsa tahsisi yapılamadığından çok sıkıntı yaşanmakta ve işadamları yatırımdan 
vazgeçmektedirler. 

SORU: Yatırım cazibesinin kaybolmaması için süre uzatmayı düşünüyor 
musunuz? 
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SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

SAYI : B 14 O BHİ.O.OO.00.01 -639- 2 1 X (H -04- 2010 
KONU: Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞIMA 

İLGİ: 22.03.2010 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02/21034 sayılı yazınız. 

Tokat Milletvekili Sayın Dr. Reşat DOĞRU'nun, "OSB'lere arsa tahsisine" ilişkin olarak 
tarafımdan cevaplandırılmasını istediği (7/13239) esas nolu yazılı soru önergesi ile ilgili cevap 
ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Ek: önerge cevabı 

TOKAT MİLLETVEKİLİ SAYIN DR. REŞAT DOĞRU'NUN 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAPLAR 

Organize Sanayi Bölgelerinde bedelsiz arsa tahsisi, 04.02.2010 tarihinde sona 
ermiştir. Yatırım için müracaat eden müteşebbisler için OSB'nde bedelsiz arsa tahsisi 
yapılamadığından çok sıkıntı yaşanmakta ve işadamları yatırımdan vazgeçmektedir. 

Soru- Yatırım cazibesinin kaybolmaması için süre uzatmayı düşünüyor musunuz? 

Cevap- Bakanlığımızca işlemleri yürütülen 29/01/2004 tarihli 5084 sayılı Kanunun Geçici 
l'inci maddesi kapsamında bulunan illerdeki organize sanayi bölgelerinde bedelsiz olarak 
yatırımcılara tahsis edilen parsellerle ilgili uygulama 06/02/2010 tarihinde sona ermiş olup, 
maddenin uygulama süresinin uzatılması ile ilgili herhangi bir çalışma yapılmamaktadır. 

16.07.2009 tarihli ve 27290 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/15199 sayılı Bakanlar 
Kurulu kararının "Yatırımlarda Devlet Yardunlan Hakkındaki 11. maddesi gereğince 
yatırımcılara arsa tahsisi ile ilgili uygulama" Maliye Bakanlığının yetki vc 
sorumluluğundadır. 
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39.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi 'nin, Kemalpaşa OSB'nin genişleme alanındaki 
kamulaştırmalara ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün un cevabı (7/13240) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSÎ BAŞKANLIĞINA • 

Aşağıdaki soruların Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Nihat ERGÜN tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

tzmir ili KEMALPAŞA ilçesinde bulunan ORGANİZE SANAYİ Bölgesinin 
genişleme alanı olarak tespit edilen arazi toplamı 10.000 dönüm olup bunun 2000 
dönümü lojistik alandır. Bu kapsamda 3000 dönüm arazinin kamulaştınnast 
planlandığı öğrenilmiştir. 

Ancak tapularına şerh konularak arazilerini düşük değerde satmaya mecbur 
edilen köylülerin mağduriyeti söz konusudur. 

Araziler AKDÖKÜM adlı bir şirket tarafından düşük değerde köylülerden 
alınarak yüksek meblağlarda satılmak istenmektedir. 

Şirket ilgilileri hangi tarlanın hangi iş adamına verileceğini tbile_ tespit etmişler 
ve rant uğruna tarım arazilerini ele geçirme peşindedir. 

İlçedeki yetkililere yapılan şikâyetler ise dikkate ve işleme alınmamakta, hatta 
köylülere baskı yapılmaktadır. 

SORULAR 

1. Kamulaştırma alanı ne kadardır? 
2. Bahse konu şirketin kamulaştınna ile ilgisi nedir? 
3. Konunun şikayet sahibi köyler nezdinde tetkik ve tahkiki yapılacak 

mıdır? 
4. Tanmla geçinen; YENMİŞ, ANSIZCA, KUYUCAK, SÜTÇÜLER, 

ÇAMBEL, AKALAN köylülerinin mağduriyeti nasıl giderilecektir? 
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SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

SAYI : B 14 0 BHt.0.00.00.01-639- Z l k 
KONU: Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

İLGİ: 22.03.2010 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-21034 sayılı yazınız. 

İzmir Milletvekili Sayın Kamil Erdal SİPAHİ'nin, "Kemalpaşa OSB'nin genişleme 
alanındaki kamulaştırmalara" ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği (7/13240) 
esas nolu yazılı soru önergesi ile ilgili cevap ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. . f\ 

İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN KAMİL ERDAL SİPAHİ'NİN 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAPLAR 

İzmir ili Kemalpaşa ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesinin genişleme alanı olarak 
tespit edilen arazi toplamı 10.000 dönüm olup bunun 2000 dünümü lojistik alandır. Bu 
kapsamda 3000 dönüm arazinin kamulaştırması planlandığı öğrenilmiştir, 

Ancak tapularına şerh konularak arazilerini düşük değerde satmaya mecbur edilen 
köylülerin mağduriyeti söz konusudur. 

Araziler Akdöküm adlı bir şirket tarafından düşük değerde köylülerden alınarak yüksek 
meblağlarda satılmak istenmektedir. 

Şirket ilgilileri hangi tarlanın hangi işadamına verileceğini bile tespit etmişler ve rant 
uğruna tarım arazilerini ele geçirme peşindedir. 

İlçedeki yetkililere yapüan şikayetler ise dikkate ve işleme alınmamakta, hatta köylülere 
baskı yapılmaktadır. 

İzmir Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet imkanları ile tamamlanmış olup; 
kamulaştırma işlemleri de OSB yönetimi tarafından yapılmışür. Adı geçen OSB'den konuya 
ilişkin bilgi talep edilmiş olup, soru önergesinde yer alan sorular Kemalpaşa Organize Sanayi 
Bölgesi Bölge Müdürlüğünün 26.03.2010 tarihli ve 40624 sayılı yazısına istinaden 
cevaplandırılmıştır. 

Nihat ERG ÜN 
Bakanj 

Ek: önerge cevabı 
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Soru 1-Kamulaştırma alanı ne kadardır? 

Cevap 1- Bakanlığımızca 1.339.806 m2'lik (yaklaşık 1400 dönümdür) alan için kamu yararı karan 
verilmiş olup, kamulaştırma işlemleri devam etmektedir. 

Soru 2- Bahse konu şirketin kamulaştırma ile ilgisi nedir? 

Cevap 2- İzmir Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi (OSB) içerisinde faaliyet gösteren 
AKDÖKÜM adı altında bir yatırımcı bulunmamaktadır. 

Soru 3- Konunun şikayet sahibi köylüler nezdinde tetkik ve tahkiki yapılacak mıdır? 

Cevap 3- Şu ana kadar bölge yönetimine yöre sakinleri tarafından intikal eden herhangi bir 
şikayet bulunmamaktadır. 

Soru 4- Tarımla geçinen; YENMİŞ, ANSIZCA, KUYUCAK, SÜTÇÜLER, ÇAMBEL, 
AKALAN köylülerinin mağduriyeti nasıl giderilecektir? 

Cevap 4- Yenmiş, Ansızca, Kuyucak köylerinin bir kısmı OSB sınırları içerisinde kalmaktadır. 
1300 hektarlık Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisindeki adı geçen köylerdeki vatandaşların 
arazilerinin toplamı 140 hektar olup, bu da bölgenin % 15'ine tekabül etmektedir. Köylü, 
arazilerini sanayiciye satmışür. Sütçüler, Çambel ve Akalan köylerinin ise söz konusu alan 
içerisinde herhangi bir mülkiyetleri bulunmamaktadır. 
40.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir 'in, AB fonlarının kullanımına ilişkin sorusu ve Devlet 

Bakanı Egemen Bağış'ın cevabı (7/13256) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Egemen BAĞİŞ tarafından yazılı 
olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 

Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecinde Avrupa Birliği'nin fonlarından 
yararlanmalarla ilgili olarak çeşitli illerden başvurular olmaktadır. Bu başvurular başta 
meslek edinme, tarım ve hayvancılık, eğitim, altyapı gibi alanlarda olmakla birlikte 
daha pek çok alanda alınabilecek Avrupa Birliği yardımları ile ilgili olarak kamuoyu 
iyi bir şekilde bilgilendirilmemektedir. 

Gaziantep Milletvekili 

Buna göre; 

1) Seçim bölgem Gaziantep ilinde Avrupa Birliği fonlarından yararlanmak için 
2009 yılı içerisinde kaç başvuru yapılmıştır? Bu başvurularda talep edilen fon 
miktarı ne kadardır? Başvurularda ve talep edilen fon miktarlarında son beş 
yıldaki değişim nedir? 

- 7 9 3 -



TBMM B: 82 6 . 4 . 2010 

2) Avrupa Birliği fonlarına Gaziantep ilinde ve Türkiye genelinde ayrı ayrı 
değerlendirilmek üzere yerel idarelerden ve Sivil Toplum Kuruluşlarından 
yapılan başvuruların oransal dağılımı nedir? 

3) Sivil Toplum Kuruluşlarının bu süreçte daha aktif olarak katılımı için yapmakta 
olduğunuz bir çalışmanız var mıdır? özellikle illerde ve ilçelerde Demek 
Bürolarında konuya ilişkin bilgilendirme çalışmaları yapmayı düşünüyor 
musunuz? 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 

Sayı :B.02.1.ABG.0.20.04.0Q/83 tr 05 /04 / 2010 

Konu : 7/13256 Sayılı Som önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

İlgi : 22/03/2010 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/13256-21151/44134 sayılı yazınız. 

Gaziantep Milletvekili Sayın Hasan ÖZDEMİR tarafından Devlet Bakanı ve Başmüzakereci 
Sayın Egemen BAĞIŞ'a yöneltilen 7/13256 esas numaralı Yazılı Som önergesi ile ilgili 
cevap metni iki nüsha halinde ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Egemen BAĞIŞ 
Devlet Bakanı ve Başmüzakereci 

E K İ : 1 
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Gaziantep Milletvekili Hasan Ğzdemir'in 7/13256 Esas Sayılı Yazılı Soru önergesine' 
İlişkin Cevaplar: 

SORU 1 - Seçim Bölgem Gaziantep ilinde Avrupa Birliği fonlarından yararlanmak için 
2009 yılı içerisinde kaç başvuru yapılmıştır? Bu başvurularda talep edilen fon miktarı ne 
kadardır? Başvurularda ve talep edilen fon miktarlarında son beş yıldaki değişim nedir? 
SORU 2 - Avrupa Birliği Fonlarına Gaziantep İlinde ve Türkiye genelinde ayrı ayrı 
değerlendirilmek üzere yerel idarelerden ve Sivil Toplum Kuruluşlarından yapılan 
başvuruların oransal dağılımı nedir? 

AB Hibe Programlarında başvuru makamı Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Merkezi 
Finans ve İhale Birimidir. Bu sebeble hibe başvurularına ilişkin istatistiksel veriler de dahil 
olmak üzere bu sorularda yer alan hususlar hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için Başbakanlık 
Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Birimine başvurulması gerekmektedir. Bununla 
birlikte 2002-2009 döneminde Gaziantep ilinde finanse edilen projelere ilişkin bilgi aşağıda 
sunulmaktadır. 

Gaziantep İlinde Finanse Edilen AB Projeleri 

AB Mali Yardımları kapsamında finanse edilen projeler, hibe programları 
çerçevesinde finanse edilen küçük çaplı projeler ve merkezi kamu kuruluşlarımız tarafından 
uygulanan büyük çaplı projeler olmak üzere ikiye ayrılır. Hibe programlan kapsamında 
finanse edilen küçük çaplı projeler yerel kuruluşlar tarafından sunulan ve yürütülen 
projelerdir. Büyük çaplı projeler ise merkezi kamu kurul uslan tarafından AB uyum sürecine 
katkı sağlamak amacıyla AB önceliklerimiz çerçevesinde geliştirilen projelerdir. Büyük çaplı 
projelerin bir kısmının içerisinde yerelde yürütülecek pilot uygulamalar bulunabilmektedir. 
Gaziantep ilinde hibe programlan aracılığı ile finanse edilen küçük çaplı projeler ve pilot 
proje uygulamalanna ilişkin bilgi aşağıda sunulmaktadır. 

1. AB Hibe Programlan: 

Avrupa Birliği tarafından ülkemize sağlanan Kaülım öncesi Mali Yardımı 
kapsamında yürütülen Hibe Programlan aracılığı ile Gaziantep İlinde toplam 39 projeye hibe 
desteği sağlanmıştır. Gaziantep ilinde başanlı olan 39 projeye sağlanan hibe desteği toplam 
7.896.000 Avro'dur. Türkiye geneli kapsamında illere göre yapılan basan 
değerlendirmesinde Gaziantep ili 9. sırada yer almaktadır. 

2. Pilot Projeler: 

Hibe Program 1 anndan farklı olarak merkezi kamu kurum ve kuruluşlarımız 
(bakanlıklar, müsteşarlıklar vb. kuruluşlar) tarafından yürütülen büyük çaplı projeler 
kapsamında Gaziantep ilinde 2002 - 2009 döneminde toplam 6 pilot proje uygulaması 
bulunmaktadır. Pilot projelere ilişkin detaylar aşağıda sunulmuştur: 

Proje-1: GAP Bölgesel Kalkınma Programı 
Program: MEDA Programı 
Proje Bütçesi: 47 Milyon Avro 
Proje Sahibi Kuruluş: GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 
Uygulama Yeri: Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Mardin, Sımak, Diyarbakır, 
Batman, Siirt 
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GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında hedef 
bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlanması amaçlanmıştır. Bu çerçevede, 
program kapsamında aşağıdaki üç farklı alanda kalkınma projelerine destek sağlanmıştır: 

1. Kültürel mirasın korunması 
2. Kırsal kalkınma 
3. Küçük ve Orta ölçekli Girişimcileri Destekleme Projesi 

Program kapsamında, bölgedeki 128 projeye yaklaşık 47 Milyon AvroMuk finansman 
desteği sağlanmıştır. 

Proje-2: Göç Alan Kentlerde Ekonomik ve Sosyal Entegrasyon Projesi (EKOSEP) 
Program: Katılım öncesi AB Mali Yardım 2005 Yılı Programı 
Proje Bütçesi: 18,7 Milyon Avro 
Proje Sahibi Kuruluş: Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Erzurum Belediyeleri 
Uygulama Yeri: Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır, Erzurum 

EKOSEP, kentsel alanlarda göçün olumsuz etkilerinin azaltılmasını hedeflemektedir. 
Proje ile Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep ve Erzurum illerinde uygulanan proje kapsamında 
yerel yönetimlerin göç ile ilgili sorunlarla mücadele etmeleri konusunda teknik destek 
sağlanmıştır. Proje kapsamında sadece teknik destek değil göç ile ilgili konularda Belediyeler 
tarafından geliştirilen pilot projelere (üstyapı, donanım, renevasyon, inşaat, işletme giderleri 
vb.) de destek sağlanmıştır. Proje kapsamında Gaziantep ilinde uygulanan pilot projeler 
şunlardır: 

- Münir Onat Çocuk ve Gençlik Merkezi: Proje kapsamında binası tadilattan 
geçirilen ve onarılarak yenilenen merkezde öncelikle, barınma imkanı olmayan, risk 
alündaki 12-18 yaş grubunda ve nadiren 18 yaş üzeri çocuk ve gençlere barınma 
olanağı sağlanıyor. 

- Akınal Çocuk, Gençlik ve Aile Merkezi: Daha önce Rehabilitasyon Merkezi olarak 
hizmet veren bina, proje kapsamında, kırdan kente göçle gelen, yoksul ve yoksun, 
özellikle çocukları sokakta çalışan ve/veya uçucu madde bağımlısı olan ailelerin 
güçlendirilerek, bu ailelerin çocuklarının bakımını üstlenmelerine destek olmak Üzere 
hizmet veren bir Çocuk, Gençlik ve Aile merkezine dönüştürülmüştür. 

- Şehit Üsteğmen Hakan özcan Gençlik Merkezi: Proje kapsamında sadece ekipman 
alımı yapılan merkez; kente göçle gelen yoksul/yoksun ailelerin çocuklarının ve 
gençlerinin, gerek eğitim gerekse psiko-sosyal destek yoluyla bireysel gelişimlerinin 
desteklenmesini ve bu sayede kente uyumlarının kolaylaştırılmasını amaçlıyor. 

- Güçsüzler Evi: Proje kapsamında kapasite artırma çalışmaları yapılan Gaziantep 
Büyükşehir Belediyesi Güçsüzler Evi'nde kalan yararlamcılann yaşam kalitelerinin 
yükseltilmesi hedefleniyor. 

Proje-3: AB İş Geliştirme Merkezileri (ABİGEM) Ağının Geliştirilmesi Projesi 
Program: Katılım öncesi AB Mali Yardım 2006 Yılı Programı 
Proje Bütçesi: 32,5 Milyon Avro 
Proje Sahibi Kuruluş: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
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Uygulama Yeri: Birinci Aşama (İzmir, Kocaeli ve Gaziantep); İkinci Aşama (Afyon, 
Çorum, Denizli, Konya, Emmim, Kayseri, Eskişehir, Malatya, Trabzon, Adana, Tekirdağ ve 
Uşak) 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yürütülen proje, KOBİ'lere iş 
geliştirme alanında destek vermeyi amaçlamaktadır. Proje kapsamında Gaziantep Sanayi 
Odası bünyesinde AB İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) kurulmuştur. ABİGEM ile Gaziantep 
ilindeki KOBÎ'lerin ihracat, ithalat, üretim, pazarlama, kapasite artırımı, mesleki eğitim, 
girişimcilik vb konulardaki ihtiyacını karşılayacak hizmetler sunulmaktadır. 

Proje-4: Kadın Sığınma Evleri Kurulması Projesi 
Program: Katılım öncesi AB Mali Yardım 2006 Yılı Programı 
Proje Bütçesi: 10,4 Milyon Avro 
Proje Sahibi Kuruluş: İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 
Uygulama Yeri: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Samsun 

içişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje ile 
belirlenen illerde Kadın Sığınma Evleri inşa edilmesi hedeflenmiştir. Proje, Gaziantep 
Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yürütülmektedir. Proje kapsamında inşa edilmesi planlanan 
Kadın Sığınma Evi için arsa tahsisi yapılmış ancak inşaat başlamıştır. Diğer taranan, 
Belediyenin belirlediği ve sığınma evinde görev yapacak personele yönelik eğitimler ve 
kadınlara yönelik koruma hizmetlerinin geliştirilmesi çalışmaları başlamak üzeredir. Proje 
kapsamında Gaziantep'te ve diğer illerde kadına karşı şiddet konusunda kamuoyu 
duyarlılığının artırılması amacıyla çalışmalar yürütülecektir. 

Proje-5: Gaziantep Teknoparkı Araştırma ve Teknoloji Altyapısının Geliştirilmesi 
Program: IPA Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı 
Proje Bütçesi: 7 Milyon Avro 
Proje Sahibi Kuruluş: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel 
Müdürlüğü 
Uygulama Yeri: Gaziantep 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen proje ile Gaziantep Üniversitesi 
içerisinde halihazırda küçük bir alanda faaliyet gösteren Gaziantep Teknoparkı'mn 
büyütülmesi ve yeni hizmet binalarının inşa edilmesi ve binalar için gerekli ekipmanın temin 
edilmesi sağlanacaktır. Gaziantep teknoparkı içersinde inşa edilecek tnovasyon ve Teknoloji 
Transfer Merkezi ile Gaziantep ilindeki KOBİ'lerin ar-ge ve araştırmaya yönelik ihtiyaçları 
karşılanacak ve rekabet güçleri artırılacaktır. Bu kapsamda, Gaziantep ilindeki KOBl'lre 
eğitim ve danışmanlık hizmetleri de verilecektir. Ayrıca, teknopark içerisinde ekipmanları ile 
birlikte bir Teknoloji Laboratuarı ve modem ve büyük bir Konferans Merkezi kurulacaktır. 
Projenin ihale hazırlıkları devam etmektedir. 

Proje-6: Gaziantep Bölgesel Endüstriyel Tasanm ve Modelleme Merkezi 
Program: IPA Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı 
Proje Bütçesi: 4,3 Milyon Avro 
Proje Sahibi Kuruluş: KOSGEB Gaziantep İl Müdürlüğü 
Uygulama Yeri: Gaziantep 

KOSGEB Gaziantep İl Müdürlüğü tarafından yürütülen proje ile Gaziantep ilindeki 
KOBİ'lerin endüstriyel tasanm ihtiyaçlarını karşılayacak bir Tasanm Merkezinin inşa 
edilmesi ve merkez aracılığı ile bölgedeki KOBİ'lere tasanm hizmeti sağlanması 
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hedeflenmektedir. Gaziantep ili önemli bir sanayi altyapısına sahiptir ancak bölgedeki 
KOBİ'lerin Orun geliştirme ve tasarlama konusunda sıkıntıları bulunmaktadır. Proje ile 
KOBİ'lerin bu konudaki ihtiyaçları karşılanmış olacaktır. 

SORU 3 - Sivil Toptum Kuruluşlarımın bu süreçte daha aktif olarak katilimi için 
yapmakta olduğunuz bir çalışmanız var mıdır? özellikle illerde ve ilçelerde Dernek 
Bürolarında konuya ilişkin bilgilendirme çalışmları yapmayı düşünüyor musunuz? 

Proje Uygulama Başkanlığınca, AB'ye katılım sürecinde ülkemiz kullanımına tahsis 
edilen AB fonlarından daha verimli ve etkin bir şekilde yararlamlabilmesi, gerçekleştirilen 
projelerin tam olarak hayata geçirilmesi, takibinin sağlanması ve halk nezdinde AB'ye üyelik 
sürecimizin daha sağlıklı anlaşılabilmesi için, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği (ABGS) 
tarafından İçişleri Bakanlığı ile işbirliği içinde bir proje başlatılmıştır. İçişleri Bakanlığının 
26/01/2010 tarihli ve 2010/6 sayılı genelgesine istinaden her ilde AB Daimi Temas Noktası 
olarak görev yapmak üzere bir Vali Yardımcısı atanmış ve Avrupa Birliğine Uyum, Danışma 
ve Yönlendirme Kumlu oluşturulmuştur. 

