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I Ç I N D E K I L E R 

I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
II. - GELEN KÂĞITLAR 

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1. - Vefat eden Elazığ Milletvekili Ali Rıza Septioğlu'nun aziz hatırası 

önünde ve Amerika Birleşik Devletlerinde terörist saldırılarda yaşamını 
yitirenlerin anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulması 

2. - Genel Kurulu ziyaret eden Bulgaristan Tarım ve Ormancılık 
Bakanı Mehmet Dikme ve beraberindeki parlamento heyetine, Başkanlıkça 
"hoş geldiniz" denilmesi 

B) OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI 
1. - TBMM Başkanı Ömer İzgi'nin Amerika Birleşik Devletlerinin 11 

Eylül 2001 Salı günü insanlık tarihinin en ağır terör saldırılarına maruz kal
ması nedeniyle, Türkiye Büyük Millet Meclisinin tüm üyeleri adına, dos
tumuz ve müttefikimiz Amerikan Halkının büyük acısını yürekten paylaş
tığına ve Amerikan Ulusuna başsağlığı dilediğine ilişkin konuşması 
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C) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 32:34, 34:50 

1. - Dışişleri Bakanı İsmail Cem'in, Amerika Birleşik Devletlerinde 
vuku bulan terörist saldırılara ilişkin gündemdışı açıklaması ve SP Malatya 
Milletvekili Mehmet Recai Kutan, MHP Hatay Milletvekili Mehmet Şan
dır, ANAP Van Milletvekili Kâmran İnan, AKP Kayseri Milletvekili Ab
dullah Gül, DSP Ankara Milletvekili Aydın Tümen ve DYP Kahraman
maraş Milletvekili Mehmet Sağlam'ın da grupları adına konuşmaları 32:34, 34:50 

D) TEZKERELER VE ÖNERGELER 50:61 
1. - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının olağanüstü toplantıya 

çağrı tezkeresi (3/866) 50 
2. - Açık bulunan Ulaştırma Bakanlığına, İzmir Milletvekili Oktay 

Vural'ın atandığına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/867) 50 
3. - Açık bulunan Devlet Bakanlığına, Ankara Milletvekili Nejat Ar-

seven'in atandığına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/868) 50:51 

4. - İstifa eden ve istifası kabul edilen İsparta Milletvekili Erkan Mum-
cu'dan boşalan Turizm Bakanlığına, Gaziantep Milletvekili Mustafa 
Taşar'in atandığına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/869) 51 

5. - 4696 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun, Türkiye Büyük 
Millet Meclisince bir daha görüşülmek üzere geri gönderildiğine ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/870) 51:54 

6. - 4685 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri 
Genel Müdürlüğünün Yeniden Yapılandırılması ile Tütün ve Tütün Mamul
lerinin Üretimine, İç ve Dış Alım ve Satımına, 4046 sayılı Kanunda ve 233 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanunun, Türkiye Büyük Millet Meclisince bir daha görüşülmek üzere geri 
gönderildiğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/871) 54:58 

7. - Devlet Bakanı Abdulhalûk Mehmet Çay'ın, 13-16 Haziran 2001 
tarihlerinde Tiflis'te yapılan Türkiye- Gürcistan Karma Ekonomik Komis
yonu 3 üncü Dönem Toplantısına katılmak üzere bir heyetle birlikte Gürcis
tan'a yaptığı resmî ziyarete, Bursa Milletvekili Burhan Orhan'ın da iştirak 
etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/872) 58:59 

8. - Devlet Bakanı Faruk Bal'in, 6-8 Haziran 2001 tarihlerinde New 
York'ta yapılan Birleşmiş Milletler İstanbul + 5 Genel Kurul 25 inci Özel 
Oturumuna katılmak üzere bir heyetle birlikte 5-13 Haziran 2001 tarihleri 
arasında Amerika Birleşik Devletlerine yaptığı resmî ziyarete, Ankara Mil
letvekili Sedat Çevik ve İstanbul Milletvekili Ediz Hun'un da iştirak et
melerinin uygun görüldüğüne ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/873) 59 

9. - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan'in, Uluslararası 
Çalışma Örgütü (ILO)'nun, 3-22 Haziran 2001 tarihlerinde Cenevre'de 
yapılan 89 uncu Genel Konferansına katılmak üzere bir heyetle birlikte İs-
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viçre'ye yaptığı resmî ziyarete, Ankara Milletvekili Ali Işıklar, İstanbul 
Milletvekili Rıdvan Budak ve İstanbul Milletvekili A. Emre Kocaoğlu'nun da 
iştirak etmelerinin uygun görüldüğüne ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/874) 59:60 

10. -Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Zeki Çakan'ın, Bakü'de düzen
lenen 8 inci Uluslararası Hazar Petrol ve Gaz Sergi ve Konferansına katıl
mak ve görüşmelerde bulunmak üzere bir heyetle birlikte 4-7 Haziran 2001 
tarihleri arasında Azerbaycan'a yaptığı resmî ziyarete, İstanbul Milletvekili 
Şamil Ayrım'm da iştirak etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Başbakan
lık tezkeresi (3/875) 60 

11. - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı A. Mesut Yılmaz'ın, 
görüşmelerde bulunmak üzere bir heyetle birlikte 1 Haziran 2001 tarihinde 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine yaptığı resmî ziyarete, Denizli Millet
vekili Beyhan Aslan'ın da iştirak etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi (3/876) 60 

12. - Devlet Bakanı Rüştü Kâzım Yücelen'in, Türkiye Radyo-Televiz-
yon Kurumu Genel Müdürlüğünün Bakü'de kurduğu temsilciliğinin açılış 
törenine katılmak üzere 1-3 Haziran 2001 tarihleri arasında bir heyetle bir
likte Azerbaycan'a yaptığı resmî ziyarete, Bitlis Milletvekili Yahya Çevik, 
Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu, Edirne Milletvekili Ali Ahmet Ertürk, 
Hatay Milletvekili Hakkı Oğuz Aykut ve Hatay Milletvekili Mehmet Nuri 
Tarhan'ın da iştirak etmelerinin uygun görüldüğüne ilişkin Başbakanlık tez
keresi (3/877) 60:61 

13. - Tarım ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp'in, vaki davete 
icabetle Türkiye - Azerbaycan Tarım Yürütme Komitesi 2 nci Dönem Top
lantısına katılmak üzere bir heyetle birlikte 17-21 Temmuz 2001 tarihlerin
de Azerbaycan'a yaptığı resmî ziyarete, Giresun Milletvekili Mustafa Yaman, 
Kars Milletvekili Arslan Ay dar ve Samsun Milletvekili Ahmet Aydın'in da iş
tirak etmelerinin uygun görüldüğüne ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/878) 61 

IV. - SEÇİMLER 61 
A) BAŞKANLIK DİVANINDA AÇIK BULUNAN ÜYELİĞE SEÇİM 61:62 
1. - Başkanlık Divanında açık bulunan Başkanvekilliğine seçim 61:62 
B) KOMİSYONLARDA AÇİK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM 62 
1. - Anayasa Komisyonunda açık bulunan üyeliklere seçim 62 
V. - SORULAR VE CEVAPLAR 63 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 63:730 
1. - Aksaray Milletvekili Ramazan Toprak'in, bir gazetede yer alan İn-

terbank'la ilgili haberlere ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı 
Kemal Derviş'in cevabı (7/4219) 63:99 

2. - Adana Milletvekili Ali Gören'in, okullarda Danvin Teorisinin ders 
olarak okutulmasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin Bostan-
cıoğlu'nun cevabı (7/4272) 100:102 
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3. - İstanbul Milletvekili Hayri Kozakçıoğlu'nun, meslek lisesi 
mezunlarının fakültelere devam etmelerine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim 
Bakanı Metin Bostancıoğlu'nun cevabı (7/4274) 

4. - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, Yurtbank'ın eski sahibi 
ile ilgili iddialara ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk'ün 
cevabı (7/4276) 

5. - istanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, özel televizyon sahip
lerinin Radyo Televizyon Kanununun 29 uncu maddesini ihlal ettikleri id
dialarına ilişkin sorusu ve Sümer Oral'm cevabı (7/4277) 

6. - Amasya Milletvekili Ahmet İyimaya'nın, TBMM Muhafız ve 
Tören Tabur Komutanlığı ile Koruma Müdürlüğüne ilişkin sorusu ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Ömer İzgi'nin cevabı (7/4322) 

7. - Amasya Milletvekili Ahmet İyimaya'nın, TBMM Koruma Müdür
lüğünün görevlerine ve personeline ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanı Ömer İzgi'nin cevabı (7/4323) 

8. - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, pasaport ve nüfus cüz
danı gibi belgelerde bulundurulacak fotoğrafla ilgili genelgeye ilişkin Baş
bakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Rüştü Kâzım Yücelen'in cevabı 
(7/4326) 

9. - İstanbul Milletvekili Azmi Ateş'in, YÖK'ün Fatih Üniversitesi 
hakkındaki kararma ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin Bostan
cıoğlu'nun cevabı (7/4339) 

10. - Muş Milletvekili Sabahattin Yıldız'ın, Mersin'den Diyarbakır'a 
nakledilirken kaybolduğu ileri sürülen uçak yakıtına ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Devlet Bakanı Yılmaz Karakoyunlu'nun cevabı (7/4342) 

11. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Bankalar Kanunun
da yapılan değişikliklere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Kemal Derviş'in 
cevabı (7/4351) 

12. - Aksaray Milletvekili Ramazan Toprak'in, Pakistan otoyolu 
Projesi ile ilgili bazı iddialara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Kemal Der
viş'in cevabı (7/4353) 

13. - Konya Milletvekili Lütfı Yalman'ın, TRT Genel Müdür adaylığı 
için verilen dilekçenin kaybolduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Devlet Bakanı Yılmaz Karakoyunlu'nun cevabı (7/4358) 

14. - Konya Milletvekili Lütfı Yalman'ın, ETİBANK ile murakıp 
raporlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Orman Bakanı ve Devlet Bakanı 
vekili Nami Çağan'ın cevabı (7/4369) 

15. - Konya Milletvekili Lütfı Yalman'ın, 54 üncü Hükümet dönemin
de Başbakan tarafından Endonezya'ya yapılan ziyarete ilişkin sorusu ve 
Dışişleri Bakanı İsmail Cem'in yazılı cevabı (7/4372) 
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16. - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Türk Tabipler Birliği 
merkez konsey üyeleri hakkında açılan davaya ilişkin sorusu ve Adalet 
Bakanı Hikmet Sami Türk'ün cevabı (7/4376) 164:166 

17. - İstanbul Milletvekili Azmi Ateş'in, Irak ile yapılan sınır 
ticaretine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Tunca Toskay'ın 
cevabı (7/4378) 167:168 

18. - Aydın Milletvekili Sema Tutar Pişkinsüt'ün, TBMM İnsan Hak
larını İnceleme Komisyonunca hazırlanan rapora ve Bakanlıkça yapılan iş
lemlere ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk'ün cevabı 
(7/4380) 169:192 

19. - Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, iç ve dış borçlara iliş
kin Başbakandan sorusu ve Orman Bakanı ve Devlet Bakanı vekili Nami 
Çağan'm cevabı (7/4391) 193:196 

20. - İstanbul Milletvekili Emre Kocaoğlu'nun, jandarma teşkilâtının 
görev ve yetkilerine ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Rüştü 
Kâzım Yücelen'in cevabı (7/4393) 197:201 

21. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'in, 19 Mayıs Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesinde şantajla marşlar öğretildiği iddialarına ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Metin Bastancıoğlu'nun cevabı (7/4402) 201:203 

22. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Sabah Gazetesinin Emlak-
bahk'a olan kredi borcuna ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Kemal Derviş ve 
Orman Bakanı ve Devlet Bakanı vekili Nami Çağan'ın cevabı (7/4404) 203:207 

23. - Diyarbakır Milletvekili Sebgetullah Seydaoğlu'nun, Emniyet 
Genel Müdürlüğünün silah ithaline ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Rüştü 
Kâzım Yücelen'in cevabı (7/4409) 207:210 

24. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, Sümer Holding'in 
borçlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Yılmaz 
Karakoyunlu'nun cevabı (7/4410) 211:214 

25. - İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, Ziraat Bankası tarafından 
verilen kredilere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Kemal Derviş'in cevabı 
(7/4417) 215:218 

26. - Karabük Milletvekili Mustafa Eren'in, ölüm oruçlarına ve Şartlı 
Salıverme Yasasından faydalananlara ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Hik
met Sami Türk'ün cevabı (7/4419) 219:222 

27. -Karabük Milletvekili Mustafa Eren'in, KARDEMİR İhtisas güm
rükleri ve Filyas Liman Projesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet 
Bakanı Yılmaz Karakoyunlu'nun cevabı (7/4422) 223:224 

28. - İstanbul Milletvekili M. Murat Sökmenoğlu'nun, Ziraat Ban-
kası'nın bazı şubelerinin kapatılmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı H. Hüsamettin Özkan'ın cevabı (7/4424) 225:227 
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29. - Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya'nın, Tasarruf Mevduatı 
Sigorta Fonuna devredilen bankalar ile kamu bankalarının görev zararlarına 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Kemal Derviş'in cevabı (7/4425) 228:231 

30. - İstanbul Milletvekili Emre Kocaoğlu'nun , Siirt - Eruh Bayrakla 
Köyünde bir subayın cinayet işlediği iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu 
ve Millî Savunma Bakanı Sabahattin Çakmakoğlu'nun cevabı (7/4427) 232:234 

31. - Adana Milletvekili Ali Gören'in, ders kitaplarında "Bilinçli 
Tasarım" konusuna yer verilip verilmeyeceğine ilişkin sorusu ve Millî 
Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu'nun cevabı (7/4428) 235:236 

32. - Konya Milletvekili Lütfı Yalman'ın, TRT Genel Müdürünün bir 
yakınının Antalya Bölge Müdürlüğünde emekli olduktan sonra yeniden işe 
başladığı iddiasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Yılmaz Karakoyun-
lu'nun cevabı (7/4429) 237:238 

33. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, Şanlıurfa - Bozova - Kil-
lik Köyü Sakız ve Bozuk mevkilerinin Yaylak Projesi kapsamına alın
masına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Zeki Çakan'ın 
cevabı (7/4430) 239:241 

34. - Kayseri Milletvekili Abdullah Gül'ün, TRT personeline ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakanı Yılmaz Karakoyunlu'nun cevabı (7/4431) 242:243 

35. - Konya Milletvekili Teoman Rıza Güneri'nin, Eti Holding 
A.Ş.'nin özelleştirme kapsamından çıkarılmasına ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Devlet Bakanı Şükrü Sina Gürel'in cevabı (7/4432) 244:247 

36. - Konya Milletvekili Teoman Rıza Güneri'nin, Bayındır Holding'in 
Eti Soda AŞ'deki hisselerinin Vakıfbank'a devrine ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Devlet Bakanı Şükrü Sina Gürel'in cevabı (7/4433) 248:255 

37. - Afyon Milletvekili İsmet Attila'nın, vergi kanunlarında yeni 
düzenlemeler yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Maliye Bakanı Sümer Oral'ın cevabı (7/4434) 256:258 

38. - Yozgat Milletvekili Mehmet Çiçek'in; Marmaris'te kurulan baraj 
katı atık ve çöp arıtma tesisleri ihalesine, 

- Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın; Sayıştay'ın 2000 Malî Yılı 
Raporunda yer alan Ziraat Bankasının borç ve görev zararına, 

İlişkin Soruları ve Devlet Bakanı Kemal Derviş'in cevabı (7/4435,4439) 259:263 
39. - Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, Vakıflar Bankasının 

Romanya'daki bir bankaya verdiği krediye ilişkin sorusu ve Orman Bakanı 
ve Devlet Bakanı vekili Nami Çağan'ın ve Devlet Bakanı Kemal Derviş'in 
cevabı (7/4437) 264:268 

40. - Erzurum Milletvekili Fahrettin Kukaracı'nın, Manisa - Salihli'de 
meydana gelen tarihî eser kaçakçılığına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı 
Rüştü Kâzım Yücelen'in cevabı (7/4441) 269:270 
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41. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Batuk'un, Türk Telekom Genel 
Müdür Yardımcısı hakkındaki iddialara ve atamalara ilişkin sorusu ve Ulaş
tırma Bakanı Enis Öksüz'ün cevabı (7/4443) 271:275 

42. - Elazığ Milletvekili Mustafa Gül'ün; Tasarruf Mevduatı Sigorta 
Fonuna devredilen bankalara ve yöneticilerine ilişkin; 

- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın; Kamu bankalarının 
yönetim kurulu başkanlığına atanan bürokrata ve Emlakbank'ın batık kre
dilerine, 

İlişkin sorulan ve Devlet Bakanı Kemal Derviş'in cevabı (7/4444,4445) 276:282 

43. - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, İstanbul'daki (M) seri 
plakalı araçlara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Rüştü Kâzım Yücelen'in 
cevabı (7/4447) 283:284 

44. - Diyarbakır Milletvekili Osman Aslan'ın, Diyarbakır Devlet Hava 
Meydanları Bölge Müdürlüğüne ve Türk Hava Yolları şefliğine ilişkin 
sorusu ve Ulaştırma Bakanı Enis Öksüz'ün cevabı (7/4449) 285:286 

45. - Erzurum Milletvekili Fahrettin Kukaracı'nın, İğdır - Dilucu sınır 
kapısının kapatılacağı iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet 
Bakanı Tunca Toskay'ın cevabı (7/4451) 287:290 

46. - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, karakol ve hapis
hanelerde işkence yapıldığı iddialarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı 
Rüştü Kâzım Yücelen'in cevabı (7/4453) 291:296 

47. - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Doğu Karadeniz 
Projesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı Devlet Bahçeli'nin cevabı (7/4454) 297:300 

48. - Konya Milletvekili Teoman Rıza Güneri'nin, Eti Soda A. Ş. his
selerinin Vakıflar Bankasına satışına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Meh
met Keçeciler'in cevabı (7/4455) 301:302 

49. - Konya Milletvekili Teoman Rıza Güneri'nin, Eti Holding 
A.Ş.'nin özelleştirme çalışmalarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Yılmaz 
Karakoyunlu'nun cevabı (7/4456) 303:306 

50. - Afyon Milletvekili İsmet Attila'nın, Ziraat Bankası şubelerinin 
hangi kriterlere göre kapatıldığına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet 
Bakanı Kemal Derviş'in cevabı (7/4460) 307:310 

51. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Batuk'un; Ziraat Bankasının denet
lenmesi için açılan denetim ihalesine, 

- Hatay Milletvekili Mustafa Geçer'in; Çıkarılmak istenilen tütün 
yasası ile ilgili çalışmalara, 

İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Kemal Derviş'in cevabı (7/4461,4467) 311:315 
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52. - Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, Sinop'un 2000-2001 yılları 
vergi rekortmenlerine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Sümer Oral'm cevabı 
(7/4462) 

53. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, basında çıkan Irak toprak
larında Kürt devleti kurulduğu iddialarına ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı 
İsmail Cem'in cevabı (7/4465) 

54. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, bor madeni üretimine ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakanı Şükrü Sina Gürel'in cevabı (7/4466) 

55. - Hatay Milletvekili Metin Kalkan'm, Hatay-Belen-Sarımazı 
Mahallesindeki orman alanlarının imha edildiği iddiasına ilişkin sorusu ve 
Orman Bakanı Nami Çağan'ın cevabı (7/4469) 

56. - Sakarya Milletvekili Nezir Aydm'ın, fındık ekim alanlarına ve 
üretimine ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf 
Gökalp'in cevabı (7/4470) 

57. - Hatay Milletvekili Metin Kalkan'm, Danvin Teorisinin üniver
sitelerde okutulma nedenine ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Eğitim 
Bakanı Metin Bostancıoğlu'nun cevabı (7/4471) 

58. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Rum Patriğinin ülkemizde 
düzenlediği ayinlere ve faaliyetlerine ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı İs
mail Cem'in cevabı (7/4473) 

59. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, IMF'den alınan krediler ile iç 
ve dış borçlara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Kemal Derviş'in cevabı 
(7/4474) 

60. - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, Aydın Doğan'a ait Born 
Holding'in faaliyetlerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Kemal Derviş'in 
cevabı (7/4475) 

61. - Şanlıurfa Milletvekili Eyyüp Cenap Gülpınar'ın, Halk Bankasın
ca kullandırılan esnaf kredilerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Kemal 
Derviş'in cevabı (7/4476) 

62. - İstanbul Milletvekili Celal Adan'm, Arnavutluk-Makedonya ger
ginliğine ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı İsmail Cem'in cevabı (7/4479) 

63. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Ermeni asıllı bir kısım ABD 
vatandaşının Doğu ve Güneydoğu Anadoluya yaptıkları geziye ilişkin 
sorusu ve Dışişleri Bakanı İsmail Cem'in cevabı (7/4481) 

64. - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Sincan F tipi cezaevin
de işkence yapıldığı iddialarına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Hikmet 
Sami Türk'ün cevabı (7/4482) 

65. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Hacettepe Üniver
sitesinde görevli bir öğretim üyesinin televizyonda yaptığı açıklamaya iliş-
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kin Başbakandan sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu'nun 
cevabı (7/4483) 368:370 

66. - Trabzon Milletvekili Nail Çelebi'nin, bakanlık taşra teşkilâtların
da yapılan tayin ve atamalara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin 
Bostancıoğlu'nun cevabı (7/4484) 371:375 

67. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Yatağan Termik Santralı 
Bacagazı Arıtma Tesislerindeki arızalara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı Zeki Çakan'ın cevabı (7/4485) 376:377 

68. - Bursa Milletvekili Orhan Şen'in, Emekli Sandığı personeline ek 
ödeme verilip verilmediğine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Sümer Oral'ın 
cevabı (7/4486) 378:379 

69. - Gaziantep Milletvekili Mehmet Ay'ın, Gaziantep-Nizip'te Birecik 
Barajı inşaatı nedeniyle yapılan kamulaştırmalara ilişkin sorusu ve Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Zeki Çakan'ın cevabı (7/4487) 380:382 

70. - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, "Köye Dönüş Projesi" 
uygulanmasında vatandaşların karşılaştıkları sorunlara ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Yılmaz'ın cevabı (7/4488) 383:393 

71. - İstanbul Milletvekili Ali Coşkun'un, Sabiha Gökçen Havaalanına 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Ulaştırma Bakanı Enis Öksüz'ün cevabı 
(7/4489) 394:401 

72. - Hatay Milletvekili Metin Kalkan'm, Hatay'da meydana gelen sel 
felaketinden zarar görenlere yapılacak yardımlara ilişkin sorusu ve Sanayi 
ve Ticaret Bakanı Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun cevabı (7/4490) 401:403 

73. - Manisa Milletvekili Bülent Arınç'ın, Konya Belediyeler Bir
liğinin Antalya-Manavgat'ta düzenlediği hizmetiçi eğitim seminerine iliş
kin sorusu ve İçişleri Bakanı Rüştü Kâzım Yücelen'in cevabı (7/4491) 404:405 

74. - Hatay Milletvekili Metin Kalkan'm, Hatay'da sel felaketinden 
zarar gören tarım alanlarına ve çiftçilerin desteklenmesine ilişkin sorusu ve 
Tarım ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp'in cevabı (7/4492) 406:407 

75. - Hatay Milletvekili Metin Kalkan'm, yasama çalışmaları konusun
da IMF'ye taahhütte bulunulduğu iddialarına ilişkin sorusu ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanı Ömer İzgi'nin cevabı (7/4493) 408 

76. - Hatay Milletvekili Metin Kalkan'm, Hatay İlindeki sel felaketin
de zarar gören tütün üreticilerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Yılmaz 
Karakoyunlu'nun cevabı (7/4494) 409:410 

77. - Hatay Milletvekili Metin Kalkan'm, Hatay İlinde meydana gelen 
sel felaketinde mağdur olan çiftçilerin borçlarına ilişkin sorusu ve Devlet 
Bakanı Kemal Derviş'in cevabı (7/4495) 411:413 

78. - Ankara Milletvekili Eyyüp Sanay'ın; 
Kamu bankalarının görev zararlarına, 
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İşsizlik sorununa, 

Ekonomik programın istihdama etkilerine, 
Kamu çalışanlarının ücretlerinin iyileştirilmesine, 
İthalatın azaltılması yönünde çalışma yapılıp yapılmadığına, 
İlişkin sorulan ve Orman Bakanı ve Devlet Bakanı Vekili Nami 

Çağan'ın cevabı (7/4496, 4497, 4498, 4499, 4500) 414:428 

79. - Gaziantep Milletvekili İbrahim Konukoğlu'nun, Gaziantep'te 
Birecik Barajı inşaatı için kamulaştırılan arazilerin bedellerine ilişkin 
sorusu Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Zeki Çakan'ın cevabı (7/4501) 428:430 

80. - Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün, özelleştirme 
nedeniyle işten çıkarılan işçilerin kamu kurum ve kuruluşlarında işe alınıp 
alınmayacaklarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Yılmaz 
Karakoyunlu'nun cevabı (7/4502) 430:432 

81. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın; 

Gelir dağılımına, 

- Hatay Milletvekili Metin Kalkan'ın; 

IMF'ye verilen niyet mektubu ve IMF politikalarının uygulanmasına, 
İlişkin Başbakandan soruları ve Devlet Bakanı Kemal Derviş'in cevabı 

(7/4503,4512) 432:437 
82. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, iç ve dış borca ilişkin sorusu 

ve Orman Bakanı ve Devlet Bakanı Vekili Nami Çağan'ın cevabı (7/4504) 438:444 

83. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, nükleer atıkların boğazlardan 
geçişine ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı İsmail Cem'in cevabı (7/4505) 445:447 

84. - Adana Milletvekili Ali Gören'in, Adana Havaalanında yapılacak 
uçak seferlerine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Enis Öksüz'ün cevabı 
(7/4506) 448:450 

85. - Adana Milletvekili Ali Gören'in, SSK prim tabanının yükseltil
mesiyle yaşanan sıkıntılara ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Yaşar Okuyan'ın cevabı (7/4507) 450:452 

86. - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Tunceli Belediyesince 
Toplu Konut yapmak için araziye ilişkin Başbakandan sorusu ve Orman 
Bakanı Nami Çağan'ın cevabı (7/4509) 453:454 

87. - Konya Milletvekili Özkan Öksüz'ün, Konya İli sınırları içerisin
de alçak irtifa uçuş bölgesi oluşturulacağı iddialarına ilişkin sorusu ve Mil
lî Savunma Bakanı Sabahattin Çakmakoğlu'nun cevabı (7/4510) 455:458 

88. - Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya TÜGSAŞ'a 
yatırım yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Devlet Bahçeli'nin cevabı (7/4511) 459:461 
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89. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, uranyum madeninin 
İncirlik Üssüne getirilerek işlendiği iddiasına ilişkin sorusu ve Millî Savun
ma Bakanı Sabahattin Çakmakoğlu'nun cevabı (7/4514) 

90. - Sakarya Milletvekili Nezir Aydın'ın, özürlülere verilen kimlik 
kartına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Şuayip Üşenmez'in cevabı (7/4515) 

91. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın, İMKB Başkanına ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Orman Bakanı ve Devlet Bakanı Vekili Nami 
Çağan'm cevabı (7/4516) 

92. - Ankara Milletvekili Uluç Gürkan'ın, Ziraat Bankası Matbaasının 
tasfiyesine ilişkin sorusu ve Orman Bakanı ve Devlet Bakanı Vekili Nami 
Çağan'm cevabı (7/4517) 

93. - Şanlıurfa Milletvekili Zülfikar İzol'un, kapatılan Şanlıurfa Halk 
Bankası Bölge Müdürlüğünün yerine merkez şube açılıp açılmayacağına 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Kemal Derviş'in cevabı 
(7/4518) 

94. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, GAP projesinin ne 
zaman tamamlanacağına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı 
Mustafa Yılmaz'ın cevabı (7/4519) 

95. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, Akhisar Sigara Fab
rikasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Yılmaz Karakoyunlu'nun cevabı 
(7/4520) 

96. - Zonguldak Milletvekili Tahsin Boray Baycık'ın, profesyonel ve 
ağır vasıta ehliyetli sürücülere ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanı Yaşar Okuyan'ın cevabı (7/4521) 

97. - Çanakkale Milletvekili Nevfel Şahin'in, İçişleri Bakanının değiş
tirilmesi hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı 
Rüştü Kazım Yücelen'in cevabı (7/4522) 

98. - Samsun Milletvekili Vedat Çınaroğlu'nun, Samsun-Alaçam 75 
inci Yıl Pansiyonlu İlköğretim Okulu yöneticilerine ilişkin sorusu ve Millî 
Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu'nun cevabı (7/4523) 

99. - Denizli Milletvekili Mehmet Kocabatmaz'ın, 2000-2001 yılında 
belediyelere aktarılan ödeneklere ve Denizli-Kızılcabölük yoluna ilişkin 
sorusu ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu'nun cevabı (7/4524) 

100. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Kocaeli İnkılap 
Lisesinde bir memurun imam-hatip lisesi mezunu olduğu için görevine son 
verildiği iddiasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğ
lu'nun cevabı (7/4526) 

101. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, sigara ve tütün ithalatına ve 
üretimine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Yılmaz Karakoyunlu'nun cevabı 
(7/4527) 
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102. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, SSK primlerinin artırıl
masına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar 
Okuyan'ın cevabı (7/4528) 517:519 

103. - Konya Milletvekili Özkan Öksüz'ün, Konya'da alçak irtifa uçuş 
bölgesi ve taklidi savaş alanı oluşturulmasının çevreye etkilerine ilişkin 
sorusu ve Çevre Bakanı Fevzi Aytekin'in cevabı (7/4529) 520:522 

104. - Osmaniye Milletvekili Şükrü Ünal'ın, İnönü Üniversitesi Daren
de İlahiyat Fakültesinin 2001 ÖSS kılavuzundan çıkarıldığı iddialarına iliş
kin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu'nun cevabı (7/4530) 522:523 

105. - Ankara Milletvekili Saffet Ankan Bedük'ün, PETKİM ve TÜP-
RAŞ'a yapılan personel alımlarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Yılmaz 
Karakoyunlu'nun cevabı (7/4531) 524:526 

106. - Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, Konya-Cihanbeyli ve 
Karapınar bölgesinde Türkiye-İsrail ve ABD'nin ortak eğitim uçuşu 
yapacakları iddialarına ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı Sabahattin 
Çakmakoğlu'nun cevabı (7/4532) 527:530 

107. -Aksaray Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, Abdullah Öcalan 
hakkındaki idam kararıyla ilgili ABD basınında çıkan haberlere ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk'ün cevabı (7/4533) 531:533 

108. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, demir-çelik üretimine, 
ihracat ve ithalatına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısı A. Mesut Yılmaz'ın cevabı (7/4534) 533:537 

109. - Aksaray Milletvekili Ramazan Toprak'ın, Mavi Akım Projesine 
ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı İsmail Cem'in cevabı (7/4535) 538:541 

110. - Adıyaman Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın, bir 
gazetede yer alan Güneydoğudaki Süryani köylerinin ziyarete kapatıldığı 
haberine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Rüştü Kazım Yücelen'in cevabı 
(7/4536) 541:543 

111 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, egzoz gazı emisyon 
ölçümleri karşılığı toplanan paralara ve kullanım yerlerine ilişkin sorusu ve 
Bayındırlık ve İskân Bakanı Koray Aydın'ın cevabı (7/4537) 543:548 

112. - Mardin Milletvekili Metin Musaoğlu'nun, bor madeni üretimine 
ve Eti Holding'e ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Şükrü Sina 
Gürel'in cevabı (7/4539) 548:552 

113. - İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, İstanbul Bayrampaşa 
Cezaevinin yerinin değiştirilmesine ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Hikmet 
Sami Türk'ün cevabı (7/4540) 553:555 

114. - Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nm, Kazakistan Türk 
Büyükelçiliğinin, davetli olarak ziyarette bulunan bir heyetle ilgilenmediği 
iddiasına ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı İsmail Cem'in cevabı (7/4541) 556:558 
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115. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan-Kemah İl
çesine bağlı köylerin yol sorunlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet 
Bakanı Mustafa Yılmaz'ın cevabı (7/4542) 558:559 

116. - Afyon Milletvekili Sait Açba'nın, Ziraat Bankası tarafından 
verilen hayvancılık kredilerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet 
Bakanı Kemal Derviş'in cevabı (7/4543) 560:562 

117. - Ankara Milletvekili M.Zeki Çelik'in; 

Kamu Bankaları Yönetim Kurulu Başkanlığına getirilen iddialara, 

- Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün; 

Halk Bankasından ihracat döviz kredisi alanlara, 
İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Kemal Derviş'in cevabı (7/4544, 

4556) 563:571 

118. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, A.O.Ç. tarafından satılan ve 
kiraya verilen arazilere ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Hüsnü 
Yusuf Gökalp'in cevabı (7/4545) 572:580 

119. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, parti yönetim kurulu 
toplantılarına çağrıldığı iddia edilen bürokratlara ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Devlet Bakanı Recep Önal'ın cevabı (7/4546) 5gl :5g4 

120. - İstanbul Milletvekili Bozkurt Yaşar Öztürk'ün, ilköğretim okul 
müdürlerinin tayinlerine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin Bos-
tancıoğlu'nun cevabı (7/4547) 584:586 

121. - İstanbul Milletvekili Bozkurt Yaşar Öztürk'ün, Türk Ticaret 
Bankasının kapatılmasının nedenlerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı 
Kemal Derviş'in cevabı (7/4548) 586:588 

122. - İstanbul Milletvekili Ali Coşkun'un, Millî Eğitim Bakanlığın
dan onay alan bir yardımcı ders kitabına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim 
Bakanı Metin Bostancıoğlu'nun cevabı (7/4549) 588:591 

123. - İstanbul Milletvekili Ali Coşkun'un, hazinenin gerçekleştirdiği 
iç borç takasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Kemal Der
viş'in cevabı (7/4550) 591:600 

124. -Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün, vazife malulleri ve 
şehitleri emeklilik işlemlerine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Rüştü Kâzım 
Yücelen'in cevabı (7/4553) 601:602 

125. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Ahmed Andiçen Kanser ve 
Araştırma Merkezi Hastanesine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Osman 
Durmuş'un cevabı (7/4554) 603:608 

126. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, yardımcı doçentlerin ter
lilerine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu'nun 
cevabı(7/4555) 609:610 
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127. -İstanbul Milletvekili Ali Coşkun'un, basın kuruluşlarının temsil
ciliklerine tahsis edilen yerlere ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanı Ömer İzgi'nin cevabı (7/4557) 

128. - Manisa Milletvekili Rıza Akçalı'nın, Kabotaj Bayramına ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Ramazan Mirzaoğlu'nun cevabı 
(7/4558) 

129. - Nevşehir Milletvekili Mükremin Taşkın'ın, özelleştirilen 
kuruluşlara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Yılmaz Karakoyunlu'nun 
cevabı(7/4559) 

130. - Bursa Milletvekili Oğuz Tezmen'in, kamu kurum ve kuruluş
larında taşeron aracılığıyla çalıştırılan işçilere ilişkin Başbakandan sorusu 
ve Devlet Bakanı Recep Ünal'ın cevabı (7/4560) 

131. - Manisa Milletvekili Rıza Akçalı'nın, borçlu bankalara ve yurtdışı 
kredilerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Kemal Derviş'in cevabı (7/4561) 

132. - Adana Milletvekili Ali Gören'in, ekonomik kriz öncesi ve son
rasında yaşanan intihar olaylarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Rüştü 
Kâzım Yücelen'in cevabı (7/4562) 

133. - Manisa Milletvekili Bülent Arınç'm, Sümer Holding İzmir Bas
ma Sanayiinde işçilere süresiz izin verilmesine ilişkin Başbakandan sorusu 
ve Devlet Bakanı Yılmaz Karakoyunlu'nun cevabı (7/4563) 

134. - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Türkiye'ye gelen 
yabancı ülke heyetlerinin bazı sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmelerinin 
engellendiği iddiasına ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı İsmail Cem'in 
cevabı (7/4564) 

135. - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, işkence olaylarına 
ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Rüştü Kâzım Yücelen'in cevabı (7/4565) 

136. - Afyon Milletvekili İsmet Attila'nın, Afyon-Evciler İlçesi Gök
çek Kasabasının dijital telefon santralı sorununa ilişkin sorusu ve Sanayi ve 
Ticaret Bakanı Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun cevabı (7/4566) 

137. - Afyon Milletvekili İsmet Attila'nın, Afyon Evciler İlçesi Gök
çek Kasabasının doktor ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Osman 
Durmuş'un cevabı (7/4567) 

138. - Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'ın, İstanbul'da misafir
hane olarak kullanılan saray ve köşkler hakkındaki iddialara ilişkin sorusu 
ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Ömer İzgi'nin cevabı (7/4568) 

139. -Afyon Milletvekili Sait Açba'nın, kapatılan FP'den Hazineye in
tikal eden nakit paraya ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Sümer Oral'ın 
cevabı (7/4569) 

140. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, sanayi atıklarının it
haline izin verilip verilmeyeceğine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Tunca 
Toskay'ın cevabı (7/4570) 
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Savfa 

141. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nm, sanayi atıklarının Es
kişehir civarında depolanacağı iddialarına ilişkin sorusu ve Çevre Bakanı 
Fevzi Aytekin'in cevabı (7/4571) 684:687 

142. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nm, köprü ve otoyol ücret
lerine yapılan zamma ilişkin Başbakandan sorusu ve Bayındırlık ve İskân 
Bakanı Koray Aydın'ın cevabı (7/4572) 688:691 

143. - Aksaray Milletvekili Ramazan Toprak'ın, Tuz Gölü havzası 
içinde kalan arazilere ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Sümer 
Oral'ın cevabı (7/4573) 692:694 

144. - Ankara Milletvekili M.Zeki Çelik'in, Ankara-Seyranbağları 
Lisesindeki ÖSS sınavı sırasında meydana geldiği iddia edilen olumsuz 
gelişmelere ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu'nun 
cevabı(7/4574) 695:696 

145. - İstanbul Milletvekili Yücel Erdener'in, Ankara valiliğince satın 
alınan anlı kovanlara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Rüştü Kâzım 
Yücelen'in cevabı (7/4575) 697:700 

146. - İstanbul Milletvekili Yücel Erdener'in, Ankara İl Özel İdaresi 
tarafından yapılan anlı kovan alımlarına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyiş-
leri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp'in cevabı (7/4576) 701:706 

147. - Erzurum Milletvekili Aslan Polat'ın, inşaatı tamamlanan ve 
yapımı devam eden derslik projesine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı 
Metin Bostancıoğlu'nun cevabı (7/4577) 707:709 

148. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, köprü ve otoyol üc
retlerine yapılan zamma ilişkin Başbakandan sorusu ve Bayındırlık ve İs
kân Bakanı Koray Aydın'ın cevabı (7/4578) 710:713 

149. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçmbayır'ın, Mudanya İlçesinde 
kıyı kenar çizgilerinin hukuka aykırı olarak belirlendiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Rüştü Kâzım Yücelen'in cevabı (7/4579) 714:715 

150. - Aksaray Milletvekili Ramazan Toprak'ın, takas ihalesine ve 
basında yer alan bazı iddialara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Kemal Der-
viş'in cevabı (7/4581) 716:723 

151. - İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin'in, İstanbul-Ambarlı'da 
LPG dolum ve depolama tesisi kurmak için bir firmaya izin verilmesine 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Koray Aydın'ın 
cevabı(7/4582) 724:728 

152. - İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin'in, Beykoz Deri ve 
Kundura Fabrikası ile Bakırköy Sümerbank Hazır Giyim Fabrikası çalışan
larına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Yılmaz Karakoyun-
lu'nun cevabı (7/4583) 729:730 

© 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 14.00'te açılarak üç oturum yaptı. 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmındaki 
sıralamanın ve Genel Kurulun çalışma süresinin yeniden düzenlenmesine ilişkin DSP, MHP ve 
ANAP Gruplarının müşterek önerisinin, 

Diyarbakır, Hakkâri, Şırnak ve Tunceli tilerinde devam etmekte olan olağanüstü halin 
30.7.2001 günü saat 17.00'den geçerli olmak üzere 4 ay süreyle uzatılmasına ilişkin Başbakanlık 
tezkeresinin, 

Yapılan görüşmelerden sonra, kabul edildikleri açıklandı. 

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

TBMM İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifleri ve Anayasa Komisyonu 
Raporunun (2/94, 2/232, 2/286, 2/307, 2/310, 2/311, 2/325, 2/442, 2/449) (S.Sayısı: 527) görüş
meleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin Komisyon raporu henüz hazırlanmadığından; 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilâtı Hakkında 189 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnameye İlişkin Kanun Tasarısının (1/53) (S.Sayısı: 433), 

Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilatının Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Karar
namelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 618 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye İlişkin 
Kanun Tasarısının (1/755, 1/689, 2/699) (S.Sayısı: 666), 

Türkiye İş Kurumunun Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılması Hakkında 617 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye İlişkin Kanun 
Tasarısının (1/754, 1/692) (S.Sayısı: 675), 

Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, Tarım
da Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hük
münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 619 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile Aynı Mahiyetteki Kanun Tasarısının (1/756, 1/691) (S.Sayısı: 676), 

Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığının Kurulması ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 616 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sos
yal Sigortalar Kurumu Kanunu Tasarısının (1/753, 1/690) (S.Sayısı: 685), 

Görüşmeleri, komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından; 
Ertelendi. 

Yüksek Öğretim Kanunu, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu, İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 
Millî Eğitim Temel Kanunu, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu, Millî Eğitim Bakanlığının Teş
kilât ve Görevleri Hakkında Kanun ile 24.3.1988 Tarihli ve 3418 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapıl
ması ve Bazı Kâğıt ve İşlemlerden Eğitime Katkı Payı Alınması Hakkında Kanun ile Millî Eğitim 
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısının (1/841, 2/757) (S.Sayısı: 711) görüşmeleri tamamlanarak, 

Yurt Dışına Çıkışlardan Harç Alınması ve 4481 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Tasarısının (1/885) (S. Sayısı: 734), 

Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının (1/884) (S. Sayısı: 733), 

Görüşmelerden sonra, 
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Yapılan açık oylamalar sonucunda; 

Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun Tasarısının 
(1/801) (S.Sayısı: 688), 

Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısının (1/880) (S.Sayısı: 731) 

Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun, 3 Mart 1340 (1924) Tarihli ve 431 
Sayılı Kanunla Hazineye Kalan Taşınmaz Mallardan Bazılannın Zilyedlerine Devri Hakkında 
Kanun ile Mülga 2613 ve 766 Sayılı Kanunlarla Hazine Adına Tescil Edilen Miktar Fazlalıklarının 
İlgililerine Devrine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının (1/718, 2/264, 
2/377) (S. Sayısı: 707), 

Yapı Denetimi Hakkında Kanun Tasarısının (1/883) (S. Sayısı: 732), 
Yapılan görüşmelerden sonra; 

Kabul edildikleri ve kanunlaştıkları açıklandı. 

Anayasa ve İçtüzük gereği, 1 Ekim 2001 Pazartesi günü saat 15.00'te toplanmak üzere, bir
leşime 21.14'te son verildi. 

Ali Ilıksoy 
Başkanvekili 

Cahit Savaş Yazıcı 
İstanbul 

Kâtip Üye 

Melda Bayer 
Ankara 

Kâtip Üye 

Hüseyin Çelik 
Van 

Kâtip Üye 
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No.: 176 
II. - GELEN KÂĞITLAR 

17.9.2001 PAZARTESİ 
Cumhurbaşkanınca Geri Gönderilen Kanunlar 

1. - Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair 4696 Sayılı Kanun ve Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gön
derme Tezkeresi (1/887) (Anayasa ve Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.7.2001) 

2. - Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Yeniden Yapılan
dırılması ile Tütün ve Tütün Mamullerinin Üretimine, İç ve Dış Alım ve Satımına, 4046 Sayılı 
Kanunda ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 4685 Sayılı 
Kanun ve Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/888) 
(Anayasa ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.7.2001) 

Kanun Hükmünde Kararname 

1. - Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Mali ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler ile Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname (1/889) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.7.2001) 

Tasarılar 
1. -Tehlikeli Atıkların Sınırötesi Taşınımının ve Bertaraf Edilmesinin Kontrolüne İlişkin Basel 

Sözleşmesine Getirilen Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
(1/890) (Çevre ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.7.2001) 

2. - Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Kuruluşu Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/891) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 
3.7.2001) 

3. - "Ticaret ve Sanayi Odaları", "Ticaret Odaları", "Sanayi Odaları", "Deniz Ticaret Odaları", 
"Ticaret Borsaları" ve "Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği" 
Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı (1/892) (Sanayi, Ticaret, Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.7.2001) 

4. - Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı (1/893) 
(Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.7.2001) 

5. - Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye Ek Çocukların Silahlı Çatışmalara Dahil Olmaları 
Konusundaki İhtiyari Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 
(1/894) (Millî Savunma ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.7.2001) 

6. - Hukuki veya Ticari Konularda Yabancı Ülkelerde Delil Sağlanması Hakkında Sözleş
menin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/895) (Adalet ve Dışişleri 
Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.7.2001) 

7. - Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesine İlişkin İhtiyari 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/896) (Sağlık, Aile, 
Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.7.2001) 

8.-190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvel
lerin Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne Ait Bölümünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı (1/897) (Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkan
lığa geliş tarihi: 17.7.2001) 
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9. - Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/898) (Plan ve Bütçe 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.7.2001) 

10. - Merkezi İdareyle Mahalli İdareler Arasında Görev Bölüşümü ve Hizmet İlişkilerinin 
Esasları ile Mahalli İdarelerle İlgili Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
(1/899) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.7.2001) 

1 1 . - 2000 Mali Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı (1/900) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 31.7.2001) 

12. - 2000 Mali Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı (1/901) (Plan ve Büt
çe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.7.2001) 

13. - Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Azerbaycan Doğal Gazının 
Türkiye Cumhuriyetine Sevkiyatına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı (1/902) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri 
Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.8.2001) 

14. - Türkiye Cumhuriyeti ve Hollanda Krallığı Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/903) (Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.8.2001) 

15. - Gelir Vergisi Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı (1/904) 
(Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.8.2001) 

16. - Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Teşkilât ve Görevleri Hakkında 
Kanun Tasarısı (1/905) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 5.9.2001) 

17. - Endüstri Bölgeleri Kanunu Tasarısı (1/906) (Plan ve Bütçe ve Sanayi, Ticaret, Enerji, 
Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.9.2001) 

Teklifler 
1. - Aydın Milletvekili Bekir Ongun'un; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik 

Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/794) (İçişleri Komisyonuna) (Başkan
lığa geliş tarihi: 3.7.2001) 

2. - Bursa Milletvekili Ali Arabacı'nın; Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi (2/795) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 3.7.2001) 

3. - Bursa Milletvekili Ali Arabacı'nın; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi (2/796) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 6.7.2001) 

4. - Tokat Milletvekili M. Ergün Dağcıoğlu ve 6 Arkadaşının; Tokat İlinde Baydarlı Adı ile Bir 
İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/797) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 10.7.2001) 

5. - Balıkesir Milletvekili Mustafa Güven Karahan ve 2 Arkadaşının; Sağlık Bakanlığı 
Çalışanları Kanunu Teklifi (2/798) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komis
yonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.7.2001) 

6. - Bursa Milletvekili Ali Arabacı'nın; Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Teklifi (2/799) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.7.2001) 
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7. - Aydın Milletvekili Bekir Ongun'un; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Teklifi (2/800) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.7.2001) 

8. - İçel Milletvekili Akif Serin'in; Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi (2/801) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.7.2001) 

9. - Van Milletvekili Fethullah Erbaş'ın; 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 2 nci 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/802) (Millî, Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.8.2001) 

10. - Demokratik Sol Parti Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Bülent Ecevit, Milliyetçi 
Hareket Partisi Genel Başkanı Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli, Anavatan Partisi Genel Baş
kanı Rize Milletvekili Mesut Yılmaz ile 288 Milletvekilinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/803) (Anayasa Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 6.9.2001) 

11. - Konya Milletvekili Mustafa Sait Gönen ve 6 Arkadaşının; Yükseköğretim Kurumları 
Teşkilâtı Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi (2/804) (Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyon
larına) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.8.2001) 

12. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın; Devlet Yardımlarının İzlenmesi ve Denetlenmesi 
Hakkında Kanun Teklifi (2/805) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve 
Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.9.2001) 

Tezkereler 
1. - Siirt Milletvekili Takiddin Yarayan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 

Başbakanlık Tezkeresi (3/859) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.7.2001) 

2. - Samsun Milletvekili Ahmet Demircan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi (3/860) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.7.2001) 

3. - Muhsin ERBAŞ, Harun GÜLBAŞ, Bekir ÇINAR, Erol SARIKAYA, Ahmet Turan KILIÇ, 
Kenan KALE, Harun YILDIZ, Zafer YELOK, Yunis KARATAŞ, Halil İbrahim DÜZBİÇER, Ömer 
Faruk GEZ, Ahmet OFLAZ, Ekrem KURT, Erkan ÇETİNTAŞ, Faruk SARIKAYA, Hayrettin GÜL, 
Harun KAVAK, Süleyman TOKSUN, Hayreddin YEĞİN, Mehmet YILMAZ, Adem KOZU, Mus
tafa Uğur YARAŞ, Faruk BELKAVLİ, Ömer DEMİR, Alim ÖZHAN, İbrahim DURAN, Etem 
CEYLAN, Vahit KAYNAR, Turan KAYA, Cafer Tayyar SOYKÖK ve Faruk CEYLAN Hakların
daki ölüm Cezalarının Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/861) (Adalet Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.8.2001) 

4. ̂ -Antalya Milletvekili Ahmet Sancar Sayın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi (3/862) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.8.2001) 

5. - Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırıl
ması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/863) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.8.2001) 

6. - Sakarya Milletvekili Ersin Taranoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi (3/864) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Kar
ma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.8.2001) 
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7. - Sayıştay'da boş bulunan birinci başkan seçimi için; 832 sayılı Sayıştay Kanununun değişik 
5 inci ve Ek 8 inci Maddeleri gereğince yapılacak seçime dair Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığı ve Sayıştay Başkanlığı Tezkereleri (3/865) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 8.6.2001) 

Sözlü Soru Önergeleri 

1. - Muğla Milletvekili Nazif Topaloğlu'nun, Muğla-Milas'a SSK hastanesi açılıp açıl
mayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1561) (Başkan
lığa geliş tarihi: 6.7.2001) 

2. - Bursa Milletvekili Teoman Özalp'in, doğalgaza yapılan zamlara ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1562) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.7.2001) 

3. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, güney ve güneydoğu sınırında mayından arın
dırılacak arazi ve kullanımına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1563) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 1.8.2001) 

4. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun-Vezirköprü-Kunduz Yaylası şenlik
lerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Devlet Bahçeli) sözlü soru önergesi 
(6/1564) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.8.2001) 

5. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, SSK'ca kiralanan Ankara-Sıhhıye semtindeki 
hizmet binasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1565) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 13.8.2001) 

6. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, enerji sektöründeki işletme hakkı devir anlaş-
malarındaki KDV oranının düşürülmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1566) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 18.8.2001) 

7. - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, İSKİ tarafından gerçekleştirilen temiz su şebeke 
çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1567) (Başkanlığa geliş tarihi: 
17.8.2001) 

8. - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, İstanbul Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilen 
ağaçlandırma çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1568) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 20.8.2001) 

9. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, İşsizlik Sigortası Fonunun gelirlerine ilişkin Çalış
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1569) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.8.2001) 

10. -Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Şubat krizinden önce Merkez Bankasından döviz al
dığı iddia edilen bazı bankalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1570) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 29.8.2001) 

1 1 . - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Bayındırlık ve İskân Bakanlığında başlatılan soruş
turmaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1571) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.8.2001) 

12. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Koray Aydın ve 
ailesine ait ticari işletmeye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1572) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 4.9.2001) 

13. - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, Ankara Ticaret Odası'nı ziyareti sırasında 
yaptığı açıklamaya ilişkin Devlet Bakanından (Kemal Derviş) sözlü soru önergesi (6/1573) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 11.9.2001) 
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14. - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinin açmış olduğu 
uzman yardımcılığı sınavına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (A. Mesut Yılmaz) 
sözlü soru önergesi (6/1574) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.9.2001) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. - Çanakkale Milletvekili Nevfel Şahin'in, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen ban

kaların satışına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4585) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2001) 
2. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın, İstanbul-Kanlıca'da yapılan radar istasyonu in

şaatına ilişkin Devlet Bakanından (Ramazan Mirzaoğlu) yazılı soru önergesi (7/4586) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 2.7.2001) 

3. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, M-60 tank ihalesine ilişkin Millî Savunma Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/4587) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2001) 

4. - Manisa Milletvekili Bülent Arınç'ın, Kütahya-Tavşanlı İlçesine bağlı bazı köylerde T.K.İ. 
Garp Linyitleri İşletmesince gerçekleştirilen kamulaştırmaya ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/4588) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2001) 

5. - İstanbul Milletvekili Azmi Ateş'in, ÇİNKUR Üretim Tesisine ilişkin Devlet Bakanından 
(Yılmaz Karakoyunlu) yazılı soru önergesi (7/4589) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.7.2001) 

6. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, ABD'ye Green Card'la iltica edenlere ilişkin Dışişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/4590) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.7.2001) 

7. - Aydın Milletvekili Bekir Ongun'un, Özelleştirme İdaresine bağlı kurumların yönetim 
kurullarına yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından (Yılmaz Karakoyunlu) yazılı soru önergesi 
(7/4591) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.7.2001) 

8. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, yasama faaliyetlerine ilişkin Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/4592) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.7.2001) 

9. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Ankara-Samsun bölünmüş yol yapım çalış
malarına, köprü ve otoyol zamlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/4593) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.7.2001) 

10. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, yurt dışına kaçan bir iş adamı hakkındaki id
dialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4594) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.7.2001) 

11. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun-Sarp arası bölünmüş yol projesine iliş
kin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/4595) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.7.2001) 

12. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun-Sinop arası bölünmüş yol projesine iliş
kin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/4596) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.7.2001) 

13. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Mavi Akım projesine ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4597) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.7.2001) 

14. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, ekonomik program çerçevesinde satılan araç ve 
sosyal tesislere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4598) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.7.2001) 

15. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, ekonomik tedbirler paketinin uygulanmasın
da kamu araçlarıyla ilgili olarak alınan kararlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4599) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 4.7.2001) 

16. - Çanakkale Milletvekili Nevfel Şahin'in, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen 
bankalara ilişkin Devlet Bakanından (Kemal Derviş) yazılı soru önergesi (7/4600) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 4.7.2001) 
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17. - İstanbul Milletvekili Azmi Ateş'in, ülkemizin tanıtımında emeği geçenlere resmî statü 
kazandırmaya yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/4601) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.7.2001) 

18. - İstanbul Milletvekili Azmi Ateş'in, ÇİNKUR 'a ilişkin Devlet Bakanından (Yılmaz 
Karakoyunlu) yazılı soru önergesi (7/4602) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.7.2001) 

19. - Zonguldak Milletvekili Ömer Üstünkol'un, Zonguldak Valisi hakkında basında çıkan haber
lere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4603) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.7.2001) 

20. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Devlet Bakanı Kemal Derviş'e ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/4604) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.7.2001) 

21. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 
1997/14 sayılı genelgesine ilişkin Devlet Bakanından (Şuayip Üşenmez) yazılı soru önergesi 
(7/4605) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.7.2001) 

22. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, maden rezervlerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/4606) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.7.2001) 

23. - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, Bayındırbank'a Vakıfbank'tan usulsüz kredi kullandırıl
dığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4607) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.7.2001) 

24. - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, borsada büyük kârlar sağlamak için bazı kişilerin 
asılsız haberler çıkardığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4608) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 12.7.2001) 

25. - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, Türkiye-İsrail yakınlaşması ile ilgili iddialara iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4609) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.7.2001) 

26. - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen ban
kalara ve zararlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4610) (Başkanlığa geliş tarihi: 
12.7.2001) 

27. - Ankara Milletvekili Zeki Çelik'in, IMF ve Dünya Bankasının verilecek krediyi geciktir-
mesiyle ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4611) (Başkanlığa geliş tarihi: 
12.7.2001) 

28. - Ankara Milletvekili M.Zeki Çelik'in, IMF Başkanının gönderdiği mektuba ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/4612) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.7.2001) 

29. - İstanbul Milletvekili Azmi Ateş'in, bor madeni rezervine ve ihracı ile ilgili iddialara iliş
kin Devlet Bakanından (Şükrü Sina Gürel) yazılı soru önergesi (7/4613) (Başkanlığa geliş tarihi: 
17.7.2001) 

30. - İstanbul Milletvekili Azmi Ateş'in, Eti Holding ve Etimine S.A.Ş. Genel Müdürlüğünün 
yönetim kuruluna ve faaliyetlerine ilişkin Devlet Bakanından (Şükrü Sina Gürel) yazılı soru öner
gesi (7/4614) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.7.2001) 

31. - Amasya Milletvekili Gönül Saray Alphan'ın, Sağlık Meslek Liselerinde uygulanan Ödül 
ve Disiplin Yönetmeliğine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4615) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 17.7.2001) 

32. - Adana Milletvekili Mehmet Halit Dağlı'nın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna dev
redilen bankalara ilişkin Devlet Bakanından (Kemal Derviş) yazılı soru önergesi (7/4616) (Başkan
lığa geliş tarihi: 17.7.2001) 

- 2 3 -



T.B.M.M. B : 129 17. 9.2001 O : 1 

33. - Bursa Milletvekili Ali Arabacı'nın, Merkez Bankası ile Dresdner Bank arasında im
zalanan anlaşmaya ilişkin Devlet Bakanından (Kemal Derviş) yazılı soru önergesi (7/4617) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 17.7.2001) 

34. - Bursa Milletvekili Ali Arabacı'nın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen ban
kalara ilişkin Devlet Bakanından (Kemal Derviş) yazılı soru önergesi (7/4618) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 17.7.2001) 

35. - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen ban
kaların bağlı oldukları gruplara ait bazı medya kuruluşlarının yayınlarına ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/4619) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.7.2001) 

36. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Batuk'un, Kocaeli-Merkez-Bayraktar Köyünde kum ocağı 
açılması nedeniyle ağaç kesildiği iddialarına ilişkin Orman Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/4620) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.7.2001) 

37. - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, Aydın Doğan'ın, Basın Kanununun 7 nci mad
desine aykırı olarak mevkute sahibi olduğu iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/4621) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.7.2001) 

38. - İsparta Milletvekili Ramazan GüTün, 21 Şubat 2001 tarihinden sonra alınan ekonomik 
tedbirlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4622) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.7.2001) 

39. - İsparta Milletvekili Ramazan Gül'ün, 1996-2001 yılları arasında açılan yolsuzluk ve usul
süzlük davalarına ve sonuçlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4623) (Başkan
lığa geliş tarihi: 19.7.2001) 

40. - Karabük Milletvekili Mustafa Eren'in, Safranbolu Köprülü Camii'nin, kütüphanesinden 
çalınan kitaplara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4624) (Başkanlığa geliş tarihi: 
19.7.2001) 

41. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Jandarma Genel Komutanlığının Emniyet Genel 
Müdürlüğü ile birleştirilip birleştirilemeyeceğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4625) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 19.7.2001) 

42. -Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, İsrail'den askeri silah alımı ile ilgili anlaşma imzalan
dığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4626) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.7.2001) 

43. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, basında çıkan bir habere ve din özgürlüğüne ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4627) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.7.2001) 

44. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Bakanlık personeli ile ilgili iddialara ve bütçesinin 
kullanımına ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/4628) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 19.7.2001) 

45. - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, 17 Temmuz 2001 günü bankaların sattığı döviz 
miktarlarına ilişkin Devlet Bakanından (Kemal Derviş) yazılı soru önergesi (7/4629) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 19.7.2001) 

46. - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, Şeker zammı öncesi vadeli şeker satışı yapılan 
kurum ve şahıslara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/4630) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 19.7.2001) 

47. - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, İstanbul Ticaret Üniversitesi kampusündeki mes
cidin kapatılmasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4631) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 19.7.2001) 
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48. - Diyarbakır Milletvekili Sebgetullah Seydaoğlu'nun, Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki 
çiftçi ve besicilerin kredi borçlarına ve şap hastalığına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/4632) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.7.2001) 

49. - Diyarbakır Milletvekili Sebgetullah Seydaoğlu'nun, Doğu ve Güneydoğu'da terörden et
kilenen köylere ve faili meçhul cinayetlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4633) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 24.7.2001) 

50. - Diyarbakır Milletvekili Sebgetullah Seydaoğlu'nun, Diyarbakır Doğumevi ve Bağlar 
Devlet Hastanesinin ihale edilip edilmeyeceğine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/4634) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.7.2001) 

51. - İstanbul Milletvekili Azmi Ateş'in, deprem sonrasında yapılan yardımlara ve kullanıl
masıyla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4635) (Başkanlığa geliş tarihi: 
25.7.2001) 

52. - İzmir Milletvekili Hakan Tartan'ın, son on yılda üniversite sınavında başarılı illere ve İz
mir'deki özel ve devlet okullarının başarı durumlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/4636) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.7.2001) 

53. - İzmir Milletvekili Hakan Tartan'ın, İzmir-Urla ve Çeşme otoyollarından elde edilen gelire 
ve Güzelbahçe'nin otoyol kapsamından çıkarılmasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/4637) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.7.2001) 

54. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Batuk'un, Avrupa Yatırım Bankasının yardımları ile ilgili 
basında çıkan haberlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4638) (Başkanlığa geliş tarihi : 
25.7.2001) 

55. - Afyon Milletvekili İsmet Attila'nın, Afyon-Bolvadin İlçesinin kanalizasyon sorununa 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/4639) (Başkanlığa geliş tarihi : 
25.7.2001) 

56. - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, SÜMERBANK'ın OYAK'a devrine ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/4640) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.7.2001) 

57. - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, DEMİRBANK'ın İngiliz HSBC kuruluşuna 
satılacağı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4641) (Başkanlığa geliş tarihi: 
26.7.2001) 

58. - Diyarbakır Milletvekili Sacit Günbey'in, hücreevi operasyonlarına ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/4642) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.7.2001) 

59. - Diyarbakır Milletvekili Sacit Günbey'in, Güneydoğu Anadolu'da yaz aylarında ihtiyaç 
olabilecek ilaçların temin edilip edilmediğine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/4643) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.7.2001) 

60. - Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol'un, Şanlıurfa'daki elektrik kesintilerine ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4644) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.7.2001) 

61. - Afyon Milletvekili İsmet Attila'nın, öğretim üyelerinin tazminatla ilgili mağduriyetlerinin 
giderilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4645) (Başkanlığa geliş tarihi : 
30.7.2001) 

62. - Manisa Milletvekili Bülent Arınç'ın, Manisa-Sarıgöl Orman Şefliği deposunun kapatıl
masına ilişkin Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/4646) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.7.2001) 
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63. - Manisa Milletvekili Bülent Arınç'ın, Manisa-Sarıgöl İlçe Askerlik Şubesinin tekrar açılıp 
açılmayacağına ilişkin Millî Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4647) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 31.7.2001) 

64. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, Şanlıurfa TEDAŞ Müdürlüğünün personel 
talebine ve elektrik kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/4648) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.8.2001) 

65. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, misyonerlik faaliyetleri ile ilgili iddialara ilişkin İçiş
leri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4649) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.8.2001) 

66. -Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Çeçenistan'daki soykırım iddialarına ve Rusya ile iliş
kilere ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4650) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.8.2001) 

67. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Zeolit madeni rezervleri ve kullanımına ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4651) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.8.2001) 

68. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Millî Eğitim Bakanlığı memur kadrolarına atanacak
ların niteliklerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4652) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 1.8.2001) 

69. - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, BAĞ-KUR Genel Müdürlüğünün Balgat'taki in
şaatına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4653) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 1.8.2001) 

70. - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, BAĞ-KUR Genel Müdürlüğünün otomobil alımıy
la ilgili iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4654) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 1.8.2001) ı 