Gaziantep ilinde, "AB'ye Katılım Sürecinde Valiliklerin Etkinliklerinin Artırılması 
Projesi" kapsamında Vali Yardımcısı Mehmet OKUR, AB İl Daimi Temas Noktası olarak 
görevlendirilmiş olup, Vali ya da AB İl Daimi Temas Noktası başkanlığında üç ayda bir 
toplanmak üzere Gaziantep AB'ye Uyum, Dayanışma ve Yönlendirme Kurulu 
oluşturulmuştur. Üyeleri ve temsil ettikleri kuruluşlar aşağıda listelenmiş olan söz konusu 
kurulun temel görevleri: a) Mevzuat düzeyinde gerçekleştirilen düzenlemelerin taşrada 
uygulama sonuçlarını izlemek, sorunları tespit etmek, sorunlarla ilgili çözüm önerilerini ve 
mevzuat değişikliği gerektiren hususları ABGS'ye bildirmek, b) İl çapında AB projelerinin 
koordinasyonunu sağlamak ve ortaya çıkan tıkanıklıkları aşmak, c) AB'ye üyelik sürecimizle 
ilgili olarak sağlıklı bir kamuoyu oluşumuna katkı sağlamak olarak sıralanabilir. 

tl AB Daimi Temas Noktası ve AB'ye Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu'nun 
çalışmalarını, il valisinin onay ve görüşleriyle birlikte altı ayda bir rapor halinde ABGS'ye 
sunması öngörülmektedir. 

Gaziantep AB'ye Uyum, Dayanışma ve Yönlendirme Kurulu Üyeleri 

İbrahim EVRİM Gaziantep Büyükşehir Bel. Gen. Sek. Yrd. 

Fahrettin GOGÜŞ Gaziantep Üni. Rektör Yrd. 

Figen ÇELİKTÜRK Gaziantep Ticaret Odası Genel Sekreter Yrd. 

Musa Hakan ASYALI Zirve Üni. Müh. Fak. Dekanı 

Mustafa ÖZTÜRK Gazikent Üni. Genel Sek. Yrd. 

Ali ÖZPOLAT Gaziantep Sanayi Odası Yön. Kur. Üyesi 

Selçuk YOSUNKAYA Nurdağı Kaymakam Vekili 

Ali ÇINAR Şahinbey Kaymakamı 

Mehmet Akif CELEP Oğuzeli Kaymakamı 

Ferhat SİNANOGLU Karkamış Kaymakamı 
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1 

Orhan BALCI Araban Kaymakamı ve Yavuzeli Kaymakam Vekili 

Resul KIR İslahiye Kaymakamı 

Yaşar KARADENİZ Nizip Kaymakamı 

Mehmet AYDIN Şebitmakil Kaymakamı 

Abdullah ŞENYÜZ Gaziantep İl Milli Eğitim M.V. 

Besim EVlZ Türkiye Iş Kurumu Müdür V. 

Salih EFİLOĞLU Gaziantep II Kültür ve Turizm Müdürü 

İbrahim YILMAZ Gaziantep tl Tarım Müdürü 

Zihni KEPKEP Gaziantep Ziraat Odası Başkanı 

Halil ibrahim AVŞAROĞLU Nizip Ticaret Odası G.Sek.V. 

Kemal VURAL İslahiye Ticaret Odası Başkam 

Serdar TOLAY 11 Sağlık Müdür V. 

Medine ERCEYLAN Gaziantep Ticaret Borsası G.Sek.Yrd. 

Ali Aslan ÖZASLAN Gaziantep Eğitim ve Gençlik Demeği YK Başk. 

M.Burak BAYDAR Gaziantep Gençlik ve Kültür Demeği YK Başk. 

F.Aynur YILDIRAN Kamer Vakfı Gaziantep Şube Bşk. 

Mehmet TOPRAK Günfed Genel Sek. 

Burhan AKYILMAZ 
Gaziantep tl Milli Eğitim Müdürlüğü tl Projeler 
Koordinasyon Ekibi Koordinatörü 

Halihazırda Başvurusu Devam Eden Hibe Programlan 

Türkiye ile AB arasında Sivil Toplum Diyaloğu'nu Geliştirme Projesi - II Projesi 
kapsamında üç alanda teklif çağrısına çıkılmıştır. Bunlar Tanm-Balıkçılık Hibe Programı, 
Kültür ve Sanat Hibe Programı ile Mikro Hibe Desteği'dir. Bu programlarda kontrat makamı 
Hazine Müsteşarlığına bağlı Merkezi Finans ve ihale Birimi olup başvurular bu birime 
yapılmaktadır. Proje seçim süreci tamamlanıncaya kadar gizlilik içinde yürütülen süreç 
hakkında ayrıntılı bilgi edinmek mümkün değildir. Bu nedenle şu aşamada, anılan programlar 
hakkında ABGS internet sitesinde yayınlanan başvuru rehberlerinde yer alan bilgiler 
özeüenerek verilebilir. 

Son başvuru tarihi 22 Mart 2010 olan, 2.200.000 Avroluk bütçeye sahip Tarım ve 
Balıkçılık Hibe Programına Gaziantep'ten de yapılmış olan başvurular kabul edilebilmektedir. 

3 Mayıs 2010 Saat 16:00'a kadar başvurulan kabul edilecek olan Kültür ve Sanat 
Hibe Programına istanbul dışında tüm Türkiye'de yürütülecek olan projelere ilişkin dernek ve 
vakıflardan yapılacak uygun başvurular kabul edilmektedir. Toplam bütçesi 1.8 milyon Avro 
olan programda proje başına sağlanacak hibe 50 bin ile 150 bin Avro arasında olup projeler 
için planlanan süre 9 aydan az 15 aydan fazla olamaz. Proje sahipleri proje bütçesinin en az % 
10 unu karşılamak zorundadır. AB ülkelerinden en az bir uygun ortak ile gerçekleştirilecek 
proje başvurulannm ingilizce dilinde hazırlanması gerekmektedir. 
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Temel Başvuru 
Kriterleri 

Hibe Desteği 

Süre 

Faaliyet Türleri 

Başvuru Yapabilecek 
Kuruluşlar 

Projeler kültür ve sanat çerçevesinde bir ya da birden 
fazla öncelik alanını kapsayacak şekilde sunulmalı 
İngilizce olarak hazırlanmalı 
Başvuru sahipleri AB Üyesi Ülkelerinden en az bir 
uygun ortak ile birlikte başvuru yapmalı 
En düşük miktar: 50.000 Avro 
En yüksek miktar: 150.000 Avro 
En kısa süre 9 ay 
En uzun süre 15 ay 

• Sergi, fuar, gösteri, konser, seminer, konferans, çalıştay, 
eğitim, çalışma ziyareti, bilgi kampanyaları, ağ 
oluşturma ve politika geliştirme vb. 

• Dernekler 
• Vakıflar 

Toplam bütçesi 200.000 Avro olan Mikro Hibe Desteği kapsamında Yerel Sivil 
Toplum Kuruluşlarına faaliyet başına 5.000 Avro'ya kadar hibe desteği sağlanacaktır. 30 
Kasım 2010 tarihine kadar sürecek başvurular Türkçe veya İngilizce olarak hazırlanacak basit 
bir başvuru formu ile Merkezi Finansve İhale Birimine yapılacaktır. 

Temel Başvuru 
Kriterleri 

Hibe Desteği 
Süre 
Faaliyet Türleri 

Başvuru Yapabilecek 
Kuruluşlar 

• Projeler STK'lann gerçekleştirecekleri ve AB üyelik 
süreci ile ilgUi olan tek bir faaliyet (örneğin seminer, 
çalıştay, konferans, AB üyesi ülkedeki bir toplantıya 
katılım vb.) olmalı 

• Türkçe veya İngilizce olarak hazırlanmalı 
• Başvuru sahibi STK'lar tek başlarına veya AB üyesi 
_ ülkeden ortaklar ile birlikte başvuru yapmalı 

• En yüksek miktar: 5.000 Avro 
• En uzun süre 4 ay 

AB ülkelerinde toplantı ve eğitimler katlım, 
İllerde/ilçelerde yapılacak sergi, fuar, gösteri, konser, 
seminer, konferans, çalıştay, eğitim gibi faaliyetlere AB 
üyesi ülkelerden temsilcilerin davet edilmesi, AB üyesi 
ülkelerdeki STK'lar ile tek seferlik ortak faaliyetler, 
çalışma ziyaretleri, bilgi kampanyaları, ağ oluşturma vb. 

• Demekler 
• Vakıflar 

Daha fazla bilgiye ve ilgili belgelere www.mfib.gov.tr ve www.abgs.gov.tr 
adreslerinden ulaşılabilir. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

GÜNDEMİ 
D Ö N E M : 2 3 Y A S A M A Y I L I : 4 

8 2 N C İ B İ R L E Ş İ M 

6 N İ S A N 2 0 1 0 S A L I 

S A A T : 1 5 . 0 0 

KISIMLAR 

4 

8 

B A Ş K A N L ı Ğ ı N G E N E L K U R U L A S U N U Ş L A R ı 

Ö Z E L G Ü N D E M D E Y E R A L A C A K I Ş L E R 

S E Ç İ M 

O Y L A M A S ı Y A P ı L A C A K I Ş L E R 

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 

G E N E L G Ö R Ü Ş M E VE M E C L I S ARAŞTLRMASI 
Y A P I L M A S I N A D A İ R Ö N G Ö R Ü Ş M E L E R 

S Ö Z L Ü S O R U L A R 

K A N U N TASARI VE T E K L I FLERİ İ L E 
K O M I S Y O N L A R D A N G E L E N D I Ğ E R IŞLER 

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 bağ

ladığı konular hariç), Çarşamba ve Perşembe günlerinin de kanun tasan ve teklifleri ile komisyonlardan 
gelen diğer işlerin görüşülmesine ayrılması, Salı ve Çarşamba günlerinde birleşimin başında bir saat sü
re ile sözlü soruların görüşülmesi, "Sunuşlar" ve işaret oyu ile yapılacak seçimlerin her gün yapılması, 

önerilmiştir. 
(Genel Kurulun 3.10.2007 tarihli 3 üncü birleşiminde kabul edilmiştir.) 
2.- 126, 131 ve 321 Sıra Sayılı Kanun Tasarılannın İçtüzüğün 91 inci maddesine göre Temel Kanun 

olarak görüşülmesi, 
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 bölümünün 

20 ilâ 40 ıncı maddelerden, üçüncü bölümünün Çerçeve 41 inci maddedeki 1, 2, 2/alt bentleri 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 bölümünün 
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, 

önerilmiştir. 
(Genel Kurulun 28.5.2009 tarihli 95 inci birleşiminde kabul edilmiştir.) 
3.- 477 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının İçtüzüğün 91 inci maddesine göre Temel Kanun olarak görü

şülmesi, 
477 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının birinci bölümünün 1 ilâ 12 nci maddelerden, ikinci bölümünün 

Geçici 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 nci maddeler dahil olmak üzere 13 ilâ 16 nci maddelerden oluşması, 
önerilmiştir. 
(Genel Kurulun 23.3.2010 tarihli 76 nci birleşiminde kabul edilmiştir.) 

GRUP ÖNERİLERİ 
1.- 96 Sıra Sayılı Türk Ticaret Kanunu Tasarısının İçtüzüğün 91 inci maddesine göre Temel Kanun 

olarak görüşülmesi, 
önerilmiştir. 
(Not: İlk 50 bölüm 30'ar maddeden, 51 inci bölüm 1501 ilâ 1520 nci maddelerden, 52 nci bölüm 

ise Geçici Madde 1, 2, 3, 4, 5 dahil 1521 ilâ 1535 inci maddelerden oluşmaktadır.) 
(Genel Kurulun 8.7.2008 tarihli 127 nci birleşiminde kabul edilmiştir.) 
2.- Genel Kurulun; 6, 13, 20, 27 Nisan 2010 Salı günkü birleşimlerinde bir saat sözlü soruları mütea

kip diğer denetim konulannın görüşülmeyerek gündemin kanun tasan ve teklifleri ile komisyonlardan 
gelen diğer işler kısmında yer alan işlerin görüşülmesi; 7, 14, 21, 28 Nisan 2010 Çarşamba günkü birle
şimlerinde sözlü sorulann görüşülmemesi, 

Genel Kurulun; 6, 13, 20, 27 Nisan 2010 Salı günkü birleşimlerinde 15:00 - 20:00 saatleri arasında; 
7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 Nisan 2010 Çarşamba ve Perşembe günkü birleşimlerinde ise 13:00 - 20:00 
saatleri arasında çalışmalannı sürdürmesi, 

490 Sıra Sayılı Kanun Teklifinin İçtüzüğün 91 inci maddesine göre Temel Kanun olarak görüşülmesi, 
490 Sıra Sayılı Kanun Teklifinin birinci bölümünün 1 ilâ 17 nci maddelerden, ikinci bölümünün 

Geçici Madde dahil olmak üzere 18 ilâ 33 üncü maddelerden oluşması, 
önerilmiştir. 
(Genel Kurulun 30.3.2010 tarihli 79 uncu birleşiminde kabul edilmiştir.) 

KOMİSYON TOPLANTILARI 

* Anayasa Komisyonu * Deprem Riski ve Yönetimine İlişkin 
7.4.2010 Çarşamba - Saat: 10.30 Meclis Araştırması Komisyonu 

7.4.2010 Çarşamba - Saat: 10.00 
* Tarım, O r m a n ve Köyişleri Komisyonu 

7.4.2010 Çarşamba - Saat: 10.30 

* İçişleri Komisyonu 
8.4.2010 Perşembe - Saat: 10.30 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
8 2 N C I B I R L E Ş I M 6 N I S A N 2 0 1 0 S A L ı SAAT: 1 5 . 0 0 

1 - BAŞKANLıĞıN G E N E L K U R U L A SUNUŞLARı 

1.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun; Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin (2/526), İçtüzüğün 37 nci maddesine göre doğrudan 
gündeme alınmasına ilişkin önergesi 

2 - Ö Z E L G Ü N D E M D E Y E R ALACAK İŞLER 

3 - SEÇLM 

4 - OYLAMASı YAPıLACAK IŞLER 

5 - MECLIS SORUŞTURMASı RAPORLARı 

4* 



6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ÖNGÖRÜŞMELER 

(*) Hükümet bulunmadığından görüşmesi ertelenmiştir. 
- 4 - 82 NCİ BİRLEŞİM 

1. - İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 19 Milletvekilinin, işsizlik sorunu ve İşsizlik 
Sigortası Fonunun daha etkin kullanımı konularının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2) (*) 

2. - Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 27 Milletvekilinin, basın-siyaset ilişkileri ve basın 
özgürlüğü konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/1) (*) 

3. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 35 Milletvekilinin, belediyelere 
sağlanan mali kaynaklar konusundaki farklı uygulamaların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

4. - Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Grup Başkanvekiİleri; İzmir Milletvekili Oktay 
Vural ve Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın ABD Temsilciler Meclisindeki sözde Ermeni 
soykırımıyla ilgili karar tasarısı ile Ermeni iddialarını inkarın suç sayılması ve Avrupa'da faaliyet 
gösteren Türkler üzerinde baskı kurulma çabalan konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/2) 

5. - Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 35 Milletvekilinin, üniversite öğrencilerinin 
barınma sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/20) 

6. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 33 Milletvekilinin, Uludağ'ın doğal 
zenginliklerinin korunması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/22) 

7. - Ankara Milletvekili Tekin Bingöl ve 30 Milletvekilinin, baz istasyonları ile ilgili iddiaların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

8. - Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 33 Milletvekilinin, turizm sektörünün sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/24) 

9. - Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 20 Milletvekilinin, demir yolu ulaşım sistemindeki 
sorunların araştırılarak altyapı ve işletmeciliğinin geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/25) 

10. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 21 Milletvekilinin, Balkan göçmenlerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/26) 

İ L - Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur ve 34 Milletvekilinin, ders kitaplarındaki ve 
yardımcı kitaplardaki cinsiyete dayalı ayrımcılık öğelerinin araştırılması amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/29) 
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12. - Bilecik Milletvekili Fahrettin Poyraz ve 20 Milletvekilinin, ülkemizin uluslararası 
alanda karşılaştığı sözde Ermeni iddiaları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/3) 

13. - Muğla Milletvekili Fevzi Topuz ve 23 Milletvekilinin, orman yangınlarının nedenleri ve 
oluşturduğu zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/30) 

14. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 27 Milletvekilinin, raylı sistem ve demir yolu 
ulaşımındaki sorunların araştırılarak geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/32) 

15.-Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 30 Milletvekilinin, TEKEL'in sigara 
fabrikalarının özelleştirilmesinin etkilerinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/44) 

16 . - İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu ve 27 Milletvekilinin, tarım satış 
kooperatifleri ve birlikleri ile ürün piyasalarındaki sorunların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/45) 

17. - Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oktay 
Vural ve Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, şehit yakınları ve gazilerin sorunlarının 
araştırılarak çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/46) 

18. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz ve 20 Milletvekilinin, pamuk üretimindeki sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/48) 

19. - Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ve 28 Milletvekilinin, bölgesel gelişmişlik 
farklarının araştırılarak dengeli gelişme için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/50) 

20. - Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ve 24 Milletvekilinin, bal ve diğer arı ürünlerinin 
üretiminde ve pazarlanmasında yaşanan sorunların araştırılarak arıcılığın geliştirilmesi için 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/52) 

21 . - Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı ve 21 Milletvekilinin, belediyelerin altyapı, katı 
atık ve atık su yönetimindeki sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 

22. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ve 32 Milletvekilinin, raylı sistem ve demir 
yolu ulaşımındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/54) 

23. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ve 33 Milletvekilinin, Balkan göçmenlerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/55) 



6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ÖNGÖRÜŞMELER 

- 6 - 82 NCİ BİRLEŞİM 

24. - Aydın Milletvekili Ahmet Ertürk ve 21 Milletvekilinin, pamuk üretimindeki sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/57) 

25. - Muğla Milletvekili Metin Ergun ve 25 Milletvekilinin, turizm sektöründeki sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/58) 

26. - Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 24 Milletvekilinin, balıkçılık sektörünün sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/61) 

27. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 25 Milletvekilinin, İstanbul'daki trafik sorununun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/66) 

28. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman ve 25 Milletvekilinin, şehit aileleri ve gaziler ile harp 
ve vazife malullerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önerges i (10/69) 

29. - Aydın Milletvekili Mehmet Fatih Atay ve 21 Milletvekilinin, eğitim kurumlarında 
tarikat örgütlenmesi iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/72) 

30. - Bursa Milletvekili Necati Özensoy ve 28 Milletvekilinin, baz istasyonlarının yer 
seçimindeki sorunların ve halk sağlığına etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/73) 

3 1 . - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 22 Milletvekilinin, polislerin mesleki ve sosyal 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/74) 

32. - Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ve 26 Milletvekilinin, Nemrut Dağı Millî 
Parkındaki sorunların araştırılarak tarihi eserlerin korunması ve turizmde etkin değerlendirilmesi 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/76) 

33. - İzmir Milletvekili Bülent Baratalı ve 32 Milletvekilinin, Rahip Santora ve Hrant Dink 
cinayetleri ile Malatya'daki bir yayınevinde gerçekleştirilen cinayetlerin araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/77) 

34. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 21 Milletvekilinin, İstanbul'daki imar 
uygulamaları ve plan tadilatlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/78) 

35. - Giresun Milletvekili Murat Özkan ve 20 Milletvekilinin, fındık tarımı ve piyasasındaki 
sorunların araştırılarak ürünün verimli değerlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/79) 
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36. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 21 Milletvekilinin, spor kulüplerinin 
mali sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/80) 

37. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy ve 26 Milletvekilinin, tekstil 
sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/81) 

38. - İzmir Milletvekili Oktay Vural ve 20 Milletvekilinin, asgari ücretliler ile özellikle kamu 
kurumlarında hizmet alım ihaleleriyle çalıştırılan personelin sorunlarının araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/83) 

39. - Kocaeli Milletvekili Cevdet Selvi ve 21 Milletvekilinin, asgari ücretin belirlenme 
yöntemi ve yeterliliği konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/85) 

40. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 20 Milletvekilinin, Güneydoğu Anadolu 
Projesi'nin durumunun araştırılarak tamamlanması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/86) 

41 . - İ zmi r Milletvekili Oktay Vural ve 28 Milletvekilinin, bazı Tübitak ve Aselsan 
çalışanlarının şüphe uyandıran ölüm olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/88) 

42. - Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak ve 25 Milletvekilinin, Türk spor sektörü ve 
alanındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi(10/91) 

43. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 25 Milletvekilinin, pamuk üretimindeki sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/92) 

44. - Edirne Milletvekili Necdet Budak ve 45 Milletvekilinin, balıkçılık sektörünün 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/93) 

45. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 19 Milletvekilinin, insan kaçakçılığı ve yasa dışı 
göçmen hareketlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/95) 

46. - Afyonkarahisar Milletvekili Abdülkadir Akçan ve 28 Milletvekilinin, hayvancılık 
sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/96) 
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47. - Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 22 Milletvekilinin, arıcılık sektöründe yaşanan 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/97) 

48. - Malatya Milletvekili Mehmet Şahin ve 26 Milletvekilinin, kayısı üretimi ve 
pazarlamasında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/100) 

49. - Manisa Milletvekili Ahmet Orhan ve 26 Milletvekilinin, üzüm ve bağcılık sektöründe 
yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/104) 

50. - Niğde Milletvekili Mümin İnan ve 23 Milletvekilinin, patates üretimi ve pazarlamasında 
yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/105) 

51 . -Man i sa Milletvekili Erkan Akçay ve 33 Milletvekilinin, esnaf ve sanatkarların 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/106) 

52. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 23 Milletvekilinin, şeker pancarı tarımındaki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/107) 

53. - Kocaeli Milletvekili Cevdet Selvi ve 20 Milletvekilinin, sendikal örgütlenme ve 
faaliyetlerde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/108) 

54. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 30 Milletvekilinin, Alevi vatandaşların inanç ve 
kültürlerini yaşamalarında karşılaştıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/109) 

55. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 21 Milletvekilinin, iç göçün nedenlerinin ve 
sonuçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/110) 

56. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 21 Milletvekilinin, kış şartları nedeniyle Doğu 
Anadolu Bölgesinde hayvancılık ve altyapıda yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/111) 

57. - İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan ve 25 Milletvekilinin, organize sanayi bölgelerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/112) 
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58. - Muğla Milletvekili Fevzi Topuz ve 24 Milletvekilinin, yapı malzemesi ve yapı denetimi 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/113) 

59. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 23 Milletvekilinin, enerji üretiminde ve 
yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımında karşılaşılan sorunların araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/114) 

60. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 22 Milletvekilinin, kırmızı palmiye böceği zararlısı 
ile etkin mücadele için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/115) 

61.- İs tanbul Milletvekili Şükrü Mustafa Elekdağ ve 29 Milletvekilinin, hristiyan din 
adamları ile bazı gayrimüslimlere yönelik saldırıların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/116) 

62. - İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu ve 26 Milletvekilinin, sanayi sektöründe 
yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/117) 

63. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış ve 39 Milletvekilinin, kayıp ve kaçak elektrik 
sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/118) 

64. - Kırklareli Milletvekili Tansel Barış ve 20 Milletvekilinin, başta Kütahya'da olmak üzere 
meydana gelen tren kazalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/120) 

65. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz ve 58 Milletvekilinin, kapatılması söz konusu olan 
belediyeler başta olmak üzere il ve ilçe merkezi olmayan belediyelerin sorunlarının araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/123) 

66. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 22 Milletvekilinin, Türkiye Kızılay 
Derneğine yönelik çeşitli iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/124) 

67. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 28 Milletvekilinin, ÇUKOBIRLİK'in sorunlarının 
araştırılarak güçlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/125) 

68. - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Hakkı 
Suha Okay, İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve İzmir Milletvekili Kemal Anadol'un, 
nüfus kayıt sistemleri ile seçmen kütükleri verileri arasındaki farklılıkların araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/126) 



6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ÖNGÖRÜŞMELER 

- 1 0 - 82 NCİ BİRLEŞİM 

69. - Antalya Milletvekili Osman Kaptan ve 29 Milletvekilinin, kredi kartı ve bireysel kredi 
borçlularının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/127) 

70. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 23 Milletvekilinin, tütün sektöründeki sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/128) 

7 1 . - Sımak Milletvekili Hasip Kaplan ve 19 Milletvekilinin, Türkiye'den Suriye'ye göç 
etmiş ve vatansız durumuna düşmüş insanların sorunlarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/130) 

72. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 19 Milletvekilinin, özel dershanelerin 
eğitim sistemindeki yerinin araştırılarak fırsat eşitsizliğine yol açmaması için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/131) 

73. - İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan ve 20 Milletvekilinin, muhtarların sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/133) 

74. - İstanbul Milletvekili Şükrü Mustafa Elekdağ ve 27 Milletvekilinin, başta Almanya 
olmak üzere Avrupa ülkelerinde vatandaşlarımıza yönelik saldırıların araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/135) 

75. - Ankara Milletvekili Tekin Bingöl ve 19 Milletvekilinin, özel dershanelerin eğitim 
sistemindeki yerinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/136) 

76. - İzmir Milletvekili Oktay Vural ve 25 Milletvekilinin, kredi kartları ve bireysel krediler 
alanlarındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/137) 

77. - Gaziantep Milletvekili Akif Ekici ve 21 Milletvekilinin, tekstil ve hazır giyim 
sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/138) 

78. - Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, Muş Ovasındaki tarımsal 
üretimin araştırılarak verimliliğin sağlanması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/139) 

79. - Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş ve 19 Milletvekilinin, kredi kartı ve bireysel 
kredi alanında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/140) 

80. - Van Milletvekili Özdal Üçer ve 19 Milletvekilinin, Van İlindeki enerji sorununun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/142) 
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8 1 . - Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür ve 29 Milletvekilinin, tekstil ve hazır giyim 
sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/143) 

82. - İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 19 Milletvekilinin, İstanbul'daki kayıt dışı 
istihdam, taşeronlaşma ve iş güvenliği sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/144) 

83. - İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 24 Milletvekilinin, TEKEL özelleştirmesinin 
doğuracağı sosyal ve ekonomik sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/147) 

84. - Manisa Milletvekili Ahmet Orhan ve 45 Milletvekilinin, yaş sebze ve meyve sektöründe 
yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/148) 

85. - Muğla Milletvekili Gürol Ergin ve 30 Milletvekilinin, bal üretimi ve pazarlamasında 
yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/149) 

86. - Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 19 Milletvekilinin, Terör ve Terörle Mücadeleden 
Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun uygulanmasında yaşanan sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/150) 

87. - Kastamonu Milletvekili Musa Sıvacıoğlu ve 22 Milletvekilinin, Kastamonu başta olmak 
üzere tarihi ve kültürel varlıklarımızın araştırılarak etkin korunması için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/151) 

88. - İğdır Milletvekili Pervin Buldan ve 19 Milletvekilinin, faili meçhul cinayetlerin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/152) 

89. - Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak ve 19 Milletvekilinin, 1995'te meydana gelen 
İstanbul-Gazi Mahallesi olaylarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/153) 

90. - Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat ve 25 Milletvekilinin, Pazarcık'ta 
kurulması planlanan Katı Atık Depolama Tesisinin çevreye etkilerinin araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/154) 

9 1 . - Mersin Milletvekili Vahap Seçer ve 28 Milletvekilinin, tahıl üretimi ve tüketiminde 
planlamadan kaynaklanan sorunların araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/155) 

92. - Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ve 19 Milletvekilinin, seracılığın geliştirilmesi 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/156) 
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93. - Artvin Milletvekili Ertekin Çolak ve 19 Milletvekilinin, Artvin İli ve Çoruh Vadisindeki 
bitki örtüsünün korunması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/157) 

94. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir ve 30 Milletvekilinin, Antep fıstığı üretimi ve 
ticaretinde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/158) 

95. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 19 Milletvekilinin, kamyoncu-nakliyeci 
esnafın sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/159) 

96. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 22 Milletvekilinin, Boğaziçi'ndeki 
kaçak ve çarpık yapılaşmanın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/160) 

97. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 28 Milletvekilinin, kayıt dışı istihdamın önlenmesi 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/161) 

98. - Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür ve 25 Milletvekilinin, pamuk tarımındaki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/162) 

99. - Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 19 Milletvekilinin, Van'daki Nevruz kutlamaları 
başta olmak üzere bazı olaylara yapılan müdahalelerle ilgili iddiaların araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/163) 

100. - Bursa Milletvekili Necati Özensoy ve 22 Milletvekilinin, enerji kaynaklarının 
araştırılarak stratejik enerji politikası izlenmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/164) 

101. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, Nevruz 
kutlamalarında yaşanan olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/165) 

102. - Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş ve 19 Milletvekilinin, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu Bölgelerinde yaşayan göçebelerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/166) 

103. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 20 Milletvekilinin, gıda fiyatlarındaki 
artış ve sektördeki yeterliliğin araştırılarak tarım politikalarında alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/167) 
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104. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 21 Milletvekilinin, Toprak Mahsulleri 
Ofisi ile ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/168) 

105. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ve 32 Milletvekilinin, muhtarların sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/169) 

106. - Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis ve 19 Milletvekilinin, yapılması planlanan baraj 
ve hidroelektrik santrallerinin Munzur Vadisine muhtemel etkilerinin araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/170) 

107. - Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 21 Milletvekilinin, tarım sektöründe yaşanan 
krizin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/171) 

108. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 21 Milletvekilinin, tahıl sektöründe yaşanan 
krizin ve TMO'nun sorumluluğunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/172) 

109. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 22 Milletvekilinin, tarım sektöründe yaşanan 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/173) 

110.- Mersin Milletvekili İsa Gök ve 22 Milletvekilinin, Mersin'de kurulması planlanan 
balık çiftliklerinin çevreye ve turizme etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/174) 

1 1 1 . - Mersin Milletvekili İsa Gök ve 22 Milletvekilinin, Mersin'de kurulması planlanan 
nükleer enerji santrallerinin çevreye ve turizme etkilerinin araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/175) 

112.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 24 Milletvekilinin, SHÇEK'e bağlı yerlerde 
yaşanan sorunların araştırılarak bakım, koruma ve yetiştirme hizmetlerinin etkin verilebilmesi için 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/176) 

113 . - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 20 Milletvekilinin, SHÇEK'e bağlı yerlerde 
yaşanan sorunların araştırılarak bakım, koruma ve yetiştirme hizmetlerinin etkin verilebilmesi için 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/177) 

114. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 23 Milletvekilinin, mevsimlik tarım işçilerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/178) 
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115.- Tunceli Milletvekili Şerafettın Halis ve 19 Milletvekilinin, Tunceli'de ölümle 
sonuçlanan bazı olaylarla ilgili iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/179) 

116.- Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal ve 19 Milletvekilinin, özellikle Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki kuraklığın hayvancılık ve tarım üzerindeki etkilerinin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/181) 

117.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 21 Milletvekilinin, ülkemizde yaşayan Ahıska 
Türklerinin sorunları ile anavatana dönmek isteyenlerin karşılaştıkları problemlerin araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/182) 

118. - Van Milletvekili Özdal Üçer ve 19 Milletvekilinin, Van İlinde tarım ve hayvancılıkta 
yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/183) 

119. - Batman Milletvekili Ayla Akat Ata ve 19 Milletvekilinin, Ilısu Barajı'nın tarihi ve 
kültürel değerlerin bulunduğu Hasankeyf e etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/184) 

120.- Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı ve 21 Milletvekilinin, demir-çelik 
fiyatlarındaki artışın inşaat ve imalat sektörlerine etkisinin araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/185) 

121. - Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı ve 21 Milletvekilinin, Ergene Çevre Düzeni 
Havza Planı çerçevesinde yaşanan gelişmelerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/186) 

122. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 Milletvekilinin, Tokat İlinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/187) 

123. - Adana Milletvekili Yılmaz Tankut ve 19 Milletvekilinin, Tarım Sigortaları 
Kanununun uygulanmasındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/188) 

124. - Muğla Milletvekili Fevzi Topuz ve 29 Milletvekilinin, kıyıların korunması ve 
kullanılmasında yaşanan sorunların araştırılarak sürdürülebilir kıyı yönetimi için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/189) 

125. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 30 Milletvekilinin, Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakıfları çalışanlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/191) 

126. - Kocaeli Milletvekili Hikmet Erenkaya ve 30 Milletvekilinin, Kocaeli Körfezinde 
özelleştirilen limanların ve özel iskelelerin hukuki durumlarının ve neden oldukları sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/192) 
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127. - Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 24 Milletvekilinin, hayvancılık sektöründeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/194) 

128. - Konya Milletvekili Atilla Kart ve 21 Milletvekilinin, Kilis eski Belediye Başkanı 
Ekrem Çetin ve oğlunun öldürülmesi olayının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/195) 

129. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman ve 23 Milletvekilinin, demografik verilerin ve 
projeksiyonların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/196) 

130. - Niğde Milletvekili Mümin İnan ve 24 Milletvekilinin, tarım ve hayvancılıkta yaşanan 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/197) 

1 3 1 . - Niğde Milletvekili Mümin İnan ve 24 Milletvekilinin, işsizlik sorununun araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/198) 

132.- Niğde Milletvekili Mümin İnan ve 25 Milletvekilinin, kimyasal gübre fiyatlarındaki 
artışın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/199) 

133.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ve 28 Milletvekilinin, inşaat sektöründeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/200) 

134.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir ve 20 Milletvekilinin, Gaziantep İlinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/201) 

135. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 19 Milletvekilinin, yoksulluk sorununun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/202) 

136. - Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oktay 
Vural ve Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, yasa dışı dinleme ve takip iddialarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/204) 

137. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz ve 27 Milletvekilinin, Gediz Nehrindeki kirliliğin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/205) 

138. - Giresun Milletvekili Murat Özkan ve 20 Milletvekilinin, Giresun İlinin ulaşım 
sistemlerindeki sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/206) 



6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ÖNGÖRÜŞMELER 

- 16 - 82 NCİ BİRLEŞİM 

139. - Giresun Milletvekili Murat Özkan ve 19 Milletvekilinin, şeker pancarı tarımındaki ve 
şeker piyasasındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/207) 

140. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 39 Milletvekilinin, Köye Dönüş Projesinin 
uygulanmasında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/209) 

141. - İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız ve 39 Milletvekilinin, doktorların ve diğer sağlık 
personelinin güvenlik sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/211) 

142. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 39 Milletvekilinin, sağlık hizmeti alımında 
yaşanan bazı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/212) 

143. - Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur ve 39 Milletvekilinin, medyadaki cinsiyetçi 
anlayış ve uygulamaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/213) 

144. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 20 Milletvekilinin, kuraklık nedeniyle 
üreticilerin yaşadıkları sorunlar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/5) 

145. - Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 22 Milletvekilinin, Mersin İlinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/214) 

146. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 20 Milletvekilinin, gıda ürünleri 
üretiminde insan sağlığını etkileyen uygulamaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/215) 

147. - Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 36 Milletvekilinin, Ankara'ya verilen Kızılırmak 
suyu ile ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/217) 

148. - Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat ve 34 Milletvekilinin, Ankara'ya verilen 
Kızılırmak suyuyla ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/218) 

149. - Bursa Milletvekili Abdullah Özer ve 33 Milletvekilinin, Bursa Karacabey 
sahillerinden kaçak kum çekilmesinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/219) 

150. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 34 Milletvekilinin, İstanbul'daki su havzalarının 
durumunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/220) 
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1 5 1 . - Edirne Milletvekili Rasim Çakır ve 35 Milletvekilinin, Saros Körfezi'ndeki doğa 
tahribatının araştırılarak sürdürülebilir koruma için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/221) 

152. - Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 34 Milletvekilinin, inşaat sektöründeki durgunluk 
ve daralmanın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/222) 

153. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve 21 Milletvekilinin, TOKİ'nin kurumsal yapısı ve 
faaliyetleri ile bazı iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/223) 

154. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan ve 19 Milletvekilinin, ATAK Helikopter Tedarik 
İhalesi ile ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/224) 

155. - Osmaniye Milletvekili Hakan Coşkun ve 23 Milletvekilinin, yaş sebze ve meyve başta 
olmak üzere tarım ürünlerindeki gıda güvenliği konusunun araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/225) 

156.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy ve 34 Milletvekilinin, 
Kahramanmaraş ilinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/226) 

157. - Adana Milletvekili Yılmaz Tankut ve 22 Milletvekilinin, Adana ilinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/227) 

158. - Edime Milletvekili Cemaleddin Uslu ve 20 Milletvekilinin, Saros Körfezi'nin doğal 
yapısını tehdit eden sorunların araştırılarak korunması ve değerlendirilmesi için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/228) 

159. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 22 Milletvekilinin, hayali ihracat ve 
dahilde işleme rejimi başta olmak üzere gümrüklerdeki yolsuzluk iddialarının araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/230) 

160. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 30 Milletvekilinin, orman yangınları konusunun 
araştırılarak önlenmesi ve etkin mücadele için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/231) 

161. - Kırklareli Milletvekili Tansel Barış ve 34 Milletvekilinin, Kırım Kongo kanamalı 
ateşi hastalığı konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/232) 

162. - İzmir Milletvekili Oktay Vural ve 22 Milletvekilinin, Malatya İlinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/233) 
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163. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz ve 23 Milletvekilinin, Manisa İlinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/234) 

164. - Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçmkaya ve 21 Milletvekilinin, Bartın İlinin su 
kaynağına yönelik risklerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/236) 

165. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 25 Milletvekilinin, mevsimlik tarım işçilerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/237) 

166. - Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 19 Milletvekilinin, 12 Eylül müdahalesinin 
nedenlerinin, boyutlarının ve etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/238) 

167. - İsparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz ve 28 Milletvekilinin, Isparta'daki gül 
üretimi ve bu sektörde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/239) 

168. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul ve 19 Milletvekilinin, Aksaray İlinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/240) 

169. - Kars Milletvekili Mahmut Esat Güven ve 19 Milletvekilinin, Kuyucuk Gölündeki 
çevre sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/241) 

170. - İstanbul Milletvekili Birgen Keleş ve 21 Milletvekilinin, Avrupa Konseyi 
Parlamenterler Meclisi'nde hazırlanan Türkiye ile ilgili raporlar ve Türk heyetinin tutumu 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi (8/6) 

171. - Hakkâri Milletvekili Hamit Geylani ve 19 Milletvekilinin, siyasette sivil-asker ilişkileri ve 
bazı iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/247) 

172. - Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu ve 20 Milletvekilinin, Edirne İlinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/248) 

173. - Samsun Milletvekili Osman Çakır ve 25 Milletvekilinin, Samsun'daki işsizlik sorununun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/249) 

174. - İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız ve 24 Milletvekilinin, tekstil ve konfeksiyon 
sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/250) 

175. - Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 23 Milletvekilinin, Mersin İli Gülnar İlçesinde 
meydana gelen orman yangınının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
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Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/251) 

176. - Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya ve 23 Milletvekilinin, Bartın İlindeki 
turizmin araştırılarak geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/252) 

177. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 22 Milletvekilinin, elektrik sektöründe yaşanan 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/253) 

178. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış ve 20 Milletvekilinin, özel sağlık kurumlarının 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/255) 

179. - İzmir Milletvekili Oktay Vural ve 21 Milletvekilinin, Uşak İlinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/257) 

180. - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Kemal 
Anadol, Ankara Milletvekili Hakkı Suha Okay ve İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun 
Ergenekon Soruşturmasında tutuklanan Kuddusi Okkır'ın ölümü konusunda Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/258) 

1 8 1 . - İstanbul Milletvekili Mehmet Ufuk Uras ve 21 Milletvekilinin, darbe iddialarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/259) 

182. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 23 Milletvekilinin, Ankara ve İstanbul 
Büyükşehir Belediyelerinin doğalgaz ve su sayacı ihaleleri ile ilgili iddiaların araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/260) 

183. - İzmir Milletvekili Oktay Vural ve 22 Milletvekilinin, Malatya'da kayısı piyasasında 
yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/261) 

184.- Yozgat Milletvekili Osman Coşkun ve 21 Milletvekilinin, meslek hastalıkları 
sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/262) 

185.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 22 Milletvekilinin, hayvancılık sektöründeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/263) 

186.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 21 Milletvekilinin, büyükşehirlerin içme ve 
kullanma sularının kalitesinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/264) 

187. - Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan ve 21 Milletvekilinin, sıcak su kaynaklarının 
kullanımının araştırılarak etkin değerlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/265) 

188. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 20 Milletvekilinin (4/C) olarak bilinen 
geçici personelin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
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Anayasanın 98 nci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/266) 

189. - Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 19 Milletvekilinin, Pekin Olimpiyatlarında alınan 
sonuçların nedenlerinin araştırılarak spor politikasında alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/267) 

190. - Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 19 Milletvekilinin, enerji politikası konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/268) 

191. - Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak ve 19 Milletvekilinin, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu Bölgelerinde ortaya çıkan orman yangınlarıyla ilgili iddiaların araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/269) 

192. - Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 19 Milletvekilinin, cezaevlerine yönelik olarak 
2000 yılında gerçekleştirilen Hayata Dönüş operasyonu konusunun araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/270) 

193. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın ve 21 Milletvekilinin, başta büyükşehir belediyeleri 
olmak üzere yerel yönetimlerin kurdukları şirketlere yönelik haksız rekabet ve rant dağıtımı 
iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/271) 

194. - Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 20 Milletvekilinin, tütün sektörünün ve tütün 
üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/272) 

195. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 25 Milletvekilinin, bazı hastanelerdeki bebek 
ölümlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/273) 

196. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman ve 25 Milletvekilinin, bazı hastanelerdeki bebek 
ölümlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/274) 

197. - Antalya Milletvekili Osman Kaptan ve 21 Milletvekilinin, Manavgat/Karabük 
köyünde yaşanan bir orman yangınının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/275) 

198. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ve 36 Milletvekilinin, Merinos Kumaş 
Fabrikalarının özelleştirilmesinde yolsuzluk yapıldığı iddialarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/276) 

199. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 19 Milletvekilinin, Sulama 
Birliklerinin sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/7) 

200. - Hatay Milletvekili Gökhan Durgun ve 22 Milletvekilinin, Hatay Mustafa Kemal 
Üniversitesi'nde hukuka aykırı uygulamalar yapıldığı iddialarının araştırılarak alınması gereken 
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önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/277) 

2 0 1 . - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili 
Hakkı Suha Okay, İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve İzmir Milletvekili Kemal 
Anadol'un, Kıbrıs politikası konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/8) 

202. - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili 
Hakkı Suha Okay, İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve İzmir Milletvekili Kemal 
Anadol'un, doğalgaz fiyatlarındaki artışın ve topluma etkisinin araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/278) 

203. - Antalya Milletvekili Osman Kaptan ve 24 Milletvekilinin, güvenlik görevlilerince dur 
ihtarına uymama gerekçesiyle gerçekleştirilen öldürme olaylarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/279) 

204. - Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan ve 25 Milletvekilinin, Balıkesir İlinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/280) 

205. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 30 Milletvekilinin, Alternatif Ürün Projesinin 
Adıyaman'daki uygulamasının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/281) 

206. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 27 Milletvekilinin, ülkemizdeki sığınmacıların 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/282) 

207. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 24 Milletvekilinin, polisin hukuk dışı şiddet 
uygulaması konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/283) 