71. -Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, Olimpiyat Komitesi ve çalışmalarına ilişkin Dev
let Bakanından (Fikret Ünlü) yazılı soru önergesi (7/4655) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.8.2001) 

72. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, bankalarca alınan havale ücretlerine ilişkin 
Devlet Bakanından (Kemal Derviş) yazılı soru önergesi (7/4656) (Başkanlığa geliş tarihi : 
2.8.2001) 

73. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, bir kitap basımına ilişkin Devlet Bakanından 
(Fikret Ünlü) yazılı soru önergesi (7/4657) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.8.2001) 

74. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, sigara kaçakçılığına ilişkin Devlet Bakanından 
(Mehmet Keçeciler) yazılı soru önergesi (7/4658) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.8.2001) 

75. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Kütahya Cezaevi savcısının bir uygulamasına 
ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4659) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.8.2001) 

76. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Diyarbakır Emniyet Vakfının çiftçilerden zorla 
bağış topladığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Keçeciler) yazılı soru önergesi 
(7/4660) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.8.2001) 

77. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Devlet Bakanı Şükrü Sina Gürel'in ABD'ye 
gidişine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4661) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.8.2001) 

78. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, İsrail Başbakanının Türkiye ziyaretine iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4662) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.8.2001) 

79. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, enerji devir sözleşmelerindeki KDV oranına ilişkin 
Devlet Bakanından (Kemal Derviş) yazılı soru önergesi (7/4663) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.8.2001) 

- 2 6 -



T.B.M.M. B : 129 17. 9 . 2001 O : 1 

80. - İstanbul Milletvekili İsmail Aydınlı'nın, Uzan Ailesinin Devlete olan borçlarına ilişkin 
Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4664) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.8.2001) 

81. - İstanbul Milletvekili İsmail Aydınlı'nın, Uzan Ailesinin borçlarına ilişkin Devlet 
Bakanından (Kemal Derviş) yazılı soru önergesi (7/4665) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.8.2001) 

82. - İstanbul Milletvekili İsmail Aydınlı'nın, TELSİM'in borç ve alacaklarına ilişkin Ulaştır
ma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4666) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.8.2001) 

83. - İstanbul Milletvekili İsmail Aydınlı'nın, Uzanlar Şirketince yapılan bazı projelere ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4667) (Başkanlığa geliş tarihi : 
7.8.2001) 

84. - İstanbul Milletvekili İsmail Aydınlı'nın, Uzan Ailesi ile ilgili bazı iddialara ilişkin Adalet 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/4668) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.8.2001) 

85. - Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, Fona devredilen TARİŞBANK'a ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/4669) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.8.2001) 

86. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın enerji işletme hakkı devir sözleşmelerinde uygulanan 
KDV oranına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4670) (Başkan
lığa geliş tarihi: 8.8.2001) 

87. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Manavgat suyunun İsrail'e satışına ilişkin Dışişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/4671) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.8.2001) 

88. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Batuk'un, zorunlu tasarruf kesintilerine ilişkin Başbakan
dan yazılı soru önergesi (7/4672) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.8.2001) 

89. - Bursa Milletvekili Oğuz Tezmen'in, Gemlik Körfezinden geçen fay hattının incelenip in
celenmediğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4673) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.8.2001) 

90. - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, Fona devredilen bankalara ait malların satışına ilişkin 
Devlet Bakanından (Kemal Derviş) yazılı soru önergesi (7/4674) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.8.2001) 

91. - Konya Milletvekili Hüseyin Ari'nin, Konya-Ahırlı-Akkise Kasabasında meydana gelen 
olaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4675) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.8.2001) 

92. - Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün, Ankara-Polath İlçesi sanayi kavşağına ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/4676) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.8.2001) 

93. - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, PETLAS hakkında MİT'ten rapor istenmesinin 
nedenine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4677) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.8.2001) 

94. - Giresun Milletvekili Turhan Alçelik'in, fındık taban fiyatına ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/4678) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.8.2001) 

95. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, İçel-Silifke Nüfus Müdürlüğünün bir uygulamasına 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4679) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.8.2001) 

96. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, PETLAS ve İHLAS GAZETECİLİK hakkında 
MİT'ten istenen rapora ilişkin Devlet Bakanından (Kemal Derviş) yazılı soru önergesi (7/4680) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 22.8.2001) 

97. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Marmara depreminden sonra T.T.B.' ce hazırlanan 
rapora ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/4681) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 22.8.2001) 

98. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Sivas Demir-Çelik Fabrikasına ilişkin Devlet Bakanın
dan (Yılmaz Karakoyunlu) yazılı soru önergesi (7/4682) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.8.2001) 
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99. - Hatay Milletvekili Metin Kalkan'm, PETLAS'a ve özelleştirilen kuruluşlara verilen teşvik 
kredilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4683) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.8.2001) 

100. - Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz'ın, kredi talep eden iki holding hakkında 
MİT'ten rapor istenmesinin nedenine ilişkin Devlet Bakanından (Kemal Derviş) yazılı soru önergesi 
(7/4684) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.8.2001) 

101. - Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz'ın, Şanlıurfa İline doğalgaz verilip veril
meyeceğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4685) (Başkan
lığa geliş tarihi: 23.8.2001) 

102. - Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, deprem bölgesindeki ihalelerle ilgili olarak başlatılan 
operasyona ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4686) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.8.2001) 

103. - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, Adalet eski Bakanı Hasan Denizkurdu'nun yol
suzluklarla ilgili olarak yaptığı iddia edilen açıklamaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/4687) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.8.2001) 

104. - Amasya Milletvekili Ahmet İyimaya'nın yolsuzluklarla mücadeleye ve ülkenin içinde 
bulunduğu ekonomik krize ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4688) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 27.8.2001) 

105. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, 1980 yılında Karaman Askerlik Şubesine teslim 
edildiği iddia edilen tabancaya ilişkin Millî Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4689) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 27.8.2001) 

106. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, POAŞ'a ilişkin Devlet Bakanından (Yılmaz 
Karakoyunlu) yazılı soru önergesi (7/4690) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.8.2001) 

107. - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, Marmara depremi için toplanan iç ve dış yardım
lara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4691) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.8.2001) 

108. - Konya Milletvekili Özkan Öksüz'ün, Vakıflar Bankasınca bazı şirketlere usulsüz kredi 
verildiği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4692) (Başkanlığa geliş tarihi : 
28.8.2001) 

109. - Karabük Milletvekili Mustafa Eren'in, ekonomik kriz nedeniyle yaşanan bazı olaylara 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4693) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.8.2001) 

110. - Çanakkale Milletvekili Nevfel Şahin'in, Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca yapılan 
ihalelere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Devlet Bahçeli) yazılı soru önergesi 
(7/4694) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.9.2001) 

111. - Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün, ambulanslardaki sağlık hizmetlerinin 
yetersizliğine ilişkin Sağlık Bakanlığından yazılı soru önergesi (7/4695) (Başkanlığa geliş tarihi : 
3.9.2001) 

112. - Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün, Ankara-Haymana, Şereflikoçhisar ve 
Polatlı İlçelerine bağlı köylerde vatandaşların tapu işlemlerindeki sorunlara ilişkin Tarım ve Köyiş-
leri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4696) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.9.2001) 

113. - Bursa Milletvekili Teoman Özalp'in, Bursa-Orhangazi Orman Bölge Müdürlüğüne iliş
kin Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/4697) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.9.2001) 

114. - Bursa Milletvekili Teoman Özalp'in, İznik Gölü güneyi sulama projesine ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4698) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.9.2001) 
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115. - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, tarım ve hayvancılık kredisi kullanan ve geri 
ödeyemeyen üreticilere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4699) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 4.9.2001) 

116. - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, BAĞ-KUR tarafından alınan işlem ücretlerine iliş
kin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4700) (Başkanlığa geliş tarihi: 
4.9.2001) 

117. - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, çiftçilerin aldıkları kredilerin faiz borçlarına ilişkin 
Devlet Bakanından (Kemal Derviş) yazılı soru önergesi (7/4701) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.9.2001) 

118. - Hatay Milletvekili Mustafa Geçer'in, Türk Hava Yolları uçak filosuna yeni uçaklar 
alınacağı iddialarına ilişkin Devlet Bakanından (Yılmaz Karakoyunlu) yazılı soru önergesi (7/4702) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 4.9.2001) 

119. - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, 30 Ağustos'ta Genelkurmay Başkanlığının 
verdiği resepsiyona bazı parti liderlerinin davet edilmemesine ilişkin Başbakandan yazılı soru öner
gesi (7/4703) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.9.2001) 

120. - Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz'ın, Akçakale Hudut Kapısının hacca gidiş
lerde açılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4704) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.9.2001) 

121. - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Karadeniz sahil yolu güzergâhına ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/4705) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.9.2001) 

122. - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Üzeyir Garih cinayetine ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/4706) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.9.2001) 

123. - Adana Milletvekili Mehmet Halit Dağlı'nın, Beyaz Enerji Operasyonuna ilişkin Adalet 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/4707) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.9.2001) 

124. - Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, fındık taban fiyatının belirlenmesine ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4708) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.9.2001) 

125. - İstanbul Milletvekili Abdulkadir Aksu'nun, erozyonla mücadele kapsamında yürütülen 
işleri alan müteahhit ve taşeronlara fiyat farkı ödenmemesinin nedenine ilişkin Orman Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/4709) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.9.2001) 

126. - Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, Sümer Holdinge bağlı şirketlere ve işçilere ilişkin 
Devlet Bakanından (Yılmaz Karakoyunlu) yazılı soru önergesi (7/4710) (Başkanlığa geliş tarihi: 
7.9.2001) 

127. - Ankara Milletvekili M.Zeki Çelik'in, müfettişlerin okullarda irtica denetimine çıkacağı 
şeklinde basında çıkan haberlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4711) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 7.9.2001) 

128. - İzmir Milletvekili Rıfat Serdaroğlu'nun, İzmirli ve Egeli sanayicilerle yapılan toplan
tılarda yaptığı konuşmaya ilişkin Devlet Bakanından (Kemal Derviş) yazılı soru önergesi (7/4712) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 7.9.2001) 

129. - Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, hastane ve ek inşaat ihalelerine ilişkin Sağlık 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/4713) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.9.2001) 

130. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, İsviçre'de Türk dernekleri ve yöneticilerine 
karşı açılan davalara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4714) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 11.9.2001) 
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131 . - Kocaeli Milletvekili Mehmet Batuk'un, vatandaşlardan zorunlu bağış toplayan vakıf ve 
derneklere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4715) Başkanlığa geliş tarihi: 12.7.2001) 

132i - Erzurum Milletvekili Aslan Polat'ın, tiler Bankası Genel Müdürlüğüne gönderilen yük
lenici alacaklarının ödenebilmesi ile ilgili yazıya ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/4716) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.9.2001) 

133. - Adıyaman Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın, T.P.A.O. Genel Müdürlüğünün 
1.10.2000 tarih ve 140 sayılı müfettiş raporuna ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/4717) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.9.2001) 

134. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, İşçi Partisi Genel Başkanının günlük bir gazeteye 
verdiği demece ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4718) (Başkanlığa geliş tarihi : 
14.9.2001) 

135. - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, sekiz yıllık kesintisiz zorunlu eğitimin uygulan
masından sonraki atamalara, toplanan yardımlara ve ihalelere ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/4719) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.9.2001) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

17 Eylül 2001 Pazartesi 

BAŞKAN: Ömer İZGİ 

KÂTİP ÜYELER: Levent MISTIKOĞLU (Hatay), Sebahattin KARAKELLE (Erzincan) 
© 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Anayasanın 93 üncü, İçtüzüğün 7 nci maddesine göre 
olağanüstü toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisinin 129 uncu Birleşimini açıyorum. 

Çoğunluğumuz var, görüşmelere geçiyoruz. 

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1. - Vefat eden Elazığ Milletvekili Ali Rıza Septioğlu 'nun aziz hatırası önünde ve Amerika Bir

leşik Devletlerinde terörist saldırılarda yaşamını yitirilenlerin anısına 1 dakikalık saygı duruşunda 
bulunulması. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, İçtüzüğün 53 üncü maddesine göre Başkanlık Divanınca 
alınan karar gereğince, vefat eden Elazığ Milletvekili Sayın Ali Rıza Septioğlu'nun aziz hatırası 
önünde ve Amerika Birleşik Devletlerinde terörist saldırılarda yaşamını yitirenlerin anısına, Genel 
Kurulu 1 dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. 

(Saygı duruşunda bulunuldu) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Allah rahmet eylesin, ruhları şad olsun. 

B) OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI 
1. - TBMM Başkanı Ömer İzgi 'nin Amerika Birleşik Devletlerinin 11 Eylül 2001 Salı günü in

sanlık tarihinin en ağır terör saldırılarına maruz kalması nedeniyle, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin tüm üyeleri adına, dostumuz ve müttefikimiz Amerikan Halkının büyük acısını yürekten pay
laştığına ve Amerikan Ulusuna başsağlığı dilediğine ilişkin konuşması. 

BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, dostumuz ve müttefikimiz Amerika Birleşik Devletleri, 11 
Eylül 2001 günü insanlık tarihinin en ağır terör saldırısına maruz kalmıştır. Bu eylemin gerisindeki 
örgüt ve kişilerin örnek bir biçimde cezalandırılmasını ne kadar gerekli görüyorsam, bu süreç 
içerisinde, toptancı ve kolaycı bir yaklaşımla, bir ulusun ya da bir dinin bütünüyle karalanmasından 
kaçınılacağına, dinler ve inançlar arasındaki diyalog kanallarının açık tutulacağına, böylece, karşılık
lı kardeşlik ve hoşgörü duygularının tümüyle ortadan kaldırılmayacağına da aynen inancım tamdır. 

Şurası tartışma götürmeyecek bir gerçekliktir ki, bu eylemi yapanlar, hangi gerekçe arkasına 
saklanmış olurlarsa olsunlar, hasta ruhlu canilerdir. O canilerin yarattığı 11 Eylül ve ülkemizde sık
ça görülen saldırıları, terör belasının insanlığın geleceği açısından ne denli büyük bir tehlike oluş
turduğunu ve dünyanın terörizme karşı ortak tavır almasının zorunlu olduğunu açıkça ortaya koy
maktadır. 

Bu nedenle, verilecek mücadelede, ülkeler arasında ciddî ve yapıcı bir işbirliği yanında, 
devamlılık esastır. Bir başka anlatımla, bundan böyle, uygar dünya ülkeleri olarak, çabalarımızı, 
deneyimlerimizi, kaynaklarımızı kararlılıkla bu ortak düşmanın tümüyle ortadan kaldırılmasına 
yöneltmemiz ve bu gerçeği hiç unutmamamız gerekmektedir. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisinin tüm üyeleri adına, dostumuz ve müttefikimiz Amerikan Hal
kının büyük acısını yürekten paylaşır, Amerikan Ulusuna bir kez daha içten başsağlığı dilerim. 

Değerli milletvekilleri, gündeme geçmeden önce, konunun önemi ve önceliği nedeniyle, İç
tüzüğün 59 uncu maddesine göre, aynı konuda Dışişleri Bakanının gündemdışı söz talebi var. Sayın 
Bakanın bu konudaki talebini yerine getireceğim ve sonra da istemleri halinde, siyasî parti grup
larına 10'ar dakika ve grubu bulunmayan milletvekillerinden birine de 5 dakika süreyle söz 
vereceğim. 

Buyurun Sayın Bakan. (DSP, MHP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

C) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 

I. - Dışişleri Bakanı ismail Cem 'in, Amerika Birleşik Devletlerinde vuku bulan terörist sal
dırılara ilişkin gündemdışı açıklaması ve SP Malatya Milletvekili Mehmet Recai Kutan, MHP 
Hayat Milletvekili Mehmet Şandır, ANAP Van Milletvekili Kamran İnan, AKP Kayseri Milletvekili 
Abdullah Gül, DSP Ankara Milletvekili Aydın Tümen ve DYP Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet 
Sağlam 'in da grupları adına konuşmaları. 

DIŞtŞLERt BAKANI İSMAİL CEM (Kayseri) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yaşanılan 
büyük acının ardından Amerikan halkının acısını yüreğimizde hissetmekteyiz ve paylaşmaktayız. 
Aslında, bu acıyı en fazla hissedecek olan, en fazla paylaşacak olan biziz, Türkiye'dir; çünkü, biz 
yıllarca bunu yaşadık. Bunu en iyi anlayacak olan şehit ailesi, bunu en iyi anlayacak olan yıllarca 
teröre karşı Türkiye'de mücadele veren biziz. Daha geçen hafta iki polisimizi şehit verdik teröre, bir 
masum genç hanım sadece yoldan geçmekte olduğu için hayatını kaybetti ve terörün kurbanı açısın
dan baktığımızda bunun büyüğü küçüğü olmaz; herkes, her terör kurbanı kendi adına, kendi başına 
ve tek başına ölür. Bu anlayışla, New York'ta, Washington'da hayatını kaybeden, çılgın bir teröre 
kurban olmuş bütün insanların tek tek ve ailelerinin tek tek acısını paylaşmaktayız, 

Teröre karşı uluslararası bir mücadele; daha kapsamlı, daha derin, daha iddialı. Bu, bizim yıl
lardır savunduğumuz bir düşünce. Türkiye olarak biz, elbette, bu büyük mücadelede Amerika Bir
leşik Devletlerinin yanındayız. Bu büyük mücadelede, Türkiye olarak biz varız; kendi imkânımız, 
kendi gerçeğimiz doğrultusunda, boyutunda her desteği vereceğiz. 

Ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri, bizim terör mücadelemizin en zor günlerinde, birçok dos
tumuzun, yakınımızın, bizim acımızı, bizim çektiklerimizi, bizim sesimizi, işitmeyen kulaklarla bizi 
dinledikleri bir dönemde; birçok dostumuzun, yakınımızın, görmeyen gözlerle bizim sıkıntımıza 
baktığı bir dönemde, Amerika Birleşik Devletlerinin Türkiye'ye vermiş olduğu desteği unutmadık 
ve unutmayacağız. 

Terörün acısını en çok biz çektik, terörle mücadelenin kıymetini de en fazla biz biliriz. Bu bağ
lamda, biliyorsunuz, NATO'da bir karar alındı ve NATO Anlaşmasının 5 inci maddesine yeni bir 
yorum, yeni bir şekil verildi; kısaca değinmek istiyorum. 

NATO Anlaşmasının 5 inci maddesi, bir NATO ülkesine dışarıdan gelecek saldırı karşısında, 
bu saldırının bütün üye ülkelere karşı yapılmış telakki edilmesini ve buna göre de cevap verilmesini 
ister. Geçmişte bazıları buna ne ölçüde dikkat etti etmedi, ayrı bir konu; fakat, şu anda getirilen 
değişiklikle bunun kapsamı genişletiliyor ve terör saldırısı da bütün NATO üyelerinin birlikte 
cevaplaması, kendilerine yapılmış addetmesi gereken bir husus olarak kabul ediliyor. 

Bazı eksik yorumları düzeltmek açısından değinmekteyim; yapılan değişiklik, hiçbir zaman, 
bir karar alınacak ve bütün ülkeler hep birlikte onu takip edecek, hiçbir üye ülkenin iradesi ol-
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mayacak ve her ülke, her imkânla, her şekilde bu cevaba katılacak anlamına gelmiyor. Elbette bir 
dayanışmayı gerektiriyor, elbette birlikte davranışı gerektiriyor -biz, bunu yıllar boyu talep ettik-
ama, her üye ülkenin kendi imkânları, kendi gerçeği içinde, kendi usulleri içinde bu katkıyı getir
mesini öngörüyor. 

Bu terör olayına bakarken ve 5 inci maddeye bakarken, hani hep söylüyoruz terörün dini yok
tur diye, terörün coğrafyası da yoktur; yani, terör, sadece Amerika kıtasında yer almışsa, sonuç ver-
mişse terördür yahut terör, sadece Afrika'dan kaynaklanmışsa, Asya'dan kaynaklanmışsa terördür 
diye bir anlayış olamaz. Terör Avrupa'dan da kaynaklanmış olsa, Latin Amerika'dan da kaynaklan
mış olsa aynı terördür ve terör olayı, sadece, tetiği çeken, eylemi yapandan ibaret değildir. Terör 
olayı, aynı zamanda, o teröriste imkân sağlayan, cebine para koyan, o teröristi kollayan, yargı sis
temine ayrıcalıklar getiren, teröre ve teröriste kol kucak açan bütün ülkeler için geçerlidir terör 
konusu. Biz, Türkiye olarak, bunu geçmişte bütün açılarıyla yaşadık ve bugün dünyada yeni bir an
layış belki oluşacaksa, bunu, terörü ve terörizmi, bazı kıtalara ve bazı insanlara aitmiş gibi gösteren 
bir anlayış olmaması için, o kıtalardaki ve o insanlardaki, eğer varsa bazılarındaki suçluluk kadar, 
onları güden, onları kullanan, onları yönlendiren, onlara her türlü hoşgörüyü gösterenlerin de aynı 
şekilde sorumlu olduğunun altını çizerek, biz, Türkiye, bu mücadeleye katılmaktayız. 

Terör konusunda geniş bir koalisyondan söz ediliyor, geniş bir anlayıştan söz ediliyor ve biz, 
bu düşünceyle, şu birkaç gün içinde, Amerika Birleşik Devletleriyle, NATO'daki müttefiklerimizle, 
Avrupa Birliğiyle, Ortaasya Cumhuriyetleriyle, Ortadoğu'da ortak bazı düşünceleri paylaştığımız 
ülkelerle yakın temas içindeyiz ve bu temasımızda kendi kaygımızı, kendi düşüncemizi onlarla pay
laşmaktayız, onlarınkini öğrenmekteyiz ve gene bu temaslarda, özellikle Batılı müttefiklerimizle, 
Amerikalı müttefikimizle görüşürken, bir hususun altını daha çizmekteyiz -bir başka konuşmamda 
da belirtmiştim; bunu en güzel şekilde, hükümetimiz, Başbakanımız ifade etti- elbette, öyle din 
tanımıyla terör olmaz, islamcı terör, Hıristiyancı terör, Musevici terör, böyle bir şey olmaz. Biz, 
bunu ısrarla ve inatla bütün muhataplarımıza anlatmaktayız ve bir ölçüde de bir etkimiz olduğu an
laşılıyor. Ve biz şunu söylüyoruz: Bir yandan bütünlüğe ihtiyacımız var diyeceğiz, bir yandan terör
le mücadelenin, Asyasıyla, Avrupasıyla, Amerikasıyla, değişik milletleriyle hepimizin ortak 
meselesi olduğunu söyleyeceğiz, bütünlük çağrısı yapacağız, öte yandan kendi içimizde, yapay, 
sahte tanımlarla, sahte medeniyet tanımlanyla, kendimizi din esasında, kültür esasında böleceğiz ve 
sonra da bundan bütünlük çıkmasını bekleyeceğiz. Böyle bir şey olmaz ve Türkiye olarak biz bu 
konunun çok hassas takipçisiyiz ve takip etmeye devam edeceğiz. (Alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, bu terörle mücadele konusunun -maalesef çok büyük tecrübemiz var-
mutlak bir eşgüdüm içinde olması lazım, birlik içinde olması lazım. Bu anlayışla hükümetimiz, ilk 
günden başlayarak ilgili bütün birimlerinin beraber çalışmasının ortamını oluşturdu. Biz, Dışişleri 
Bakanlığı, kendi payımıza, öncelikle, Millî Savunma Bakanlığımızla, Genelkurmay Başkanlığımız
la, MİT Müsteşarlığımızla, sürekli temas halinde, ne olabilir, bize hangi kötülük gelebilir, hangi ih
timalde nereden biz sıkıntıya girebiliriz konusunu ele almaktayız, ciddiyetle ve elimizden gelen her 
şeyi yaparak bunun önlemini almaya çalışmaktayız. 

Aynı şey elbette ve çok önemlisi hükümetin Büyük Millet Meclisiyle birlikteliğidir; aynı şekil
de, Meclisimizdeki bütün siyasî partilerin hükümetle birlikteliğidir. Elbette, birliktelikten, ben, her 
şeyi aynen kabul etmek, hükümet ne derse doğrudur gibi bir şeyi kastetmemekteyim; ama, mutlaka, 
birbirimizle temas etmemiz gereken, birbirimizden öğrenmemiz gereken bir zaman kesitindeyiz ve 
bu konuda, gene, ben, Dışişleri Bakanlığı bağlamında bütün partilerimizin istediği her tür bilgiyi 
vermeye hazır olduğumuzu size sunmak istiyorum. 
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Terör konusunda, hadise, bir uzun soluklu mücadeledir Türkiyemizde yaşadık ve bizim bu 
mücadele içinde önceliğimiz Türkiye'dir; bizim önceliğimiz Türkiye'nin menfaatidir, Türkiye'nin 
insanıdır, insanımızın esenliğidir. (DSP, MHP ve ANAP sıralarından alkışlar) Bizim, hepimizin 
hepimizin elbette bu söylediğim- önceliği Türkiye'ye zarar verebilecek, Türkiye'nin insanına, 
ekonomisine, esenliğine, güvenliğine zarar verecek olaylardan dikkatle kaçınmak ve hem böl
gemize hem insanımıza hem insanlığa karşı sorumluluğumuzu bir bütün olarak değerlendirmektir 
ve biz, gene, bu deneyimimizden hareketle, elbette, sakin bakmak durumundayız olaylara. Müt
tefiklerimize, dost ülkelere bizim söylediğimiz, telaşa, aceleciliğe kapılmaksızın kararlı olmak; 
ama, sakin olmaktır ve bir de şunu bilmektir: Bir ülkenin, bir toplumun terörle mücadelesinde ona 
güç veren, o ülkenin, o toplumun özgürlük anlayışında, demokrasisinde güçlü olmasıdır. Terörle 
mücadelenin en önemli yöntemi, özgürlükleri, demokrasiyi kısıtlamak değil, tam aksine, özgürlük
leri ve demokrasiyi, terörü can evinden vuran bir silah gibi kullanmaktır. 

Biz, bu dönemde, telaşlı olmayacağız, telaşa kapılmayacağız. Biz, bu dönemde, elbettej bir
birimize sahip çıkacağız ve şuna güveneceğiz: Türkiye olarak, biz, büyük bir devletiz, büyük bir 
tarihiz, büyük bir kültürüz, büyük bir milletiz ve Türkiye olarak, biz, elbette, bu sıkıntıların üstesin
den geliriz, bunları da çok fazla büyütmeyelim. Biz, elbette, bunların üstesinden geliriz ve biz, as
la ve asla, korkuya yenik düşmeyiz; bunu dostumuzun da bilmesi lazım, düşmanımızın da bilmesi 
lazım. (DSP, MHP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, belirttiğim gibi, sükûnetle, dikkatle... Elbette, geride bırakacağımız bazı 
zorluklarla karşılaşabiliriz. Burada önemli olan ve burada bizi esenliğe çıkaracak olan, birbirimize 
güvenmemizdir, milletimize güvenmemizdir, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak kendimize 
güvenmemizdir. 

Bu güvenle, hepinize saygılar sunuyorum, sevgiler sunuyorum efendim. (Alkışlar) 
A) ÇEŞİTLİ İŞLER (Devam) 
2. - Genel Kurulu ziyaret eden Bulgaristan Tarım ve Ormancılık Bakanı Mehmet Dikme ve 

beraberindeki parlamento heyetine, Başkanlıkça "hoş geldiniz" denilmesi. 
BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, ülkemizde konuk olarak bulunan Bulgaristan Tarım ve Or

mancılık Bakanı Sayın Mehmet Dikme ve beraberindeki parlamento heyeti, şu anda Meclisimizi 
onurlandırmışlardır; kendilerine, Yüce Heyetiniz adına, hoş geldiniz diyorum. (Alkışlar) 

C) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR (Devam) 
1. - Dışişleri Bakanı İsmail Cem 'in, Amerika Birleşik Devletlerinde vuku bulan terörist sal

dırılara ilişkin gündemdışı açıklaması ve SP Malatya Milletvekili Mehmet Recai Kutan, MHP 
Hayat Milletvekili Mehmet Şandır, ANAP Van Milletvekili Kamran İnan, AKP Kayseri Milletvekili 
Abdullah Gül, DSP Ankara Milletvekili Aydın Tümen ve DYP Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet 
Sağlam 'in da grupları adına konuşmaları. (Devam) 

BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, Sayın Bakanımızın konuşmasından sonra gruplara söz 
vereceğim. 

İlk söz, Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Recai Kutan'a aittir. 
Buyurun Sayın Kutan. (SP sıralarından ayakta alkışlar) 
Süreniz 10 dakika. 
SP GRUBU ADINA MEHMET RECAİ KUTAN (Malatya) - Sayın Başkan, değerli millet

vekilleri; Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 
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Bu yıl, 37 maddelik anayasa değişikliği teklifini görüşmek üzere, Meclisimiz olağanüstü top
lantıya çağrılmıştır; yapacağımız bu çalışmalarımızın hayırlara vesile olmasını Cenabı Hak'tan 
niyaz ediyorum. 

Biz, daha demokrat, hakların ve özgürlüklerin daha iyi kullanılacağı bir Türkiye için toplanır
ken, dünyanın üzerinde, maalesef, karabulutlar dolaşmakta. 11 Eylül 2001 Salı günü Amerika'nın 
New York Şehrinde Dünya Ticaret Merkezine ve Washington'da Pentagon binasına eşzamanlı 
yapılan saldırılarda binlerce masum insan öldü. Amerikan toplumuna, konuşmamın başında başsağ
lığı diliyorum. 

öncelikle, masum insanların ölümüne neden olan eylemlerin, asla tasvip edilemeyeceğini ifade 
etmek istiyorum. Saadet Partisi, amacı ne olursa olsun, kimden gelir ve kime yönelirse yönelsin, her 
türlü terör eylemini kınamaktadır. Biz, ölüm ve yıkım getiren eylemlerin politik mücadelenin aracı 
olarak kullanılmasını asla kabul etmiyoruz. Bu nedenle, herkesi, terörü lanetlemeye ve terör kar
şısında işbirliği yapmaya davet ediyorum. (SP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, Amerika'da geçen salı günü meydana gelen olay, boyutu ve sonuçları 
itibariyle dünyada bugüne kadar görülen terör eylemlerinden çok farklıdır. Bu saldırı, sadece terör 
eylemi olarak geçiştirilebilecek bir olay değildir. Binlerce insanın ölmesi bir yana, bugüne kadar 
söylenenlerden öyle anlaşılıyor ki, Amerika'da meydana gelen bu saldırı, yeni saldırıları ve yeni 
acıları davet edecektir. Bu şekilde, daha işin başında terör, amacına ulaşmış gibi görünüyor. 

Elbette, binlerce insanın hayatına mal olan bu saldırıyı birileri planlamış ve birileri de eylemi 
gerçekleştirmiştir. Belki de işaret edildiği gibi Usame bin Ladin, belki başka Ortadoğulu örgütler, 
belki Amerika'nın veya Batılı ülkelerin içindeki muhalifler, küreselleşme karşıtları, belki de devlet
lerarası, güçlerarası yarışma ve çatışma, istihbarat örgütleri, bunların hepsi ya da birkaçı, çok 
mükemmel organize edilmiş bu saldırıyı gerçekleştirmişlerdir. 

Elbette, bu eylemi yapanlar bulunmalı ve cezalandırılmalıdır. Evet, sadece bu eylemi yapanlar 
ve bunlara yardımcı olanlar cezalandırılmalı; bunun için, yani, eylemcilerin cezalandırılması için 
başka masum insanların hayatı tehlikeye atılmamalıdır. 

Değerli milletvekilleri, bu saldırı, biçimi, seçilen hedefler ve beklenen sonuçlar açısından deh
şet vericidir. Nitekim başta Amerika ve diğer Batılı ülkeler olmak üzere dünya dehşet ve panik 
içerisindedir. Sağduyu sahibi insanların en büyük endişesi, dehşete düşen, bir yönüyle prestiji 
zedelenen Amerika'nın gereksiz ve ölçüsüz misillemelere girişmesidir. Dünyanın şahinleri, Usame 
bin Ladin ve Arap isimler, dolayısıyla, İslam ülkelerini işaret etmektedirler; hatta, İslam ile terör 
kelimesini birlikte kullanarak tüm Müslümanları suçlu saymaktadırlar. Belki de olayla hiçbir ilgisi 
olmayan halklar ve ülkeler misillemenin hedefi olarak gösterilmektedir..Medeniyetler ve dinlerarası 
savaştan söz edenler var. Ekranlarda yüzlerce yorumcu ve analist, ortaya atmış oldukları hayal 
ürünü tezlerini ispat etmek için, dünyayı kan ve ateşe boğacak provokasyonlar yapmaktadırlar. El
bette teröre karşı alınacak askerî tedbirler vardır, güvenlik tedbirleri de vardır; bunun için ulus
lararası işbirliği gerekmektedir. Ancak, daha önemli olan, terörün, hele hele bu çapta bir terörün 
nedenlerinin, bunu besleyenin neler olduğunun araştırılması ve gerekenlerin yapılmasıdır. 

Amerika ve diğer Batılı ülkeler kendilerine bazı soruları sormak durumundadırlar; bu kadar 
büyük bir nefretin nedeni mutlaka bulunmalıdır. Sadece dinlerarası çelişki, medeniyetler çatışması 
bu nefreti izah edemez. Gelişmiş zengin ülkeler ile geri kalmış ülkeler çelişkisi ve bunu doğuran 
dünya düzenine bakmak durumundayız. Aynı şekilde, demokrasi ve totaliter rejimler çelişkisini de 
görmek durumundayız. 
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Kana kan, intikam tamtamlarıyla kimse bir yere gidemez. İyiler-kötüler, beyazlar-siyahlar, 
Batı-îslam, kuzey-güney savaşı kimseye yarar getirmez. Aksine, bu, dünyaya, acı, gözyaşı getirir. 
Sonra, iyi kim kötü kim, iyi nerede bitiyor kötü nerede başlıyor, bunu kimse bilemez. Önce, dünya 
ekonomisine, dünyadaki zenginliklerin dağılımına ve bunun nedenlerine bakmak durumundayız. 

Dünyanın sonudur, daha iyisi yoktur diye takdim edilen kapitalizm, bugün, ulaştığı finans 
kapitalizm aşamasında, üretim ve ticaretten çok spekülatif sermaye hareketlerine yönelmiştir. 
Bugün, spekülatif sermaye hareketleri, baş döndürücü bir hızla, mal hareketlerinin, üretim ve 
ticaretin önüne geçmiştir. Uluslararası para piyasalarındaki işlem hacmi, uluslararası ticaret hac
minin 55 katına ulaşmıştır. 

Çabuk gelen ve çabuk giden sıcak paranın, gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerine bir faydası 
olmamaktadır; aksine, zayıf olan sermaye yapılarını daha da bozarak, krizlere neden olmaktadır. Bu 
durumu, biz, yakın zamanlarda, acı tecrübelerle öğrenmiş bulunmaktayız. Bugün Türkiye'deki 
fakirleşme ve sefaletin en temel nedeni budur. IMF ve 57 nci hükümetin "istikrar programları" diye 
takdim edilen malî piyasaları dünyaya entegre etme projesi, Türk Halkını fakirleştirmiş, açlığa ve 
sefalete mahkûm etmiştir. (SP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, bize göre, terörü besleyen en temel faktör budur; gelir dağılımındaki 
adaletsizlik. Terörü önlemek isteyenler, bu durumu görmek zorundadırlar. Faiz ve diğer spekülas
yonlarla sağlanan tatlı kârlar, dünyada bazı insanlara refah getiriyor; ama, 5 milyar insanı yoksul-
laştırıyor, aç bırakıyor. Bu durum da, terör dahil, her türlü olumsuzluğu davet etmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, bize göre, bir insanın haksız yere öldürülmesi, bütün insanların öldürül
mesiyle aynıdır. Kim olursa olsun, bir insana haksızlık yapılması, bütün insanlara haksızlık yapıl
masıyla aynıdır. İnsanların öldürülmesini üzüntüyle karşılıyoruz. Terörü kınıyoruz, terörle 
mücadeleyi destekliyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, dünyanın egemenleri, küreselleşmeden, spekülatif sermayenin serbest 
dolaşımını anlamakta ve bunu dayatmaktadırlar. Yatırımların, üretimin, istihdamın, refahın serbest 
dolaşımını, zenginliklerin adil bölüşümünü kimse aklına getirmiyor. 

Batılı ülkelerin görmediği bir başka önemli konu da, demokrasi ve insan haklarıdır. Zenginler, 
refahı ve özgürlükleri sınırsız tüketenler, demokrasi ve insan haklarının serbestçe dolaşımıyla il
gilenmemektedirler. Maalesef, Batılı ülkeler için demokrasi ve insan hakları çok önemli olmaktadır; 
ama, sıra dünyanın güneyine gelince, demokrasi ve insan hakları sadece propaganda malzemesi 
olarak kullanılmaktadır. 

Evet, değerli arkadaşlarım, Batılı ülkeler, çıkarları öyle gerektirdiği için, çifte standarttan 
kaçınmıyorlar; totaliter rejimlerle, diktatörlüklerle aralarından su sızmadı; milyonlarca insanın bas
kı altında tutulmasına, ezilmesine göz yumdular. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Genel Başkan. 

MEHMET RECAİ KUTAN (Devamla) - Şimdi, bu olayların ardından, 30-40 Filistinli çocuk 
ve kadının sevinç gösterilerine kızıyorlar, bu durumu bütün Müslümanlara genellemek için televiz
yonlarından defalarca gösteriyorlar; ama, ölümü görüp, yaralı kuş gibi babasına sarılan Filistinli 
Muhammet'i, sadece ama sadece seyrettiler. (SP ve AKP sıralarından alkışlar) Biz, annelerini 
babalarını kaybeden New Yorklu çocuklar için de, Filistinli Muhammet'in annesi için de 
üzülüyoruz. (SP sıralarından alkışlar) 
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Değerli milletvekili arkadaşlarım, biz, bu dünyanın herkese yeteceğine inanıyoruz. Eğer 
birileri açgözlü davranmazsa, eğer birileri hep benim olsun demezse, eğer birileri diğer insanları 
baskıyla sindirmeye kalkmazsa, eğer güç değil de hukuk egemen olursa, dünyada barış ve huzur 
tesis edilebilir. 

Dünyaya barış ve huzur ancak Saadet Partisinin savunduğu adil bir uluslararası sistemle gelir; 
insanlığın saadeti, ancak bu şekilde tesis edilebilir. Bu nedenle, Saadet Partisi uluslararası ilişkiler
de şu ilkelerin öne çıkarılmasını önermektedir: Savaş değil, barış; çatışma değil, diyalog; çifte stan
dart değil, adalet; üstünlük değil, eşitlik; sömürü değil, işbirliği. Uluslararası adil bir sistem, ancak 
bu ilkelere uyulması durumunda kurulabilir. (SP sıralarından alkışlar) Uluslararası adil bir sistemin 
kurulması, terör dahil bütün kötülükleri önler ve dünyaya huzur getirir. 

Tüm insanlık için barış ve huzur dileğiyle sözlerime son veriyor, muhterem heyetinizi saygıy
la selamlıyorum. (SP sıralarından ayakta alkışlar, AKP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Sayın Kutan'a teşekkür ediyorum. 
Şimdi söz sırası, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına konuşacak olan Hatay Milletvekili 

Sayın Mehmet Şandır'dadır. 

Buyurun efendim. (MHP ve DSP sıralarından alkışlar) 

Süreniz 10 dakika. 

MHP GRUBU ADINA MEHMET ŞANDIR (Hatay)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
sözlerime başlamadan önce muhterem heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. 

Ülkemiz için hayatî önem taşıyan Anayasa değişiklikleri dolayısıyla olağanüstü toplanan Mec
lisimizin yeni yasama yılını, sizlere, ülkemize mutluluk, barış ve huzur getirmesi temennisiyle kut
luyorum ve herkese, hepimize basanlar diliyorum. 

Değerli milletvekilleri, 11 Eylül günü Amerika Birleşik Devletlerinde yaşanan terör vahşetini 
Milliyetçi Hareket Partisi olarak nefretle kınıyoruz. Tüm Amerikan halkına ve yöneticilerine geç
miş olsun diyor, acılarını yürekten paylaşıyoruz. Tarihin gördüğü ve bir daha görmesini hiç temen
ni etmeyeceğimiz büyüklükteki kitlesel, sivil ve masum halkı hedef alan bu terör faciasını tüm dün
yayla birlikte lanetliyoruz. 

Bu vahşet de göstermiştir ki, terörün mahiyeti gerekçesinde değil sonuçlarında ortaya çıkmak
tadır. Terör, sebebi ne olursa olsun, hedefi ne olursa olsun, vasıtası ne olursa olsun, bir insanlık 
suçudur ve yalnız Amerika halkının değil, tüm insanlığı derinden etkileyecek bir mahiyet taşımak
tadır. Terör, bir insanlık suçudur ve insanın, kendi türüne yönelttiği en acımasız ve aşağılık bir ey
lem biçimidir. Hiçbir gerekçe terörü haklı ve meşru kılamaz. 

Ülkemiz, yıllardır, terörün her çeşidine muhatap olmuştur; yaşanan acılar unutulmamıştır. 
Mavi Çarşı yangınında annesini kaybeden çocuğun gözyaşları ile Dünya Ticaret Merkezinin enkazı 
altında kalan insanların dramı, ıstırabı aynıdır; ancak, terörde ulaşılan bugünkü sonuç, dünün 
sonucudur, dünün ihmallerinin ve kusurlarının sonucudur; uluslararası camianın terör karşısında or
tak ve gerçekçi bir tavır alamayışının sonucudur. 

Ulusal terör -uluslararası terör ayrımı ve bazı terörist eylemlerin özgürlük mücadelesi olarak 
görülmesi, insanlığa, maalesef, çok pahalıya mal olmuştur. 

Bize göre terör, siyasetin bir aracı ve hele hele, uluslararası siyasetin bir aracı olarak asla kul
lanılmamalıdır. Terörü besleyen ve koruyan tüm unsurların ve anlayışların insanlık suçu olarak 
kabul edilmesini, buradan, tüm dünyaya teklif ediyoruz. 
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Terör suçları bireysel değildir. Terör, beşeriyetin varlığına yönelik bir tehdittir. Terör, küresel 
barış ve huzura yönelik saldırıdır. 

Buradan, yine, tüm insanlığa teklif ediyoruz: Terör suçları, tüm ülkelerin hukuk sistemi 
içerisinde idamla, ölümle cezalandırılmalıdır. 

Türkiyemiz, terörle mücadelede uluslararası bir misyon yüklenmelidir ve insanlığa deneyim
lerini, tecrübelerini, geçmişte yaşadığı acıları hatırlatmalı, aktarmalıdır. Türkiye, terörü besleyen 
bölge ile terörün oluşmasına sebep olan şartların yoğun yaşandığı bölge ile Batı arasında bir geçiş 
bölgesidir. Dolayısıyla, Türkiye, terörle uluslararası düzeyde mücadelede, Batı'ya, kendi ülkesinin 
istikrarını ve kalkınmışlığını, kalkınmasının gerekliliğini hatırlatmalıdır; Türkiye'de geçmişte 
yaşanan ve gelecekte yaşanması muhtemel terörlere de aynı duyarlılığı talep etmelidir. 

Uluslararası terörle mücadelede başarı elde etmek için, Türkiye'nin, Batı'nın güvenlik sistem
leri içerisinde yer alması gerekmektedir. Yine, Avrupa Birliğine üye olmuş bir Türkiye, Batı için 
terörle mücadelede önemli bir kazanım olacaktır. Bu, Batı ülkelerine hatırlatılmalıdır. 

Bu menfur olayı yapanların Müslüman kimliğine sahip olmaları, uluslararası terörle mücadele 
sisteminin yanlış tanzimine asla sebep olmamalıdır. Küresel barış ve huzur yüzyılı olması hedef
lenen 21 inci Yüzyılın başlangıcında böyle bir yanlış yapılanmadan dolayı, terörle mücadelenin 
Hıristiyan-Müslüman çatışmasına, kültürler çatışmasına, medeniyetler çatışmasına dönüştürül
mesine Türkiye engel olmalıdır. 

Bu sebeple, Müslüman Türkiye'nin Avrupa Birliğine girişi çabuklaştırılmalıdır; bu, Batıdan 
talep edilmelidir. Ümit ederiz ki, insanlık, bu olaydan gereken dersleri çıkarmıştır; terörü besleyen
lerin veya hoşgörüyle karşılayanların akılları başlarına gelmiştir. 

Terör, NATO tarafından yeniden tanımlanmalı ve mücadele yöntemleri yeniden belirlen
melidir. 

Birleşmiş Milletler Teşkilatı, acilen, uluslararası terörle mücadele konferansı toplamalıdır. 

Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz, 11 Eylül gününün "dünya terörle mücadele ve terör mağ
durlarını anma günü" olarak anılmasını teklif ediyoruz ve bu teklifimize Yüce Meclisimizin de 
katılmasını bekliyoruz. (MHP, DSP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

Bu acıyı en çok yaşayan bir millet ve camia olarak, toplum olarak Amerikan Halkının acılarını 
yeniden paylaşıyoruz. 

Dünyanın hiçbir bölgesi ve hiçbir milletinin, terör acısını bir daha bu ölçekte, hiçbir ölçekte 
yaşamamasını Yüce Allah'tan temenni ediyor ve Muhterem Heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. 
(MHP, DSP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Şandır'a teşekkür ediyorum. 

Şimdi, söz sırası, Anavatan Partisi Grubu adına konuşacak olan Van Milletvekili Sayın Kâm-
ran İnan'dadır. 

Buyurun Sayın İnan. (Alkışlar) 
Süreniz 10 dakika. 
ANAP GRUBU ADINA KÂMRAN İNAN (Van) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; in

sanlık tarihi kadar eski olan terörizm, zaman içinde, teknolojinin gelişmesiyle, mahallî olmaktan 
çıkıp milletlerarası boyutlar kazanmıştır ve milletlerarası bir olay haline gelmiştir. 
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Son birkaç seneden beri, aslında, terörizme ve faaliyetlerine "ilan edilmemiş üçüncü dünya 
savaşı" denilmektedir ve doğrudur. İlan edilmemiş; çünkü, tarafı yok, hedefi yok, muhatabınız yok; 
kör bir milletlerarası terörizmle karşı karşıyasınız. Bu, son derece tehlikeli boyutlara ulaşmaktadır. 
Zira, teknolojinin bütün imkânlarını ve silahlarını kullanır hale geldiler ve en çok, bugün, dünyada 
korkulan hadise, basitleşmeye başlayan nükleer teknolojinin, kimyasal ve biyolojik silahların, 
maazallah, bir gün teröristlerin eline düşmesi halinde insanlığın karşı karşıya kalacağı büyük teh
likeler hatırlatılmaktadır; fakat, maalesef, bütün bu gelişmelere rağmen medenî dünya bu alanda 
gerekli işbirliğini, samimiyetle ve gerekli tedbirlerini almış değildir. 

Amerika Birleşik Devletlerine karşı 11 Eylülde girişilen terör çok kapsamlı ve çok anlamlıdır. 
Amerika'nın seçilmiş olması çok anlamlıdır. Neden?.. Çünkü, bu vasıtayla dünyayı yeni bir alevlen
meye ve geniş çaplı bir savaşa götürme planı vardır. Neden Dünya Ticaret Merkezi?.. Zira, dün
yanın en büyük ekonomisinin sembolü olan iki kule; her biri 110 kat yüksekliğinde. Neden Pen
tagon?.. Çünkü, dünyanın en büyük, en güçlü askerî gücünün merkezi ve beyni olan Pentagon seçil
miştir. 

Uygulanan planı yakından incelediğiniz zaman, bunu, basit olarak, bir avuç teröristin düşün
mesi ve gerçekleştirmesi mümkün değildir. Bu, bir kurmay planlaması hadisesidir. Amerikan istih
baratını bile atlatacak boyutlarda ve kullanılan metotlar da bugüne kadar insanlığın yaşadığı en 
menfur, en vahşi metotlardır. Sivil uçakları, yolcularıyla beraber, 50 000 insanın çalıştığı Dünya 
Ticaret Merkezine çarpmak hadisesi. Bundan daha korkunç bir vahşeti düşünmek zordur ve amaç, 
Amerika Birleşik Devletlerini bu suretle tahrik ederek bir dünya ve geniş çaplı silahlı ihtilafını mey
dana getirmek ve dünyanın dengelerini, eğer mümkünse, hesabı yapanlar bakımından, değiştirmek 
gibi çok haince bir metot seçilmiştir. Amerika bu oyuna gelmeyecektir; buna inanıyorum. Nitekim, 
cuma günü Washington'da Washington Katedralinde yapılan bir anma töreninde üç dinin temsil
cileri konuşturuldu ve ilk konuşan da İslam cemaatinin temsilcisi olmuştur. Bunu takdir ve saygıy
la karşılamak lazım. 

Amerikan Milleti büyük bir yara almıştır, dünyanın en büyük gücü olmanın yarasını almıştır; 
masum insanlarını kaybetmiş olmanın yarasını almıştır; kendi ekonomik gücü sembollerinin yerle 
bir edilmiş bulunmasının yarasını almış ve bunun tepkisi içindedir. Yalnız, Amerikan yöneticileri, 
soğukkanlılıkla meseleye yaklaşmakta ve evvela kaynağını tespit ve tarafı bulmak suretiyle bir 
hareketi planlamaktadır ki, bunu kabul etmek ve takdirle anmak lazım. 

Türk Milleti, Amerikan Milletinin, zor günlerde bize gösterdiği yakınlığı hiçbir zaman unut
mamış ve gereğini her zaman yapmıştır. 12 Mart 1947de Truman Doktriniyle başlamıştır. Tür
kiye'nin tek başına kaldığı, Sovyetler Birliğinin tehdidi altında kaldığı, toprak talebinde bulunul
duğu, Boğazlar üzerinde kontrol hakkının istendiği bir dönemde, Amerika Birleşik Devletleri Baş
kanı, Truman Doktriniyle, bize teminat vermiş ve o tarihte başlamak suretiyle, 500 milyon dolarlık 
askerî yardımlarla, Türkiye, nihayet, 18 Şubat 1952'de NATO'ya alınmak suretiyle, güvenliği tam 
bir teminat altına alınmıştır. 

Binaenaleyh, orada olsun, Kore'de olsun, Körfez Savaşında olsun, Türkiye, Amerika Birleşik 
Devletlerinin bize olan yakınlığını hiçbir zaman unutmamış ve karşılığını vermiştir. Türkiye, 15 
Kasım 1999'da, bu kürsüden, Yüce Meclise hitap eden eski Başkan Clinton'ın ifadelerini ve 
ekonomik alanda Türkiye'ye verdiği büyük desteği hiçbir zaman unutmamıştır ve unutmayacaktır. 

Değerli milletvekilleri, bu elim olayı vesile bilerek, Samuel Huntington'un daha 1993'te ortaya 
attığı Medeniyetler ve Dinler İhtilafı ve Çatışması Teorisini harekete geçirmek isteyen çevreler var. 
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Maalesef, dünyanın birçok televizyonunda buna benzer tahrikler görürsünüz. Umarım, hiç kimse bu 
oyuna gelmez. Dünyanın en büyük felaketi ve dünyaya yapılacak en büyük kötülük, bu işi dinler 
çatışmasına götürmektir. Terörizmin dini yoktur, imanı yoktur, milliyeti yoktur, rengi yoktur; 
hedefi, her insandır ve masum insanlardır değerli milletvekilleri. (Alkışlar) 

Burada -başında da ifade ettim- medenî dünya, bu konuda samimî davranmamıştır. Türkiye'nin 
terörizme karşı en büyük kurbanlarını verdiği dönemlerde, biz, bunu, bütün medenî dünyaya anlat
maya çalıştık, işbirliğine davet ettik; hayır... Türkiye'yi ilk, 1970'lerde vuran teröristlerin çoğu, 
medenî Avrupa memleketlerinde siyasî kahraman olarak karşılandı ve ağırlandı.(ANAP, DSP, MHP, 
SP ve AKP sıralarından alkışlar) Bugün Amerika Birleşik Devletlerine vurulan bu darbe karşısında 
dünyaya, terörizme savaş açtığını ilan eden gene Batı'daki bir medenî geçinen memleket ve güya 
hürriyetlerin, işte, ihtilalin kaynağı, başlangıcı; 1980'de ASALA'yla anlaşma yaptı. Zamanın, on
ların İçişleri Bakanı Gaston de ferre, (ANAP, DSP,MHP ve AKP sıralarından alkışlar) ASALA'ya 
dedi ki: "Bizim millî menfaatlerimize dokunmamak kaydıyla bütün faaliyetlerinizde serbestsiniz." 
Ta ki, 1982'de, Orly Havaalanına, Türk Hava Yollarına atılan bombanın kendilerini de etkilemesi 
ve insanların ölmesiyle ufak bir uyanış oldu. 

NATO'nun bulunduğu ve Avrupa Birliğinin bulunduğu bir başka memleket ve değerli millet
vekilleri, yine, yüksek sesle Amerika Birleşik Devletlerinin yanında yer aldığını ifade eden bu 
memleketin sokaklarında bugün, Taksim'deki tecavüzü kutlayan afişler bulunuyor, hem de NATO 
toplantısından sonra bulunuyor ve orası, bir nevi, dünya teröristlerinin kol gezdiği, İstanbul'da 
cinayete iştirak etmiş bir hanımın orada serbestçe dolaştığı bir memlekettir. Avrupa'nın bir diğer 
büyük bir memleketi. Bu memleket, 30 000 insan hayatına mal olmuş teröre maddî ve siyasî en 
büyük desteği seneler boyu vermedi mi? (ANAP sıralarından "Bravo"sesleri, alkışlar; DSP ve MHP 
sıralarından alkışlar) 

Bizim, Ege'deki bir yakın komşumuz; terörizme verdiği destek... Bunu fazla açmak is
temiyorum; ama, sayın hükümet, o memleketle dört tane anlaşma yaptı. Bir tanesi de, Terörizmle 
Ortak Mücadele. Türkiye Büyük Millet Meclisi dördünü de onayladı; ama, komşumuzun parlamen
tosu, Terörizmle Ortak Mücadele Anlaşmasını onaylamadı. Bu ne demek; "bu yolu kullanmaya 
devam edeceğiz" demektir. 

Değerli milletvekilleri, bu işi açıklığa kavuşturmak lazım. Maalesef, medenî geçinen bazı 
Batılı memleketler, terörizmi, dışpolitika aracı olarak kullanmaktadır, kendilerine rakip gördüğü 
veya muhtemel rakip olabilecek memleketleri içeriden çökertmek ve istikrarsızlığa götürmek 
vasıtası olarak kullanmaktadır ve hiçbir zaman samimî bir işbirliği içinde bulunulmamıştır. Ümit 
ve temenni ederim ki, Amerika'da, New York ve Washington'da meydana gelen bu facia sonunda, 
bu beyler, nihayet uyanır ve nihayet samimî olarak, dünya terörizminin bütün insanları vurduğu gibi 
kendilerini de vuracağı inancına ve hakikatine kavuşurlar da... İnsanlığın bu beladan tümüyle kur
tulması zordur, kökünün kazınması zordur; ama, hiç olmazsa büyük ölçüde buna karşı gerekli ted
birler alınır. Biz çok kaybettik, çok kan kaybettik; 30 000 insanı 15 yılda... 1980 öncesi, yılda 5 200 
evladı gitti bu memleketin, 1970'lerde gitti. Biz, NATO'nun 5 inci maddesinin işletilmesini defalar
ca istedik, rica ettik. Hayır, hiç kimse oralı olmadı. Şimdi, Amerika Birleşik Devletlerine gelince, 
hepsi hizaya dikiliyor. Bu samimî mi, bu medenî bir davranış mıdır?! (Alkışlar) Medenî bir davranış 
mıdır?! Ümit ve temenni ederim ki, burada da sonuna kadar samimî olarak giderler. 

Değerli milletvekilleri, bu elim olayda, hakikaten, insanlık için, medenî dünya ve 21 inci Yüz
yıl için bir utanç olan bir hadiseden hareketle, dünyanın yeni oluşumlara gittiği, 11 Eylülden son
raki ve önceki dünyanın farklı olacağı büyük neticelerini çıkarmak yanlıştır. Sovyet imparator-
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luğunun yıkılmasının üzerine Fukuyama'nın yazdığı "Tarihin Sonu" tarihin başlangıcı... Bunların 
hepsi yanlıştır. Dünya aynı dünya, topraklar aynı topraklar, insanlar aynı insanlar. Değişen ne; olay
lardır. Binaenaleyh, bu olay da değişmiştir, yenilikler getirmiştir, gereği yapılacaktır; yoksa, dünya 
haritası değişecek, bir dünya savaşı olacak... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sürenizi uzatıyorum, buyurun efendim. 

KÂMRAN İNAN (Devamla) - Sağ olun Sayın Başkanım. 
...bilmem bölgeler ihtilafı olacak, Körfez Savaşı gibi olacak şeklinde senaryolar çıkarmak ve 

insanları, toplumları ve bilhassa ekonomileri paniğe götürmek son derece hatalı bir hadisedir. Bu 
dönemde en çok muhtaç olunan şey soğukkanlılıktır, senaryolar çizmek değildir. Gelişmeleri soğuk
kanlılıkla takip etmek ve değerlendirmek... 

Burada Sayın Bakanın bir ifadelerini teminat olarak almak istiyorum; Türkiye Büyük Millet 
Meclisi ile işbirliği halinde sayın hükümetin... Bu, büyük bir yeniliktir. Onu size memnuniyetle 
ifade edeyim. Dört yıldan beri ilk defa şahit olduğum bir yenilik oluyor. (ANAP, MHP; DYP, AKP 
ve SP sıralarından alkışlar) Türkiye Büyük Millet Meclisi ile birlikte bu meseleleri götürmek... Ger
çekten de, sayın hükümet kabul buyuruyorlar ki, sayın hükümetin kuvvet kaynağı bu Yüce Meclis
tir. Bu milletin bütün millî menfaatlarının korunması ve güvenliğinin sağlanması, bu Meclisin 
görevidir; hepimizin görevidir. Olayları çok soğukkanlılıkla ve yakından takip etmek ve değerlen
dirmek lazım; duygusal davranmaya lüzum yoktur. Devletin birimleri arasındaki işbirliğini ve müt
tefikler arasındaki işbirliğini geliştirmek lazım; ama, müttefikler deyince, bazılarını tırnak içinde 
ifade ettiğimi de hatırlatmak isterim. 

Ümit ve temenni ederim ki, bugün, Brüksel'de NATO toplantısında alınan karar, Amerika'daki 
bu fecaat karşısında nihayet uyanmaya başlayan bazı Batılı ve medenî geçinen, her gün bize insan 
hakları dersleri verenler, nihayet, Türkiye'nin geçmişteki bu feryadının haklı olduğunu ve bu kadar 
insanın kaybedilmesine seyirci kalmalarının bir bakıma insanlık suçuna iştirak manasına geldiğini 
kabul ederler. Biz, burada, bir bakıma en hassas noktada, birçok defa onlar adına kurban verdik. 
NATO'nun doğu-batı çatışması sırasında, en büyük yükü taşıyan bu memleket olmuştur, en büyük 
yükü taşıyan!.. Eski Varşova Paktıyla ortak sınırların yüzde 37'sini, tek başına bu memleket savun
muştur. Amerika'dan sonra en büyük gücü, bu memleket vermiştir Değerli milletvekilleri; ama, kad
rimiz bilindi mi; hayır. Nükleer tehdide bu memleket maruz kalmıştır. Vaktaki soğuk savaş bitti, Av
rupa siyaseten birleşti, doğu memleketleri bağımsızlıklarına kavuştu, Türkiye, ailenin dışında ikin
ci sınıf evlat olarak görülmeye başlandı. Bunlar, bizim müttefiklerimiz değerli milletvekilleri. 

Benden önceki sayın hatip, Avrupa Birliğine işaret ettiler. İlk talepte bulunan Türkiye'dir; 31 
Temmuz 1959. Şimdi, 17 Eylül 2001'deyiz. Nerdeyiz biz; listede bile zor var ismimiz, müzakereler 
yok. Nedir bu? Bu, çifte standarttır. Bu çifte standardı da, bu vesileyle kendilerine hatırlatmak 
lazım; ama, bu çifte standarda ve onların bizim kanlarımızın aktığı dönemde, maalesef, seyirci kal
maları ve hatta, bazı teröristlere kucak açmaları, bizim, kendimize düşen insanlık vazifemizi ve 
Amerika'ya karşı olan müttefik ve ittifak vazifemizi yerine getirmeye bir engel olmayacaktır. Tür
kiye, bu alanda da -Körfez Savaşında olduğu ve daha önceki vesilelerle olduğu gibi- kendisine 
düşeni yapacaktır; insanlık adına yapacaktır, hürriyetler adına yapacaktır, demokrasi adına yapacak
tır, Türkiye'nin geleceği, Türk Milletinin güvenliği adına yapacaktır; ama, Türkiye, aynı desteği, bu 
alanlarda, verdiği ve vermeye de devam ettiği mücadeleyi -ki, bugün, mücadele ekonomik sahaya 
da bulaşmıştır- buna da desteği kendi müttefiklerinden beklemek hakkına sahiptir. Bu alanda 
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Amerika'dan şikâyetimiz azdır; ama, ümit ve temenni ederim ki, daha 1854'te, La Martine'in "Av
rupa hürriyetleri ve toprak bütünlüğünün savunması Türkiye'den başlar" diyen bir Avrupa, nihayet, 
böyle bir vesileyle, Türkiye'yi ve Türkiye'nin hak ettiği, layık olduğu yeri hatırlar ve eski Varşova 
Paktı üyesi memleketlere bile öncelik tanıyarak Avrupa Birliğine almaya çalışan, hatta, bize rağmen 
ve âdeta inatçasına Güney Kıbrıs'ı almaya çalışanlar bunu görmeye başlarlar. Amerikan büyükel
çilerinden ilkinin öldürüldüğü yer, Güney Kıbrıs'tır. 21 Temmuz 1974'te öldürdüler; ama, onlar 
yapınca bu olaylar çabuk unutuluyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın İnan, sürenizi tekrar uzatıyorum. 

Buyurun efendim. 

KÂMRAN İNAN (Devamla) - Tabiî, bu alanda söylenecek şeyler çoktur. Bunu kabul etmek 
lazım. Ayrıca, unutmamak lazım ki, daha iki sene evvel Amerika Birleşik Devletlerinin Darüsselam 
ve Nairobi Sefaretlerine yapılan tecavüzlerde 300 insanın ölmesi, roketlerle cevap, daha önce Ok-
lahoma'da bir deli Amerikalının büyük bir binaya koyduğu dinamitle, içinde anaokulu bulunan bir 
binada 300'ü aşkın insanın öldürülmesi... Terör kurbanlara doymuyor sayın milletvekilleri. 
Hepimizin vazifesi, insanlığın vazifesi, bu tip kurbanları azaltmak. 

Biz hep söylpdik; dedik ki, hürriyetlerin temeli insanın hayatıdır. İnsanın hayatını siz 
koruyamazsanız, ölü bir insanın kabri üstüne dünyanın bütün hürriyetlerini, deklarasyonlarını 
koyun, hiçbir anlamı olmaz. Biz, bunu Batılılara anlatmaya çalıştık. Bütün parlamenter toplan
tılarında, üstümüze gelenlere, vay siz şöyle yapıyorsunuz, böyle yapıyorsunuz... Hayır, biz, insan 
hayatını korumaya çalışıyoruz; asıl olan budur. 

Ümit ve temenni ediyorum, bu kör terörün, en kötü bir örneğini sergilediği bu faciadan sonra, 
bütün dünyanın gözleri açılır ve NATO, 5 inci maddeyi, artık yalnız bir vesileyle değil, bize yönel
tilen vesilelerle de düşünür. 