208. - Yozgat Milletvekili Osman Coşkun ve 22 Milletvekilinin, trafik kazaları konusunun 
araştırılarak trafik güvenliği için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi(10/284) 

209. - Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya ve 29 Milletvekilinin, orman 
köylülerinin ve ormancılık kooperatiflerinin sorunları ile ormancılıktaki diğer sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/285) 

210 . - Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya ve 30 Milletvekilinin, üniversite 
öğrencilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/286) 

2 1 1 . - Sımak Milletvekili Hasip Kaplan ve 19 Milletvekilinin, küresel krizin ülkemize 
etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/287) 
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212 . - İzmir Milletvekili Canan Arıtman ve 21 Milletvekilinin, erken yaşta evlilik 
konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/288) 

2 1 3 . - Kırklareli Milletvekili Tansel Barış ve 21 Milletvekilinin, içme suyu sektöründeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/289) 

214. - Mersin Milletvekili Kadir Ural ve 23 Milletvekilinin, Atakent Belediye Başkanı Fevzi 
Doğan'ın bombalı saldırı sonucu ölümü olayının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/290) 

2 1 5 . - Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu ve 19 Milletvekilinin, fındık üreticilerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/291) 

216. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir ve 23 Milletvekilinin, Gaziantep İlinin eğitim 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/292) 

217. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 20 Milletvekilinin, kamuda alt işverenlik 
uygulaması ile ilgili sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/293) 

218 . - Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya ve 20 Milletvekilinin, taksici 
esnafının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/294) 

219. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 19 Milletvekilinin, sendikal örgütlenmedeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/295) 

220. - Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 19 Milletvekilinin, kara mayınları konusunun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/296) 

221. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 19 Milletvekilinin, Bandırma açıklarında batan 
gemi olayının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/297) 

222. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış ve 23 Milletvekilinin, öğretmen atamalarındaki 
haksızlık ve usulsüzlük iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/298) 

223. - Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat ve 24 Milletvekilinin, Maraş olaylarının 
araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/299) 
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224. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış ve 22 Milletvekilinin, seçmen kütüklerinin sağlıklı 
oluşturulmadığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/300) 

225. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 29 Milletvekilinin, Beyoğlu Sütlüce'deki 
Karaağaç Tekkesi'nin bulunduğu alanın kullanımı ve imar durumlarıyla ilgili iddiaların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/301) 

226. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 26 Milletvekilinin, erken yaşta evlilik 
konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/302) 

227. - Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur ve 35 Milletvekilinin, kadın girişimciliği ve 
kadın istihdamındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/303) 

228. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 25 Milletvekilinin, bir Alman şirketine yönelik 
rüşvet iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/305) 

229. - İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 19 Milletvekilinin, kot taşlama atölyelerinde 
işçi sağlığı ve iş güvenliği sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/306) 

230. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, suç örgütleriyle 
mücadeledeki son gelişmeler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/9) 

2 3 1 . - Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 19 Milletvekilinin, adrese dayalı nüfus kayıt 
sistemi ve seçmen kütüklerine yönelik iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/307) 

232. - Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur ve 23 Milletvekilinin, erken yaşta evlilik 
konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/308) 

2 3 3 . - Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 21 Milletvekilinin, yerel basın ve yayın 
kuruluşlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/310) 

234. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 20 Milletvekilinin, kot taşlama atölyelerindeki 
işçi sağlığı ve iş güvenliği sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/311) 

235. - Sımak Milletvekili Sevahir Bayındır ve 19 Milletvekilinin, JİTEM ile Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yaşanmış faili meçhul cinayetler konularında Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/313) 
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236. - Muğla Milletvekili Fevzi Topuz ve 24 Milletvekilinin, 2-B olarak bilenen arazilerin 
durumu ile ormanların sürdürülebilir yönetimi konusunun araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/314) 

237. - Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 19 Milletvekilinin, 1978 yılında 
Kahramanmaraş'ta yaşanan olayların ve sorumlularının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/315) 

238. - Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 19 Milletvekilinin, güvenlik güçlerine yönelik 
işkence ve kötü muamele iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/316) 

239. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 23 Milletvekilinin, Tokat İlinde kırsal alanda 
yaşayan halkın sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/317) 

240. - Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 19 Milletvekilinin, Adli Tıp Kurumuna 
yönelik iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/318) 

2 4 1 . - Yozgat Milletvekili Osman Coşkun ve 19 Milletvekilinin, boşanma olaylarının 
sebeplerinin araştırılarak Türk aile yapısının sağlamlaştırılması için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/319) 

242. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 21 Milletvekilinin, yerel basın ve yayın 
kuruluşlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/321) 

243. - Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 34 Milletvekilinin, Kütahya Şeker Fabrikası'nın 
özelleştirilmesindeki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/322) 

244. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy ve 28 Milletvekilinin, pamuk 
üreticiliğindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/323) 

245. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 21 Milletvekilinin, eczacıların ve eczanelerin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/325) 

246. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 21 Milletvekilinin, Antalya'daki Vakıf 
Zeytinliği'nin durumunun araştırılarak sürdürülebilir gelişiminin sağlanması için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/326) 

247. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan ve 22 Milletvekilinin, süt sektöründeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/327) 
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248. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 23 Milletvekilinin, mısır tarımı ve piyasasındaki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/328) 

249. - Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 25 Milletvekilinin, baz istasyonlarının insan 
sağlığı üzerindeki etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/329) 

250. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış ve 20 Milletvekilinin, Ankara şehir şebekesine 
verilen Kızılırmak suyuyla ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/330) 

251. - İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak ve 38 Milletvekilinin, denizcilik sektörünün 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/331) 

252. - Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür ve 21 Milletvekilinin, üzüm tarımında ve 
üzümcülük sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/332) 

253. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 22 Milletvekilinin, okullardaki uyuşturucu 
kullanma ve madde bağımlılığı sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/338) 

254. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 24 Milletvekilinin, özürlüler için rehabilitasyon 
merkezleri açılmasını içeren gökkuşağı projesi ile ilgili iddiaların araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/339) 

255. - Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya ve 26 Milletvekilinin, Fermente 
Sütler Tebliği'nde yapılan değişikliklerin sonuçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/340) 

256. - İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 24 Milletvekilinin, tefecilik sorununun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/341) 

257. - İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 19 Milletvekilinin, sahte içki üretimi ve 
satışı sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/343) 

258. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan ve 24 Milletvekilinin, arıcılık sektörünün 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/344) 
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259. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, 1977 yılında 1 
Mayıs kutlamalarında Taksim'de meydana gelen olayların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/345) 

260. - Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, yerel seçimlerden sonra 
Ağrı'da yaşanan bazı olayların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/346) 

2 6 1 . - Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, güvenlik güçlerine yönelik 
toplumsal olaylarda orantısız güç kullanımı iddialarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/347) 

262. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 19 Milletvekilinin, kanser hastalığının 
boyutlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/348) 

2 6 3 . - Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı ve 21 Milletvekilinin, süt sektörünün 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/349) 

264. - İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız ve 24 Milletvekilinin, eczacılıktaki sorunların 
araştırılarak mesleğin gelişmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/350) 

265. - Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 26 Milletvekilinin, emeklilerin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/351) 

266. - İzmir Milletvekili Bülent Baratalı ve 26 Milletvekilinin, Köy Enstitüsü sisteminin 
araştırılarak yaşatılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/352) 

267 . - İzmir Milletvekili Bülent Baratalı ve 26 Milletvekilinin, 1977 yılında 1 Mayıs 
kutlamalarında Taksim'de meydana gelen olayların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/353) 

268. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 22 Milletvekilinin, 1977 yılında 1 Mayıs 
kutlamalarında Taksim'de meydana gelen olayların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/354) 

269. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir ve 22 Milletvekilinin, Gaziantep'te ekonomik 
kriz ve göçün işsizliğe etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/355) 

270. - Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu ve 25 Milletvekilinin, Kayseri ilinin 
turizm sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/356) 
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271. - Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu ve 25 Milletvekilinin, bazı pilot 
illerde uygulamaya konulan aile hekimliğinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/357) 

272. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 25 Milletvekilinin, Nemrut Dağı'nın turizm 
potansiyelinin araştırılarak geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/358) 

273. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir ve 20 Milletvekilinin, Gaziantep'te değişen 
iklim koşulları ve çevresel faktörlerin insan sağlığına etkilerinin araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/359) 

274. - İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız ve 26 Milletvekilinin, işsizliğin sosyo-ekonomik ve 
psikolojik etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/360) 

2 7 5 . - Giresun Milletvekili Murat Özkan ve 21 Milletvekilinin, yolsuzlukla ilgili Meclis 
Araştırması Komisyonu raporundan hareketle yolsuzluklar konusundaki durumun araştırılarak 
yolsuzlukla mücadele için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/361) 

276. - Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 24 Milletvekilinin, sosyal güvenlik 
sistemindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/362) 

277. - Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, koruculuk sisteminden 
kaynaklanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/363) 

278. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan ve 20 Milletvekilinin, orman yangınlarına 
müdahalede kullanılmak üzere uçak ve helikopter kiralama ihalesiyle ilgili iddiaların araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/364) 

279. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 25 Milletvekilinin, diş hekimlerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/365) 

280. - Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu ve 26 Milletvekilinin, mobilya ve ev 
tekstili sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/366) 

2 8 1 . - Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu ve 26 Milletvekilinin, kamudaki 
taşeron şirket uygulamasının ve bu şirketlerde çalışan işçilerin sorunlarının araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/367) 
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282. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 23 Milletvekilinin, tekstil sektöründeki krizin ve 
işçi çıkarma sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/368) 

283. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 24 Milletvekilinin, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu'da tarım ve hayvancılıkta yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/369) 

284. - Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu ve 26 Milletvekilinin, alışveriş 
merkezleri ve zincir mağazaların geleneksel ticaret sistemine etkilerinin araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/370) 

285. - Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, güvenlik güçlerinin toplumsal 
olaylarda çocuklara yönelik müdahalelerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/371) 

286. - Adana Milletvekili Yılmaz Tankut ve 21 Milletvekilinin, engellilerin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/372) 

287. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir ve 20 Milletvekilinin, Gaziantep turizmindeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/373) 

288. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 32 Milletvekilinin, özürlü istihdamı konusundaki 
mevzuatın uygulanmasındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/375) 

289. - Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur ve 21 Milletvekilinin, Adli Tıp Kurumuna 
yönelik iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/376) 

290 . - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 21 Milletvekilinin, tütün sektöründeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/378) 

291. - Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, mevsimlik tarım işçilerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/379) 

292. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 20 Milletvekilinin, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesinin metrobüs uygulamasındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/380) 

293. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 26 Milletvekilinin, muhtarların 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/381) 
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294. - Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu ve 20 Milletvekilinin, turizm 
sektöründeki 'her şey dahil' uygulamasının yol açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/382) 

295. - Bursa Milletvekili Abdullah Özer ve 21 Milletvekilinin, kamudaki geçici personelin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/383) 

296. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 22 Milletvekilinin, Bursa'daki hastane yangını 
ve sağlık kuruluşlarının yangına karşı güvenliklerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/384) 

297. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 26 Milletvekilinin, Çevre ve Orman 
Bakanlığının uçak ve helikopter ihalesinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/385) 

298. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 27 Milletvekilinin, sulama 
birliklerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/386) 

299. - İzmir Milletvekili Şenol Bal ve 20 Milletvekilinin, genetiği değiştirilmiş organizmalar 
konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/387) 

300. - Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve 27 Milletvekilinin, Manisa'da tarımsal sulamada 
yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/389) 

301. - Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve 25 Milletvekilinin, hayvancılık sektöründeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/390) 

302. - Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve 27 Milletvekilinin, esnaf ve sanatkârların 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/391) 

303. - Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 20 Milletvekilinin, Kırım-Kongo Kanamalı 
Ateşi hastalığı vakalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/392) 

304. - Manisa Milletvekili Ahmet Orhan ve 38 Milletvekilinin, yoksulluk ve gelir 
dağılımındaki durumun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/393) 

305. - Manisa Milletvekili Ahmet Orhan ve 38 Milletvekilinin, TARİŞ'in tarım sektöründeki 
konumunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/394) 
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306. - İstanbul Milletvekili Ümit Şafak ve 23 Milletvekilinin, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi'nin aldığı metrobüslerde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/395) 

307. - Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin ve 21 Milletvekilinin, Hatay İlinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/396) 

308. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 Milletvekilinin, Türk Dünyası ile ilişkilerin 
araştırılarak geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/397) 

309. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 Milletvekilinin, Tokat Organize Sanayi 
Bölgesindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/398) 

310 . - Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu ve 20 Milletvekilinin, Edirne'deki tarihi 
varlıkların araştırılarak değerlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/399) 

3 1 1 . - Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu ve 20 Milletvekilinin, çeltik üreticilerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/400) 

312 . - Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 19 Milletvekilinin, sağlık hizmeti sunumunda 
yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/401) 

3 1 3 . - Adana Milletvekili Recai Yıldırım ve 20 Milletvekilinin, sınır ticaretinin 
düzenlenmesinde ve uygulamada yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/402) 

314 . - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy ve 22 Milletvekilinin, kamu 
personel rejimindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/403) 

315. - Bursa Milletvekili Necati Özensoy ve 21 Milletvekilinin, Bursa'da bir hastanede çıkan 
yangın olayının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/405) 

316 . - Kocaeli Milletvekili Cevdet Selvi ve 25 Milletvekilinin, toplumda yaşanan şiddet 
olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/406) 

317. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 24 Milletvekilinin, konut üretim politikaları ile 
TOKİ uygulamalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/407) 
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318 . - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 28 Milletvekilinin, işsizlik sorununun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/408) 

319 . - Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 21 Milletvekilinin, işçi güvenliği ve işçi 
sağlığı konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi(10/409) 

320. - Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 19 Milletvekilinin, şaraplık üzüm 
yetiştiriciliğindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/410) 

321. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz ve 23 Milletvekilinin, toplum içerisinde artan 
şiddet olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/411) 

322. - Adana Milletvekili Yılmaz Tankut ve 23 Milletvekilinin, TOKİ tarafından üretilen 
konutlardaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/412) 

323. - Adana Milletvekili Yılmaz Tankut ve 24 Milletvekilinin, ziraat mühendisliği 
mesleğinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/413) 

324. - Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan ve 19 Milletvekilinin, Denizli'nin ekonomik 
ve sosyal sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/414) 

325. - Antalya Milletvekili Tunca Toskay ve 21 Milletvekilinin, ekonomik krizin etkilerinin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/415) 

326. - Mersin Milletvekili Vahap Seçer ve 20 Milletvekilinin, genetiği değiştirilmiş 
organizmalar konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/416) 

327. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 23 Milletvekilinin, belediyelere kamu 
paylarının dağıtımı konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/417) 

328. - Niğde Milletvekili Mümin İnan ve 20 Milletvekilinin, tarım arazilerinin kullanım 
durumunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/418) 

329. - Mersin Milletvekili Akif Akkuş ve 20 Milletvekilinin, kamyoncu esnafının 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
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İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/419) 

330. - Kırıkkale Milletvekili Osman Durmuş ve 25 Milletvekilinin, organ temini ve organ 
naklindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/421) 

331. - Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin ve 21 Milletvekilinin, Amik Ovasındaki 
sulama sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/422) 

332. - Mersin Milletvekili Behiç Çelik ve 24 Milletvekilinin, sınır ve kıyı güvenliği 
yönetimindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/423) 

333. - Mersin Milletvekili Behiç Çelik ve 22 Milletvekilinin, kapatılması söz konusu olan 
belediyelerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/424) 

334. - Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 23 Milletvekilinin, enerji politikaları ile enerji 
üretim, dağıtım, iletim ve kullanımındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/425) 

335. - Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 23 Milletvekilinin, yerel medya kuruluşları ile 
çalışanlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/426) 

336. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan ve 22 Milletvekilinin, Kırım Kongo 
kanamalı ateşi hastalığı ile mücadelede yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/428) 

337. - Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu ve 25 Milletvekilinin, köyden kente 
göçün nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/429) 

338. - Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur ve 21 Milletvekilinin kadına yönelik şiddet 
olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/430) 

339. - Kırklareli Milletvekili Tansel Barış ve 20 Milletvekilinin ekonomik krizin etkilerinin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/431) 

340. - Hatay Milletvekili Fuat Çay ve 21 Milletvekilinin, Antakya'nın sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/432) 
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341. - Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, Genel Bilgi Toplama (GBT) 
işlemlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/434) 

342. - İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan ve 21 Milletvekilinin, tarımsal sulamadan 
kaynaklanan elektrik borçları sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/435) 

343. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 22 Milletvekilinin, aile içi şiddet konusunun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/436) 

344. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 23 Milletvekilinin, orman yangınları konusunun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/437) 

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

346. - Hatay Milletvekili Fuat Çay ve 25 Milletvekilinin, Antakya başta olmak üzere Hatay 
İlinin turizm sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/440) 

347. - İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız ve 27 Milletvekilinin, üniversite öğrencilerinin 
barınma sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/441) 

348. - Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, genetiği değiştirilmiş 
organizmalı ürünler konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/442) 

349. - Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, demokratik hukuk devletini 
tehdit eden gelişmelerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/443) 

350. - Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, Alevilerin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/444) 

3 5 1 . - Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, kadın istihdamındaki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/445) 

352. - İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak ve 26 Milletvekilinin, reel sektörün 
kredilendirilmesindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
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Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/446) 

353. - Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 23 Milletvekilinin, orman yangınları 
konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/447) 

354. - Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, kamudaki geçici personelin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/449) 

355. - Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, Sımak ve Hakkari'de yapılan 
ve yapılacak barajların yol açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/450) 

356. - Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı ve 21 Milletvekilinin, Trakya'daki 
sanayicilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/451) 

357. - İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan ve 24 Milletvekilinin, sulak alanların karşı karşıya 
olduğu sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/452) 

358. - CHP Grubu adına Grup Başkanvekiİleri Ankara Milletvekili Hakkı Suha Okay ve 
İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 8-9 Eylül 2009'da İstanbul'da yaşanan sel felaketi 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi (8/10) 

359. - Muğla Milletvekili Fevzi Topuz ve 20 Milletvekilinin, elektrik enerjisi dağıtım 
bölgelerinin kullanımındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/453) 

360. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 22 Milletvekilinin, emeklilerin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/454) 

361. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 22 Milletvekilinin, petrol üretimi ve işlemesi 
ile piyasasındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/455) 

362. - Kırklareli Milletvekili Tansel Barış ve 23 Milletvekilinin, süt üreticilerinin sorun
larının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/456) 

363. - İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız ve 27 Milletvekilinin, eğitim sistemindeki sorun
ların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/457) 
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364. - Giresun Milletvekili Murat Özkan ve 23 Milletvekilinin, sel felaketlerinin sebep
lerinin ve sonuçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/458) 

365. - MHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oktay Vural ve Mersin 
Milletvekili Mehmet Şandır'm, Tekirdağ ve İstanbul'da yaşanan sel felaketinin araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/459) 

366. - İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız ve 27 Milletvekilinin, başıboş hayvanların yol açtığı 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/460) 

367. - Gaziantep Milletvekili Fatma Şahin ve 20 Milletvekilinin, toplumda yaşanan şiddet 
olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/461) 

368. - Giresun Milletvekili Murat Özkan ve 21 Milletvekilinin, kamudaki ihale sistemindeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/462) 

369. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 Milletvekilinin, Tokat'taki işyerlerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/463) 

370. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 Milletvekilinin, taşımalı eğitim sistemindeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/464) 

3 7 1 . - Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, askerlik hizmeti sırasında 
meydana gelen ölüm olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/465) 

372. - Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 27 Milletvekilinin, muz üreticilerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/467) 

373. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan ve 28 Milletvekilinin, kültür mantarı 
yetiştiricilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/468) 

374. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 29 Milletvekilinin, ÖSYM'nin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/469) 

375. - Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 28 Milletvekilinin, üniversitelerin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/470) 

376. - Artvin Milletvekili Metin Arifağaoğlu ve 30 Milletvekilinin, Artvin'in Şavşat ve 
Borçka ilçelerinde meydana gelen taşkın olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
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belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/471) 

377. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 29 Milletvekilinin, üniversite öğrencilerinin 
barınma sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/472) 

378. - Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe ve 29 Milletvekilinin, vişne üreticilerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/473) 

379. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 29 Milletvekilinin, eczacıların sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/475) 

380. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan ve 29 Milletvekilinin, kırmızı et 
sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/476) 

381 . - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 Milletvekilinin, Erbaa Hes projesinin muhtemel 
etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/477) 

382. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 20 Milletvekilinin, emeklilerin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/478) 

383. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış ve 19 Milletvekilinin, yenilenebilir enerji 
potansiyelinin araştırılarak enerjide bağımlılığın azaltılması için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/479) 

384 . - Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, tutuklu ve hükümlülerin 
sağlık sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/480) 

385. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ve 39 Milletvekilinin, Bursa'da oynanan 
Türkiye - Ermenistan milli maçıyla ilgili bazı konuların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/481) 

386. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 21 Milletvekilinin, Adıyaman Besni'de antep 
fıstığı yetiştiriciliğindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/482) 

387. - Kocaeli Milletvekili Cevdet Selvi ve 21 Milletvekilinin, domuz gribi ve diğer salgın 
hastalıklar konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/483) 

388. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış ve 20 Milletvekilinin, elma üreticilerinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/484) 
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389. - Adana Milletvekili Yılmaz Tankut ve 23 Milletvekilinin, ÖSYM'nin sorunlarının 
araştırılarak daha sağlıklı çalışabilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/485) 

390. - Adana Milletvekili Yılmaz Tankut ve 24 Milletvekilinin, lisanslı depoculuk 
faaliyetlerinin yaygınlaşmamasının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/486) 

391. - Adana Milletvekili Yılmaz Tankut ve 24 Milletvekilinin, şeker fabrikalarının 
özelleştirilmesinin yol açacağı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/487) 

392. - İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi ve 21 Milletvekilinin, geçici köy korucularının 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/488) 

393. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir ve 22 Milletvekilinin, Emniyet Teşkilatı 
mensuplarının çalışma şartlarındaki ve özlük haklarındaki sorunların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/489) 

394. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 19 Milletvekilinin, mülteci ve kaçak göçmenler 
sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/490) 

395. - Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek ve 22 Milletvekilinin, ÖSYM'nin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/491) 

396. - İstanbul Milletvekili Esfender Korkmaz ve 25 Milletvekilinin, KEY ödemelerinde 
yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/492) 

397. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 31 Milletvekilinin, yükseköğrenim 
öğrencilerinin barınma sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/493) 

398. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul ve 20 Milletvekilinin, belediyelerin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/494) 

399. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 25 Milletvekilinin, öğretmenlerin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/495) 

400. - İzmir Milletvekili Şenol Bal ve 25 Milletvekilinin, kadına yönelik şiddet konusunun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/497) 

401. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 Milletvekilinin, Başbakanlık Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünün çalışmalarının araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/498) 
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402. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 Milletvekilinin, belediyelerin mali sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/499) 

403. - İstanbul Milletvekili Mithat Melen ve 20 Milletvekilinin, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu bölgelerindeki 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) 

404. - Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, pamuk üretiminde yaşanan 
sorunların araştırılarak almması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/501) 

405. - Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, Dersim olaylarının 
araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/502) 

406. - Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, Mersin'de kurulması 
planlanan nükleer santralin muhtemel etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/503) 

407. - İzmir Mil le tveki l i K a m i l Erda l Sipahi ve 19 Milletvekilinin, kara ve den iz s ınır lar ının 
güvenliği konusundaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/504) 

408. - Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 26 Milletvekilinin, TEDAŞ ve EÜAŞ 
özelleştirilmelerinin araştırılarak özelleştirilme uygulamalarında alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/505) 

409. - Adana Milletvekili Yılmaz Tankut ve 20 Milletvekilinin, çevrimiçi oyunların neden olduğu 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/506) 

410. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir ve 21 Milletvekilinin, Gaziantep'te sel 
felaketine karşı alınacak önlemlerin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/507) 

411. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 20 Milletvekilinin, tüketicilerin kredi 
kartı ve bankacılık işlemlerinden kaynaklanan sorunlarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/508) 

412. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış ve 20 Milletvekilinin, hayvancılıktaki sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/509) 

4 1 3 . - İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi ve 20 Milletvekilinin, uzman erbaş 
uygulamasındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/510) 

414 . - Giresun Milletvekili Murat Özkan ve 19 Milletvekilinin, kurban bağışı 
organizasyonlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/511) 

4 1 5 . - Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, iş güvenliği ve işçi 
sağlığındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/512) 
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416. - Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, işsizlik sorununun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/513) 

417. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve 20 Milletvekilinin, tren kazalarının sebeplerinin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/514) 

418. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 29 Milletvekilinin, TRT yönetimine yönelik 
çeşitli iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/515) 

419. - Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk ve 30 Milletvekilinin, Karadeniz Ereğli 
Tersaneler Bölgesindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/516) 

420. - Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya ve 30 Milletvekilinin, devletten aylık 
alanların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/517) 

421. - Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 29 Milletvekilinin, tutuklu ve hükümlülerin 
sağlık sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/518) 

422. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 29 Milletvekilinin, yer fıstığı üreticiliğindeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/519) 

423. - Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek ve 33 Milletvekilinin, araştırma görevlilerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/520) 

424. - Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur ve 29 Milletvekilinin, sanal bağımlılık 
konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/521) 

425. - Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, doğal afet ve deprem riskinin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/522) 

426. - İzmir Milletvekili Şenol Bal ve 21 Milletvekilinin, İzmir'in Torbalı ilçesindeki intihar 
olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/523) 

427. - Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, Hakkari'nin Ormancık 
köyünde 12 kişinin öldürülmesi olayıyla ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/524) 

428. - Trabzon Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ve 19 Milletvekilinin, TOKİ 
uygulamalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/525) 

429. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 28 Milletvekilinin, esnaf ve sanatkarların 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
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İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/526) 

430. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 31 Milletvekilinin, emeklilerin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/527) 

4 3 1 . - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 34 Milletvekilinin, işsizliğin nedenleri ve 
boyutları ile sonuçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/528) 

432. - Bursa Milletvekili Onur Öymen ve 28 Milletvekilinin, Avrupa ülkelerinde Türklere 
karşı görülen dışlayıcı ve ayrımcı uygulama ve davranışların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/529) 

433. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 35 Milletvekilinin, tarımsal ilaç kullanımı 
konusundaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/530) 

434. - İstanbul Milletvekili Mithat Melen ve 22 Milletvekilinin, İstanbul'un sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/532) 

435. - Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, bazı basın ve yayın 
kuruluşlarına ve mensuplarına yönelik saldırı olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/533) 

436. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış ve 19 Milletvekilinin, Vakıflar Genel 
Müdürlüğünün imarethanelerdeki sıcak yemek dağıtımına son vermesinin yol açacağı sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/534) 

437. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 Milletvekilinin, şeker pancarı üreticilerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/535) 

438. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 Milletvekilinin, Tokat İlindeki hayvan 
üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/536) 

439. - Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya ve 36 Milletvekilinin, özürlü 
istihdamındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/537) 

440. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 23 Milletvekilinin, başta kuru üzüm olmak 
üzere üzüm yetiştiriciliğindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/538) 

441. - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Hakkı 
Suha Okay, İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve İzmir Milletvekili Kemal Anadol'un, 
İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansına yönelik çeşitli iddiaların araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/540) 

442. - Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 22 Milletvekilinin, üniversitelerin ve üniversite 
çalışanlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
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Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/541) 

443. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 Milletvekilinin, sigara fabrikalarından yaprak 
tütün işletmelerine geçen işçilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/542) 

444. - Bursa Milletvekili Hamza Hamit Homriş ve 24 Milletvekilinin, Bursa-
Mustafakemalpaşa'daki bir maden ocağında meydana gelen grizu patlaması olayının araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/543) 

445. - Zonguldak Milletvekili Ali Kocal ve 25 Milletvekilinin, başta Bursa-
Mustafakemalpaşa'daki grizu patlaması olmak üzere madencilik sektöründeki iş kazalarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/544) 

446. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan ve 26 Milletvekilinin, esnaf ve 
sanatkarların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/545) 

447. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 30 Milletvekilinin, maden işçilerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/546) 

448. - İsparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner ve 30 Milletvekilinin, elma üreticilerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/547) 

449. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 30 Milletvekilinin, işsizlik sorununun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/548) 

450. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 33 Milletvekilinin, memurların sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/549) 

451. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 Milletvekilinin, 17 Aralık 2009'da güvenlik 
güçlerinin TEKEL işçileri ve milletvekillerine yönelik uygulamalarının araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/550) 

452. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 Milletvekilinin, Doğu Karadeniz Bölgesinde 
yaşanan kanser vakalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/551) 

453. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 30 Milletvekilinin, ilköğretimde taşımalı 
eğitim uygulamasındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/552) 

454. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 23 Milletvekilinin, başta TEKEL olmak üzere 
özelleştirme uygulamalarının çalışanlar üzerinde doğurduğu sorunların araştırılarak alınması 
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gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/553) 

455. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 20 Milletvekilinin, geçici personel statüsünde 
çalışanların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/554) 

456. - İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız ve 32 Milletvekilinin, TOKİ'nin İstanbul-Ataköy 
sahilindeki tasarruflarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/555) 

457. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 21 Milletvekilinin, sigara yasağı kapsamındaki 
işletmelerin yaşadığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/556) 

458. - Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, Roman vatandaşların 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/557) 

459. - Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, istihdam başta olmak üzere 
tekstil ve konfeksiyon sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/559) 

460. - Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, şeker fabrikalarının 
özelleştirilmesinin doğuracağı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/560) 

461. - Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, Van'ın sınır ilçelerinde Türk 
ve İran güvenlik güçlerinin ateşi sonucu meydana gelen ölüm olaylarının araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/561) 

462. - Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, kadınlara yönelik cinayet 
olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/562) 

463. - Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, yatılı ilköğretim bölge 
okullarındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/575) 

464. - Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, okula gidemeyen ilköğretim 
çağındaki çocukların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/576) 

465. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 25 Milletvekilinin, yapımı tamamlanamayan 
kültür merkezleri sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/577) 
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466. - Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, tütün üreticiliğindeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/578) 

467. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 19 Milletvekilinin, TOKİ projelerinde yaşanan 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/579) 

468. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 21 Milletvekilinin, Tokat esnafının sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/580) 

469. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir ve 20 Milletvekilinin, Gaziantep'te göç 
alımından doğan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/581) 

470. - Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır ve 19 Milletvekilinin, asgari ücret uygulamasının 
doğurduğu sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/582) 

4 7 1 . - Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır ve 19 Milletvekilinin, eğitimde toplumsal 
cinsiyet duyarlılığı konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/583) 

472. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 24 Milletvekilinin, turizm sektöründeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/584) 

473. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 20 Milletvekilinin, başta konut kredisi olmak 
üzere kredi geri ödemelerinde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/585) 

474. - Muğla Milletvekili Fevzi Topuz ve 20 Milletvekilinin, Köyceğiz İlçesinde kurulacak 
hidroelektrik santralin çevreye etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/586) 

475. - Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve 23 Milletvekilinin, Havran İlçesinde 
yapılan barajın yarasalar ve zeytincilik üzerindeki etkilerinin araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/587) 

476. - İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve 19 Milletvekilinin, üniversite öğrencilerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/588) 

477 . - Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu'da "Hançer Timi" adlı grupların var olduğu iddialarının araştırılarak alınması gereken 
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önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/589) 

4 7 8 . - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 21 Milletvekilinin, sulama birliklerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/590) 

479. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 22 Milletvekilinin, GDO'lu ürünlerin sağlığa 
etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/591) 

480. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış ve 19 Milletvekilinin, kanuni takibe düşen krediler 
sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/592) 

4 8 1 . - İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız ve 21 Milletvekilinin, Çağdaş Sanatlar Müzesi 
ihtiyacının araştırılarak karşılanması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/593) 

482. - Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur ve 21 Milletvekilinin, özel çevre koruma 
bölgelerinde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/594) 

483. - Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, telif haklan konusunda 
yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/595) 

484. - Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, bal üreticiliğindeki sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/596) 

485. - Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, GAP bölgesindeki sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/597) 

486. - Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, basın özgürlüğü konusundaki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/598) 

487. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 25 Milletvekilinin, Çukobirlik'in sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/599) 

488. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış ve 20 Milletvekilinin, küçük esnaf ve sanatkarların 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/600) 

489. - İzmir Milletvekili Şenol Bal ve 20 Milletvekilinin, akaryakıt kaçakçılığı sorununun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/601) 
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490. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 19 Milletvekilinin, kırmızı et piyasasında 
yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/602) 

4 9 1 . - İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter ve 21 Milletvekilinin, öğretmenlerin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/603) 

492. - Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür ve 25 Milletvekilinin, TOKİ'nin 
uygulamalarına yönelik iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/604) 

493. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 26 Milletvekilinin, Yumurtalık ve Akyatan 
Lagünlerinin korunması konusunda yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/605) 

494. - Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek ve 26 Milletvekilinin, TRT'nin özerkliği 
konusundaki iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/606) 

495. - Kocaeli Milletvekili Hikmet Erenkaya ve 27 Milletvekilinin, olası bir afet durumunda 
Kocaeli'deki sanayi kuruluşlarının çevreye verebileceği zararların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/607) 

496. - Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür ve 28 Milletvekilinin, domuz gribi aşısı 
konusundaki iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/608) 

497. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 26 Milletvekilinin, Alevilerin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/609) 

498. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 Milletvekilinin, Tokat'taki çiftçilerin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/610) 

499. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 Milletvekilinin, yurt dışında yaşayan Türklerin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/611) 

500. - Çankırı Milletvekili Ahmet Bukan ve 21 Milletvekilinin, Çankırı'da çiftçilik ve 
hayvancılıkla uğraşanların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/612) 

501. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir ve 22 Milletvekilinin, Gaziantep'teki deprem 
riskinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
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İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/613) 

502. - Adana Milletvekili Yılmaz Tankut ve 20 Milletvekilinin, kaçak et ve gıda üretimi 
sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/614) 

503. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, 1930 yılında 
Van'ın Erciş İlçesindeki Zilan Deresinde yaşanan olayların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/615) 

504. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, kamuda geçici 
personel istihdamındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/616) 

505. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 34 Milletvekilinin, Hrant Dink cinayetiyle ilgili 
bazı hususların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/617) 

506. - Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 34 Milletvekilinin, faili meçhul siyasi 
cinayetler konusunun araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/618) 

507. - Edime Milletvekili Cemaleddin Uslu ve 20 Milletvekilinin, Batı Trakya Türklerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/619) 

508. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, engellilerin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/620) 

509. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, İğdır'daki hava 
kirliliği sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/621) 

510 . - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, Milli Eğitim 
Bakanlığının esnek istihdam politikalarının yol açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/622) 

5 1 1 . - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, eczacıların 
sorunları ile ilaç sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/623) 

512. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 20 Milletvekilinin, Kastamonu İlinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/624) 

513. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 19 Milletvekilinin, camilerin ve din 
görevlilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
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Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/625) 

514. - BDP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Batman Milletvekili Bengi Yıldız ve Batman 
Milletvekili Ayla Akat Ata'nın, Mıhellemilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/626) 

515. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, ana dilinde eğitim 
konusunun araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/627) 

516. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, toplumsal olaylar 
sonucu cezaevinde bulunan çocukların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/628) 

517. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, Terörle Mücadele 
Kanununa muhalefetten dolayı tutuklu bulunan çocukların sorunlarının araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/629) 

518 . - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu'daki kadın intiharlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/630) 

519. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, işsizlik sorununun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/631) 

520. - Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 25 Milletvekilinin, Mersin'deki tarım ürünleri 
yetiştiricilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/632) 

521. - Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 25 Milletvekilinin, Mersin ilinde işsizlik ve 
yoksulluktaki artışın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/633) 

522. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 Milletvekilinin, işsizlik sorununun araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/634) 

523. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 Milletvekilinin, üniversite öğrencilerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/635) 

524. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, güvenlik güçlerinin 
toplumsal gösterilerde kullandığı biber gazının insan sağlığına etkilerinin araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/636) 

525. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, linç girişimi 
iddialarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/637) 
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526. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, devlet sırrı 
konusunun araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/638) 

527. - Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız ve 23 Milletvekilinin, Antalya'daki sel 
felaketinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/639) 

528. - Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız ve 22 Milletvekilinin, sel felaketlerinin neden ve 
sonuçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/640) 

529. - Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız ve 22 Milletvekilinin, basın özgürlüğü başta 
olmak üzere basın kuruluşlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/641) 

530. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, çevresel etki 
değerlendirmesi süreci ve raporu konusunun araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/642) 

5 3 1 . - Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 24 Milletvekilinin, göç veren illerde göçe neden 
olan sorunların araştırılarak, göçün önlenmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/643) 

532. - Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 24 Milletvekilinin, KOBİ'ler ile esnaf ve 
sanatkarların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/644) 

533. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, hayvancılık 
sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/645) 

534. - Trabzon Milletvekili Süleyman Latif Yunusoğlu ve 19 Milletvekilinin, çay 
üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/646) 

535. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 22 Milletvekilinin, töre ve namus 
cinayetlerinin nedenlerinin araştırılarak, önlenmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/647) 

536. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 24 Milletvekilinin, olumsuz hava koşullarının 
tarım sektörüne etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/648) 

537. - İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız ve 24 Milletvekilinin, organ nakli konusundaki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/649) 

538. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 24 Milletvekilinin, hayvancılık sektörünün 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/650) 

539. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 24 Milletvekilinin, kadına yönelik şiddetin 
nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/651) 
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540. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 24 Milletvekilinin, İstanbul Çevre Düzeni 
Planı'nın olası etkilerinin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/652) 

541. - BDP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Batman Milletvekilleri Ayla Akat Ata ve 
Bengi Yıldız'm, hayvancılık sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/653) 

542. - İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam ve 25 Milletvekilinin, ekonomi politikası 
konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/12) 
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1. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, RTÜK'e alınan personele ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/914) (2) 

2. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, yükseköğrenim öğrencilerinin yurt ihtiyacına 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1038) (1) 

3. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'm, Topkapı Sarayındaki personel durumuna ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1040) (1) 

4. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, ulaşımda akaryakıt desteği sağlanmasına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1041) (1) 

5. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'm, TV dizilerine ilişkin Devlet Bakam ve Başbakan 
Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/1049) 

6. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, KÖYDEŞ Projeleri için aktarılan ödeneğe ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1053) 

7. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, polisin dur ihtarına uymadığı için öldürülen 
kişilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1059) 

8. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, kuruyemiş ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1066) 

9. - Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, Bolu Valisinin Cumhuriyet Bayramı 
kutlamalarındaki konuşmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1077) 

10. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, soruşturma açılan bir demekle ilgili televizyon 
yayınına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi 
(6/1078) 

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

12. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, sözleşmeli ve geçici personelin tayinlerdeki 
sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) sözlü soru önergesi (6/1084) 

13. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Karkamış Sınır Kapısına ilişkin Devlet 
Bakanından (Hayati Yazıcı) sözlü soru önergesi (6/1087) 

14. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Antalya'da kilim dokumacılığının canlandırılmasına 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1093) 

15. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'te tarımın geliştirilmesine yönelik 
projelere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1094) 

16. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, bazı sivil toplum kuruluşlarına yönelik 
yaptırımlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1095) 

17.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Habur Gümrük Kapısındaki araç kuyruğuna 
ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) sözlü soru önergesi (6/1105) 

18. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, suçluluğun önlenmesine yönelik sosyal 
projelere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1108) 

19. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, sosyal yardıma konu kömürlerin torba alımına 
ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) sözlü soru önergesi (6/1117) 

20. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Alevi taleplerine ilişkin Devlet Bakanından 
(Faruk Çelik) sözlü soru önergesi (6/1118) 

21. -Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Habur Sınır Kapısındaki yoğunluğa ilişkin 
Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) sözlü soru önergesi (6/1120) 
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22. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, tarım sektöründe istihdamın artırılmasına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1123) 

23. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Ergenekon Soruşturmasıyla ilgili bazı hususlara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1125) 

24. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, Aksaray'ın, ÇATAK kapsamına alınmasına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1127) 

25. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, TRT'deki bazı personel hareketlerine ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/1136) 

26. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Ankara Büyükşehir Belediyesinin bazı 
harcamalarına ve BOTAŞ'a borcuna ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1140) 

27. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Bakırköy ve Bahçelievler'deki asayiş 
olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1141) 

28. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, öğrenim ve harç kredilerinin geri ödemesine 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1142) 

29. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in; Gaziantep'in rekabetçilik endeksindeki yerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1144) 

30. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, kamudaki tasarruf çalışmalarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1146) 

31. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Zile-Artova yolunun asfaltlanmasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1159) 

32. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, köy korucularının özlük haklarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1160) 

33. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Ankara Büyükşehir Belediyesinin yakacak 
yardımlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1162) 

34. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, KİT Yönetim Kurulu üyelerinin gelir vergisi 
ödemelerine ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1163) 

35. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, bir meranın kiraya verilmesine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1164) 

36. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Niksar'daki bir yolun bakımına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1165) 

37. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Turhal ve Niksar'da arıtma tesisi kurulmasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1166) 

38. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Balıkesir Müftülüğünün bir hutbesine ilişkin 
Devlet Bakanından (Faruk Çelik) sözlü soru önergesi (6/1168) 

39. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Şanlıurfa Valisinin bir parti 
etkinliğine katıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1169) 

40. - Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş'ın, sözleşmeli personele ilişkin Devlet 
Bakanından1 (Hayati Yazıcı) sözlü soru önergesi (6/1176) 

41. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, TÜRKSOY'un bütçesine ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1179) 

42. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, fosforik asit ithaline ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1180) 

43. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, imar tadilatlarına ve meslek odalarının 
tutumuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1181) 
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44. - 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) 

45. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, yerel yönetimlerin harcamalarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1199) 

46. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, hak etmeyen kişilere yeşil kart verenlerin 
soruşturulmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1203) 

47. - 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) 

48. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Antalya'da bir parktaki ağaç kesimine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1209) 

49. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Şahinbey Belediyesinin faaliyet raporuna 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1210) 

50. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İstanbul'daki bir bina inşaatına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1211) 

51 . -Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ağn-Doğubeyazıt'taki içme suyu şebekelerine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1217) 

52. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Davos'taki Gazze Panelinin moderatörüne ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1224) 

53. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, çeklerle ilgili kanunun Türk Ceza Kanununa 
uyumlaştırılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1227) 

54. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin bir 
ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1231) 

55. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, Adıyaman'daki bir yolun durumuna ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1235) 

56. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, kamu idarelerinin bütçelerinden 
Adıyaman'daki sivil toplum kuruluşlarına yapılan yardımlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1237) 

57. - İstanbul Milletvekili Ufuk Uras'ın, bir caminin restorasyonuna ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/1247) 

58. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, GAP'a ilişkin Devlet Bakanından (Cevdet Yılmaz) 
sözlü soru önergesi (6/1248) 

59. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, ziraat mühendisi ve veteriner hekim kadrolarına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1249) 

60. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir işletmenin bir vergi düzenlemesinden 
yararlanıp yararlanmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1254) 

61 . - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İstanbul'da kamu hizmetine ayrılan alanların imar 
değişikliğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1255) 

62. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, işsizlik sigortası ödemelerine ve çalışma hayatına 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1262) 

63. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, seçim sürecinde yapılan sosyal yardımlara 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1263) 

64. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Aksaray-Eskil'deki içme suyu şebekelerine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1268) 

65. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, belediyelerin seçim öncesi imar değişikliklerine 
ve ihalelerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1273) 
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66. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Karabağ'ın işgaliyle yurtlarından ayrılanlara 
yapılan yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1275) 

67. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir milletvekili hakkındaki iddiaya ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1276) 

68. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanının aldığı 
iddia edilen binaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1277) 

69. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Ankara'nın doğalgaz dağıtım ihalesine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1278) 

70. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, sosyal yardımların seçim malzemesi yapıldığı 
iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1281) 

71. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin sanat ve meslek 
eğitimi kursları ihalesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1282) 

72. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Gazze için yapılan bağışlara ilişkin Başbakandan 
sözlü som önergesi (6/1283) 

73. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, BOTAŞ yöneticileri hakkında soruşturma izni 
verilmemesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1285) 

74. - Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, bir tebliğde yapılan yoğurtla ilgili değişikliklere 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1286) 

75. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Aydm'da seçim çalışmaları sırasında bir çocuğun 
hırpalandığı haberlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1287) 

76. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin bazı mali 
işlemlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1288) 

77. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, seçim çalışmalarına ve ekonomik sorunlara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1290) 

78. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Aspendos Tiyatrosu yakınında faaliyet gösteren 
taş ocağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1292) 

79. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir gazeteciye ait olduğu iddia edilen günlüklere 
ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1293) 

80. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bir ihalesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1294) 

81 . -Tuncel i Milletvekili Kamer Genc'in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin fazladan su 
parası tahsil ettiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1296) 

82. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, RTÜK Başkanmın gayrimenkullerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1297) 

83. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin doğalgaz 
satışına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1298) 

84. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, askerlik borçlanmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1300) 

85. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında 
verilen soruşturma izinlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1301) 

86. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, Tuzhanı restorasyonuna ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1302) 

87. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Batman-Hasankeyf teki köylerin su şebekelerine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1304) 
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88. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, NATO Genel Sekreterliği konusundaki tutuma 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1306) 

89. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, ekonomik sorunlara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1307) 

90. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, taksi sürücülerinin sosyal 
güvenliklerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1308) 

91. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Malatya Belediyesine bağlanan bir 
belediyeye ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1310) 

92. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, İstanbul Atatürk Havalimanına ulaşım 
sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1311) 

93. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, bir köyün içme suyu sorununa ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1312) 

94. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, seçimlerle ilgili açıklamasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1318) 

95. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir dernekte yapılan aramalarda burs kayıtlarına el 
konulmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1320) 

96. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, kamuda hizmet alımı ile çalıştırılan elemanların 
durumlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1322) 

97. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, trafik cezalan tahsilatına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1325) 

98. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, özürlü istihdamına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1329) 

99. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, sosyal güvenlik kurumlarının geri 
ödemelerine yönelik yatırımlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1330) 

100. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, yabancı yatırımlara ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1331) 

101. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bir ihalesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1335) 

102. - Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, İşsizlik Sigortası Fonunun kullanımına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1336) 

103. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'taki TOKİ projelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1337) 

104. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, emeklilere yapılan ödemelerin iyileştirilmesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1338) 

105. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, bir kasabanın yolunun asfaltlanmasına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1339) 

106. - 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) 

107. - Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, İsviçre'nin Türkiye-Ermenistan görüşme
lerindeki arabuluculuğuna ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1346) 

108. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Deniz Feneri dava dosyasına ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1349) 

109. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, belediye işçilerinin özlük haklarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1350) 
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110.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, düşük nüfuslu belediyelerin mali durumlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1351) 

111. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, yangın söndürmek amacıyla uçak 
ve helikopter alımı ihalesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü som önergesi (6/1359) 

112.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, emekli maaşlarının iyileştirilmesine ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1362) 

113 . - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, KPSS sonuçlarına göre 
yerleştirmedeki sisteme ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) sözlü soru önergesi (6/1363) 

114.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, bir köyün su sıkıntısına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü som önergesi (6/1365) 

115.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, yurt dışına giden milletvekillerine ilişkin 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/1409) 

116. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Meclis TV'nin bir yayınına ilişkin Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/1410) 

117.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Silivri Cezaevindeki tutukluların sağlık 
sorunlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1366) 

118.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Başbakanlığa yeni uçak alımına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1367) 

119.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, TOKİ'nin kampanya ve projelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1378) 

120. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, TMO'nun hububat alımına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1381) 

121. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, TMO Aksaray tahıl silolarının şehir dışına 
taşınmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1385) 

122. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, Aksaray bağlantılı demiryolu çalışmalarına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1386) 

123. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, TRT yönetimine ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/1387) 

124. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, tekstil sektörünün desteklenmesine ve borçlu 
üreticilere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü som önergesi (6/1390) 

125. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, asgari geçim ve yoksulluk sınırına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1392) 

126. - Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, Mardin-Mazıdağı'ndaki olayın mağdurlarına ve 
koruculuk sistemine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1393) 

127. - Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, Ermenistan ile ilişkilere ilişkin Dışişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1394) 

128. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, yönetici atamalarıyla ilgili iddialara ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1395) 

129. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, örtülü ödeneğe ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1397) 

130. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'in köylerindeki alt yapı 
çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1400) 

131. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'teki turizm yatırımlarına ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü som önergesi (6/1401) 

132. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'teki kayıt dışı istihdama ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü som önergesi (6/1403) 
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133. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan-Ardanuç karayoluna ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1405) 

134. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bitlis-Hizan'daki köylerin içme sularına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1407) 

135. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, sinema sanatçılarının desteklenmesine ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1411) 

136.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, iptal edilen öğretim programlarına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1413) 

137. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, polislerin özlük haklarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1414) 

138. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, il emniyet müdürlerinin özlük haklarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1415) 

139. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya'da kapatılan adliyelere ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1419) 

140. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya'nın iki ilçesindeki sağlık kuruluşlarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1420) 

141. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya'daki sağlık hizmetlerine ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1423) 

142. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, esnafın primlerine ve emeklilerden kesintilere 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1424) 

143. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Çavdarhisar'da sit alanındaki mahallelere ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1425) 

144. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya'daki okul eksikliklerine ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1426) 

145. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya Tarım İl Müdürlüğünün ihtiyaçlarına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1427) 

146. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, ziraat mühendisi ve veteriner hekim istihdamına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1428) 

147. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, bazı tutukluların sağlık durumlarına ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1429) 

148. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, TRT'nin bazı yayınlarına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/1430) 

149. - Mersin Milletvekili Akif Akkuş'un, Sakarya-Akyazı ilçe kongresinde yaptığı 
konuşmaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1432) 

150.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, özelleştirme yolu ile gayrimenkul ve tesis 
satışlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1433) 

1 5 1 . - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, TMO'nun kayısı alımı yapıp 
yapmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1437) 

152. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, sebze ve meyvelerde hormon kullanımının 
denetimine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1439) 

153. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, tarım ilaçları ve hormon kullanımına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1440) 

154. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, hormonlu gıdaların sağlığa etkisine ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1441) 

155. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, KEY ödemelerine ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1442) 
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156.- Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, Başbakanın Bingöl ziyaretine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/1443) 

157.- Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın, Antalya Devlet Senfoni Orkestrası Şefinin 
görev yerinin değiştirilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1446) 

158. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, çeteler konusundaki bir açıklamasına ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/1447) 

159. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, TRT'nin bir ajanstan hizmet alımına ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/1448) 

160. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, işçi emeklileri için intibak düzenlemesine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1449) 

161. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, bir derenin ıslahına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1450) 

162.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, uzman erbaşların memurluğa yatay geçişine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1451) 

163. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, bireysel kredilerin geri ödemesindeki sıkıntılara 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1456) 

164. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı 
yönetimine ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) sözlü soru önergesi (6/1457) 

165. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, tütün sektörüne ve özelleştirilen sigara 
fabrikaları çalışanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1458) 

166. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, kaçak ve sahte tütün mamulleriyle mücadeleye 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1459) 

167. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, tütün sektörüne ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1460) 

168. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, hububat fiyatlarına ve TMO alım merkezlerine 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1461) 

169. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Şahinbey Belediyesiyle ilgili bazı iddialara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1462) 

170. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, 98. Uluslararası Çalışma Konferansına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü som önergesi (6/1463) 

171 . - İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, sigortalı çocuklarının ilaç alımlarındaki bir 
soruna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1466) 

172.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Nurdağı-Araban'daki TMO alımlarındaki 
yığılmaya ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1467) 

173. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'ın bazı ilçelerindeki toplu konut 
çalışmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1468) 

174. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1469) 

175. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya'daki kömür dağıtımına ilişkin Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü som önergesi (6/1470) 

176. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bilgisayar öğretmenlerinin sorunlarına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/1473) 

177. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, Altın Koza ve Altın Portakal film festivallerine 
kaynak tahsisine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1476) 

178. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, TEKEL Yaprak Tütün İşletme Müdürlüklerinin 
kapatılacağı haberlerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1478) 
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179. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, KESK'e yönelik bazı uygulamalara ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1479) 

180. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, il özel idarelerine aktarılan kamu 
paylarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1480) 

181. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Malatya Belediyesine bağlanan bir 
belediyeye ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1481) 

182.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Şımak'taki kapalı veya personel eksikliği 
bulunan sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1482) 

183. - Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Trabzon-Zaho-Basra demiryolu çalışmalarına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1487) 

184.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Kumçatı Beldesindeki kapalı sağlık ocağına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1489) 

185. - Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, sağlık personeline görev yerine göre ek ücret 
teşvikine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1490) 

186. - Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Sımak Üniversitesinde Tıp Fakültesi açılmasına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1491) 

187. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Bolu valisinin bir sempozyuma katılımına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1492) 

188.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, sulama birliklerinin elektrik 
borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1493) 

189. - Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Şımak'taki okul ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1494) 

190. - Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Şımak'taki öğretmenlerin ek ödenek ve lojman 
sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1495) 

191. - Sımak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Şımak'taki öğretmen açığına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1496) 

192. - Sımak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Güçlükonak-Fındık Beldesindeki okul ihtiyacına 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1497) 

193. - Sımak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Beytüşşebap'taki okul ihtiyacına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1498) 

194. - Sımak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, İdil'deki okul ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1500) 

195. - Sımak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Uludere'deki okul ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1501) 

196. - Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş'ın, bir sendika şube başkanı hakkında 
soruşturma açılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1503) 

197. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep Çocuk Hastanesinin bir ihalesine 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1506) 

198. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, TRT çalışanlarına baskı yapıldığı iddialarına 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/1508) 

199. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, bir TOKİ projesine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1509) 

200. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, emeklilerin ekonomik sorunlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1511) 
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2 0 1 . - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, alkollü içecek reklamlarını düzenleyen 
tebliğe ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi 
(6/1513) 

202. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Reşadiye'deki bir beldenin yol sorununa ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1517) 

203. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Reşadiye'deki bir sulama sorununa ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1519) 

204. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Giresun'un afet bölgesi ilan edilmemesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1520) 

205. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, istihdam önlemlerine ve üniversite harçlarına 
yapılan zamma ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1521) 

206. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, bazı enerji ihalelerine yönelik iddialara 
ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1522) 

207. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Rusya ile yapılan anlaşmalara yönelik bazı 
iddialara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1523) 

208. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, ücretlilerin ve emeklilerin ekonomik 
durumuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1524) 

209. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir hükümlünün sağlık durumuna ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü som önergesi (6/1525) 

210. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, YARSAV Başkanı hakkında soruşturma izni 
verilip verilmediğine ilişkin Adalet Bakanından sözlü som önergesi (6/1526) 

211. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına yönelik bir 
iddiaya ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1527) 

212. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, depreme yönelik çalışmalara ilişkin 
Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1529) 

2 1 3 . - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Erzincan ve Erzurum Başsavcılıklarının bir 
soruşturmasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1530) 

214. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, TOKİ'nin Ataköy Sahilindeki arsa satışı 
ihalesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1532) 

215. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, demokratik açılım söylemine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1533) 

216. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, 3. Boğaz Köprüsünün güzergahına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1534) 

217 . - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, bir antik kentteki kazı çalışmalarına ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1535) 

218. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, elektrik ve doğalgaz zammına ilişkin Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü som önergesi (6/1536) 

219. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, hayvancılığa ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1537) 

220. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan-Ardanuç karayoluna ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü som önergesi (6/1538) 

221. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, "kayıp trilyon" davası dosyasına ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1539) 

222. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Vakıfbank'tan alınan bir krediye ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1541) 
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223. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc ' in, Cumhurbaşkanının yurt dışı seyahatlerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1542) 

224. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, alınmayan İran doğalgazına ödeme yapıldığı 
iddiasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1543) 

225. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bazı köşe yazarları için girişimde bulunduğu 
iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1544) 

226. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, ÇYDD'deki aramaya ilişkin Adalet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1545) 

227. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, elma üreticiliğinin teşvikine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1546) 

228. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, öğrenci servis araçlarındaki yaş sınırı 
değişikliğine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1547) 

229. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, ABD ve Suudi Arabistan ziyaretlerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1548) 

230. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, bir okulun sosyal tesis ihtiyacına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1550) 

2 3 1 . - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, taşımalı eğitim yapılan okullardaki bazı 
ihtiyaçlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1551) 

232. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, bir köy yolunun asfaltlanmasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1552) 

233. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Zile-Artova yolunun iyileştirilmesine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1553) 

234. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, hasta muayene katkı paylarının harcanmasına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1554) 

235. - 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) 

236. - Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, Anadolu Ajansının TMO ile ilgili bir haberine 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1556) 

237. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, açılımın kapsamına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1557) 

238. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, bulgur üreticilerinin desteklenmesine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1558) 

239. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, elektrik zammına ve dar gelirlilerin durumuna 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1559) 

240. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, yoksul ailelerin desteklenmesine ilişkin Baş
bakandan sözlü som önergesi (6/1561) 

241. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Ankara'daki sauna ve masaj salonlarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1562) 

242. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat Havaalanının durumuna ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü som önergesi (6/1564) 

243. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Demre ilçesinin su şebekesine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü som önergesi (6/1566) 

244. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İstanbul'da kiraya verilen bir alana ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1567) 

245. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep ekonomisinin teşvikine ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1570) 

- 60 - 82 NCİ BİRLEŞİM 



7 - SÖZLÜ SORULAR 

- 61 - 82 NCİ BİRLEŞİM 

2 4 6 . - Bursa Milletvekili Necati Özensoy'un, Türkiye Ermenistan maçına Azerbaycan 
bayrağı alınmamasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü som önergesi (6 /1572) 

2 4 7 . - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, bazı resmi ziyaret programlarına ilişkin Dışişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6 /1574) 

2 4 8 . - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, ceza ve tevkif evlerinin kapasitesine ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6 /1575) 

2 4 9 . - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, Ermenistan ile yapılan protokollerin İsviçre'de 
imzalanmasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6 /1576) 

250 . - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, kamu bankalarının kredi ve mevduatlarını 
sigortalamalarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru 
önergesi (6 /1577) 

2 5 1 . - 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) 

2 5 2 . - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, suni tohumlama primine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6 /1581) 

2 5 3 . - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, ekilen ve ekilmeyen arazilere ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6 /1582) 

2 5 4 . - Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, Fiskobirlik çalışanlarının yaşadıkları 
mağduriyete ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6 /1584) 

2 5 5 . - Giresun Milletvekili Murat Ö z k a n ' ı n , hayvanc ı l ık pol i t ikas ına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6 /1585) 

256 . - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, bazı film festivallerine kaynak tahsisine ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü som önergesi (6 /1586) 

2 5 7 . - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, ekonominin iyileştirilmesine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6 /1587) 

2 5 8 . - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, korsan taksiciliğin önlenmesine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6 /1588) 

2 5 9 . - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'taki küçük ve büyükbaş hayvan varlığına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6 /1589) 

260 . - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, trafik kazalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6 /1590) 

2 6 1 . - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, çiftçilerin kullandıkları kredilere ve gübre 
fiyatlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6 /1592) 

262 . - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'taki imalat sanayi işletmelerine ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü som önergesi (6 /1593) 

2 6 3 . - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, turizm yatırımlarındaki gelişmelere ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü som önergesi (6 /1594) 

2 6 4 . - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, işsizliğe yönelik önlemlere ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6 /1595) 

2 6 5 . - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, sigara yasağı düzenlemelerinde işletmelerin 
gözetilmesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6 /1596) 

2 6 6 . - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, hastanelerdeki uzman doktor yetersizliğine 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6 /1599) 

2 6 7 . - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, bir konferansa ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü som önergesi (6 /1601) 
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268. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, KEY ödemelerine ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1602) 

269. - Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, hastanelerle ilgili bir kanun tasarısına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1603) 

270. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, deniz bilimleri eğitim ve araştırma 
kurumlarının geliştirilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1604) 

271. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, deniz kaynaklarının yönetimine ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1606) 

272. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, deniz ve tatlı su ekosistemlerinin korunmasına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1607) 

273. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, hayvancılık sektöründeki gelişmelere ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1608) 

274. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, KEY ödemelerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1609) 

275. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, hayvancılıktaki gelişmelere ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1610) 

276. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, şeker pancarı üreticilerinin desteklenmesine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1611) 

277. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, özelleştirilen Tokat Sigara Fabrikasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1613) 

278. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, bazı yollardaki trafik kazalarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1615) 

279. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, bir beldedeki kanser vakalarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1617) 

280. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'taki mısır üretimine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1618) 

281. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'ta verilen KOSGEB kredilerine ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1619) 

282. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, bir yolun asfaltlanmasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1620) 

283. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, Bakanlık Hukuk Müşavirine 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1621) 

284. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, yağmurlama ve damlama 
sulama sistemleri projelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1622) 

285. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, silikozis hastası olan işçilerin durumuna ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1625) 

286. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, KEY ödemelerindeki aksaklıklara ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1626) 

287. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, yem maddesi ithalatına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1627) 

288. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, ithal gıdaların analizini yapan 
laboratuvarlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1628) 

289. - İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, TRT'de yayınlanan bir programa ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/1630) 

290. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, HSYK kararlarının uygulanmasına ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1631) 
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2 9 1 . - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, kanunların kodifıkasyonuna ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6 /1632) 

292 . - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, cezaevleri personeline yönelik bazı iddialara ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6 /1633) 

2 9 3 . - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, personelin özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6 /1634) 

294 . - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, illere göre kesilen trafik cezalarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6 /1635) 

2 9 5 . - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, telefon dinlemedeki yetki aşımına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6 /1636) 

296 . - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, TEKEL'in bazı işletme müdürlüklerinin 
kapatılacağı iddialarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6 /1637) 

297 . - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, öğretmenlik mesleğine münhasır yasa 
yapılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6 /1638) 

2 9 8 . - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, özelleştirilen kuruluşlardan üretimde bulunanlara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6 /1640) 

299 . - Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, kaybolan çocuklara ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6 /1641) 

300 . - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Sami Ofer'le yapılan görüşmeye ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6 /1643) 

3 0 1 . - A k s a r a y Milletvekili Osman Er tuğrul 'un , Eskil Ulu Camiinin restorasyonuna ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6 /1644) 

302 . - Eskişehir Milletvekili Beytullah Asil'in, terör olaylarının faillerine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6 /1645) 

3 0 3 . - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, iletişimin dinlenmesi kararlarına ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6 /1646) 

304 . - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, farklı şartlarda çalışan Emniyet Teşkilatı 
çalışanlarının özlük haklarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü som önergesi (6 /1647) 

305 . - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, Adli Tıp Kurumunun bir belge incelemesine 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6 /1648) 

306 . - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, GDO'lu ürünlerle ilgili yönetmelikte yapılan 
değişikliklere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6 /1649) 

307 . - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6 /1650) 

308 . - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bazı araştırma görevlilerinin sorunlarına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6 /1652) 

309 . - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerine tek ders 
sınav hakkı tanınmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6 /1654) 

310 . - Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş'ın, Bitlis valisinin seçimlere yönelik bazı 
beyanlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6 /1655) 

3 1 1 . - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, muayene ücreti uygulamalarına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6 /1657) 

312 . - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, sözleşmeli öğretmenlerin durumuna ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6 /1658) 
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313. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, AÖF öğrencilerine öğrenim harcı kredisi verilip 
verilmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) sözlü soru önergesi (6/1659) 

314. - İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter'in, anadil eğitimi veren üniversitelere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1660) 

315. - Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, ABD'li bir görevlinin ilaç politikasıyla ilgili 
tavsiyelerde bulunduğuna yönelik habere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1661) 

316. - Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, burs ve öğrenim kredileri ile ücretsiz barınmaya 
ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) sözlü soru önergesi (6/1662) 

317. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Tunceli'de kanalizasyon yapımına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1663) 

318. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, esnafın kredi ihtiyacına ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1665) 

319. - Mersin Milletvekili Akif Akkuş'un, gelirlerinin azalması sonucu personeline ödeme 
yapmakta güçlük çeken belediyelere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1668) 

320. - Mersin Milletvekili Akif Akkuş'un, akaryakıt ödeneği bulunmayan belediyelere 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1669) 

321. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, muhtarların özlük haklarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1671) 

322. - Çankırı Milletvekili Ahmet Bukan'ın, Çankırı'daki yeni devlet hastanesinin hizmete 
girmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1672) 

323. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı hakkındaki 
soruşturmaya ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1673) 

324. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, sigara fabrikalarının özelleştirilmesi sonrası 
çalışanların durumuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1674) 

325. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, tütün üretimine ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1675) 

326. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat Havaalanının kullanıma açılmasına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1676) 

327. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, işyerlerinin Türkçe isim kullanmasına yönelik 
kanun çalışması olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1677) 

328. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'daki bazı hanların restorasyonlarına ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/1678) 

329. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat Yazmacılar Hanına yönelik çalışmalara 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/1679) 

330. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat Yaprak Tütün İşletmelerindeki duruma 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1681) 

331. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, bazı yollardaki trafik kazalarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1684) 

332. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, engellilerin sorunlarının çözümünde sistem 
arayışına ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) sözlü soru önergesi (6/1686) 

333. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, kadınların sorunlarının çözümüne yönelik 
projelere ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) sözlü soru önergesi (6/1687) 

334. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, engellilerin sorunlarının çözümüne ilişkin 
Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) sözlü soru önergesi (6/1688) 
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335. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, SHÇEK'in yeniden düzenlenmesine ilişkin 
Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) sözlü soru önergesi (6/1689) 

336. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, işyerlerine Türkçe isim verilmesinin 
özendirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1690) 

337. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'ta Türkiye İş Kurumuna yapılan 
müracaatlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1691) 

338. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, SYDV'nin Tokat'taki yardımlarına ilişkin Devlet 
Bakanından (Hayati Yazıcı) sözlü soru önergesi (6/1694) 

339. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, TAPDK ile ilgili bir iddiaya 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1695) 

340. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, TAPDK'nın atıl binasına 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1696) 

3 4 1 . - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, uluslararası fon ve 
kuruluşlardan kullanılan krediye ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) 
sözlü som önergesi (6/1697) 

342. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Ergenekon Soruşturmasında gözetim altına 
alınan subay ve astsubaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1698) 

343. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Damal'daki bazı köylerin sağlık ocaklarındaki 
ihtiyaçlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1699) 

344. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, cemevlerinin aydınlatma giderlerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1700) 

345. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Erbaa-Tokat yolunun yapımına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü som önergesi (6/1701) 

346. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, milletvekili odalarında arama yapıldığı 
iddiasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/1716) 

347. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, yasama dokunulmazlığı tezkerelerine ilişkin 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/1717) 

348. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, basında çıkan bazı iddialara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1702) 

349. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İLKSAN'ın bir ihalesine ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü som önergesi (6/1703) 

350. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, basında çıkan bir iddiaya ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından (Cemil Çiçek) sözlü soru önergesi (6/1704) 

3 5 1 . - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Yargıtay'daki açık üyeliklere ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü som önergesi (6/1706) 

352. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Müsteşarın daha önceki bir görevine ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1707) 

353. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, TOKİ'ye iş yapan müteahhitlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1708) 

354. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, Adana'daki yatırım projelerine ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1711) 

355. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, Adana'daki tarımsal yatırım ve projelere ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1712) 
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356. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, Adana'da savunma sanayi yatırımları 
yapılmasına ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1713) 

357. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, Adana'da işsizliğe yönelik tedbirlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1714) 

358. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, Adana'da işsizliğin azaltılmasına ilişkin Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1715) 

359. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Hükümet üyelerinin makam giderlerine ilişkin 
Başbakandan sözlü sona önergesi (6/1718) 

360. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Edirne'de saldırıya uğrayan bazı kişilere ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1719) 

3 6 1 . - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, bazı Türk Cumhuriyetlerine yönelik karasal 
yayın çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru 
önergesi(6/1723) 

362. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, bir hastanedeki uzman doktor ihtiyacına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1724) 

363. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, sözleşmeli personele kadro verilmesine ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1725) 

364. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, sigarayı bırakmak isteyenlere yönelik 
çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1726) 

365. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, sezaryen yöntemiyle yapılan doğumlara ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1727) 

366. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bir köprünün genişletilmesine ilişkin Ulaştınna 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1728) 

367. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, TÜTK'in endeks çalışmaları ve enflasyon verilerine 
ilişkin Devlet Bakanından (Cevdet Yılmaz) sözlü soru önergesi (6/1729) 

368. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, TOKİ ihalelerine ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından (Cemil Çiçek) sözlü soru önergesi (6/1730) 

369. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Damal ilçesindeki köylerin sorunlarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1731) 

370. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Malatya tren seferlerine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1732) 

3 7 1 . - Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, iade edilen TOKİ konutlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1736) 

372. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, serbest bölgelerde çalışan kişilere ilişkin Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1737) 

373. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, GDO'lu gıdaların insan sağlığına zararlarına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1738) 

374. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, tütün üretimine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1739) 

375. - Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis'in, polisin göstericilere karşı gaz kullanmasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1740) 



7 - SÖZLÜ SORULAR 

- 6 7 - 82 NCİ BİRLEŞİM 

376. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, yasama dokunulmazlığı konusundaki çalışmalara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1741) 

377. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Tütün Fonuna ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1742) 

378. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, verilen bir taş ve kum ocağı ruhsatına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1743) 

379. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, İl Genel Meclisi üyelerinin özlük haklarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1744) 

380. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Mehmet Akif Ersoy'un vefat ettiği dairenin 
müzeye çevrilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1745) 

381. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, takibe düşen konut kredisi kullanıcılarına ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1746) 

382. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, yaşam kalitesi endekslerine ve bir ankete ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1747) 

383. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde'deki okul ve öğretmen ihtiyacına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1748) 

384. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, bazı ülkelerin tutumuna ilişkin Dışişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1749) 

385. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, bir mevkideki arazi satışlarına ilişkin Bayındırlık 
ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1750) 

386. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, icra takibindeki kredi kartı ve tüketici kredisi 
borçlularına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi 
(6/1751) 

387. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, iş kazalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1753) 

388. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, bir rapora ve domuz gribi aşısına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1754) 

389. - Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis'in, bir grup üniversite öğrencisi hakkında açılan 
soruşturmaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1755) 

390. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'taki trafik sorununa ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1756) 

391. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, serbest bölgelerdeki istihdama ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1757) 

392. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Hazine ihalelerine ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1758) 

393. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, IMKB'nin yapısal sorunlarına ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1760) 

394. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, TÜBİTAK bütçesinde basım ve yayıma 
ayrılan paya ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/1761) 

395. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, yeni kurulan vakıflara ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/1762) 
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396. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, gazetecilerin akreditasyon sorununa ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/1763) 

397. - Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis'in, Tunceli'de cep telefonu görüşmelerinde 
yaşanan sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1770) 

398. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sporun 
desteklenmesine ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) sözlü soru önergesi (6/1771) 

399. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bazı illerdeki sağlık hizmetlerine ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1772) 

400. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum'un trafik altyapısına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1773) 

401. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Batman'a müze açılmasına ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1774) 

402. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bazı illerdeki içme suyu analizine ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1775) 

403. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bazı illerdeki içme suyu analizine ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1776) 

404. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ağrı-Doğubeyazıt'taki yeşillendirme ve 
ağaçlandırma çalışmalarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1777) 

405. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ağrı-Saray yolunun onarımına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1778) 

406. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bayburt-Çaykara karayoluna ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1779) 

407. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bazı illerdeki sağlık hizmetlerine ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1780) 

408. - Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş'ın, Bitlis'te trafiğe açılan bir tünele ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1781) 

409. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Antalya'da spor turizminin geliştirilmesine 
ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) sözlü soru önergesi (6/1782) 

410. - Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş'ın, bir karayolundaki trafik güvenliğine 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1783) 

411. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Doğubeyazıt'taki hava kirliliğine ilişkin Çevre 
ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1785) 

412. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bir derenin ıslahına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1786) 

413. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum ve Kars'a teknopark kurulmasına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1787) 

414. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, tütün ikramiyelerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1788) 

415. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, tahıl ambarı silolarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1789) 

416 . - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, bir barajın doğurduğu yol sorununa ilişkin 
Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1790) 
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417. - Hakkari Milletvekili Hamit Geylani'nin, açılan bir soruşturmaya ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü som önergesi (6/1792) 

418. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, genel sağlık sigortasından faydalanamayan bazı 
öğrencilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1793) 

419. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, sulama birliklerinin borçlarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1794) 

420. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, sulama birliklerinin DSİ'ye devrine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1795) 

421. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, engellilerin istihdamına ilişkin Devlet 
Bakanından (Selma Aliye Kavaf) sözlü soru önergesi (6/1796) 

422. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, tarımsal desteklemelere ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1797) 

423. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, süt teşvik primine ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü som önergesi (6/1798) 

424. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, hayvan üretiminin teşvikine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1799) 

425. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'taki esnaf faaliyetlerine ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü som önergesi (6/1800) 

426. - Hakkari Milletvekili Hamit Geylani'nin, koruculuk sistemine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü som önergesi (6/1801) 

427. - Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş'm, Bitlis'te açılacağı söylenen bir müzeye 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü som önergesi (6/1802) 

428. - Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş'ın, tütün politikasına ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1803) 

429. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, orman muhafaza memurlarının özlük haklarına 
ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1804) 

430. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Zile Organize Sanayi Bölgesine ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü som önergesi (6/1805) 

431. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'ın bazı ilçelerindeki yeni okul ihtiyacına 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/1806) 

432. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, okullarda madde bağımlılığına karşı yürütülen 
çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/1807) 

433. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, zorunlu istihdam edilenlerin sayısına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü som önergesi (6/1808) 

434. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, sendikalı işçi sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1809) 

435. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, sosyal güvenlik prim yüküne ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü som önergesi (6/1810) 

436. - Muş Milletvekili Sırrı Sakık'ın, Muş Valiliğinin bir işlemine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü som önergesi (6/1811) 

437. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Gümüşhane ve Bayburt'taki tapu ve kadastro 
çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1812) 

438. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, İğdır'daki tapu ve kadastro çalışmalarına ilişkin 
Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1813) 
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439. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'm, takibe düşen kredi borçlularına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1814) 

440. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, takibe düşen borçlu KOBİ'lere ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1815) 

441. - Eskişehir Milletvekili Beytullah Asil'in, Eskişehir'de özel eğitim değerlendirme 
kurulu faaliyetlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1816) 

442. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, aile hekimliği kapsamında kapatılan sağlık 
ocağı ve sağlık evlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1817) 

443. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, okul servis şoförlerinin siciline ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1818) 

444. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, yabancılara satılan taşınmazlara ilişkin 
Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1819) 

445. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Erbaa ve Niksar'daki öğrenci yurdu ihtiyacına 
ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) sözlü soru önergesi (6/1821) 

446. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, çocuk kaçırma olaylarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1822) 

447 . - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, 2011 Kış Olimpiyatlarında Erzurum'un 
tanıtımına ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) sözlü soru önergesi (6/1823) 

448. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bazı illerdeki kar ambulansı sayısının 
artırılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1824) 

449. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bazı illerdeki kar ambulansı sayısının 
artırılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1825) 

450. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, İğdır'daki köylerin içme sularına ve sel riskine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1826) 

451. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, İstanbul'daki beş yıldızlı otellere ilişkin Kültür 
ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1828) 

452. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, İğdır Üniversitesinin bazı ihtiyaçlarına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1829) 

453. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, İncirlik Üssünden kalkan uçakların faaliyetlerine 
ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1830) 

454. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum bağlantılı yollardaki tünel yapımına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1831) 

455. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, İğdır'daki sağlık ocağı ve sağlık personeli 
ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1832) 

456. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, İğdır Üniversitesinin bazı ihtiyaçlarına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1833) 

457. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bazı illerde sporun desteklenmesine ilişkin 
Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) sözlü soru önergesi (6/1834) 

458. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bazı illerde sporun desteklenmesine ilişkin 
Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) sözlü soru önergesi (6/1835) 

459. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bazı illerde sporun desteklenmesine ilişkin 
Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) sözlü soru önergesi (6/1836) 
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460. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, bir yarışma programındaki 
taahhüde ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi 
(6/1837) 

4 6 1 . - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Polis Meslek Yüksek Okulu 
mezunu bir öğrenciye yönelik yapıldığı iddia edilen işlemlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1838) 

462. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, alışveriş merkezlerinin küçük esnafa 
etkilerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1839) 

463. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, EGO'nun öğrenci bandrol ücretine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1840) 

464. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Erbaa ilçesinde köprülü kavşak ve sinyalizasyon 
yapılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1843) 

465. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Erbaa ilçesine sabit araç muayene istasyonu 
açılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1844) 

466. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, bir yol yapımındaki istimlak bedellerine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1845) 

467. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, yangın söndürme araçlarının kira bedeline 
ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1846) 

468. - Mersin Milletvekili Akif Akkuş'un, Çukurova Havaalanı inşasına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1847) 

469. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Polis Meslek Yüksek Okullarına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1848) 

470. - Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis'in, öğretmenlerin farklı statülerde çalıştırılmasına 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1849) 

471. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'teki destekleme ödemelerine 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1850) 

472. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir valiyle ilgili mahkeme kararına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1851) 

473. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, TEKEL'in bir binasının tahsisine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1852) 

474. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, iki yıllık meslek yüksekokulu mezunlarının bazı 
sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1853) 

475. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, silah harcından muaf tutulmayan bir kısım kamu 
görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1854) 

476. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatiflerine olan 
borçlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1855) 

477. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, muhtarların özlük haklarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1856) 

478. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, SPK eski Başkanının THY 
Yönetim Kurulu üyeliğine atanmasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali 
Babacan) sözlü soru önergesi (6/1857) 

479. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, yazılım ve genetikteki ulusal güvenliğe ilişkin 
Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) sözlü som önergesi (6/1859) 
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480. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Karadeniz'deki bazı gelişmelere ilişkin Milli 
Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1860) 

481. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, AOÇ'deki üretime ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1861) 

482. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Türk Cumhuriyetleriyle olan vize uygulamasına 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1862) 

483. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Hazine bonolarını ellerinde bulunduran 
yatırımcılara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1863) 

484. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kanada Kış Olimpiyatlarını izlemek üzere giden 
heyete ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) sözlü soru önergesi (6/1864) 

485. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bazı illerdeki çiftçi ve besicilerin sorunlarına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1865) 

486. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars'ta sulama kanalları ve su havuzları 
yapımına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1866) 

487. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, alışveriş merkezlerinin çalışma düzenine ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1868) 

488. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, domuz gribi önlemlerine ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1869) 

489. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 
Dekanlığına yapılan atamaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1870) 

490. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, sosyal yardımlara ilişkin Devlet Bakanından 
(Hayati Yazıcı) sözlü soru önergesi (6/1871) 

491. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Beyoğlu Belediyesi tiyatro salonunun 
mühürlenmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1872) 

492. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Doğu Anadolu'da işsizliği azaltacak bazı 
önlemlere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi 
(6/1873) 

493. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, faili meçhul cinayetlere ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1874) 

494. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'daki okullara ilkyardım seti teminine 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1875) 

495. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, işsizliği azaltmak üzere memur alımı yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru 
önergesi (6/1876) 

496. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, sözleşmeli öğretmen atamalarına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1877) 

497. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bazı illerdeki trafik denetimlerine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1878) 

498. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Batman Çayı üzerindeki köprünün 
güçlendirilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1879) 

499. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Elazığ Valisinin bir konuşmasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1880) 

500. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bolu'da çöplerin toplanma periyoduna ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1881) 
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501. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bayburt'taki bir binanın restorasyonuna ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1882) 

502. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, ziraat mühendisi ve veteriner hekim kadrolarının 
kullanımına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1883) 

503. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, primlerini ödeyemeyen esnaf ve sanatkarlara 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1884) -

504. - Mersin Milletvekili Akif Akkuş'un, 9 Eylül Treninin seferlerinin kaldırılmasına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1886) 

' 5 0 5 -' Mersin Milletvekili Akif Akkuş'un, 4 Eylül Treninin seferlerinin kaldırılmasına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü som önergesi (6/1887) 

506. - Mersin Milletvekili Akif Akkuş'un, Ankara-Erzurum ekspres treni seferlerinin 
kaldırılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü som önergesi (6/1888) 

507. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, çiftçi borçlarının yeniden yapılandırılmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1890) 

508. - Aydın Milletvekili Ertuğrul Kumcuoğlu'nun, bir yazılı soru önergesine ilişkin Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/1892) 

509. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Dalyan Gölünden kum alınmasına ilişkin 
Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1891) 

510 . - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bursa Yenişehir Havaalanından yapılan bazı 
uçak seferlerinin iptaline ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1893) 

511. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, şeker piyasasındaki bazı işlemlere ilişkin Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1894) 

512. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bir köydeki öğretmen lojmanı ihtiyacına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1895) 

513. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, uzmanlık sınavlarındaki yaş sınırlamasına ilişkin 
Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) sözlü soru önergesi (6/1896) 

514 . - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum'un içme suyu şebekesinin 
yenilenmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1897) 

515. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ağrı-Doğubeyazıt'taki liselerde branş öğretmeni 
ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1898) 

516 . - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'daki esnafın bazı sorunlarına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü som önergesi (6/1899) 

517 . - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bazı illerdeki fizik tedavi ve rehabilitasyon 
merkezi ihtiyacı ile hastanelere ilişkin Sağlık Bakanmdan sözlü som önergesi (6/1900) 

518 . - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Abant'taki turizm tesislerinin atık deşarjına 
ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1901) 

519 . - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1902) 

520. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kura Nehri sularının Çoruh Nehrine aktarılması 
projesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1903) 

521. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, su kotası uygulamasına ilişkin Çevre ve Orman 
Bakanından sözlü som önergesi (6/1904) 

522. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, tanık koruma tedbiri kararlarına ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü som önergesi (6/1905) 
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523. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir açıklamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1906) 

524. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'm, Mustafakemalpaşa ve Karacabey'deki 
derelerin ıslahına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1907) 

525. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Mustafakemalpaşa'da yapılacak bazı 
barajlara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1908) 

526. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Vergi Usul Kanunu uyarınca verilen 
mahkumiyetlere ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1909) 

527. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bazı serbest meslek mensuplarının 
vergilendirmedeki sorunlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1910) 

528. - Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın, Batman'daki hava kirliliğine ilişkin Çevre ve 
Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1911) 

529. - Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır'ın, Şımak'taki hava kirliliğine ilişkin Çevre ve 
Orman Bakanından sözlü som önergesi (6/1913) 

530. - Sımak Milletvekili Sevahir Bayındır'ın, Şımak'taki orman yangınlarına ilişkin Çevre 
ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1914) 

531. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, Kahramanmaraş'ta tüp bebek 
merkezi kurulmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1915) 

532. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, sabıka kaydı ücreti ile bir vakıf 
ve spor kulübüne ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1916) 

533. - Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş'ın, bazı illerdeki hava kirliliğine ilişkin 
Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1917) 

534. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Kumköy Regülatörü ve HES'in devrine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1918) 

535. - Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, karayollarındaki trafik güvenliğine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1919) 

536. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, bir beldenin yolunun yapımına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü som önergesi (6/1920) 

537. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, formasyon eğitiminde aranan şartlara ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/1921) 

538. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, eczanelerden ilaç alımının SGK sistemine 
bağlanmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1922) 

539. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1923) 

540. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bazı illerde sel taşkınları nedeniyle yapılacak 
çalışmalara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1924) 

5 4 1 . - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bazı faaliyetlere ilişkin Çevre ve Orman 
Bakanından sözlü som önergesi (6/1925) 

542. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'daki bazı çalışmalara ilişkin Çevre ve 
Orman Bakanından sözlü som önergesi (6/1926) 

543. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, çiftçi destekleme ödemelerine haciz 
konulmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1927) 

544. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bir köyün içme suyu şebekesine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1928) 
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545. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bir köyün yol sorununa ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1929) 

546. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, TSK'nın bir uçak alım sözleşmesine ilişkin Milli 
Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1930) 

547. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Elazığ'daki depremin Tunceli'de oluşturduğu 
hasara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1931) 

548. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Reşadiye'deki bir alanın turizm bölgesine 
dönüştürülmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1932) 

549. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, gıda fiyatlarındaki artışların dar ve sabit 
gelirlilere etkisine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü som 
önergesi (6/1933) 

550. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, işsizliğe ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1934) 

551. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, bir kısmı kurutulan bir gölün 
kuş cenneti olarak turizme açılmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1935) 

552. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Çıldır ilçesinin bazı köylerindeki baz istasyonu 
ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1936) 

553. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bir okulun ek derslik ihtiyacına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1937) 

554. - Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş'ın, bazı miting ve karşılamalarda asılan 
pankartlara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1938) 

555. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, Adana Müzesinin ulusal müze niteliğine ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1939) 

556. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'daki sağlık çalışanlarının döner sermaye 
paylarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1940) 

557. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, çiftçilerin destekleme paralarının bankada bloke 
edilmesine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi 
(6/1941) 

558. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bazı köy yollarının durumuna ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1942) 

559. -Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Malatya-Nemrut yoluna ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü som önergesi (6/1943) 

560. -Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Malatya bağlantılı bir yolun turizm 
yolu kapsamına alınmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1944) 

561. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Nemrut Dağı Milli Parkındaki bir 
projeye ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1945) 

562. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, bazı barajların sulama kanalları 
ihalelerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1946) 

563. -Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Arguvan Yoncalı Barajı inşaatına 
ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1947) 

564. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Hekimhan-Hasançelebi 
Beldesindeki okulların ihtiyaçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1948) 

565. -Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Doğu Anadolu fay hattı üzerindeki 
yerlerde alınan önlemlere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Cemil Çiçek) sözlü 
soru önergesi (6/1949) 

566. -Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Malatya'daki bazı ilçelerde depreme 
karşı alman önlemlere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Cemil Çiçek) sözlü 
soru önergesi (6/1950) 
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567. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, GSM operatörlerinin kapsama 
alanlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1951) 

568. -Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, yapılan okullara ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1952) 

569. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, taşeron şirket çalışanlarının özlük haklarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1953) 

570. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, bir beldeye PTT şubesi açılmasına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1954) 

571. - Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, domuz gribi aşısına ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1955) 
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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: 458) Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına 
Katılmak İçin Hükümete Yetki Verilmesine Dair Kanuna Ek Milletlerarası Para Fonu Ana 
Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Belgelerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/761) (Dağıtma tarihi: 5.1.2010) (*) (X) 