Komşumuz Ermenistan'ın, daha doğduğunun ertesi günü, meclisi kurulur kurulmaz ilk aldığı 
karar, Doğu Anadoludaki toprakların kendilerine ilhakıdır. Ee, buna, NATO hiçbir ses çıkar
madı! (ANAP, MHP, DSP ve AKP sıralarından alkışlar) 

Suriye anayasasında, bugün dahi, Hatay, Suriye'nin parçası olarak gösterilmektedir. Bu, benim 
anavatanımın bir parçasıdır. Buna da NATO'nun bir tepkisi olmadı ve Türkiye'ye karşı yürütülen 
terörün Ortadoğudaki merkezlerinde olduğunu hep beraber yaşadık. Buna da bir tepki gelmedi. Hat
ta aksine, o terörizmi en büyük ölçüde destekleyen memleket olarak bilinen yere, bir büyük mem
leketin dışişleri bakanı yirmiiki defa gitti; Türkiye'ye uğramadan... Hatta, sonunda, cumhurbaşkan
ları bile gitti değerli milletvekilleri. 

Biz senelerce söyledik; acımızı söyledik, kanamanın nereden geldiğini söyledik ve nihayet, ne 
oldu; bir gün dendi ki, bu ilan edilmemiş maliyeti yüksek savaş son bulur, yoksa gerçek savaşa 
döner ve ondan sonra kendi kuvvetini, diplomasinin etkisinin yeterli olmadığı yerde, onun devamı 
olan kuvvetin devreye sokulmasıyla, bugün, Türkiye bu alanda rahat bir nefes almaya başlamış 
bulunmaktadır; ama her şey bitmiş değildir. Maalesef, bulunduğumuz bölge bu alanlarda güven 
verici bir bölge değildir, dehşetle dolu bir bölgedir. 

Size yine üzülerek söyleyeyim: Bu bölgelerden seçilen terörist gruplar, birçok defa, sanayileş
miş memleketlerin taşeronluğunu yapmaktadır, onlar adına hareket etmekte ve bazı memleketleri 
içeriden yıkma ve istikrarsızlığa götürme aracı olarak kullanılmaktadır değerli milletvekilleri. Ümit 
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ve temenni ederim ki, bütün bunlar, gelecek haftalarda ve günlerde NATO Konseyinde masanın üs
tüne yatırılır; yatırılmasa da, bizim sayın büyükelçimizin, hükümetin talimatıyla, bütün bunları ön
lerine dökmesi lazımdır ki, bizim gözümüze de bakabilecekler varsa, içine bakmaya başlasınlar. 

Değerli milletvekilleri, zor günler yaşıyoruz; ama, insanlık çok zorluklar aşmıştır, bunu da 
aşacağız ve Türkiye bu konuda sakin olmalıdır, emin olmalıdır, devlet ve milletimize en ufak bir 
halel gelmeyecektir, Türkiye Hükümeti ve Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Silahlı Kuvvetlerimiz 
bunun bekçiliğini yapmaktadır. 

Saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Şimdi söz sırası, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına konuşacak olan Kayseri 
Milletvekili Sayın Abdullah Gül'de. 

Buyurun Sayın Gül. (AKP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 10 dakika. 

AKP GRUBU ADINA ABDULLAH GÜL (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli milletvekili ar
kadaşlarım; AK Parti Grubu adına, hepinize saygılar sunarak sözlerime başlamak istiyorum. Yeni 
yasama yılının ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını, yine Partimiz adına, büyük bir içtenlik
le temenni ediyorum. 

Değerli arkadaşlar, Yüce Meclisin yeni yasama yılının ilk gündeminin, ne yazık ki, dünyayı 
dehşete düşüren büyük bir terör olayıyla açılması bir tesadüf oldu. 

Geçen hafta salı günü, Amerika Birleşik Devletlerinde New York ve Washington'da ortaya 
çıkan bu dehşet, bu büyük terör, bütün dünyayı sarstı ve küreselleşmenin de ne olduğunu hepimize 
bir kez daha göstermiş oldu. Hepimiz, evimizde, ofislerimizde, âdeta canlı bir şekilde olayları iz
ledik ve bütün evlere karamsarlık çöktü, birey olarak bile hepimiz bundan çok etkilendik. Bütün 
bunlar, maalesef, dünyanın kaçınılmaz gerçekleri olarak karşımıza çıktı. Bütün bunlar binlerce mil 
ötede olmasına rağmen, bunlardan etkilenmemek mümkün değildi. 

Değerli arkadaşlar, bu olay olur olmaz, ilk gün yayımladığımız bildiride de açıkladık, şiddeti 
kınadık ve şiddeti lanetledik. Şiddeti sadece kınamanın, lanetlemenin de yeterli olmayacağını söy
leyip, terörle mücadelede ortak bir zeminin oluşturulmasının da kaçınılmaz olduğunun üstüne bil
hassa bastık. 

Amerika Birleşik Devletlerinde ortaya çıkan bu olay, her ne kadar Amerikan topraklarında ol
duysa da, aslında, bütün insanlığa karşı gerçekleştirilmiş bir terördür. Amerika Birleşik Devletleri, 
geçen asrın Osmanlı İmparatorluğu gibi bir yapıyı arz etmektedir ve bu terör olayında ölen binler
ce insanın belki Amerikan vatandaşı olmadığı da bilinmektedir. Bunların içerisinde, çok sayıda 
farklı dinden insanların, farklı ırktan insanların olduğunu da bugün görmekteyiz. Ayrıca, bu terör 
olayında hayatını kaybeden yüzlerce Türk'ün olduğu da ortaya çıkmıştır; bu da üzüntümüze ayrıca 
yeni üzüntüler katmıştır. 

Değerli arkadaşlar, terörle mücadelede birinci şart, samimiyettir; samimiyetin olmadığını, Tür
kiye çok görmüştür, öyle ki, son on yılını şiddetli bir terörle geçirmiştir Türkiye, 30 000'in üzerin
de vatandaşını kaybetmiştir; bundan önce de birçok terör olayıyla karşı karşıya kalmıştır. 30 000'in 
üzerinde insan, 100 milyar doların üzerinde kaynak, terörle mücadeleye gitmiştir. Terörle 
mücadelede, Türkiye, ne yazık ki yalnız kalmıştır. Terörün uluslararası boyutu ortaya çıkmış ol
masına rağmen, Türkiye'nin çağrılarına, bırakın diğer dünya ülkelerini, müttefik ülkeler bile sessiz 
kalmıştır. Ne yazık ki, müttefik ülkeler, Türkiye'nin muhatap olduğu teröre sadece sessiz kalmamış-
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lardır, bazıları dolaylı olarak destek bile vermiştir. Türkiye, ambargoyla karşı karşıya kalmıştır. Bu 
ambargoyu kim koymuştur; Türkiye'nin müttefikleri koymuştur. Parası ödenen firkateynleri Tür
kiye'ye vermeyen müttefik ülkeler olmuştur. Parası ödenen silahları Türkiye'ye göndermeyen müt
tefik ülkeler olmuştur. Teröristlere sığınma hakkı veren NATO üyesi ülkeler olmuştur ve hatta, 
teröristlere eğitim veren NATO ülkeleri olmuştur. Bütün bunlar olurken, Türkiye, NATO toplan
tılarında "NATO sözleşmesinin 5 inci maddesi terörü de içine alsın, savunma konsepti içerisine 
terör de girsin" diye yıllarca çırpınmıştır, dile getirmiştir; ama, ne yazık ki, bunlara karşı, müttefik 
ülkelerden hiçbir destek ortaya çıkmamıştır. 

Ne yazık ki, bu terör, Amerika Birleşik Devletlerini en acımasız bir şekilde vurduktan sonra, 
hemen ertesi gün, NATO toplanmıştır ve Türkiye'nin, yıllardır söylediği, dile getirdiği gerçeği kabul 
etmiştir. 

Değerli arkadaşlar, terörle mücadelede bütün güçlerin birleşmesi gerekir. Bunun bir klasik 
savaş olmadığını herkes bilmektedir. Bu, bir güç gösterisine de dönüşmemelidir; ülkelerin, kendi 
halklarını tatmin etmek, onların heyecanlarını yatıştırmak için bir güç gösterisine de dönüş
memelidir. Dikkat edilecek nokta şudur ki "terörle mücadele" adı altında, suçsuz, masum insanlar 
hedef olmamalıdır. Zaten, zalim rejimleri altında inleyen, hak ve özgürlüklerini tamamen kaybet
miş, fakir, yoksul insanlar, kadınlar, çocuklar "terörden öc alma" adı altında hedef olmamalıdır. 
Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. 

Unutmayalım ki, geçmişte yapılan hatalar ve halen yürütülmekte olan hatalar da yeni terör ör
gütlerinin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bazı çevreler vardır; medeniyetler çatışmasını gün
deme getirmektedirler. Bazı çevreler vardır; İslamın ve Müslümanların imajını bozmak için büyük 
bir gayret içerisindedirler. Bazı ülkeler vardır, kendi çıkarları için ve sözümona "kendi güvenlikleri" 
adı altında bu çatışmayı hızlandırmak istemektedirler ve bu çatışmadan da kendilerine çıkar sağ
lama gayreti içerisindedirler. Başta Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye, bu konunun üzerinde 
dikkatlice durmak zorundadır ve alet olmamalıdır. 

Değerli arkadaşlar, bu olay çıktıktan sonra, gerek Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin ve 
Başkanın gerekse İngiliz Başbakanının yaptığı açıklamalar gerçekten takdire değerdir. Müslüman
ları, İslamı bu terör olaylarının dışında tutmak için özen göstermişlerdir; bu, gerçekten basiretli bir 
davranıştır. 

Olay ortaya çıktıktan bu yana hükümetin davranışları, Sayın Başbakanın demeçlerinin de 
olumlu olduğunu görüyoruz ve bu konuda kendilerini destekliyoruz. 

Türkiye, tabiî ki terörle mücadele edecektir ve terörle mücadelede de elinden gelen her türlü 
desteği verecektir; ama, eminim ki hükümet de bir şeyin farkındadır. Savaş ve sınır ötesi operasyon
lar söz konusu olduğunda, hiçbir ülke, hiçbir ülkeye gözü kapalı destek vermez, açık çek vermez. 
Bunu, bir kez daha söylüyorum. Türkiye, Körfez Savaşının maliyetlerini hâlâ karşılamaktadır. Kör
fez Savaşının maliyetlerini, Türkiye Büyük Millet Meclisinden de, Türkiye'nin başka kurumların
dan da müttefik ülkeleri ziyarete giden bütün heyetler senelerdir anlatmıştır; ama, ne yazık ki bun
lara da kulak asılmamıştır. 

Ülkelerin menfaatları ve çıkarları muhakkak ki her şeyin önünde gelecektir. Bu, terörle 
mücadelede geri durma anlamında, elimizden gelen imkânları seferber etmeyelim anlamında an
laşılmamalıdır; ama, Türkiye, körü körüne de her şeye "evet" dememelidir. Hükümetin bu konuda 
basiretli davranacağına inanıyoruz. 
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Değerli arkadaşlar, hükümetin, dış politikadaki gelişmeler söz konusu olduğunda, Yüce Mec
lis ve siyasî partilerimizle yakın işbirliği içerisinde olması ülke yararınadır. Sayın Bakan da, yaptığı 
konuşmada dile getirdiler ve bu süreç içerisinde, bunu ihmal etmeyeceklerini söylediler. Ümit 
ediyoruz ki, bu, böyle devam edecektir. Bundan, Türkiye kârlı çıkacaktır; hükümetin gücü de, Tür
kiye Büyük Millet Meclisini arkasına almakta olacaktır. 

Hükümetin, istemediği emrivakilerle karşı karşıya kalmaması için; hükümetin, istemediği iş
lere bulaşmaması için, Türkiye Büyük Millet Meclisini sürekli bilgilendirmesi gerekir ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin desteğini sürekli devreye koyması gerekir. 

Ben, bir kez daha, Partim adına, bu terörü kınıyorum; terörün, nerede ve nasıl olursa olsun kar
şısında olmamız gerektiğini bir kez daha belirtiyorum ve hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Gül'e teşekkür ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, şimdi, konuşma sırası, Demokratik Sol Parti Grubu adına, Konya Mil
letvekili Sayın Emrehan Halıcı'ya gelmiştir. 

MEHMET EMREHAN HALICI (Konya) - Sayın Tümen konuşacaklar efendim. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Tümen. (DSP sıralarından alkışlar) 

Süreniz 10 dakika. 
DSP GRUBU ADINA AYDIN TÜMEN (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 11 

Eylül 2001 tarihinde, Amerika Birleşik Devletlerine yapılan terörist saldırılar ve sonrasında ortaya 
çıkan uluslararası gelişmelerle ilgili olarak, Grubum adına söz almış bulunuyorum; sözlerime baş
larken, bugüne kadar bütün dünyada meydana gelen terör eylemlerinde yaşamlarını yitiren masum 
insanlara Tanrı'dan rahmet diliyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 11 Eylül günü, bütün dünyayı sarsan ve daha da sar
sabilecek bir olay yaşadık. Amerika Birleşik Devletlerine yapılan bu saldırı, insanlık tarihinin en 
ağır ve en acı terör eylemi olarak tarihe geçecektir. Dostumuz ve müttefikimiz Amerika Birleşik 
Devletleri yönetiminin ve halkının acısını yürekten paylaşıyoruz. ABD'ye yapılan bu saldırıyı, yal
nız o devlete karşı değil, aynı zamanda bütün insanlığa ve dünya barışına karşı yapılmış bir saldırı 
olarak görüyoruz. Yıllarca ülkesinin içinde ve dışında terörle mücadele etmiş, onbinlerce masum in
sanını teröre kurban vermiş bir ülkenin vatandaşları olarak, bu mücadelede, terörle mücadele kararı 
alan ülkelerin yanındayız. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Amerika Birleşik Devletlerine yapılan bu terörist saldırı, 
bütün dünyaya, üstelik, bazı devletlerin bugüne kadar anlamak istemedikleri bir ders vermiş oldu. 
Bu ders, şimdiye dek terör konusunda izlenen politikaların artık etkili olmadığıdır. Hepimiz, televiz
yonlardan dakika dakika izledik; binlerce kişiyi öldürüp, bütün dünyaya savaş ilanı gibi duran bu 
terör eyleminin bir tek silah atılmadan gerçekleştirildiğini, saldırganların, bir tek el silah atmadan, 
dünyanın en güçlü Ülkesini kalbinden vurduğunu hep birlikte gördük. Bu, bize şunu gösteriyor: 
Çağımızda, terörist saldırılar çok kolay, bunlara karşı savunma ise çok zor ve pahalı bir hale gel
miştir. Demek ki, yeni bir durumla karşı karşıyayız. Onun için, demokratik toplumların, teröre kar
şı ülkelerin de buna karşı yeni stratejiler, yeni güvenlik politikaları geliştirmesi gerekmektedir. 

Amerika Birleşik Devletlerindeki dehşetin ardından, siyasal alanda ortaya çıkan ilk sonuçlar
dan biri, terörizm konusunda yeni bir uluslararası anlayıştır. Gerçekten, New York ve Washing-
ton'daki olaylar, yalnız Amerikalıları değil, tüm dünyayı sarsmış ve terör konusunda uyandırmıştır. 
Dolayısıyla, ABD'deki dehşetin ardından, siyasal alanda ortaya çıkan ilk sonuçlardan biri, terörizm 
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konusunda yeni bir uluslararası anlayışın geliştirilmesi gereğidir. Teröristler, büyük insan gücü, para 
ve planlama gücü gerektiren bir eylemi, ABD istihbarat servislerinden gizli tutmayı başarabilmiş
lerdir; bu da, istihbaratın ve istihbaratı paylaşmanın önemini artırmaktadır. 

Türkiye, bugüne kadar, terörizme karşı, hep, uluslararası dayanışmadan yana olmuştur. Tür
kiye, NATO konseptini değiştirip, terörü de tehdit saymaya başladıktan sonra, sürekli sınırı aşan 
PKK terörünü örnek gösterip, NATO Antlaşmasının 5 inci maddesinin işletilmesini istemiştir. İşte, 
NATO Antlaşmasının "bir üyeye karşı yapılan saldırı tüm üyelere karşı yapılmış sayılır" diyen ün
lü 5 inci maddesi, şimdi, teröre karşı savaşta yeni bir doktrin haline getiriliyor. Nereden gelirse gel
sin, böyle bir tehdit karşısında, 19 müttefik ülke tek vücut olarak harekete geçecek, gerekirse bir
likte karşılık verecektir. Türkiye, harekete geçileceği zaman üzerine düşeni yapacaktır; bundan 
kaçınamayız. Temennimiz, bu yanıt verilirken ülkemizin zarar görmemesidir, yürütülecek bir 
harekâtın amacını aşan şiddete ulaşmaması ve tepkinin bütün bölgeyi içine çekecek bir anafora 
dönüşmemesidir. 

Bizim terörizme karşı mücadelemizi Amerika Birleşik Devletleri hep anlayışla karşılamıştır; 
ama, bazı müttefiklerimiz, şimdiye kadar, bu konuda gereken anlayışı göstermemişlerdir. Amerika 
Birleşik Devletleri ile Türkiye, teröre karşı mücadele bakımından bir dayanışma içinde olmuşlardır; 
fakat, bazı batılı müttefiklerimiz, bize uzun yıllardır büyük acılar çektiren bölücü terör karşısında 
anlayışsız davranmışlardır. Türkiye olarak umuyoruz ki, Amerika Birleşik Devletlerindeki bu son 
olaydan sonra durum değişir. Avrupa, bundan sonra, bizim bugüne kadar yaşadığımız güvenlik ve 
demokrasi ikilemi arasında kalacaktır. Sonuçta, Türkiye, büyük bir terör dalgasını, demokrasi için
de kalarak, kalmaya çalışarak yenmeyi başarmıştır. 

Amerika Birleşik Devletlerine yapılan saldırı bir şeyi daha ortaya çıkarmıştır. O da, Türkiye'yi, 
henüz Avrupa Birliği üyesi olmadığı için, yeni Avrupa güvenlik mimarîsi dışında tutmak isteyen
lerin yanılmış olduklarıdır. Amerika Birleşik Devletlerindeki saldırı ve sonrası, Türkiye'nin demok
ratik ülkelerin savunma sistemindeki yerinin ne kadar önemli olduğunu göstermiştir. Türkiyesiz Av
rupa savunmasının olmayacağı bir kez daha ortaya çıkmıştır. Türkiye, şimdi, çok duyarlı bir konum
dadır. Onun için, olayları, paniğe kapılmadan, sakin ve kararlı biçimde izlemeliyiz. 

Bugüne kadar terörizm konusunda uluslararası işbirliği yok denecek kadar az olmuştur. Birleş
miş Milletler sisteminde, uluslararası terörizm konusunda birtakım kararlar kabul edilmiş; ancak, 
bunlar, genel nitelikte, bağlayıcı olmayan kararlardır. Ayrıca, bu kararlarda, teröre karşı uluslararası 
işbirliğine olanak tanımayan görüş farklılıkları da mevcuttur. Uluslararası terörizm, genel teröriz
min çok dar bir alanını kapsamıştır. Bir ülkenin dışpolitikasım etkilemek için yapılan terörizme 
"uluslararası terörizm" denmiştir. Batı, sadece bu tür terörizmle ilgili olarak uluslararası işbirliğine 
yanaşmış, ülkelerin sınırları içinde meydana gelen terörizm konusunda uluslararası işbirliğinden 
yana olmamıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye'nin yıllardır talep ettiği, teröre karşı evrensel iş
birliğinin ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır; çünkü, terörün dini, dili, ırkı ve 
ideolojisi yoktur. Sözde amaçları ne olursa olsun, sözde ideolojileri ne olursa olsun, hepsi aynı kay
naktan çıkmakta, aynı kaynaktan beslenmekte ve aynı kaba dönmektedir. Ortaya koyabildikleri tek 
gerçek ise, masum halka zarar vermektir. 

Avrupa'nın bize uygulanan teröre haklı gözle bakmasından yıllarca şikâyet eden Türkiye hal
kının bugünkü haklılığını kanıtlamasının tek yolu, terörün her türlüsüne hayır demekten geçmek
tedir. Amerika Birleşik Devletlerindeki olaylar, terör tehdidinin, artık bütün dünya tarafından daha 
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iyi anlaşılmasına yol açacaktır. Bundan böyle, Türkiye, daha büyük anlayış ve ilgi görecektir. Tür
kiye'nin dünya politikasındaki önemi ve rolü artacaktır. Geçmişte, bazı ülkelerin terörizmin tanımı 
üzerindeki görüş ayrılıklarını öne sürüp, Türkiye'ye askerî yardımı dahi frenlemeye kalkıştığı hatır
lardadır. Bundan sonra, yeni durum, Türkiye için birtakım avantajlar ve fırsatlar yaratacaktır; an
cak, bunun yanı sıra, yeni koşulların bazı sıkıntılar ve zorluklara yol açması olasılığı da vardır. Eğer, 
son olaylar da, geçmişte ürkek davranan bazı ülkelerin gözlerini açmazsa, büyük felaketler olur. 
Terörizmle mücadelede, ya tam dayanışma ve işbirliği kurulur ya da aksi takdirde bu bela yayılır ve 
sonunda başkalarını da vurur. 

Terörizmden çok çekmiş bir ülke olarak, bizzat, başkalarına ve son olaydan sonra Amerika Bir
leşik Devletlerine tam destek vermeye hazırız. NATO'yu kuran anlaşmanın 5 inci maddesinde, 
basitçe, ortaklardan birine yapılan saldırının diğer bütün ortaklara da yapılmış sayılması öngörül
mektedir. 

Böylece, yıllarca, birçok komşumuzla karşı karşıya kaldığımız ve onlardan destek gören 
terörizmle ve hatta gerilla savaşıyla karşı karşıya kalmışızdır. Onbinlerce vatandaşını bu savaşta 
kaybetti Türkiye. Ancak, bazı NATO müttefikleri, Türkiye'nin savaştığı bu terör örgütüne sığınma 
sağladı; onların, o ülkelerden malî kaynaklar edinmesine ses çıkarmadı. PKK'nın televizyonu, yıl
larca, o müttefiklerin ülkelerinden yayın yaptı. Kısacası, Türkiye, onbeş yıllık kanlı ve zahmetli 
mücadeleyi, müttefiklerine rağmen, hatta onlara karşı kazandı. 

Sonuç olarak, NATO müttefiklerinde teröre karşı bir uyanışın başlamış olması, her şeye rağ
men sevindirici bir gelişmedir. 

Son olarak şunu belirtmekte fayda vardır. Terörü, İslam alemiyle bağdaştırmak, büyük bir hak
sızlıktır. Her dinden, her mezhepten teröristler dünyanın her tarafında vardır; çünkü, terörün dini, 
ülkesi olmaz; terör, terördür. Öncelikli olan, teröre karşı ortak tavırdır. 

Yüce Heyete saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Tümen'e teşekkür ediyorum. 
Şimdi, söz sırası, Doğru Yol Partisi Grubu adına konuşacak olan Kahramanmaraş Milletvekili 

Sayın Mehmet Sağlam'da. 
Buyurun Sayın Sağlam. (DYP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 10 dakika. 

DYP GRUBU ADINA MEHMET SAĞLAM (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; Doğru Yol Partisi Grubu adına, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

11 Eylül Salı günü Nevv York'taki Dünya Ticaret Merkezine yapılan terörist saldırıyla, dünya 
kamuoyu, büyük bir acı, bir şok ve yeni bir dönemi yaşamaya başlamıştır. Soğuk savaş dönemin
den sonra belki bu döneme soğuk barış dönemi demek mümkündür. 

Yıllardır, başta ülkemiz olmak üzere, dünyanın çeşitli ülkelerinde din, dil, cinsiyet ve milliyet 
tanımaksızın, çoluk çocuk, kadın erkek, yaşlı genç gözetmeksizin binlerce cana kıyan terör, en son, 
hiç kimsenin düşünemeyeceği yeni ve daha etkin bir yöntemle, binlerce masum insanı, hem de dün
yanın bir numaralı gücü olan bir ülkede birkaç saat içerisinde yok ediverdi. Bütün dünyayla birlik
te biz de ülke olarak, dost ve müttefikimiz Amerika Birleşik Devletlerinin acısını paylaşıyoruz ve 
bu menfur terör olayında canlarını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı diliyoruz. 

Türkiye, dünyada terörden en çok çeken, en çok acı çeken, maddî ve manevî zarar gören bir 
ülke olarak, terörizm konusunda, teröristler konusunda büyük mücadeleler vermiştir, büyük feda-
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karlıklar yapmıştır, millet olarak, maddeten ve manen onarılamayacak kayıplar vermiştir; ama, bu 
acı tecrübeler, terörizmle mücadele konusunda o zamanki ülke yöneticilerimize ve kamu güç
lerimize, güvenlik güçlerimize büyük tecrübe ve bilgi birikimi de kazandırmıştır. Bugün, buna rağ
men, hükümetimizin, bütün dünya kamuoyu önünde, Türkiye'nin bu konjonktürde nasıl etkili bir rol 
üstlenmesi konusunda bir icraatını, etkin bir icraatını, maalesef görememekteyiz. 

Anamuhalefet Partisi olarak biz, Türkiye'nin yıllarca terörizmin bütün dünya için nasıl bir teh
like olduğu konusundaki çabalarının hafife alındığını, bugün, bizim yıllarca savunduğumuz 
mücadelelerin yol ve yöntemlerinin binbir bahaneyle ciddiye alınmadığını bütün dünyaya yeniden 
hatırlatmamız zamanının geldiğine inanıyoruz. 

Değerli milletvekilleri, teröristbaşını, 30 000 cana mal olan terörist başını, bir ülkenin büyükel
çiliğinin nasıl koruduğunu unutmadık. Avrupalı dostlarımızın, yine, teröristbaşını villalarında ağır
ladıklarını unutmadık. Daha dün, Fehriye Erdal'ı -ki, masum birkaç insanı gözünü kırpmadan öl
düren teröristlere yardım etmiştir- bir Avrupa ülkesinin, Belçika'nın nasıl koruduğunu unutmadık ve 
üzerinde otomatik silah olmayınca terörist bile sayılamayacağı iddiasına Türk avukatın verdiği 
cevabı burada tekrar etmek isterim. Avukatımız diyor ki: "Dünya Ticaret Merkezine giren ticarî 
uçaklar da terörist silahı mıydı?!" 

Değerli arkadaşlarım, teröristin işlediği fiilin sonucu, bu fiili nasıl işlediği konusundaki bir
takım bahanelerle hafife alınamaz. 

Şimdi, düşününüz ki, Avrupalı dostlarımız, bize, çeşitli bahanelerle, insan hakları bahanesiyle, 
belli bir bölgede özellikle ekonomik şartlar bahanesiyle anlayış göstermediler, bize hiç yardımcı ol
madılar; ama, Türkiye, bugün, bütün dünyaya, milletlerin en meşru hakkı olması gereken, vatandaş
larının kutsal hayat hakkını savunma noktasında bile terörizmle mücadele edenlerin yanında 
olacağına, çeşitli bahanelerle, hukuk hileleriyle teröristleri barındıranların, siyasî sığınma hakkı 
verenlerin, onları propagandalarına alet edenlerin, bu tavır ve davranışlarını yeniden değerlendir
melerinin gerekli olduğuna önemli katkılarda bulunabilir. 

Bu hükümet, bugün, neredeyse suskundur. Terörizmi sıradan kınamanın ötesinde, bütün dün
yanın yaptığının ötesinde, Türkiye, kendine düşen, kendi bilgi birikimi ve terörizm konusundaki 
tecrübesini dile getiren, dünyayla bilgi paylaşımına, tecrübe paylaşımına derhal başlamalıdır. Uyum 
içinde uyuyan hükümetimizden fazla bir şey beklemek belki de çok iyimserlik olur; ama, geçmiş
te, teröristleri içte affetmek suretiyle topluma geri getirenlerin, son zamanlarda da, teröristbaşının 
dosyasını -yakalanmasında siyasî ranta çevirenlerin- Yüce Meclise getirmeye bile cesaret 
edememeleri, işte bizim söylediğimiz geç kalmanın, gecikmenin, ihmalin birer örneğidir. (DYP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, Türkiye, bölgesinde ve dünyada, bu konjonktürün gereğini mutlaka 
yerine getirmelidir. Biz anamuhalefet partisi olarak, Türkiye'nin, daha aktif olmasının ve elindeki 
bilgi birikimini, yaşadığı tecrübeleri, dünyada, dışpolitikada tam anlamıyla ortaya koymasının 
gerektiğine inanıyoruz. Terörden çok çekmiş bir ülke olarak kanaatimiz odur ki, tecrübemizi dün
yayla paylaştığımız bu yepyeni dönemin başlangıcında, ülkemizin yüksek menfaatlarını daha yük
sek bir sesle dile getirmenin ve ona uygun politikalar uygulamanın tam zamanıdır. 

Değerli milletvekilleri, genelde hiçbir din ve özelde de hiçbir semavî din ve Yüce İslamiyet, 
cinayeti, adam öldürmeyi, masum insanlara saldırmayı savunmaz, savunmamıştır; dolayısıyla, 
terörizmin dini ve milliyeti yoktur; onun için, Yüce İslam Dininin terörizmin başına bir sıfat olarak 
eklenmesi kabul edilemez. (DYP, SP ve AKP sıralarından alkışlar) Bütün dünyada belirli bölgeler-
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de, ülkelerde yerleşen terörizm, yine bütün dünyanın işbirliğiyle ve mücadelesiyle etkisiz hale 
getirilebilir; ancak, bunun için de içte ve dışta güçlü bir siyasî iradeye her zamankinden daha fazla 
ihtiyacımız vardır. Bu güçlü ve cesur iradeyi gösteren siyasî liderler olmuştur. Teröristbaşı, ifadesin
de bile Türkiye'de terörizmle mücadelede hangi liderlerin hangi bilgi ve beceriyle ve cesaretle ken
disinin üstüne gittiğini açıkça itiraf etmek zorunda kalmıştır. (DYP sıralarından alkışlar) Türkiye de 
bugün, bir taraftan içine sürüklendiğimiz ekonomik krizler bir taraftan da Avrupa Birliği üyeliğinin 
gereklerini yerine getirmede yapılması gerekenlerde gecikme karşısında güçlü ve güvenilir bir 
siyasî iradeyi, Diojen misali, elinde fenerle arama durumundadır. Biz, bu siyasî iradeyi, bugünkü 
hükümette göremiyoruz. Kendi yol ve yöntemimizle, cesaretle tespit edeceğimiz bu konudaki dış-
politikada, hükümetin süratle davranmasından yanayız. 

Sayın Dışişleri Bakanımız "telaşa gerek yok" dediler, kendisine katılıyorum; ancak, unut
mamamız gereken bir şey var ki, geç kalmamak, inisiyatifi kaçırmamak da, bu konjonktürde Tür
kiye için çok önemlidir. (DYP sıralarından alkışlar) Sesini duyuracak, dünyanın ve bölgenin şart
larını değerlendirecek, millî menfaatları harfiyen kovalayacak, kısaca, bölgesinde ekonomik potan
siyeli, güçlü demokrasisi ve dünyanın en saygın silahlı kuvvetlerinden birine sahip olmanın 
gururuyla, bu bölgede Türkiye'yi, uygulanabilecek, siyasî bir güç haline getirebilecek her türlü 
politikaya, anamuhalefet partisi olarak destek vermeye hazırız. 

Örnek istiyorsanız hemen vermeye çalışayım. İnisiyatifi elde etme bakımından, bazı arkadaş
larımız "konferans" dediler; ama, öyle değil, uluslararası terörizmle mücadele konusunda Birleşmiş 
Milletler gözetiminde bir teşkilatın kurulmasına önayak olabiliriz. Burada, çok olumlu, aktif bir rol 
oynayabiliriz. 

Bakınız, bir Amerikalı profesör, dünyada kültürlerarası çatışmadan, medeniyet çatışmasından 
bahsediyor; bu, bütün dünyada yaygın bir kanı haline geldi. Burada söylemek istediği, giderek, din
ler çatışmasıdır. Halbuki, biz, Büyük Atatürk'ün dünyada örnek alınabilecek olan laik ve demok
ratik cumhuriyetini, öyle dinlerarası, medeniyetlerarası çatışmaları söyleyen teorilere bir cevap 
olarak, eşsiz bir cevap olarak, eşsiz bir örnek olarak dünyaya anlatabiliriz. 

İşte, size, hükümetin aktif bir biçimde, bütün dünyaya, dinlerarası çatışmayı önleyecek toleran
sı gösteren bir büyük devleti, bölgesinde istikrarlı bir büyük devleti ve onun, Mustafa Kemal'in ön
derliğinde gerçekleştirmiş olduğu laik, demokratik cumhuriyetini örnek olarak göstermesi müm
kündür. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Sağlam, konuşma sürenizi uzattım. 
Buyurun. 
MEHMET SAĞLAM (Devamla) - Teşekkür ederim. 
İşte, biz, burada, hükümetimizin daha aktif politikalar uygulayabileceği kanaatindeyiz ve Tür-

kiyemizin, kendisine layık olan, gerçekten binlerce şehidine mal olmuş olan bilgi birikiminin, tec
rübesinin, bütün dünyaya, bugünkü laik ve demokratik cumhuriyetini de örnek göstererek an
latılabileceği kanaatindeyiz, özellikle Avrupalı dostlarımızın bu örneği benimsemelerinde, dün
yanın, bugün, işte, teorilerin ileri sürdüğü gibi dinler çatışmasına doğru giden ortamında, Türkiye, 
çok daha olumlu, çok daha aktif roller oynayabilir. Hükümet, bu konudaki her türlü adımında, 
anamuhalefeti yanında bulacaktır. 

Hepinizi saygılarımla selamlıyorum sayın milletvekilleri. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Sağlam'a teşekkür ediyorum. 
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Değerli milletvekilleri, gruplar adına yapılan konuşmalar da sona ermiştir. Başka konuşma is
teği bulunmuyor. 

Başkanlığın Genel Kurula diğer sunuşları vardır. 

Bu kısımda yer alan, Başkanlığın olağanüstü toplantıya çağrı yazısını okutuyorum: 
D) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının olağanüstü toplantıya çağrı tezkeresi (3/866) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından 
Bildirilmiştir 

Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesi Hakkında Kanun Teklifini görüşmek üzere, Anayasanın 93 üncü ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 7 nci maddeleri gereğince, 17 Eylül 2001 Pazartesi günü saat 15.00'te olağan
üstü toplantıya çağırıyorum. 

Sayın milletvekillerinin belirtilen gün ve saatte Genel Kurul toplantısına katılmalarını rica 
ederim. 

Ömer İzgi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

Şimdi, 3 adet Cumhurbaşkanlığı tezkeresi vardır; onları okutuyorum: 
2. - Açık bulunan Ulaştırma Bakanlığına, İzmir Milletvekili Oktay Vural 'in atandığına ilişkin 

Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/867) 
30 Temmuz 2001 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi:Başbakanhğın, 30 Temmuz 2001 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-300-02/12231 sayılı yazısı. 
Açık bulunan Ulaştırma Bakanlığına, İzmir Milletvekili Oktay Vural, Türkiye Cumhuriyeti 

Anayasasının 109 uncu ve 113 üncü maddeleri gereğince atanmıştır. 
Bilgilerinize sunarım. 

Ahmet Necdet Sezer 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
3. - Açık bulunan Devlet Bakanlığına, Ankara Milletvekili Nejat Ar seven 'in atandığına ilişkin 

Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/868) 
8 Ağustos 2001 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İLGİ: Başbakanlığın, 8 Ağustos 2001 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-300-02/12838 sayılı yazısı. 
Açık bulunan Devlet Bakanlığına, Ankara Milletvekili Nejat Arseven, Türkiye Cumhuriyeti 

Anayasasının 109 uncu ve 113 üncü maddeleri gereğince atanmıştır. 
Bilgilerinize sunarım. 

Ahmet Necdet Sezer 
Cumhurbaşkanı 
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BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

4. - İstifa eden ve istifası kabul edilen İsparta Milletvekili Erkan Mumcu 'dan boşalan Turizm 
Bakanlığa, Gaziantep Milletvekili Mustafa Taşar 'in atandığına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/869) 

8 Ağustos 2001 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İLGİ: Başbakanlığın, 8 Ağustos 2001 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-300-02/12839 sayılı yazısı. 

İstifa eden ve istifası kabul edilen Erkan Mumcu'dan boşalan Turizm Bakanlığına, Gaziantep 
Milletvekili Mustafa Taşar, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 109 uncu ve 113 üncü maddeleri 
gereğince atanmıştır. 

Bilgilerinize sunarım. 

Ahmet Necdet Sezer 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

Şimdi, Cumhurbaşkanı tarafından geri gönderilen kanunlara ait 2 tezkere daha vardır; oku
tuyorum: 

5. - 4696 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun, Türkiye Büyük Millet Meclisince bir daha görüşülmek üzere 
geri gönderildiğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/870) 

05.07.2001 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İLGİ: 28.6.2001 günlü, A.01.0.GNS.0.10.00.02-10782/25198 sayılı yazınız. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca 27.06.2001 gününde kabul edilen 4696 sayılı 
Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun incelenmiştir. 

1- 4483 sayılı Yasanın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının sonundaki "göndererek soruşturma 
izni isterler" ibaresi, 4696 sayılı Yasanın 2 nci maddesiyle "gönderirler" biçiminde değiştirilmiştir. 

Yapılan değişiklikle, cumhuriyet başsavcılarının, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin bu 
yasa kapsamına giren suçlarına ilişkin ihbar ya da şikâyet aldıklarında ya da böyle bir durumu öğ
rendiklerinde, ivedilikle toplanması gerekli ve kaybolma olasılığı bulunan kanıtları saptadıktan baş
ka hiçbir işlem yapmayarak ve ilgili memur ya da kamu görevlisinin ifadesine başvurmadan bel
gelerin bir örneğini ilgili makama göndermekle yetinmeleri amaçlanmıştır. 

Oysa, cumhuriyet başsavcılıkları suç işlendiğini herhangi bir biçimde öğrendiklerinde, tüm 
kanıtları toplayıp, yapacakları değerlendirme sonucunda, suçlamanın ciddî olduğu kanısına varırlar
sa, soruşturma yapmalarında kamu yararı bulunmaktadır. Bu etkinlik, daha sonraki evrede baş
layacak yargılamanın sağlıklı ve güvenilir biçimde yürütülmesi için gereklidir. 

Yasa kapsamına giren suçu öğrenen cumhuriyet başsavcılarının, tüm kanıtları toplamaları 
yerine, görevi nedeniyle suç işlediği ileri sürülen memur ve diğer kamu görevlileri hakkında 
ivedilikle toplanması gerekli ve kaybolma olasılığı bulunan kanıtları saptamaktan başka hiçbir iş
lem yapmayarak, belgeleri ilgili idarî makama göndermeleri, kimi suçların ve suçluların ortaya 
çıkarılmamasına yol açabilecektir. 
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Olayla ilgili kanıtların karartılması, sağlıklı soruşturmanın yapılamaması durumunda suç
luların cezalandırılması olanaksızlaşacak; böylece, toplumun adalet duygusu zedelenecektir. 

2.- 4483 sayılı Yasanın 5 inci maddesinin, 4696 sayılı Yasayla değişik birinci fıkrasında, araş
tırma süresinin altmış gün olduğu belirtilmiş; 7 nci maddesinin yine aynı yasayla değişik 1 inci fık
rasında da yetkili organın soruşturma izni konusundaki kararını, suçun 5 inci maddenin birinci fık
rasına göre öğrenilmesinden başlayarak öninceleme dahil kırkbeş gün içinde vereceği, bu sürenin, 
zorunlu durumlarda onbeş günü geçmemek üzere bir kez uzatılabileceği kurala bağlanmıştır. 

4483 sayılı Yasanın 9 uncu maddesinin, 4696 sayılı Yasayla değişik ikinci fıkrasına göre de, 
yetkili organın soruşturma izni verilmesi ya da verilmemesine ilişkin kararına karşı, ilgililer, kararın 
kendilerine tebliğinden başlayarak on gün içinde itiraz edebileceklerdir. 

İtiraz üzerine yetkili organ, kararı, itirazı ve dosyayı ilgili idarî yargı organına gönderecek ve 
itirazlar en geç üç ay içinde karara bağlanacaktır. 

Soruşturma izni verilmesine ilişkin karara, ilgili memur ya da diğer kamu görevlisince yapılan 
itirazı idarî yargı organının reddetmesi durumunda ya da yukarıda belirtilen itiraz süresinin geç
mesinden sonra cumhuriyet başsavcılıklarınca soruşturma başlatılabilecektir. 

Böylece, araştırma, öninceleme ve soruşturma izni verilmesi ya da verilmemesi, idarî yargı, or
ganına yapılacak itirazlar ve bu itirazların incelenip karara bağlanması ve tebligatların yapılmasın
dan oluşan bu sürecin uzun bir süreyi gerektireceği açıktır. İdarî yargı organlarının iş yükü ve teb
ligatlara ilişkin bilinen sorunlar nedeniyle bu süre daha da uzayacaktır. Böylece, cumhuriyet baş
savcılığı, suçun işlenmesinden çok uzun bir süre sonra hazırlık soruşturmasına başlayabilecektir. 

Cumhuriyet başsavcılarının, yasa kapsamına giren bir suç işlendiğini ihbar, şikâyet ya da her
hangi bir nedenle öğrendiklerinde, soruşturma izni istemelerinin engellenmesi ve dolayısıyla, soruş
turma yapmalarının önlenmesi, geçecek sürenin uzunluğu nedeniyle doğru ve sağlıklı yargılama 
yapılması yönünden ciddî sakıncalar yaratacaktır. 

Öte yandan, 4483 sayılı Yasanın 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, diğer makam ve memur
larla, kamu görevlilerinin, bu yasa kapsamına giren bir suç işlendiğini ihbar, şikâyet, bilgi, belge ya 
da bulgulara dayanarak öğrendiklerinde, durumu cumhuriyet başsavcılığına değil, izin vermeye yet
kili organa iletecekleri belirtilmiştir. Bu durumda, işlendiği öne sürülen suçları soruşturup kovuştur
ma yetkisi bulunan cumhuriyet başsavcılığının böyle bir suçun işlendiğinden ve yapılan öniri-
celemeden haberi de olmayacaktır. 

Yukarıda yapılan açıklamalar karşısında, cumhuriyet başsavcılıklarının, suçun işlendiğini öğ
rendiklerinde gerekli girişimleri başlatıp, soruşturma izni verilmesini isteme haklarının kullanıl
masını önleyen düzenlemeler, delillerin karartılmasına, soruşturmanın geciktirilmesine, dava açıl
ması durumunda, yargılamanın yeterli ve doğru deliller üzerinden yapılamamasına, memurlar ve 
diğer kamu görevlilerinin büyük huzursuzluklarına ve sürtüşmelerine neden olacağından, hukuka 
uygun düşmemektedir. 

3- 4483 sayılı Yasanın 9 uncu maddesinin 4696 sayılı Yasayla değişik ikinci fıkrasında, cum
huriyet başsavcılığının önincelemeye geçilmemesine ve soruşturma izni verilmemesine ilişkin 
kararlara karşı yetkili organa itiraz edebileceği belirtilmiştir. 

Oysa, fıkranın değiştirilmeden önceki metninde, soruşturma izni istemine bağlı olarak soruş
turma izni verilmemesine ilişkin karara karşı cumhuriyet başsavcılığının itiraz yoluna gidebileceği 
kurala bağlanmıştır. 
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Görüldüğü gibi, cumhuriyet başsavcılığı, önceki kurala göre, soruşturma izni verilmemesine 
ilişkin karara karşı itiraz yoluna bir kez başvuracakken, yapılan değişiklikle itiraz yolunun ikiye 
çıkarılması, bu duyarlı konuda sonuç alınmasını güçleştirecek ve geciktirecek niteliktedir. 

4- 4483 sayılı Yasanın 4 üncü maddesinin, 4696 sayılı Yasanın 2 nci maddesiyle değişik dör
düncü fıkrasında "1.11.1984 tarihli ve 3071 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki yazılı şartları 
taşımayan ve yapılan araştırma sonucunda daha önce sonuçlandırılmış konular ile yukarıdaki fık
raya aykırı bulunan ihbar ve şikâyetler, cumhuriyet başsavcılıkları ve izin vermeye yetkili merciler 
tarafından işleme konulmaz ve bu durum ihbar ve şikâyette bulunana bildirilir. Ayrıca, bu durumun 
önincelemenin herhangi bir aşamasında tespit edilmesi halinde, öninceleme raporu düzenlenmek
sizin konu sonuçlandırılır" kuralına yer verilmiş; aynı maddenin üçüncü fıkrasında da "Bu Kanuna 
göre memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında yapılacak ihbar ve şikâyetlerin soyut ve genel 
nitelikte olmaması, ihbar veya şikâyetlerde kişi ve/veya olay belirtilmesi zorunludur" düzenlemesi 
getirilmiştir. 

Böylece, üçüncü fıkraya aykırı ihbar ve şikâyetlerin yanısıra 3071 sayılı Yasanın 4 üncü mad
desindeki koşulları taşımayan, yani dilekçe sahibinin adı, soyadı ve imzası ile iş ya da ikametgâh 
adresini içermeyen ya da daha önce izin vermeye yetkili organın doğrudan ya da araştırma yap
tırarak sonuçlandırdığı konulara ilişkin bulunan ihbar ve şikâyet dilekçelerinin de işleme konul
mayacağı, kesin, açık ve buyurucu bir biçimde kurala bağlanmıştır. 

Benzeri düzenlemeye, 4483 sayılı Yasanın ön incelemeye ilişkin 5 inci maddesinin 4696 sayılı 
Yasanın 3 üncü maddesiyle değiştirilen birinci fıkrasının ikinci tümcesinde de yer verilmiştir. 

Anılan fıkraların, 3071 sayılı Yasanın 4 üncü maddesindeki koşulları taşımayan ve yapılan 
araştırma sonucunda daha önce sonuçlandırılmış konuların işleme konulmayacağını ve bu durumun 
önincelemenin herhangi bir aşamasında saptanması durumunda "ön inceleme raporu düzenlemek-
sizin konunun sonuçlandırılacağını öngören düzenlemesi hukuk anlayışıyla bağdaşmamaktadır. 
İdarî organların araştırma ve öninceleme sonuçlarını "kesin hüküm" değerinde kabul etmesinin 
hukuksal dayanağı bulunmamaktadır. 

Takipsizlik kararına bağlanmış konuların yeni bilgi ve belgelerin elde edilmesi durumunda 
cumhuriyet başsavcılıklarınca soruşturma konusu yapılması zorunluyken ve Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Yasasının 445 inci ve Ceza Muhakemeleri Usulü Yasasının 327 inci ve 330 uncu 
maddelerinde kesinleşen yargı kararlarına karşı bile olağanüstü yargı yolu öngörülmüşken, idarî 
makamların yönetsel kararlarının kesin hukuksal gerçeklik değerine yükseltilmesi, hukuka açık ay
kırılık oluşturmaktadır. 

Öte yandan, Anayasa Mahkemesinin 5.12.1968 günlü, E:1967/49, K: 1968/60 sayılı kararında 
da belirtildiği gibi, toplumsal yararlar gözönünde tutulduğunda ihbarı yapanın kimliğinin belli olup 
olmaması birinci derecede önem taşımamaktadır. 

İhbar ve şikâyet dilekçelerinde "olay, yer ve kişi" somut olarak belirtilmişse, dilekçede ad, 
soyad, imza ya da adres bulunmaması nedeniyle ya da ortaya çıkan yeni bilgi ve belgelere karşın 
konunun daha önce yapılan araştırmayla sonuçlandırıldığından söz edilerek ihbar ve şikayetlerin iş
leme konulmaması ülke gerçekleriyle bağdaşmayacağı gibi, suç işleyen memurlar ve diğer kamu 
görevlilerinin korunduğu izlenimine yol açması nedeniyle de yurttaşların demokratik sisteme ve 
hukuk devletine olan güvenlerini zedeleyecek niteliktedir. 

5- Anayasada güçler ayrılığı ilkesi benimsenmiş; başlangıç bölümünde, güçler ayrımının, dev
let organları arasında üstünlük sıralaması anlamına gelmeyip, belli devlet yetki ve görevlerinin kul-
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lanılmasından ibaret ve bununla sınırlı uygar bir işbölümü ve işbirliği olduğu belirtilmiş; 7, 8 ve 9 
uncu maddelerinde de, yasama, yürütme ve yargı organlarının görev ve yetkileri kurala bağlanmış; 
6 ncı maddesinde de, hiçbir organın, kaynağını Anayasadan almayan bir devlet yetkisini kul
lanamayacağı vurgulanarak, organların birbirlerinin yetki alanına karışması önlenmiştir. 

4696 sayılı Yasa değişiklikleri ile cumhuriyet başsavcılıklarının görev ve yetki alanına giren 
konularda idare makamlarına yetki verilmesi, yürütmenin yargı alanına el atması ve yürütmenin 
yargı erkine üstün konuma geçirilmesi anlamına gelmektedir ki, bu durum, Anayasanın güçler ay
rılığı ilkesi ve 9 uncu maddesiyle bağdaşmamaktadır. 

6- 4483 sayılı Yasanın 9 uncu maddesinin, 4696 sayılı Yasanın 6 ncı maddesiyle değişik birin
ci fıkrasında, yetkili organın önincelemeye geçilmemesi kararının yalnızca şikâyetçiye bildirileceği 
öngörülmüşken, ikinci fıkrada, şikayetçiden ayrı olarak cumhuriyet başsavcılığının da önin
celemeye geçilmemesine ilişkin karara itiraz edebileceği kuralı getirilmektedir. 

Belirtilen durum uygulamada duraksamalara ve sorunlara yol açabileceğinden, önincelemeye 
geçilmemesine ilişkin kararların cumhuriyet başsavcılıklarına da bildirileceğine ilişkin bir ibareye 
metinde yer verilmesinin gerekli olduğu değerlendirilmektedir. 

Ekonomik krizlerin, sosyal adaletsizliğin en büyük nedeni yolsuzluklardır. 4483 sayılı Yasada, 
memurlar ve diğer kamu görevlileri için öngörülen dokunulmazlığın kısmen daraltılarak yolsuzluk
larla savaşım amaçlanmalıdır. Bu yapılmayıp, tersine cumhuriyet başsavcılarının soruşturma izni is
teme yetkilerinin kaldınlmasına ilişkin düzenlemeler, memurların ve diğer kamu görevlilerinin 
cezaî sorumluluktan kurtarılmaları sonucunu doğurabilecektir ki, bu sonuç "yolsuzluk ve saydam
lık" listesinde üst sıralara yükselmemizi güçleştirecektir. 

Yukarıda açıklanan nedenlerle, hukuka, kamu yararına ve anayasal ilkelere uygun düşmeyen 
kurallar içeren 4696 sayılı "Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 89 uncu ve 104 
üncü maddeleri uyarınca, yayımlanması uygun görülmeyerek, Türkiye Büyük Millet Meclisince bir 
daha görüşülmek üzere ekte geri gönderilmiştir. 

Ahmet Necdet Sezer 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

İkinci tezkereyi okutuyorum: 
6. - 4685 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Yeniden 

Yapılandırılması ile Tütün ve Tütün Mamullerinin Üretimine, İç ve Dış Alım ve Satımına, 4046 
sayılı Kanunda ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanunun, Türkiye Büyük Millet Meclisince bir daha görüşülmek üzere geri gönderildiğine ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/871) 

06.07.2001 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İLGİ:,21.6.2001 günlü, A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-10377/25411 sayılı yazınız. 

Türkiye Büyük Millet Meclisince 20.6.2001 gününde kabul edilen 4685 sayılı Tütün, Tütün 
Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Yeniden Yapılandırılması ile Tütün ve 
Tütün Mamullerinin Üretimine, İç ve Dış Alım ve Satımına, 4046 sayılı Kanunda ve 233 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun incelenmiştir: 
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1.- 4685 sayılı Yasada, tütün ve tütün mamullerinin üretimi, iç ve dışalımı ve satımı konuların
da, sektörü düzenleyen ve denetleyen bağımsız bir kuruma yer verilmekte; 1177 sayılı Tütün ve 
Tütün Tekeli Yasası yürürlükten kaldırılarak tütün üretiminde coğrafî sınırlama sona erdirilmekte; 
tütünün fîyatlandırılması, alımı, satımı ve dışsatımı ile tütün ürünlerinin üretimi,, fiyatlandırılması, 
satışı gibi konularda sektör tümüyle serbest rekabete açılmaktadır. 

Yasada, tütün ve tütün ürünlerinin dışalımının serbestleştirilmesi sonrasında yerli üreticilerin 
ve geçimini tütün tarımıyla sağlayan çiftçilerin sorunlarını çözümleyecek herhangi bir düzenlemeye 
yer verilmemiştir. 

Yasanın 6 ncı maddesinde, üretici tütünlerinin, sözleşme esasının yanı sıra açık artırma mer
kezlerinde, açık artırma yöntemi uygulanarak alınıp satılacağı öngörülmüş; ancak, sözleşmeye bağ-
lanamadığı için üreticinin açık artırma yöntemiyle satışa çıkardığı tütünlerini, alıcı bulunamaması 
durumunda nasıl değerlendireceğine ilişkin bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Böyle bir durumda, 
tütün üretiminden çekilmek zorunda kalacak olan üreticilerin tütün tarımından vazgeçmeleri 
olasılığının yüksek olmasına karşın, yasada, üretimin sürdürülmesi ve üreticilerin gelir kayıplarını 
giderme yöntem ve ilkeleri gösterilmemiştir. 

Tütün yerine başka bir ürüne yönelinmesi, gerek arazinin toprak yapısının elverişsiz olması 
gerekse iklim özellikleri gibi nedenlerle kolayca ve kısa sürede gerçekleştirilebilecek bir çözüm ol
madığına göre, yasanın belirtilen konulardaki düzenleme eksiğinin büyük sosyal sorunlara yol aç
ması kaçınılmazdır. 

Açık artırma yöntemiyle tütün satışının güçlüğü ve tütünün yurt içinden alınma zorunluğunun 
bulunmaması, üreticinin, özellikle fiyat yönünden piyasada etkinlik gösteren sınırlı sayıdaki kişi ve 
kuruluşların tek yanlı saptadığı koşullara mahkûm edilmesi sonucunu doğuracaktır. Sosyal huzur
suzlukların ve kimi üreticilerin üretimden çekilmelerinin bir başka nedenini oluşturacağı açık 
bulunan bu durumları önlemek için yasada herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir. 

Anayasanın 176 ncı maddesinde, Anayasanın dayandığı temel görüş ve ilkelere yer verilen baş
langıç bölümünün, Anayasa metnine dahil olduğu belirtilmiş; maddenin gerekçesinde de, başlangıç
taki temel görüş ve ilkelerin, Anayasanın diğer kurallarıyla eşdeğer olduğu vurgulanmıştır. Ayrıca, 
Anayasanın 2 nci maddesindeki, Türkiye Cumhuriyetinin başlangıçta yer verilen temel ilkelere 
dayanan bir devlet olduğu belirlemesi, başlangıç kısmındaki temel ilkeleri cumhuriyetin nitelik
leriyle özdeşleştirmiştir. 

İçerdiği temel görüş ve ilkeler yönünden Anayasanın diğer kurallarıyla eşdeğer olan 
Anayasanın başlangıç bölümünün beşinci paragrafında, hiçbir düşünce ve görüşün Türk ulusal 
çıkarları karşısında korunma göremeyeceği belirtilerek, ulusal çıkarların her şeyin üzerinde tutul
ması gerektiği vurgulanmıştır. 

Ayrıca, Anayasanın 2 nci maddesinde, Türkiye Cumhuriyetinin nitelikleri belirlenirken, top
lumun huzuru, ulusal dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı olunacağına yer 
verilerek toplumun çıkarlarına öncelik tanınmış; 5 inci maddesinde de, bireylerle toplumun gönenç, 
huzur ve mutluluğunu sağlamak devletin temel amaç ve görevleri arasında sayılmıştır. 

Öte yandan, Anayasanın yine 2 nci maddesinde, Türkiye Cumhuriyetinin sosyal bir hukuk dev
leti olduğu belirtilmiştir. Sosyal hukuk devleti, Anayasa Mahkemesinin birçok kararında da vur
gulandığı gibi, insan hak ve özgürlüklerine saygı gösteren, bireyin ,gönenç ve huzurunu gerçekleş
tirip güvenceye alan, birey ve toplum arasında denge kuran, emek ve sermaye ilişkilerini dengeli 
olarak düzenleyen, özel girişimcinin güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını sağlayan, çalışanların 
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insanca yaşamasını ve çalışma yaşamının kararlılık içinde gelişmesi için sosyal, ekonomik ve malî 
önlemleri alarak çalışanları koruyan, işsizliği önleyici ve ulusal gelirin adaletli biçimde dağılmasını 
sağlayıcı önlemleri alan, adaletli bir hukuk düzeni kuran ve bunu sürdürmekle kendini yükümlü 
sayan bir devlettir. 

Sosyal devlet ilkesi, sosyal sorunlar ve huzursuzlukların yaşanmaması için yerli tütün 
üreticilerinin, geçimini tütün tarımıyla sağlayan ailelerin gelir kayıplarının hangi yöntemle 
giderileceğinin ve tütün üretiminin nasıl sürdürüleceğinin yasada düzenlenmesini zorunlu kılmaktadır. 

2- 4685 sayılı Yasanın tüm kurallarının birlikte değerlendirilmesinden, tütün sektörünün 
tümüyle serbest rekabete açıldığı anlaşılmaktadır. 

Anayasanın 45 inci maddesinde, devletin tarım arazileri ile çayır ve meraların amaç dışı kul
lanılmasını ve tahribini önlemek, tarımsal üretim planlaması ilkelerine uygun olarak bitkisel ve hay
vansal üretimi artırmak amacıyla, tarım ve hayvancılıkla uğraşanların işletme araç ve gereçlerinin 
ve diğer girdilerinin sağlanmasını kolaylaştıracağı; bitkisel ve hayvansal ürünlerin değerlendiril
mesi ve gerçek değerinin üreticinin eline geçmesi için gereken önlemleri alacağı belirtilmiştir. 

Ayrıca, Anayasanın 166 ncı maddesinde, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı, özellikle 
sanayiin ve tarımın yurt düzeyinde dengeli ve uyumlu biçimde hızla gelişmesini planlamak devletin 
görevleri arasında sayılmıştır. 

Sosyal devlet ilkesi ve yukarıda yer verilen anayasal kurallar karşısında, tütün üretiminin 
düzenlenmesi, tütün kalitesinin iyileştirilmesi, Türk tütününün niteliğinin ve türünün korunması, 
tütün ekimi yapılma yöntemleri, tütün satış sözleşmelerinden doğacak uyuşmazlıkların çözüm yol
ları, tütün satış merkezlerinin kurulacağı yerleri, satılamayan tütünün korunma yöntemleri, yaprak 
tütün ticareti yapacaklarda aranacak koşullar, yaprak tütünlerin işlenmesi yöntemleri gibi konuların 
yasada düzenlenmemesi önemli bir eksiklik olarak değerlendirilmiştir. 

3- 4685 sayılı Yasanın 6 ncı maddesinin yedinci fıkrasında, Türkiye'de, marka bazında sigara 
için yıllık en az iki milyar adet, diğer tütün ürünleri için yıllık en az onbeş ton üretenlerin, aynı mar
ka tütün ürününden serbestçe dışalım yapabilecekleri, fıyatlandırabilecekleri ve satabilecekleri; bu 
fıkrada belirtilen üretim tutarlarına ilişkin koşulları yerine getirmeyenlerce yapılacak sigara ve diğer 
tütün ürünlerinin dışalımına, fiyatının belirlenmesine ve yurt içinde pazarlanmasına ilişkin yöntem 
ve ilkelerin, kurumun önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca belirleneceği kurala bağlanmıştır. 

Görüldüğü gibi, fıkrada, her türlü tütün ürünlerinin dışalım hakkı, Türkiye'de üretim kuruluşu 
olan ve belli tutarda sigara ve diğer tütün ürünlerini üretenlerin yanında üretim kuruluşu olmayan 
ve dolayısıyla sigara ve diğer tütün ürünlerini yurtiçinde üretmeyenlere de tanınmaktadır. 

Sigara ve diğer tütün ürünlerinin dışalımına ilişkin bu geniş serbestinin, üreticiler yönünden 
herhangi bir önlem alınmadan ve geçiş süreci tanınmadan kabul edilmesi, yerli sigara ve tütün 
üreticilerinin üretim etkinliklerini tümüyle durdurmalarına yol açabilecek niteliktedir. 

Ayrıca, sigara üretiminin temel girdisi olan tütünün dışalımında, yerli üreticilerin fon ve ver
giler nedeniyle karşılaştıkları yüksek maliyet dikkate alınmadan sigarada serbest dışalıma geçilmesi, 
belirtilen olumsuz etmenler nedeniyle yabancı markalı sigaraların Türkiye'de üretilmesinin gerek
çesini ortadan kaldırmakta ve içpazar, böylece, tümüyle yabancı sigara tekiline açılmış olmaktadır. 

Anayasanın 45 inci maddesinde, devlete verilen tarımsal üretim planlamasına uygun olarak bit
kisel üretimi artırmak amacıyla tarımla uğraşanların işletme araç ve gereçlerinin ve diğer gir
dilerinin sağlanmasını kolaylaştırma görevi ile sigara ve tütün üreticilerinin üretim etkinliklerinin 
tümüyle durdurulmasına neden olacak yasal düzenlemeleri bağdaştırmak olanaksızdır. 
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öte yandan, Anayasanın 167 inci maddesinde, devletin, para, kredi, sermaye, mal ve hizmet 
piyasalarının sağlıklı ve düzenli işlemelerini sağlayıcı ve geliştirici önlemleri alacağı, piyasalarda 
eylemli ya da anlaşma sonucu doğacak tekelleşmeyi ve kartelleşmeyi önleyeceği kurala bağlanmış
tır. Yasanın, içpazarı, yabancı sigara tekeline açacak nitelikteki düzenlemesi, Anayasanın bu mad
desiyle de bağdaşmamaktadır. 

4 - 4685 sayılı Yasanın geçici 1 inci maddesinin (B) fıkrasında, Bakanlar Kurulunca 2000 ve 
2001 yılı ürünü tütünlerin devlet nam ve hesabına alımında bulunmak üzere bir kamu kuruluşunun 
görevlendirileceği, bu kapsamdaki alımların giderleriyle finansmanının bütçeden ayrılacak ödenek
le sağlanacağı; 2002 ve izleyen yıllar tütün ürünü için destekleme alımı yapılmayacağı belirtilmiştir. 

Bu fıkra kuralı ve yasanın genel düzenlemesinden, 2002 yılından başlayarak tütünde destek
leme alımının kaldırıldığı anlaşılmaktadır. 

Oysa, kimi Avrupa Birliği ülkeler ile Amerika Birleşik Devletlerinin, işin özellikle sosyo
ekonomik boyutunu gözönünde tutarak ekonomik yönden geri kalmış üreticilere ve özellikle toprak 
yapısı gereken verimlilikte olmayan bölgelerdeki tütün ekicilerine bütçeden ödeme yaparak destek 
verdikleri bilinmektedir. 

Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ile ilgili olarak kurulan "Tütün ve Tütün Mamulleri 
Sanayii Özel İhtisas Komisyonu" raporunda da "Avrupa Birliği ülkelerinde 1998-99 yılları itibariy
le, 110 bin kadar üretici, 135 bin hektar kadar arazide, yılda 345 bin ton kadar tütün üretmektedir. 
Bu tütünler içinde 75-100 bin ton kadarı oriental tip olup Yunanistan'da yetiştirilmektedir. Oriental 
tütünler piyasada ortalama 1,09 ile 2,9 Eur/kg birim fiyatla üreticiler tarafından işleyici firmalara 
satılmaktadır. Aynı tütünlere Avrupa Birliği ayrıca 2,5 ile 4,1 Eur/kg destekleme primi ödemektedir. 
Sonuç olarak Yunanistan'daki tütün üreticisinin eline, tütün çeşitlerine göre ortalama 3,6 ile 6,9 
Eur/kg arası bir fiyat geçmektedir" denilerek, Avrupa Birliğindeki destekleme alımı uygulamasına 
değinilmektedir. 

Bu durumda, yasa koyucunun tütün üreticilerine ilişkin söz konusu ekonomik yaklaşımının, 
üretimin sürdürülmesi ve üreticinin rekabet gücü yönünden sosyal bir sorun yaratacağı açıktır. 