4. - (S. Sayısı: 490) Ankara Milletvekili Haluk İpek'in; Seçimlerin Temel Hükümleri ve 
Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi ile Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 18 Milletvekilinin; 
Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe ve Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür'ün; Denizli 
Milletvekili Hasan Erçelebi ve 10 Milletvekilinin; Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak ve 19 
Milletvekilinin; Sımak Milletvekili Sevahir Bayındır'ın; Milliyetçi Hareket Partisi Grup 
Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oktay Vural ve Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Tunceli 
Milletvekili Kamer Genc'in; Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi ve 5 Milletvekilinin Benzer 
Mahiyetteki Kanun Teklifleri ile Anayasa Komisyonu Raporu (2/636, 2/123, 2/200, 2/288, 2/304, 
2/342, 2/364, 2/474, 2/596) (Dağıtma tarihi: 30.3.2010) (*) (**) (X) 

5. - (S. Sayısı: 487) Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu 
(1/808) (Dağıtma tarihi: 18.3.2010) 

6. - (S. Sayısı: 479) Türkiye Cumhuriyeti ile İrlanda Arasında Gelir ve Sermaye Değer 
Artış Kazançları Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi 
Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/689) (Dağıtma tarihi: 5.3.2010) (X) 

7. - (S. Sayısı: 477) İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun Tasarısı ile 190 Sayılı 
Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonları 
Raporları (1/371, 1/101) (Dağıtma tarihi: 5.3.2010) (**) (X) 

8. - (S. Sayısı: 114) Asya-Pasifık Uzay İşbirliği Örgütü (APSCO) Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Rapom 
(1/367) (Dağıtma tarihi: 22.2.2008) (X) 

9. - (S. Sayısı: 306) Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) 2003 Dünya Radyo 
Komünikasyon Konferansı Sonuç Belgelerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Rapom (1/333) (Dağıtma tarihi: 3.12.2008) (X) 

10. - (S. Sayısı: 469) İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) Tüzüğünün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Rapom 
(1/776) (Dağıtma tarihi: 02.02.2010) (X) 

1 1 . - (S. Sayısı: 460) Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasının Ana Sözleşmesinde 
Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Rapom (1/786) (Dağıtma tarihi: 5.1.2010) (X) 



8 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

- 7 8 - 82 NCİ BİRLEŞİM 

12. - (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) 

13 . - (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) 

14. - (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) 

15 . - (S. Sayısı: 375) Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/674) (Dağıtma tarihi: 20.5.2009) 

16. - (S. Sayısı: 99) Telsiz Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/428) (Dağıtma tarihi: 1.2.2008) 

17. - (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) 

18. - (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) 

19.- (S. Sayısı: 131) Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/487) (Dağıtma tarihi: 4.4.2008) (**) 

20. - (S. Sayısı: 250) Dopingle Mücadele Kanunu Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik 
ve Spor Komisyonu Raporu (1/562) (Dağıtma tarihi: 16.6.2008) (X) 

21. - (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) 

22. - (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) 

23. - (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) 

24. - (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) 

25. - (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) 

26. - (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) 
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27. - (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) 

28. - (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) 

29. - (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) 

30. - (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) 

3 1 . - (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) 

32. - (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) 

33. - (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) 

34. - (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) 

35. - (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) 

36. - (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) 

37. - (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) 

38. - (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) 

39. - (S. Sayısı: 38) Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi 
Başkanlığı ile Özbekistan Cumhuriyeti Dış Ekonomik İlişkiler Ajansı Arasında İşbirliği 
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Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/284) (Dağıtma tarihi: 17.10.2007) (X) 

40. - (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) 

4 1 . - (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) 

42. - (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) 

43. - (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) 

44. - (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) 

45. - (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) 

46. - (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) 

47. - (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) 

48. - (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) 

49. - (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) 

50. - (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) 

5 1 . - (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 
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Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/488) (Dağıtma 
tarihi: 11.6.2008) (X) 

52. - (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) 

53. - (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) 

54. - (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) 

55. - (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) 

56. - (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) 

57. - (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) 

58. - (S. Sayısı: 144 ve 144 'e 1 inci Ek) Konya Milletvekili Atilla Kart'ın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkmda Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Konya Milletvekili Atilla Kart'ın İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/107) (Dağıtma tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

59. - (S. Sayısı: 145 ve 145 'e 1 inci Ek) Denizli Milletvekili Mehmet Salih Erdoğan'ın 
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 4 
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Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/108) (Dağıtma tarihleri: 
28.4.2008, 19.6.2008) 

60. - (S. Sayısı: 146 ve 146'ya 1 inci Ek) Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Koca'nın 
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/109) (Dağıtma tarihleri: 
28.4.2008, 19.6.2008) 

61. - (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) 

62. - (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) 

63. - (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) 

64. - (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) 

65. - (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) 

66. - (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 Kumlu 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) 

67. - (S. Sayısı: 153 ve 153'e 1 inci Ek) Gaziantep Milletvekili Mehmet San 'nm Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 
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Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/116) (Dağıtma tarihleri: 
7.5.2008, 19.6.2008) 

68. - (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) 

69. - (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) 

70. - (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) 

7 1 . - (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) 

72. - (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) 

73. - (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) 

74. - (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) 

75. - (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 
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4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/125) (Dağıtma tarihleri: 
20.5.2008, 20.6.2008) 

76. - (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) 

77. - (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) 

78. - (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) 

79. - (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) 

80. - (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) 

81. - (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) 

82. - (S. Sayısı: 169 ve 169'a 1 inci Ek) İstanbul Milletvekilleri Recep Tayyip Erdoğan, 
İdris Naim Şahin, Sivas Milletvekili Mehmet Mustafa Açıkalın ve Kırşehir Milletvekili Mikail 
Arslan'ın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın 
Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Sivas Milletvekili 
Malik Ecder Özdemir ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara 
İtirazları (3/132) (Dağıtma tarihleri: 22.5.2008, 20.6.2008) 

83. - (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 Rapom ve Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 4 
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Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/133) (Dağıtma tarihleri: 
22.5.2008, 23.6.2008) 

84. - (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) 

85. - (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) 

8 6 . - (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) 

87. - (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 Kumlu 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) 

88. - (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) 

89. - (S. Sayısı: 176 ve 176'ya 1 inci Ek) Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker'in 
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakajnlık 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) 

90. - (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) 

91. - (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 



8 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 

- 8 6 - 82 NCİ BİRLEŞİM 

Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara 
İtirazları (3/141) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

92. - (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) 

93. - (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) 

94. - (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) 

95. - (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) 

96. - (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) 

97. - (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 İtirazı (3/147) (Dağıtma tarihleri: 
29.5.2008, 23.6.2008) 

98. - (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) 

99. - (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 
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Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncu Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/149) (Dağıtma tarihleri: 
29.5.2008, 23.6.2008) 

100. - (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) 

101. - (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) 

102. - (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) 

103. - (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) 

104. - (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) 

105. - (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) 

106. - (S. Sayısı: 192 ve 192'ye 1 inci Ek) İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nm Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nm 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/156) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 
9.7.2008) 

107.- (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 
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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) 

108. - (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) 

109. - (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) 

110.- (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) 

1 1 1 . - (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) 

112. - (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) 

113. - (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) 

114.- (S. Sayısı: 200 ve 200'e 1 inci Ek) Edirne Milletvekili Rasim Çakır'ın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Edime Milletvekili Rasim Çakır'ın İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/164) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

115. - (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 Kumlu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
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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) 

116.- (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) 

117.- (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 Kumlu 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) 

118. - (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 Kumlu 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) 

119. - (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 Kumlu 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) 

120. - (S. Sayısı: 206 ve 206'ya 1 inci Ek) Antalya Milletvekili Deniz Baykal'm Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona 
Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın İçtüzüğün 133 
üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/189) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008,9.7.2008) 

121. - (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 Kumlu 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) 

122. - (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) 

123. - (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 Kumlu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
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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) 

124. - (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) 

125. - (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) 

126. - (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) 

127. - (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) 

128. - (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) 

129. - (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) 

130.- (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) 

131. - (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) 

132.- (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) 
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133.- (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) 

134. - (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) 

135. - (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) 

136. - (S. Sayısı: 374) Erzurum Milletvekili Muzaffer Gülyurt'un; 1219 Sayılı Tababet ve 
Şuabatı San'atlannın 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) 

137. - (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) 

138. - (S. Sayısı: 393) Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/574) (Dağıtma tarihi: 10.6.2009) 

139. - (S. Sayısı: 396) Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu 
(1/712) (Dağıtma tarihi: 11.6.2009) 

140. - (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) 

141. - (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) 

142. - (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) 

143. - (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) 

144. - (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) 

145. - (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) 

146. - (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) 



8 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 

- 9 2 - 82 NCİ BİRLEŞİM 

147. - (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) 

148. - (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) 

149. - (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) 

150. - (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) 

151. - (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) 

152.- (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) 

153. - (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) 

154.- (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) 

155.- (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) 

156.- (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) 

157. - (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 Kumlu Raporu (5/1) 
(Dağıtma tarihi: 16.12.2009) 

158. - (S. Sayısı: 449) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti 
Bakanlar Kumlu Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/365) (Dağıtma Tarihi: 21.12.2009) (X) 

159. - (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) 
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160. - (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) 

161. - (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) 

162. - (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) 

163. - (S. Sayısı: 459) Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Irak Cumhuriyeti 
Savunma Bakanlığı Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Mutabakat 
Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/781) (Dağıtma tarihi: 5.1.2010) (X) 

164. - (S. Sayısı: 461) Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu 
(1/790) (Dağıtma tarihi: 14.1.2010) (X) 

165.- (S. Sayısı: 464) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avustralya Hükümeti Arasında 
Diplomatik Misyon ve Konsolosluklarda Çalışan Diplomatik ve Konsüler Kadro ile İdari ve Teknik 
Personel Yakınlarının İstihdamına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/659) (Dağıtma tarihi: 02.02.2010) (X) 

166. - (S. Sayısı: 465) Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile 
Suriye Arap Cumhuriyeti Sosyal İşler ve Çalışma Bakanlığı Arasında İşbirliği Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/694) (Dağıtma tarihi: 02.02.2010) (X) 

167. - (S. Sayısı: 466) Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye Arap Cumhuriyeti Arasında 
Hükümlülerin Nakline Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/722) (Dağıtma tarihi: 02.02.2010) (X) 

168.- (S. Sayısı: 467) Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Arasında Arama ve 
Kurtarma Hizmetlerinin Koordinasyonuna Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/723) (Dağıtma tarihi: 02.02.2010) (X) 

169. - (S. Sayısı: 468) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İspanya Krallığı Arasında Diplomatik 
ve Konsüler Misyonlarda Çalışan Diplomatik, Konsüler, İdari ve Teknik Personelin Yakınlarının 
Kazanç Getirici Bir İşte Çalışmalarına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/724) (Dağıtma tarihi: 02.02.2010) (X) 

170. - (S. Sayısı: 470) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Konut ve İnşaat Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/791) (Dağıtma tarihi: 02.02.2010) (X) 

171 . - (S. Sayısı: 472) Türkiye Yazma Eserler Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporları 
(1/772) (Dağıtma tarihi: 08.02.2010) (X) 

172. - (S. Sayısı: 474) Tebligat Kanunu ile Adlî Sicil Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Veysi Kaynak'ın; Tebligat Kanunu ile 
Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu (1/742, 2/546) (Dağıtma tarihi: 18.02.2010) 
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173. - (S. Sayısı: 475) Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/773) (Dağıtma tarihi: 18.02.2010) (X) 

174. - (S. Sayısı: 476) Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Eki Cetvellerin Dış Ticaret Müsteşarlığına Ait Bölümünde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/802) (Dağıtma tarihi: 22.02.2010) 

175. - (S. Sayısı: 478) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malavi Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Ticaret, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/345) (Dağıtma tarihi: 
5.3.2010) (X) 

176. - (S. Sayısı: 480) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Paraguay Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Ticari İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/732) (Dağıtma tarihi: 5.3.2010) (X) 

177.- (S. Sayısı: 481) Türkiye Cumhuriyeti ile Filipinler Cumhuriyeti Arasında Gelir 
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma 
Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/738) (Dağıtma tarihi: 5.3.2010) (X) 

178. - (S. Sayısı: 482) Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna ve Hersek Arasındaki Serbest Ticaret 
Anlaşmasının Değiştirilmesi Hakkında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/754) (Dağıtma tarihi: 5.3.2010) (X) 

179. - (S. Sayısı: 483) Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Stratejik 
Ortaklık Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/792) (Dağıtma tarihi: 5.3.2010) (X) 

180. - (S. Sayısı: 488) Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu 
Raporu (1/685) (Dağıtma tarihi: 26.3.2010) 

181 . - (S. Sayısı: 489) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Pakistanda Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TIKA) Tarafından 
Program Koordinasyon Ofisi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/807) (Dağıtma tarihi: 
26.3.2010) (X) 

182. - (S. Sayısı: 491) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Meksika Devletleri 
Hükümeti Arasında Diplomatik ve Konsüler Misyon Üyelerinin Yakınlarının Kazanç Getirici Bir 
İşte Çalışmalarına Olanak Sağlayan Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/677) (Dağıtma tarihi: 1.4.2010) (X) 

183. - (S. Sayısı: 492) Bursa Milletvekili Ali Koyuncu ve 4 Milletvekilinin; 5683 Sayılı 
Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/644) (Dağıtma tarihi: 1.4.2010) 



Dönem: 23 Yasama Yılı: 4 

Diyarbakır Milletvekil i Selahattin Demirtaş ve 1 9 Mil letvekil inin, 
Askerlik Hizmetini Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Yapan Kişilerin 
T r a v m a Geç ird iğ i İdd ia lar ın ın Araş t ı r ı l arak A l ı n m a s ı G e r e k e n 
Önlemlerin Bel ir lenmesi Amacıy la Mecl is Araşt ırması Açı lmasına 

İlişkin Önergesi (10/655) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde askerlik hizmetini yapmış kişilerin görev başında 
yaşamış olduğu travma ve bu travmanın görev sonrası sivil yaşamlarına ve topluma etkilerinin 
araştırılması amacıyla Anayasa'nın 98, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince Meclis 
araştırması açılmasını arz ederiz. 

Selahattin Demirtaş Gültan Kışanak Ayla Akat Ata 

Diyarbakır Diyarbakır Batman 

Bengi Yıldız Akın Birdal Emine Ayna 

Batman Diyarbakır Mardin 

Fatma Kurtulan Hasip Kaplan Hamit Geylani 

Van Şırnak Hakkâri 

İbrahim Binici M. Nuri Yaman M. Nezir Karabaş 

Şanlıurfa Muş Bitlis 

M. Ufuk Uras Osman Özçelik Özdal Üçer 

İstanbul Siirt Van 

Pervin Buldan Sebahat Tuncel Sevahir Bayındır 

İğdır İstanbul Sımak 

Sırrı Sakık Şerafettin Halis 

Muş Tunceli 

G E R E K Ç E 

Dünya Psikoloji literatüründe Travma Sonrası Stres Bozukluğu olarak bilinen TSSB, olağan 
insan deneyimlerinin çok dışında yaşanan ve bu deneyimden geçen, hemen herkes için sıkıntı kaynağı 
olabilecek bir olayın ardından gelişen psikiyatrik belirtiler olarak tanımlanmaktadır. TSSB'nin bu 
tanımından yola çıkarak, en önemli belirleyicisinin yaşanan travmatik deneyim olduğu ve bu 
deneyimin kişinin yaşamını veya fizik bütünlüğünü tehdit eden dummlara yol açtığıdır. Bu dummun 
özellikle savaş ya da çatışma bölgelerinde bulunan kişilerde yoğun olarak görüldüğü yapılan 
çalışmalarla ortaya konmuştur. 
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Kısa bir süre önce, Dağlıca Tabur Komutanlığı'nda askerliğini yapan eski komando Şafak 

Köksal'ın Zonguldak Çaycuma'da gerçekleştirdiği aile katliamı, dikkatleri, askerlik görevini Doğu ve 

Güneydoğu gibi çatışmak bölgelerde yapan kişilerin üzerine çekmiştir. Zonguldak Çaycuma'da 

yaşanan olayın en önemli nedenlerinden birisi olarak görülen ve "güneydoğu sendromu" olarak da 

tanımlanan bu olay, bölgede yaşanan olaylara tanık olan, çatışmalara katılan kişilerin yaşamış olduğu 

travmanın askerlik sonrası da devam ettiğinin göstergesi olarak kabul edilmektedir. Son otuz yıldır 

yaşanan çatışmanın bölgede görev yapan askerlerin üzerinde bıraktığı etki sınırlı sayıdaki 

araştırmalarla da ortaya konmuştur. 

Bu araştırmalardan biri, 1992 yılında GATA bünyesinde ikisi asker kökenli biri sivil üç 

psikiyatrist tarafından gerçekleştirilen ve 1995 yılında Nöropsikiyatri Arşivi dergisinde yayımlanan 

araştırmadır. Türkiye'de bu konuda yapılan ender çalışmalardan biri olan "Güneydoğu'da Görev 

Yapan Askeri Popülasyonda Görülen Travma Sonrası Stres Bozukluğu Üzerine Bir Çalışma" başlıklı 

araştırma 1992'den önceki son üç yılda, Güneydoğu'da görev yapan askerlerde "Travma Sonrası Stres 

Bozukluğu"nun görülme sıklığının üç kat arttığını göstermektedir. 

GATA'da yine aynı yıl yapılan bir başka a raş t ı rma ise, Doktor Y ü z b a ş ı Ulvi Reha Yı lmaz ' ı n 

'Çatışma bölgesinde görev yapan ve GATA Psikiyatri Anabilim Dalı'na başvuran askeri personelde, 

silahlı çatışmaya katılacak olmanın stresi ile silahlı çatışmaya katılmış olmanın psikopatolojik 

etkilerinin araştırılması ve çatışma sonrası psikolojik durumun incelenmesi' başlıklı uzmanlık tezidir. 

Ulvi Reha Yılmaz'ın 1995 yılında gerçekleştirdiği bu çalışmanın önemli sonuçlarından biri, Doğu ve 

Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görev yapan askerlerde TSBB belirtilerine yüzde 27.8 oranında 

rastlanmış olmasıdır. Diğer ilginç bir saptama ise psikolojik bozuklukların, bölgede çatışmaya katılan 

askerlerden çok çatışmaya katılmamış askerler arasında görülmüş olmasıdır. Dr. Ulvi Reha Yılmaz 

bu durumu "çatışmaya katılmamış askerlerde, çatışma stresinin şiddetinden çok bekleme ve 

belirsizliğin ruhsal belirtileri arttırdığı belirlenmiştir" şeklinde açıklanmaktadır. 

Türkiye'nin Güneydoğulunda çatışma bölgesinden gelen askerlerin yüzde 27.8' inde antisosyal 

kişilik (Vietnam Sendromu) en yüksek bulgu olarak tespit edilmiştir. Güneydoğu'daki çatışma 

bölgesinden gelerek psikolojik tedavi amacı ile başvuran hastaların yüzde 27.8' inde görülen 

antisosyal kişilik (Vietnam Sendromu) hastalığının yanı sıra, yüzde 16.6'sında konversiyon 

bozukluğu, yüzde 13.2'sinde anksiyete bozukluğu, yüzde 10.7' sinde travma sonrası stres bozukluğu, 

yüzde 8.8' inde şizofreni, yüzde 6.3'ünde majör depresif bozukluk, yüzde 5.9'unda da uyum 

bozukluğu tespit edilmiştir. Güneydoğu' dan sendrom nedeni ile başvuran askerlerden yüzde 43' ünün 

üste karşı saldırgan davranışlar sergilediğinin vurgulandığı araştırmada, çatışma bölgesinden gelen 

hastaların yüzde 16.6'sında konversiyon bozukluğu (Gerçekle ilgisi olmayan ve korkuya dayalı 

davranış sergileme) belirlenmiştir. 

Psikolojik travmanın meydana geldiği tarih itibarıyla, Güneydoğu'da görev yapan askerlerin 

yüzde 21.19'unun uykuya dalma güçlüğü çektiği, yüzde 18.61'inin çabuk sinirlenme ve öfke 

patlamaları gösterdiği, yüzde 14.14'ünün kendisini her an tetikte gibi hissettiği, yüzde 13.05'inin 

suçluluk duygusu hissettiği, yüzde 12.8'inin olayları hatırlatan durumlarda otonom belirtiler gördüğü, 

yüzde 12.78'inin düşüncelerini yoğunlaştırmada zorluk çektiği, yüzde 12.76'sının aşın irkilme tepkisi 
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gösterdiği, yüzde 11.18'inin olayı tekrar tekrar hatırladığı, yüzde 10.8'inin olayı sık sık rüyasında 
gördüğü, yüzde 10.54'ünün olayı hatırlatan durumlarda psikolojik sıkıntı çektiği, yüzde 10.3 Tinin 
olayı yeniden yaşıyormuş gibi hissettiği ve davrandığı, yüzde 10.23'ünün olayı hatırlatan ortamlardan 
uzaklaştığı, yüzde 10'unun etrafı ile eskisi gibi ilgilenmediği, yüzde 9.55'inin geleceğinin kalmadığı 
duygusuna kapıldığı, yüzde 9.26'sının insanlardan uzaklaştığı, yüzde 8.66'sının ise olayın en önemli 
bir bölümünü hatırlayamadıkları tespit edilmiştir. 

Yine Nadire Mater'in yazmış olduğu ve hakkında toplatma kararı verilen Mehmedin Kitabı, 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde askerlik yapmış kişilerin yaşamış olduğu travmayı ortaya 
koyan önemli diğer bir çalışmadır. 

Konu ile ilgili yapılmış araştırmalar, çatışmanın neden olduğu travmanın etkilerinin, travmayı 
doğrudan yaşayan kişiden başlayarak, kişinin ailesini, arkadaşlarını, yakınlarını ve giderek bütün 
toplumu etkileyen değişik boyutları ve sonuçlan karşısında yetersiz kalmaktadır. 

Bu nedenle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde askerlik hizmetini yapmış kişilerin görev 

başında yaşamış olduğu travma ve bu travmanın görev sonrası sivil yaşamlarına ve topluma 
etkilerinin araştırılması amacıyla Anayasa'nın 98, İçtüzüğün 104 ve 105' inci maddeleri gereğince 

Meclis araştırması açılmasını arz ederiz. 