Her ne kadar, yasanın 7 nci maddesinde "tarımsal destekleme politikaları çerçevesinde doğ
rudan bütçeden veya uluslararası kuruluşlardan sağlanan kaynaklardan, doğrudan ve/veya dolaylı 
olarak yapılacak her türlü ödemelere ilişkin usul ve esasları belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir" 
kuralına yer verilmekte ise de, kamu maliyesinin durumu ve Anayasanın yukarıda yer verilen ilke 
ve kuralları göz önünde bulundurulduğunda, tütün üreticilerinin gelir kayıplarını giderme yönünden 
daha somut düzenlemelere gereksinim olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Sonuç olarak, yukarıda yer verilen Anayasa kuralları ve ilkeleri çerçevesinde, Türk tarımının 
geliştirilmesinin, Türk üreticisinin yabancı kaynaklı tarım ürünleri karşısında korunmasının ve des
teklenmesinin, yalnızca ekonomik gerekçeler ve malî politikalar kapsamında ele alınmaması; 
yapılacak düzenlemelerin, devletin, tarımın yurt düzeyinde dengeli ve uyumlu biçimde hızla geliş
mesini planlamak, tarımsal üretim planlaması ilkesine uygun olarak bitkisel üretimi artırmak 
amacıyla tarımla uğraşanların işletme araç ve gereçleri ile diğer girdilerinin sağlanmasını kolaylaş-, 
tırmak görevleri ve sosyal devlet ilkesi ile de uyuşması gerektiği değerlendirilmektedir. 

Bu bağlamda, tütün üretiminin ve bu üretimin sonunda elde edilen ürünün değerlendirilmesine 
ilişkin yasal düzenlemelerin, üreticiyi koruyan, üretimin sürdürülmesini ve tarımın geliştirilmesini 
sağlayan kuralları içermesi Anayasadan kaynaklanan bir zorunluluktur. 
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Getirilen düzenlemelerin tütün üretimini yok edici ve sigara pazarını tümüyle dışalıma dayan-
dırıcı sonuçlar doğurması nedeniyle TEKEL'in elindeki fabrika ve işletmelerin gerçek değerlerinin 
çok altında satılma olasılığı ise ayrı bir sorun olarak görülmektedir. 

Yukarıda açıklanan gerekçelerle, kamu yararına, hukuka ve Anayasal ilkelere uygun düşmeyen 
4685 sayılı "Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Yeniden 
Yapılandırılması ile Tütün ve Tütün Mamullerinin Üretimine, İç ve Dış Alım ve Satımına, 4046 
sayılı Kanunda ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun", 
Anayasanın 89 ve 104 üncü maddeleri uyarınca, yayımlanması uygun görülmeyerek, Türkiye 
Büyük Millet Meclisince bir daha görüşülmek üzere ekte geri gönderilmiştir. 

Ahmet Necdet Sezer 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Şimdi, Başbakanlığın, Anayasanın 82 nci maddesine göre verilmiş 7 adet tezkeresi vardır; 

okutacağım ve her birini ayrı ayrı oylarınıza sunacağım. 
TURHAN GÜVEN (İçel) - Sayın Başkan, İçtüzük 63'e göre, usul hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Güven. 
TURHAN GÜVEN (İçel) - Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; yeni bir çalışma dönemi 

öncesi, anayasa değişiklik teklifiyle zatıdevletleri bizi çağırdı buraya; ama, böyle bir anayasa 
değişiklik teklifi şu anda Genel Kurul gündeminde yok; oysa, İçtüzük gereği, Anayasa gereği, sizin, 
bir metin üzerinde görüşme yapmak üzere çağırmanız mümkündü. 

Şunu arz etmek istiyorum: Meclis tatile girmeden evvel, biz, hükümeti oluşturan partilerin çok 
değerli genel başkanlarını ziyaret ettik, dedik ki, Meclis tatile girmesin; gelin, şu anayasa değişik
lik teklifini görüşelim, bitirelim, öyle gidelim. Şimdi, İçtüzüğün 25 inci maddesi çok açık; Meclis 
tatildeyken, Anayasa Komisyonu çalışmaya devam edebilirdi. Bunu, hükümet teklifini oluşturan ar
kadaşlarımız düşünmedi, yani, ikibuçuk ayımız boşa gitti. Bu nedenle, bugün hangi değişiklik tek
lifini görüşmek üzere çağırdığınız bizi; ben onu merak ediyorum. 

Arz ederim. 
Teşekkür ederim. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Güven, belirttiğiniz hususta bir işlem yapılmamış sizin de ifade ettiğiniz 

gibi; biz, İçtüzük hükümlerini uygulamaya devam ediyoruz. 
Buyurun. 
7. - Devlet Bakanı Abdulhalûk Mehmet Çay'ın, 13-16 Haziran 2001 tarihlerinde Tiflis'te 

yapılan Türkiye- Gürcistan Karma Ekonomik Komisyonu 3 üncü Dönem Toplantısına katılmak 
üzere bir heyetle birlikte Gürcistan 'a yaptığı resmî ziyarete, Bursa Milletvekili Burhan Orhan 'in da 
iştirak etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/872) 

10.7.2001 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Devlet Bakanı Prof. Dr. Abdulhalûk Mehmet Çay'ın, 13-16 Haziran 2001 tarihlerinde Tiflis'te 
yapılan Türkiye-Gürcistan Karma Ekonomik Komisyonu 3 üncü Dönem Toplantısına katılmak 
üzere bir heyetle birlikte Gürcistan'a yaptığı resmî ziyarete, Bursa Milletvekili Burhan Orhan'ın da iş
tirak etmesi uygun görülmüş ve bu konudaki Bakanlar Kurulu kararının sureti ilişikte gönderilmiştir. 

Anayasamızın 82 nci maddesine göre gereğini arz ederim. 

Bülent Ecevit 
Başbakan 
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BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci tezkereyi okutuyorum: 
8. - Devlet Bakanı Faruk Bal 'm. 6-8 Haziran 2001 tarihlerinde New York 'ta yapılan Birleşmiş 

Milletler İstanbul + 5 Genel Kurul 25 inci Özel Oturumuna katılmak üzere bir heyetle birlikte 5-13 
Haziran 2001 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletlerine yaptığı resmî ziyarete, Ankara Mil
letvekili Sedat Çevik ve İstanbul Milletvekili Ediz Hun 'un da iştirak etmelerinin uygun görüldüğüne 
ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/873) 

13.7.2001 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Devlet Bakanı Faruk Bal'ın, 6-8 Haziran 2001 tarihlerinde New York'ta yapılan Birleşmiş Mil
letler İstanbul+5 Genel Kurul 25. Özel Oturumuna katılmak üzere bir heyetle birlikte 5-13 Haziran 
2001 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletlerine yaptığı resmî ziyarete, ekli listede adları yazılı 
milletvekillerinin de iştirak etmesi uygun görülmüş ve bu konudaki Bakanlar Kurulu kararının 
sureti ilişikte gönderilmiştir. 

Anayasamızın 82 nci maddesine göre gereğini arz ederim. 

Bülent Ecevit 
Başbakan 

LİSTE 

Sedat Çevik (Ankara) 
Ediz Hun (İstanbul) 
BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü tezkereyi okutuyorum: 
9. - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan'in, Uluslararası Çalışma Örgütü 

(ILO) 'nun, 3-22 Haziran 2001 tarihlerinde Cenevre 'de yapılan 89 uncu Genel Konferansına katıl
mak üzere bir heyetle birlikte İsviçre 'ye yaptığı resmî ziyarete, Ankara Milletvekili Ali Işıklar, İstan
bul Milletvekili Rıdvan Budak ve İstanbul Milletvekili A. Emre Kocaoğlu 'nun da iştirak etmelerinin 
uygun görüldüğüne ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/874) 

13.7.2001 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan'ın, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)'nün, 
3-22 Haziran 2001 tarihlerinde Cenevre'de yapılan 89 uncu Genel Konferansına katılmak üzere bir 
heyetle birlikte İsviçre'ye yaptığı resmî ziyarete, ekli listede adları yazılı milletvekillerinin de iştirak 
etmesi uygun görülmüş ve bu konudaki Bakanlar Kurulu kararının sureti ilişikte gönderilmiştir. 

Anayasamızın 82 nci maddesine göre gereğini arz ederim. 

Bülent Ecevit 
Başbakan 

LİSTE 
Ali Işıklar (Ankara) 
Rıdvan Budak (İstanbul) 

Ali Emre Kocaoğlu (İstanbul) 
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BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 üncü tezkereyi okutuyorum: 
10. -Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Zeki Çakan 'in, Baku 'de düzenlenen 8 inci Uluslararası 

Hazar Petrol ve Gaz Sergi ve Konferansına katılmak ve görüşmelerde bulunmak üzere bir heyetle 
birlikte 4-7 Haziran 2001 tarihleri arasında Azerbaycan 'a yaptığı resmî ziyarete, İstanbul Millet
vekili Şamil Ayrım 'in da iştirak etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/875) 

13.7.2001 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Zeki Çakan'ın, Bakü'de düzenlenen "8 inci Uluslararası 
Hazar Petrol ve Gaz Sergi ve Konferansına katılmak ve görüşmelerde bulunmak üzere bir heyetle 
birlikte 4-7 Haziran 2001 tarihleri arasında Azerbaycan'a yaptığı resmî ziyarete, İstanbul Millet
vekili Şamil Ayrım'ın da iştirak etmesi uygun görülmüş ve bu konudaki Bakanlar Kurulu kararının 
sureti ilişikte gönderilmiştir. 

Anayasamızın 82 nci maddesine göre gereğini arz ederim. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 
BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
5 inci tezkereyi okutuyorum: 
11. - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı A, Mesut Yılmaz 'in, görüşmelerde bulunmak üzere 

bir heyetle birlikte 1 Haziran 2001 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine yaptığı resmî 
ziyarete, Denizli Milletvekili Beyhan Aslan 'in da iştirak etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi (3/876) 

13.7.2001 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mesut Yılmaz'ın, görüşmelerde bulunmak üzere bir 
heyetle birlikte 1 Haziran 2001 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine yaptığı resmî ziyarete, 
Denizli Milletvekili Beyhan Aslan'ın da iştirak etmesi uygun görülmüş ve bu konudaki Bakanlar 
Kurulu kararının sureti ilişikte gönderilmiştir. 

Anayasamızın 82 nci maddesine göre gereğini arz ederim. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 
BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
6 nci tezkereyi okutuyorum: 
12. - Devlet Bakanı Rüştü Kâzım Yücelen 'in, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdür

lüğünün Baku 'de kurduğu temsilciliğinin açılış törenine katılmak üzere 1-3 Haziran 2001 tarihleri 
arasında bir heyetle birlikte Azerbaycan 'a yaptığı resmî ziyarete, Bitlis Milletvekili Yahya Çevik, 
Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu, Edirne Milletvekili Ali Ahmet Ertürk, Hatay Milletvekili Hak
kı Oğuz Aykut ve Hatay Milletvekili Mehmet Nuri Tarhan 'in da iştirak etmelerinin uygun görül
düğüne ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/877) 

13.7.2001 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Devlet Bakanı Rüştü Kâzım Yücelen'in, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdür
lüğünün Bakü'de kurduğu temsilciliğinin açılış törenine katılmak üzere 1-3 Haziran 2001 tarihleri 
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arasında bir heyetle birlikte Azerbaycan'a yaptığı resmî ziyarete, ekli listede adları yazılı millet
vekillerinin de iştirak etmesi uygun görülmüş ve bu konudaki Bakanlar Kurulu kararının sureti 
ilişikte gönderilmiştir. 

Anayasamızın 82 nci maddesine göre gereğini arz ederim. 

Bülent Ecevit 

Başbakan 

LİSTE 

Yahya Çevik (Bitlis) 

Yasin Hatiboğlu (Çorum) 

Ali Ahmet Ertürk (Edirne) 

Hakkı Oğuz Aykut (Hatay) 

Mehmet Nuri Tarhan (Hatay) 

BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler.... Kabul edilmiştir. 

7 nci tezkereyi okutuyorum: 

13. - Tarım ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp'in, vaki davete icabetle Türkiye - Azer
baycan Tarım Yürütme Komitesi 2 nci Dönem Toplantısına katılmak üzere bir heyetle birlikte 17 -
21 Temmuz 2001 tarihlerinde Azerbaycan'a yaptığı resmi ziyarete, Giresun Milletvekili Mustafa 
Yaman, Kars Milletvekili Arslan Aydar ve Samsun Milletvekili Ahmet Aydın 'in da iştirak etmelerinin 
uygun görüldüğüne ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/878) 

16.8.2001 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Tarım ve Köyişleri Bakanı Prof. Dr. Hüsnü Yusuf Gökalp'in, vaki davete icabetle Türkiye-
Azerbaycan Tarım Yürütme Komitesi 2 nci Dönem Toplantısına katılmak üzere bir heyetle birlikte 
17-21 Temmuz 2001 tarihlerinde Azerbaycan'a yaptığı resmî ziyarete, ekli listede adları yazılı mil
letvekillerinin de iştirak etmesi uygun görülmüş ve bu konudaki Bakanlar Kurulu kararının sureti 
ilişikte gönderilmiştir. 

Anayasamızın 82 nci maddesine göre gereğini arz ederim. 

Bülent Ecevit 
Başbakan 

LİSTE 
Mustafa Yaman (Giresun) 
Arslan Aydar (Kars) 

Ahmet Aydın (Samsun) 

BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, şimdi gündemin "Seçim" kısmına geçiyoruz. 
IV. - SEÇİMLER 

A) BAŞKANLİK DİVANINDA AÇIK BULUNAN ÜYELİĞE SEÇİM 
1, - Başkanlık Divanında açık bulunan Başkanvekilliğine seçim. 

- 6 1 -



T.B.M.M. B : 129 17 . 9.2001 O: 1 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanında boş bulunan ve Anavatan Par
tisi Grubuna düşen Başkanvekilliği için, Aydın Milletvekili Yüksel Yalova aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

B) KOMİSYONLARDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM 
1. - Anayasa Komisyonunda açık bulunan üyeliklere seçim 
BAŞKAN - Anayasa Komisyonunda boş bulunan ve Adalet ve Kalkınma Partisi Grubuna 

düşen 3 üyelik için, Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır, İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin 
ve Kayseri Milletvekili Sadık Yakut aday gösterilmişlerdir. 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Anayasa Komisyonunda boş bulunan ve Saadet Partisi Grubuna düşen 2 üyelik için, Kah
ramanmaraş Milletvekili Mustafa Kamalak ile Trabzon Milletvekili Şeref Malkoç aday gösterilmiş
lerdir. 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Değerli milletvekilleri, gündemimizin sonuna geldik; ancak, kapatmadan önce bir hususu sayın 

milletvekillerinin dikkatlerine sunmak istiyorum. 

Bazı milletvekili arkadaşlarımızın yapmış oldukları başvurulardan anladım ki, basından et
kilenmişler ve bugün Anayasa Komisyonu çalışmalarına imkân vermek için, yarından itibaren top
lantı yapmayacağımız şeklinde düşünceye sahip olmuşlar. Oysa, yarın Danışma Kurulunu top
layacağım, bunun yazısını grup başkanvekillerine gönderdim. Danışma Kurulunda bir dizi karar 
alınacak. Elbette ki, Danışma Kurulunda alınacak kararların görüşülme yeri bu yüce toplantı 
salonudur. O bakımdan, yarın, yine, aynı yoğunlukta arkadaşlarımızın burada hazır bulunmalarını 
rica ediyorum. 

Sonuç olarak, sayın milletvekilleri, olağanüstü toplantı konusu Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi henüz komisyonda 
görüşülemediğinden, Genel Kurulda ele alınması ve görüşülmesi de mümkün değildir. 

Bu nedenle, sunuşları ve seçimleri yapmak için, 18 Eylül 2001 Salı günü saat 15.00'te toplan
mak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 17.10 
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\ / . - SORULAR VE CEVAPLAR 

A)Yazılı Sorular ve Cevaplan 

1.- Aksaray Milletvekili Ramazan Toprak'ın, bir gazetede yer alan tnterbank'la ilgili haberlere 
ilişkin Başbakandan sorusu Devlet Bakanı Kemal Dervis'in cevabı (7/4219) 

Ramazan TOPRAK 
Aksaray Milletvekili _, i * - . n J ̂  <2 1 ff 

Adalet Komisyonu üyesi" ^ 2 . 1 9 - < O S 3 6 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Bülent ECEVİT tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını delaletlerinizle arz ederim. 04.0S.2001 

L 
AÇIKLAMA: 

30.04.2001 tarihli Sabah gazetesindeki köşesinde gazete^i-yazar Sedat 
SERTOÖLU: 

"înterbank'ın (07.01.1999 tarihinde Tasarruf Mevduat Sigorta Fonuna) 
devrinden sonra, bankanın yurt içi ve yurt dışı alacaklarına takip etmekle Selim 
Sanibrahimoğlu Hukuk Bürosu'nun görevlendirildiğini, bu büronun ABD ve İsviçre ile 
temasa geçtiklerini ve bankanın 400 milyon dolar civarındaki parasını tespit edip iadesi 
için işlemleri başlattıklarını, bu çağrılarına olumlu yanıt verildiğini, paranın 
Türkiye'ye iade aşamasına gelindiğinde yönetimin adı geçen hukuk bürosunun 
sözleşmesini fes ederek devre dışı bıraktığını" dile getirmiştir. 

Bu bilgiden hareketle, 

SORULAR: 

1- Adı geçen hukuk bürosunun sözleşmesinin feshi gerekçeleri nelerdir ? 
2- Yazıda söz konusu edilen Interbank'ın ABD ve İsviçre'de bulunduğu ve iade 

aşamasına geldiği belirtilen 400 milyon dolar iddiası doğru mudur ? 
3- Bu iddia doğru ise belirtilen para Ülkemize getirilmiş midir ? 
4- Getirilmedi ise getirilmesi konusunda ne gibi işlemler yapılmaktadır ? 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 

SAYI: B.02.1.HM.0.BAK.07-03/Per. 
K O N U : Soru önerges i Hk. m M n „ 5 * 3 3 3 SÜRELİDİR 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ 
BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: Başbakanlığı muhatap 10.05.2001 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01 .0 . 
ONS.0.10.00.02 - 7/4219-10338/24275 sayılı yazıları 

Aksaray Milletvekili Ramazan Toprak'ın Sayın Başbakanımıza tevcih 
ettiği, Sayın Başbakanımızın da kendileri adına koordinatörlüğümde cevap 
verilmesini tensip ettiği 7/4219-10338 sayılı soru önergesinde yer alan, Bankacılık 
Düzenleme ve Denet leme Kurumunu ilgilendiren hususlara ilişkin olarak, bu 
Kurumdan alınan açıklamalar ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerine arz olunur. 

Kemal DERVİŞ 
Devlet Bakanı 
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BANKACıLıK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 
TASARRUF MEVDUATI SIGORTA FONU 

SAYI: BDDK.2.TMSF.01.VAR- $ IH» / W * * 

T.C. BAŞBAKANLIK 
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 

ligi: 23.05.2001 tarih ve 42881 sayılı yazınız. 

İlgide kayıtlı yazınız ekinde gönderilen Aksaray Milletvekili Ramazan 
TOPRAK'ın Sayın Başbakan'a tevcih ettiği, 30.04.2001 tarihli Sabah 
Gazetesindeki köşesinde gazeteci-yazar Sedat SERTOĞLU'nun yazısında 
bahsedilen hususlara ilişkin olarak, Avukat Selim Sanibrahimoğlu Hukuk 
Bürosunun sözleşmesinin fesh edilme gerekçeleri, İnterbank A.Ş.'nin ABD ve 
İsviçre'de bulunan ve iade aşamasına geldiği belirtilen USO 400 milyon 
tutarındaki alacak iddiasının doğru olup olmadığı, doğru ise belirtilen paranın 
ülkemize getirilip getirilmediği, getirilmedi ise getirilmesi konusunda ne gibi 
işlemler yapıldığını içeren soru önergesine ilişkin olarak 17.05.2001 tarih ve 
BDDK.2.TMSF.01.VAR-3996/410 sayılı yazımız ile İnterbank A.Ş.'den bilgi 
istenilmiştir. 

İnterbank A.Ş.'den alınan yazıda; adı geçen hukuk bürosunun 
sözleşmesinin fesh edilmesine ilişkin olarak; 

İnterbank A.Ş.'nin 07.01.1999 tarihinde Tasarruf Mevduatı Sigorta 
Fonu'na devredildiği ve yeni yönetim tarafından Banka'nın eski sahibi Cavit 
Çağlar, eski hissedarlar ve Nergis Grubu borçluları ve kefilleri, aleyhine takiplerin 
başlatıldığı, ancak kısa bir süre sonra İnterbank A.Ş.'nin normal işlemleri için 
kurulan Takip Birimlerinin yeterli olmayacağı ve önceki malikler tarafından 
göreve getirilen kişilerin Gruba ait davaları takip etmesinin sakıncalı olacağı 
gözönünde tutularak, İnterbank A.Ş. Yönetim Kurulu'nca Sanibrahimoğlu Hukuk 
Bürosu ile tüm Nergis Grubu davalarına bakmak üzere bir Hizmet Sözleşmesi 
imzalandığı, 

- Sözleşmenin ilk olarak 23.03.1999-tarihinde 3 ay süre ile imzalandığı, 
daha sonra 12 ay, 6 ay ve en son 3 ay süre ile uzatıldığı, dosyaların Fon 
tarafından devralınması, grubun borçlarını kabul ile genel bir uzlaşmaya 
gidilmesi halinde Büro'nun hizmetlerine ihtiyaç kalmaması veya performansının 
düşmesi ya da İnterbank A.Ş.'nin-satılması ya da başka-bir banka ile birleşmesi 
halinde dava takiplerine Fon tarafından devam edilmesi hallerinde sözleşmenin 
otomatik olarak son bulmasının temin etmek amacıyla böyle bir yola gidildiği, 
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- Daha sonra ortaya çıkan gelişmelerde üç kişilik bir Hukukçu grubunun 
artan iş hacmine yetmediği ve/ veya değişik disiplinlerde avukata ihtiyaç 
duyulduğunun görüldüğü ve Banka'nın uygun göreceği hallerde ve süreler için 
sözkonusu Büro tarafından istihdam edilecek kişiler için ayrıca üzerinde 
mutabık kalınacak ödeme yapılmasının kabul edildiği,(Ek:1) ' 

- Üç kişilik hukukçu bazındaki sözleşmede ise aylık KOV ve stopaj hariç 
35.000 USD ödeme öngörüldüğü, 

- Hizmet sözleşmesinde karşı tarafa hükmedilecek ücreti vekaletin kime ait 
olacağının yer almaması ile birlikte, Bankanın anlayışının Bankaya ait olacağı 
yönünde olduğu, bu nedenle sözkonusu Büroya zaman zaman Yönetim 
tarafından uygun görülecek hallere ve miktarlarda ikramiye ödenmesinin 
öngörüldüğü, bu çerçevede ATV-NTV sulh anlaşmasında karşı tarafa 
hükmedilen ücreti vekaletin Bankaca tahsil edildiği ve anılan Büroya Yönetim 
Kurulu tarafından öngörülen bir ikramiyenin ödendiği, Büronun o gün bir 
itirazda bulunmadığı, 

-Avukat Selim Sarıibrahimoğlu Hukuk Bürosunun Nergis grubuna ait 
davalan tek başına yürütmediği ve olaylann iddia edildiği gibi sadece 
sözkonusu Büro tarafından tespit ve takip edilmediği her olayın bankanın tüm 
kadrolarınca kayıtlan ve dökümanlan ile hazırlandığı ve vekaleten avukata 
verildiği, bu davalarda tüm banka personeli ile iki sözleşmeli ve bir kadrolu 
avukatın görev aldığı, karşılıklı işbirliği ve yardımlaşma içinde davaların 
takibinin söz konusu olduğu, davalann hemen her aşamasında sözkonusu 
Büronun ek ücret talebi eğilimi gösterdiği, Eski ortakların bankayı geri almak için 
Danıştay'a açtıktan davaya müdahil sıfatı ile katılma girişimlerinin yine Büronun 
ek ödeme talep etmesi nedeniyle düştüğü (Ek:2), Bursa'da görülecek bir davaya 
Avukat göndermediği (Ek:3), alacak, haciz ve tedbir davalarının kesilmemesi 
amacıyla zaman zaman ikramiye ödenmek suretiyle ilişkilerin devam ettirildiği, 

-2000 yılı sonlarında Interbank A.Ş. ve diğer bankaların satışa 
çıkarılmasından sonra, 2001 yılında anlaşma sağlanması halinde tüm 
dosyaların Fon'a devrinin öngörüldüğü ve bu vesile ile alacakların 6183 sayılı 
Kanuna göre takibine ilişkin hazırlıkların başlatıldığı, bu bağlamda sözleşmenin 
belli fasılalarla yenilenmesi gerekçelerinden birisinin ortaya çıktığı, bu nedenle 
31.12.2000 tarihinde sözleşmenin son defa 3 ay daha uzatıldığı ve ücretin aylık 
25.-000 USD'a indirildiği, ikramiyenin kaldırıldığı, anılan Büronun vade sonunda 
tüm dosyalan Fon'a veya uygun göreceği bir başka bankaya devretmesinin 
öngörüldüğü, 

-Sözleşmenin uzatılması öncesinde Avukat Selim Sarıibrahimoğlu Hukuk 
Bürosu ile yapılan görüşmelerde, Banka'nın hisselerini satan Çukurova Grubu 
Yöneticileri de dahil olmak üzere, 1998 yılı işlemleri ile ilgili olarak 22.01.2001 
tarihine kadar açılması gereken sorumluluk davasına ilişkin hazırlıkların da 
sözkonusu Büro tarafından tamamlanacağı konusunda mutabık kalındığı, 
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sözleşmenin uzatılmasını takiben sözkonusu Büronun Çukurova Grubundan iş 
alacağını bu nedenle sorumluluk davası dosyasını hazırlamayacağının bildirdiği, 
zaman aşımına 15 gün kala ortaya çıkan bu gelişme karşısında, dosyalan bilen 
bir eleman ile Banka arasında bir sözleşme imzalandığı ve Sarıibrahimoğlu 
Hukuk Bürosu'nun buna rıza gösterdiği (Ek:4), böylece sözkonusu Büronun işe 
tahsis ettiği eleman sayısının 2'ye indiği, üç ay içinde anılan Büro kendisi de 
dosyalarla ilgilenmediğinden takip işlemlerinin fiilen sözkonusu Büro'nun bir 
elemanı ve Banka elemanları tarafından yürütülür hale geldiği, zira Nergis 
Grubu'nun,(Danıştay'daki dava gibi) bir anlaşma zemini aramak için bazı 
davalardan feragat ettiği veya zaman zaman tüm yasal itiraz haklarını 
kullanmamayı tercih ettiği ve daha önce yapılan takipler sonucu ulaşılan aşama 
nedeniyle de mevcut dosyalarda çok sayıda Avukat istihdamı gereğinin 
azaldığı, 

-Sözkonusu Büronun, 15.03.2001 tarihinde Bankanın bilgisi dışında 
Interbank A.Ş.'nin son durumunu özetlediğini iddia ettiği bir rapor düzenlediği ve 
bu raporun Bankalarına ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu 
üyelerine gönderildiği, ancak daha sonra esasen yoğun bir biçimde gazete 
kupürlerinden oluşan bu belgenin ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurulu dışına da dağıtıldığının anlaşıldığı, yani Vekilin Müvekkil adına hareketi 
ilkesinin ortadan kalktığı, vekilin kendi anlayışı çerçevesinde Banka'ya ait 
bilgileri basın dahil gelişigüzel kullandığı, 

ifade edilmiştir. 

Adı geçen Hukuk Bürosunun Interbank A.Ş.'nin ABD ve İsviçre'de bulunan 
ve iade aşamasına geldiği belirtilen USD.400 milyon tutarındaki alacak 
iddialarıyla ilgili olarak ise Bankadan alınan yazıda; 

-Sözkonusu Büronun sözleşmesinin son bulmasına 3 gün kala 27.03.2001 
tarihli yazısı ile 28.02.201 tarihinde yine Şişli 3.Ceza Mahkemesinin sanıkların 
yurt dışındaki bankalarda mevcut para ve mallara el konulmasına ilişkin kararını 
(Ek:5) Interbank A.Ş.'ne ilettiğini, ancak daha sonra dosyalarda ki mevcut 
bilgilerden uzun süredir ellerinde bulunan İsviçre'deki bir hesap numarasının 
banka ismi yanlış verilmek suretiyle isviçre'ye cevaben gönderilmek istendiğinin 
anlaşıldığı, büronun vekaletnamesinin iptal edildikten sonra, gerek bu ihtiyaca 
cevap verilmek, gerekse ABD tarafından talep -edilen bilgileri sağlamak 
amacıyla Interbank A.Ş. tarafından MASAK ve içişleri Bakanlığı ile temas 
kurulduğu, tespit edilen hesap numaraları ile pasaport numaralarının ilgili 
ülkelere cevaben bildirildiği, MASAK ile bu çerçevede çalışmalarının devam 
ettiği, 

-Sözkonusu Büronun sözleşmesinin son bulması üzerine, çeşitli makamlara 
yaptığı başvurulara benzer başvuruları yayın organlarına da yapmak suretiyle 
(Ek:6-20) adeta paralara el koyduğu için sözleşmesinin yenilenmediği izlemini 
yaratmaya çalıştığı, bu takiplerin kendi büroları ya da bizzat kendisi olmadan 
yapılamayacağını ima ettiği, bulunan paraların bir gün 400 milyon USD bir 
başka gün 2 milyar USD'na yükseldiği, bu gelişmeler çerçevesinde basında yer 
alan bilgilere ilişkin Interbank A.Ş. tarafından gerekli sözlü açıklamaların 
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yapılması ile birlikte ilgili büroya ihtarname gönderilerek Banka'nın parası ile 
temin ettiği tüm bilgilerin Bankaya intikal ettirilmesinin ve 3. Asliye Ceza 
Mahkemesindeki Kamu Davası Dosyasına teslim edilmesinin talep edildiğini 
( Ek.21), ancak bu güne kadar Mahkeme Dosyasına hiçbir bilgi, belge ya da 
dosya tevdi edilmediği, 

Belirtilmiş olup.Sanibrahimoğlu Hukuk Bürosunun davalann seyri itibariyle 
hizmetine ihtiyaç olmadığı ve kendisi ile vekalet ilişkisine girmenin imkanının 
kalmadığı, halen yurt içi ve dışı tüm dava ve istinabelerin kendisinin bıraktığı 
eksiklikler de tamamlanarak takip edildiği ifade edilmiştir , 

Bilgilerinize arz ederim ^ / / / 

Sayın KADİR GÜNAY 
Interbank Genci Müdürü 

Sayın Günay, 

Bankamız Yönetim Kurulunun son toplantısında alman karar uyarınca, eylül ayı itibarıyla 
Eski Ankara 4.Ticaret Mahkemesi Başkanı Av.Hakkı HasgOl ile, Yargıtay'da 
yoğunlaşmaya başlayan Interbank dosyalan ile Adalet Bakanlığı istinabe işlemlerinin 
takibine yönelik olmak Özere büromuzda stajım tamamlamış bulunan Saadet özfirat 
eylül ayı itibariyle çalışmaya başlamış bulunmaktadırlar. 

Bu çerçevede kararınız uyarınca, yeminli mali müşavirinizin yapmış olduğu ve her iki 
personele ilişkin maliyet hesaplan yazımız ekinde (Ek-1) takip edilmektedir. Hesaplanan 
maliyetler Hakkı HasgOl için aylık 7.781 USD.- Saadet özfirat için 33S8 USD.- dir. 
Ancak, büromuzun işin başından bu yana yaptığı işin kamu. görevi gibi değerlendirildiği 
gözetilerek, anılan personelin toplam maliyetine %SO hizmet konularak yukanda 
belirtilen miktar %SO arttırılarak toplam taraflına eylül ayından başlamak üzere ödenmesi 
gereken net ücret Hakkı Hasgül için 11.672 USD.- Saadet özfirat içinse 5037 USD.-
olmaktadır.Bu arada şunu da hatırlatmam gerekir ki ekli' (Ek-2) deki belgeden de 
görüleceği üzere %50 karla elime net geçecek kar %2S yani aylık toplam 278S USD.-
olacaktır. 

tşlerinç bundan böyle gidişine ilişkin olarak hali hazırda mevcut ve 120'yi aşan ana 
dosyalara yeni açılacak ve hazıriıklan tamamladığımız (tasarrufun iptali depo talep 
davaları, teminat mektuplarına ilişkin gayri nakdi kredi takipleri) dosyalarla birlikte ekim 
ayı sonuna kadar dosya sayımız 160*ı halen takip ettiğimiz 900 trilyon civarındaki alacak 
daha da artacaktır. 

Buna göre, Interbank uluslararası işlemlerinin ve para kaynaklan takibi için İngiliz 
hukukunu bilen bir avukat ile yine İstanbul'da m bir avukata daha ihtiyacımız 
bulunmaktadır. 

Anılan kişilerle ilgili çalışmalarımız yapılmış olup, ekim ayı içinde bu çalışmalar 
tamamlanmış olacaktır. 

Saygüanmla, 

Selim SAftEtİ&AHİMOGLU 
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SARIİBRÂHİMÖĞLU HUKUK BÜROSU 
Ktzkuîesl sokak 14/1GOP ANKARA / TURKEY 

Tel: +312 447 4013/447 5397/447 539B 
RDC: +312 447 4564 

E-oostaı sslawoff@ada.net.tr 

Sayın Kadir GOnay 
Interbank Genel Müdürü 
Yönetim Kurulu Başkam 
İstanbul 

17.01.2000 

Sayın Genel Müdürüm, 

Faks devamında Ankara 5. idare Mahkemesi'ne takdim edilmek üzere 
hamladığımız müdahale dilekçesini takdim ediyorum. Ancak, takdir edersiniz 
ki, bize tanıdığınız süre çok kısa olup haftasonu bu dilekçeyi hazırlamak 
durumunda kaldık. Bu itibarla, onayınız olursa bu dilekçeyi hemen mahkemeye 
vermekle birlikte ( süreyi kesebilmek ya da yemden başlatabilmek için ) daha da 
zaıginleştmııek istemekteyiz. 

Öte yandan, idare hukuku ayrı bir ımn«nhfc alanı olmasmdan dolayı idare 
mahkemesiyle ilgili yaptığımız çalışmalar da idare hukuku uzmanlarından, da 
zaman zaman yararlanmaktayız.. Bunun yamsura,. bankanızla olan sözleşmemize 
dahil olmayan diğer bir takım iş ve dava ile ilgilendiğimiz de malumunuzdur. 
Bu itibarla, bu konunun özel bir alan olması ve bu davanın büyük sorumluluk 
gerektirdiği dikkate alınarak ayrı bir vekalet Ücretine tabi olması gerekmektedir. 
Bu konunun tararınızdan ve Yönetim Kurulu tarafından takdiji hususunu 
arzederim. 
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Ek:3 ÇOK ACELE 

Sayın Selim Sanibrahimoğlu 10.11.1999 
Kızkulesi sok.No.14/1 
Gaziosmanpaşa 
Ankara 

Faks: 0312-4474564 

Sayın Selim Sanibrahimoğlu, 

11.11.1999 günü Bursa'da yapılacak olan Nergis ve Yeşim Tekstil 
firmalarının Genel Kurul Toplantılarının gerek bu firmalara iştirakimiz 
gerekse bu firmalarla atâcak ilişkilerimizin aciliyet arzetmesi nedeniyle, 
bu konulan yakından işeyen Sn.Ozgün Oztunç'un acilen görevlendirilmesini 
ricp $derimı / 

KADlfeGÜN^Y/ 
Yönetim Kurtlu Başkanı 
Genel Müdür \ / 

ACİL İLETİ 

Ek: 3 a 
Sayın Kadir Günay 
İnterbank 
Genel Müdür 
Yönetim Kuzulu Başkanı 

Sayın GOnay, 

11.11.1999. günlü Bursa'4a yapılacak olan Nergis ve Yeşim Tekstil 
firmalarının Genel Kurul toplantısına katılmak 'Özere konunun aciliyet 
arzetmesi Özerine büromuzun iş durumu ve İnterbank için üstlendiğimiz 
işlerin organizasyonunun iyi yürütülmesini temin etmek nedeniyle Sayın Av. 
Bfilent Ugurses görevlendirilmiştir. Sayın Ugurses'e bu hususta gerekli 
talimat verilmiştir. 

Bilgilerinize ve tensipleri saygıyla arzolunur. 

Saygılarımızla, 

Av.Y.Selzm Sanibrahimoğlu Av. M.JtU&cJ|tyÎ03gül 

- 6 9 -



T.B.M.M. B : 129 17. 9 . 2001 0 : 1 

FON'DAKİ BANKALAR ORTAK YÖNETİM KURULU 
BAŞKANLIĞI'NA Ç" L > O 

Sunulmak üzere 

Sayın Kadir Gûnay. 

Bilindiği üzere, İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 1999/1099 numaralı 
dosyasında müdahil olarak Bankamızın katıldığı Cavit Çağlar ve diğer on iki sanık hakkında 
hizmet nedeniyle suistimal suçundan açılmış ceza davası yürümektedir. 

Talebimiz üzerine sanıkların yurtdışındaki malvarlıklarına el konulması 
istenmiştir. 

Anılan talebimiz üzerine söz konusu dosya sanıkları Cavit Çağlar. Erman 
Yerdelen. Ahmet Memduh Yaşa, Teoman Koman.Şcrif Ercan, Çetin Ensarı. Osman 
Kayışoğlu, Ali Sedat Ünal, tzzet Reha Poroy, Mahmut Nedim ölçer. Şükrü Esat Erkuş. 
Osman Oy ve Yeşim Hattat'ın İsviçre, irlanda. ABD. Kıbrıs. British Virgin Adaları. Jersey 
Adaları, İngiltere, Bahama Adalarındaki Bankalardaki, hesaplarına ve banka bünyesindeki 
diğer malvarlıklarına CMUK 86/1-c gereğince dava sonuna kadar et konulmasına kanır 
verilmiştir. (Ek-1) 

Bu karar üzerine söz konusu ülkelerin adli makamları ile Adalet Bakanlığımız 
arasında gerekli yazışmalar başlamış olup istinabelerin yapıldığı ülkelerdeki gerekli 
kontaklarımız sayesinde işlemler hızlandırılmıştır. (Ek-2) 

Yukarıda da görüldüğü gibi; tedbir kararlarının uluslararası alanda 
uygulanabileceği anlaşılmış olup konunun önemine binaen Yönetim Kurulu'na bilgi verme 
gereği doğmuştur. Olayın ulaştığı boyutlar itibariyle konunun 28.03.2001 tarihli Yönetim 
kurulu toplantısına alınmasını ve bu toplantıda almacak kararlar çerçevesinde talimatlarınızın 
tarafımıza bildirilmesinin gereğini arz ederim.27.03.2001 t/ 

Saygılarımla fi yS 

Av. Y. M m Sarıibrahimoğlu 

Ek-1 Mahkeme karan jf 11 
Ek-2 İngiltere'ye gönderilen istinabe örneği fir İl 

- 7 0 -



T.B.M.M. B:129 17 .9 .2001 0 : 1 

HİZMET SÖZLEŞMESİNE Ek : 4 a 
MADDE EKLENMESİNE DAİR EK SÖZLEŞME 

İş sahibi : Av. Y. Selim Sanibrahimoglu 

Avukat : Av. Özgün ûztunç 

İş sahibi ile avukat arasında yapılan İS Haziran 2000 tarihli hizmet sözleşmesi 
aşağıdaki şartlarla değiştirilmiştir; 

1- İş sahibi, avukatm 10 Nisan 2001 tarihin»» kadar Interbank A Ş bünyesinde 
istihdam edilmesine kayıtsız ve şartsız kabul ve taahhüt etmektedir.:' 

2- İş sahibi, 10 Nisan 2001 tarihîne kadar hizmet sözleşmesinde yeralan 
haklarından geçici olarak feragat ettiğini beyan ye kabul eder. 

3- 10 Nisan 2001 tarihinden itibaren, avukatm hizmet sözleşmesinde belirtilen 
yükümlülükleri aynen'devam edeceğini gayrikabili rücu olarak kabul ve taahhüt 
eder. 

4- İş bu sözleşme Interbank A Ş ile Av. Y. Selim Sanibrahimoglu arasında bu 
konuya ilişkin sözleşmenin îni'rn1ıımn«fft halinde-geçerli olacaktır. . \ 

5- İşbu sözleşme üç- nüsha olarak 10 Ocak 2001 tarihinde imza ve tanzim edilmiş 
olup, sözleşmenin bir nüshası Interbank A.Ş Genel Müdürlüğü'ne verilecektir. 

Av. Özgün öztunç Av. Y. Sı 

SÖZLEŞME Ek: 4 

iş sahibi : Interbank A.Ş 

Avukat : Av. Y. Selim Sanibrahimoglu 

1-Avukat ile. Av. Özgün öztunç arasında yapılan 15 Haziran 2000 tarihinde yapılan 
sözleşme ekte sunulan ek sözleşme ile değiştirilmiştir. ] i 
2-Ek sözleşmeye istinaden, avukat; Av. Özgün Oztunç'un, Interbank A Ş bünyesinde 
10 Nisan 2001 tarihine kadar istihdam edilmesine kayıtsız ve şartsız kabul ve taahhüt 
etmektedir. 
3> Av. Özgün öztunç ile Interbank A Ş arasındaki iş akdi, 10 Nisan 2001 tarihine 
kadar geçerli olup, 10 Nisan 2001 tarttunden sonra, avukat ile Av. özgün öztunç 
arasında yapılan İS Haziran 2000 tarihli hizmet sözleşmesi yürürlüğe gireceği 
Interbank A.Ş tnmfinrinn kabul ve taahhüt edilir. 
4-İşbu sözleşme uç nü/sha olarak 10 Ocak 2001 tarihinde imza ve tanzim edilmiştir. 

Av. Y. Selim 

200 

Interbank A.Ş 

Av. Özgün öztunç ile Av. Y. Selim Sanibrahimoglu arasında yapılan 10 Ocak 
""" ek sözleşme. 
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J ŞtŞht 
' , 3o ÜSLİS2B CEZA MfiHBESESİ 

BföjCâBâR H03 2002/53 

HAKİM s EHM3 GOHEE 21^8^ 
O«3AVCISZ e znnns? <ffljgm 23055 
K&EtP s CEEtUK EEBÎZGt 

HMeMl ^ffki l inin 1&$9/1D3~) ocfflra.ls. dosposausa ZU2*2001 <*Mfl»l1 
5 ° ü * nnmfclngan ynrt «hgınnlnfrl caltestafeles'Mra o l tsmmes3X t o i o M o d o t a l c a a 
»o dcgya inosücnâi* 

Basjltsaınan gcnafcTnıa. &a.vl& ô̂ LGÊ JSKssaa ^ordolcndilh!nır6 HcKlsîîa ' 
om^Eraum, Spriff Sffoaa^Çetin fimm^Obosa Ec^çogln^ûia. Sedat öfoaX«,:tnenfc Ucau 
Eahrarafc Sedâıu' Olçar^^Dcra Bsct EsScaspOmsa. %>0î«sgifi Hattattan îtovi£ro0£a'lcmflcLt 
xac0<Jcraqy &aelar3^tog£t^Gr©8nahs3» ASaÜaEMöIsfltl *^frnlmMtiL hsaajünrano v© 
tjOnjpcaliMİeîcl diğer nal trsssliMcsaıua GoS^tbEştcnn fî5/L-o cprogtooo dassa comoı 
«a fceamlasöSs Mû»ra nfaiffraarfaffl» Caw*g£ açta §lnl& % Bü^Bnrrt2Ua.fix«tts nOsoIaiPo 
nıram,, JİiâAla miteflinıiBB ınSI-tal&ffioaoo» uygjaa SIOÖB&J tere? « m j ı^j Q 

...-;^ 

Sn. Avukat , 
Solîm Sonibralıimoglu Lk : o a 
Ankara «•. 
FratOO90 312 447 45 64 

17hazâron2000 

JW1j!fcflBANK A-5 

kayırt moslekringım 

Türkiye seyahatımdan ,vo buranın dini bayramından dolayı c e v a b ı m 
biraz-seçikti . Kusura bakmayın. Internet d e n D e l f i s o l Company v e B o n y 
Interjnaritime Company/bank hakkında b i lg i edinmeye çalıştım.. 
Herhangi bir kayı t bulamadım. Ioyiçrenin t icaret s ici l ine fiuc yo l lad ım. . 
internetten birşey bulamodim, belki © i r k e t . v e y a şirketler l ik ide 
edilmiştir d iye i lave ett im. Onlarda hexfrangi.bir kay ıdm bulunmadığ ın ı 
i l işikteki rax i l e tasdik ettiler. 

B u iki kuruluş Off-shore şirketi i s e kayıt yoktur. <5enellikle m e k t u p 
kagrtlannn. Zürich, v e y a Cenevre bürosu d i y e yazarlar, b u biryerde kayı t l ı 
değildir. A n c a k istihbarattan v e muhte l i f yerlessden te le fon v e y a 
adreslerini bütün Isv içrede çı&armaya ç a l ı ş t ı m . Muvafi&k o lamadım. 
B a n k a v e y a finans kurumu o l sakay ı t mecburu olurdu. 

Ad l i yardım di lekçes inde (sayfiı 4 ) "on t h e s a m e day it has t r a n s f e n e d 
the same amount to the account .9884 V I K I <*f tho Dejjfisol Company i n 

' the bank namen B o n y mtermaritime" yazı l ı . B u b i lg i herhalde Interbank 
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m recordlanndan alındı, isviçre olduğu nereden çıka? Herhangi bir 
banka kodundanmı? Daha fazla bilgi edinebilirsem federal bankalar 
kurulu ile konuşabilirim. Kapatılmış bir fînans kurumu ise, mutlaka 
belge vardır. Isviçreye transfer için bir banka veya posta gerekirdi. 

Sizinle konuştuğum gibi genel imkanlar hakkında rapor hazırhyabitirim, 
ama isviçre ile ilgili ilk bir ip ucu bulduktan sonra bunu yapmam 
herhalde daha iyi olur? 

Channel islands ve Bahama seyahatleriniz faydalı oldu inşallah. 

Tavsiyelerinizi veya daha fezla malumatı bekler, size ve Sıdıka hanım a 
^ygüarum sunarım. 

Frîcüc & Frick F ı c 
trteohtsanvvülto t K ö 

zH Frewı RAAnno-Onnu Brartd 
Postfach 3376 
8021 ZOrlch 

Âuskunfi b^treffend Henddbr@gi©Se7@Intr©f|ugt{| 

fîohrgoehrtö Frau Brand 
Sla haben ıms mil FAK vom 14. Jurtî 2000 angefragt, ob dlö Gosallschaf-
ten unter dar Ffmm "Detffsol Company* und 'BÖNY tntetmûriam& Com-
pany İm Handeleregisîor eingotragcn sind. Unsere Naehforaehurigen ha-
bett folgondos ergeben: 
Dae zontralo Firmcnvorzolchnlo enihÛIt ketew Bntmgvng öbör die3@ <3©-
sellschaften. 
Der zsnimlo RrmenindoK (Zofm) katın Obor Inîomot konsuHIert v;erd©n 
nttp;//zefftc.b1.admfn.otı. Far aliffâUlge Marteonelntragungen mosson wir 3le 
an dao Eidgenöââlschs SnstUuî fûr GoîGîIges Eigentum (Ein&elnsKmsso 2, 
3003 Bern) verweSson. 
Wlr hoffen, Ihnen mtt tilesen Angeben dlenen m Eprinen. 

Mltfreundllchen Orössen 

EiDG.Ar.Tr-FORDA^l-İANDELSnSGISTSR 

Formuleur ohno Untcrcohriîi 

- 7 3 -



T.B.M.M. B : 129 17 . 9 . 2001 O : 1 

T.C Cl VY\ 
ŞİŞLİ 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ 

ESAS NUMARASI: 1999/1099E 

KONU : İsviçre'de mukim Delfisol Şirketi yetkilileri ile BONY 
Intermaritime Şirketi yetkililerinin tanık sıfatıyla dinlenmesi, ve aşağıda belirtilen 
şirket ve işlemlerle ilgili olarak ellerindeki belge , bilgi ve dokümanların 
Mahkemimize gönderilmesi talebine ve Mahkememizce 28.02.2001 tarihinde verilmiş 
olup sanıklara ait yurt dışı hesaplarına ve sair malvarlıklarına el koyularak bloke 
edilmesine Diskin ek talebimizin sunulmasından ibarettir. 

İSVİÇRE YETKİLİ ADLİ MAKAMINA 

Malıkememizce 28.02.2001 tarihinde alman ara karan ile anılan kararda kimlik 
dökümü verilen sanıkların yurt dışı bankalarındaki hesaplarının ve bankalardaki sair 
mal varlığının bloke edilmesine karar verilmiştir. Sanıklardan Cavit Çağlar Interbank 
A.Ş'nin eski hissedarı ve yönetim kurulu üyesidir.Avnca bankanın hakim sennayedar 
grubu olan Nergis Grubu şirketlerinin de büyük hissedandır.Diğer sanıklar ise 
Interbank A.Ş*nin yönetim kurulu başkan ve üyeleridir. Aynca mahkememizce 
gönderilmiş olan ilk istinabe talebemizde belirtilmiş olduğu üzere,s£vcılık 
iddianamesinde sanıklardan Cavit Çağlar'ın Bankalar Kanunu'na' göre Nergis 
Grubu'na kullandınlabilecek olan kredi sınırını aşmak üzere bankanın mali 
kaynaklarını ve paralarım yurt dışındaki farklı ülkelerde kurulu bulunan ve aslmda 
Cavit Çağlar'la menfaat ilişkisi bulunan şirketlere kredi olarak kuüandınldığı ve daha 
sonra bu kredilerin Cavit Çağların şahsi hesaplarına aktanldığ(,böylece kanuna karşı 
hile yapıldığı ve banka kaynaklarının bu şekilde kullanıldığının Hazine Murakıplannca 

: hazırlanan raporca belirtildiği ve bankanın 400 milyon ABD dolarından fazla zarara. 
uğratıldığı,diğer sanıkların da yurt dışındaki şirketlere kredi laıflandınlması için 
yönetim kurulu karan akrek suça iştirak ettikleri iddia edilmektedir. 

28.02.1001 tarihli ara-kararın da kimlik bilgileri verilmiş tüm sanıkların işlemiş olduğu 
fiillerin TCK m.510 "hizmet nedeniyle emniyeti suiistimal suçu ve bu suça 
azmettirme" teşkil ettiği iddiasıyla mahkememizde haklarında kamu davası açılmıştır. 

Mahkememizce gönderilmiş olan ilk istinabe talebemizde yurt dışında kurulduğu 
iddia olunan ve kredi kullandırılan şirketlere ait tüm detaylar verilmiş,resmi 
olarak bu hesaplara ilişkin soruşturma yapılması İsviçre ile Türkiye arasında 
Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardımı mümkün ofduğunu belirten Avrupa 
Sözleşmesi uyarınca banka ve şirket yetkililerinin so/gulanması talep edilmiştir. 

Sonuçta bu şirketlerin çekmiş oldukları tüm kr^dijjerjıl^çekildiği gün 
mukim DELFİSOL S.A adb şirketin BONY' Il^TERAÎAiUTIME adlı bf 
VHCI isimli 9884 numaralı hesabına virmanlanraış-3dclîâ)edildiğinden lL<J3.I96£ 
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gün ye 1034 saydı kanunla onaylanan İsviçre île Türkiye arasında Ceza İşlerinde 
Karşılıklı Adli Yardımı mümkün olduğunu belirten Avrupa Sözleşmesi m.1 ve 5 
uyarınca ve Mahkememizce , Adalet Bakanlığının da onayı ile resmi olarak 
göndermiş olduğumuz ilk istinabe talebi ve 28.02.2001 tarihli ara kararı 
doğrultusunda gerekli araştırma ve soruşturmanın yapılmasını ve ilgili yerlerde 
bulunan hesaplann ve diğer malvarlığının el konularak bloke edilmesini talep 
etmekteyiz. 

Nergis Grubunun Credit Industriel SA, Talacker 21, Postfach 64S 80,8001 Zürich, 
Banque de Commerce et de Placeroents,Rue de Chantepouler 2S.P.O. Box 
1331,CH 1211, Geneva adresli bankalarda hesaplara sahip olduğu iddia 
olunmaktadır.Buradab' hesabın da araştırılması ve bulunduğu takdirde 28.02.2001 
tarihli ara karanınız doğrultusunda işlem yapılmasını talep etmekteyiz. 

Ayrıca, İsviçre düzenlemeleri çerçevesinde ilgili' makamlarca .banka hesaplanmn 
araştuıbnası ve takip edilmesini sağlayan bir "merkezi sistem" bulunması , hesap 
sahiplerinin kimlik bilgileri verildiği takdirde onlara ait hesaplar kolaylıkla 
sorgulanabilineoeği ve takip edüebilineceğinden bir araştırma yapılmasını ve 
28.02.2001 tarihli ara kararımızın uygulanması için gereğinin yapılmasını talep 
etmekteyiz. 

Yukarıda anlatılanlar çerçevesinde ve İS.03.1968 gün ve 1034 sayılı kanunla 
onaylanan İsviçre ile Türkiye arasında Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardî.-nı 
mümkün olduğunu belirten Avrupa Sözleşmesi m.1 ve S uyarınca; ona. Kikle İlk 
istinabe talebemizde de işaret edilen DELFİSOL S.A. şirketine ait olup BO.VY 
INTERMAKTTEVİE adlı bankadaki 9884 \TKJ hesabının araştırılması ve 
bulunan para ve sair mallara el konularak bloke edilmesini, hesaplardaki para 
çekilmiş ya da başka bir hesaba transfer edilmişse süregelen hareketlerin takibini 
ve ilk istinabe talebi doğrultusunda belirtilen şirket yetldlilerinin sorgulanması ve 
ilk istinabe talebemizde işaret êdilen soruların sorulması için gerekli işlemlerin 
yapılmasını; bu banka dışında j'ukanda anılan diğer bankalardaki hesaplarda 
bulunan para ve sair mal' varlığının e) konularak bloke «dilmesini; ayrıca 
yukarıda bahsi geçen "merkezî sistem*1 doğrultusunda mahkememizin 2S.02.2O01 
tarihli ara kararında ismi geçen sanıklara ve ilk istinabe talebinde işarcfedUntif 
olan şirketlere) ait hesapların bu merkezî sistem aracılığıyla takip edilmesi ve 
bulanan hesaplardaki para ve sair malvarlıklarının el konularak bloke edilmesi i.: 
talep Etmekteyiz. 

Sonuç olarak, iddianame içeriğinde belirtiki, olaylarla ilgili olarak yapılacak inceleme 
ve araştırmanın yukarıda anda gelen konular doğrultusunda yapılara!:, yapılan 
inceleme ve tespit sonuçlarının mahkememize gönderilmesini talep eder bu vesileyle 
yardımlarınız için şimdiden teşekkür eder saygılarımı sunarım. 
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, v A ^ f e | Î 2 ^ İ 7 6 R E P U B L I Q U I : D E T U R Q U I E 
• »•>.• -. ' W ı c - ' ^ 3e Tribunal Corrcctionnel de Şişli 

'ftfcdu'jiroces: 1999/1099 E 

Objet:L"audition des autoriies de la societe de Delfısol et celles de la Societe de 
BONY Inlermaritime siegees en Suisse,en tant que temoins et la soumise de none 
demande addirive a nötre demande de Penvoi a nötre tribunaJ.des documents. 
i» fc miat i ons et pieces en eux , sür les societes et les operations citees ci-
dessousjrelarive au blocage et la saisie des comptes et des autres biens des 
accuses.d'apres rinfer'ocuroire du 28.1.2001 de nötre tribunci. 

A L'AUTORİTE JUDICIAIRE ÇOMPETEJVTE DE SUİSSE 

Nötre tribunal a decide avec son interJocutotre du 2S.2.200I.au blocage des comptes 
dans les banques dtrangeres et d'autres valeurs dans les banques, appartenant aux 
accuses dont les identites sont precisees dans ledit interlocutoire. Cavit Çağlar , Tun 
des accusds est ancien actionnaire de la societe Interbank SA et membre de son 
comite executif. 11 est aussi le grand actionnaire des societes de Groupe de Nergis, le 
groupe capitaliste dominant de cette banque. Les autres accusGs sont le president et les 
membres du comite cxecurif de rimerbank SA. La premiere demande de cornmission 
rogatoire de nötre tribunal contient des allegations que M. Cavit Çağlar, '"un des 
accuses dens I'acte d'accusation du procureur, a fait soumertre Fargent et les sources 
financiaires de la banque a I'emploi conune credits des societes ayant liens de profit 
avec M. Cavit Çağlar et siegees dans des differents pays etrangers,afin d*exceder les 
limites de credit. de Temploi du groupe de Nergis, precisees dans la loi des banques; 
que ces credits soumis a ces banques etrangeres ont ete transferes aux comptes 
personnelsde M.Cavil Çağlar, pour tromper la loi, et que la façon d'emploi des sources 
de banque est indiquee dans le rapport des contiroleurs du Tresor et ainsi la banque a-t-
elle subi, im dommage de plus de 400 nüllions de dollars americains.que les autres 
accuses ont collabore au delit.ayant decide dans le comite exe'cutif de transferer des 
credits aux societes etrangeres. 

Un proces public a ete* ouvert dans nötre tribunal contre tous les accuses dont les 
identites sont precisees dans l'interlocutoire du 28.2.2001 sur 1'allegatioiLd'avoir 
commis des crimes contre J'articJe 510 de la loi penale **ayan. abuse la confiance de 
service et encourage ce erime". 

Tous les details avaient ete donnes dans nötre premiere demande de la 
cornmission rogatoire sur la societe pretendue d'etre foodee en dehors.du pays et 
une demande avait egaicment ete formülce pour l'inrerrogation des responsables 
de la ladhe societe a la Convention Eurcpeenne selon laçuelle il est possible de 
procider a une aide judicicltc: entre la Suisse et la Turauie. 

OD a ete constate que tous les prets dont jou.issâient ces societes avaient re* vires^tT 
meme joor au compfe numero '• VTKJ >>98p4 aupres de la Banque B(W>"' 
INTERMAR1TLME de la Delfısol- SociigflŞ' &tı^yme.Cons^quemment.s<%n'1es 
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article 1 et 5 de la Convention Europeenne selon laque.I)e une aide judiciaire est 
possible. entre la Suisse et la Turquie, ratifie par la Loi No 3034 du 38 Mars 1968. 
Or.nous prions le blocage de tous les comptes et le patrİmoine de ces societes et 
d'execufer les interrogatioos et les enquetes en conformite de nötre prcmiere 
commission rogatoire et la decision intermcdiaire en date du 28 fevrier 2001. 

11 esi pretendu que le Groupe de Nergis ait des comptes dans les banques "Credit 
Industriel SA, Talacker 21,Postfach 645 80,8001,£ürich,Banque de Commerce et 
de Placements,Rue de Chantepouler 25,P.O.Box 1333,CH 1211,Geneva". Nous 
demandons aussi la poursuıte de ces compte et s'il y a de tels compts.demandons 
rexecution de la procedure conformant de nötre interlocutoire du 28.2.2001. 

En outrejl est connu quTil y a un systeme centrale dans le cadre des Jois de 
Suisse.permettant de rechercher et poursuivre les comptes bancaires par les autorites 
relatives.Grace a ce systeme.il est possible et faoile d'interroger et poursuivre les 
comptes si les identites de proprietaires de comptes soient declarees.Nous demandons 
dans ce cadre,une telle recherche et les besoins de nötre interlocutoire du 28.2.2001. . 

Dans le cadre des indications ci-dessus et au vertu de Contrat Europ£cn sur 
I'Entraide Judiciaire Penale entre la Turquie et la Suisse,confirme par ia loi 
no. 1034 et du 18.3.1968,nous demandons comme deja indique dans nötre 
demande de commission rogatoire>une etüde du compte no 9884 MKI CD **Bony 
Intermaritime"appartenant a la societe* •DELFİSOL SA"et la saisie et le blocage . 
dwargent et des biens s'y trouvant; Ja poursuite d'une eventuelle liquid »tion ou 
âes mouvements des comptes s'il s'agit d'une transfere a un autre 
compte*nntcrrogation des autorites de la societe en question,dans le cadre de nos 
deux demandes de commission rogatoire,de completer la procedure posant des 
questions indiquees dans nötre premiere demande de commission rogatoire, la 
saisie et le blocage dVgeni et des biens se trouvant dans les comptes en autres 
banques citees ci-dessus et la recherche et poursuite des comptes de la societe ou 
des societes indique(es) dans nntre interlocutoire du 28.2.2001 et dans nötre 
premiere demande de commission rogatoire»par le "systeme centraP1 cîte ci-
dessus et a'süite de ces poursuites,la saisie et le blocage d'argenf biens dans les 

1 xu rnpteyprccises;" " 

En conclusioaje vous demande la recherche necessairerrelative aux faits cites dans 
Pacîs d'accusation et dans la direetion des crimes pretendues ci-dessus et Tenvoi des 
conseguences a nötre tribunal. 

En remerciant d'ores et deja de votre collaborarion,veuillc2 .agr&r'messalutan'ons 
distinguees. ••<"' * __ J&k?CP 

Ejm^Çön^T^' ^ * 3 
Juge du 3e Tribunal Cörrectionnel de ŞisÜ 

cacbet^t. signatu'fef's^ y^V-5.. 
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Cavit Çağlar ve Selim 
SerskshimoŞk Bu iti 
ad son dönemde mah

keme sabahımda sık sık kaı?» 
karşıya geldi. Bu karşılaşmalar so
nucuna şimdi Cavit Çağlar yakın 
arkadaşı Hayri Vâaa iebirlilae A-
merika'da imiş. Türkiye'de aranı-. 
yarcfoıakçcköneırûiıkijfi. JSnter-
pol'ün Töıİâye istekli arama tez-
keresinin AmerikaUar ipin hiphir 
önemi yok zaten. Avukat Setim 
Saro*brahim#ı be Türkiye'de. 
tebanfc içi boşalıp, fona geçip 
de davalar başlayınca Sarûbrahi-
mpfiJu, C&tiÇa^ar'aterşıdavs-
lan üstlendi. Bankanın Genel Mü
dürü Kadir Oktay'dan büe daha 
çok sahiplendi işi. DGM'ye y a n 
gidilmeden, ceza mahkemelerin
di? afo öıir tafojpfe Cavit Çağlar a 
borçlannı kabul eterdi. Çünkü gir

diği davalan kazandı. Selim San-
&ratömo^hun sıfaşûrmaadir ki 
hukuken Hazineyi haklı duruma 
getirmişti* Caûk Ça^arm bunca 
peşinde olan bu avukat, kendisine 
Ege Bank dolayısıyla Çağlar hak
kında verilen gıyabi tutuldama kar* 
ran doğru mudur (fiye sorduğum-" 
& "Kayır 6ana göre haksız «T 
doğru bir karar de$" deme cesa
retini âs gfctemâfir. infer&ank'a 
1.5 milyar dolar kazandıran bir a-
vukat Bu avukatla ilgili gecen gön 
iş akdinin feshi karam evrendim. 
inanamadım. Bunca basan ve 
ftaogadan soma... Şefim Sanibra-
himöğlu bunlar* hak etti! Davalan 
Jeybeîsfc, nfyer âM&ı göffi-. 
.renlerde bıraksa, o zaman iş söz
leşmesi devam ederdi. Bence ona 
az bile yapıyorlar. Bakalım deva
mında neler olacak. 
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Tuz kokarsa, taktık ilaç olur. 

Tam hikayedeki gibi. Ya-
Jfalanan husaza flteJ kar
deşim diyorsunuz, gel

miyor. -Git kardeşim diyorsunuz, 
ğitmfyoc Ûb tefe ottaeakbr. İnsaf
sızca, arazca, hayasızca, siyasi ve 
bürokrat ortaMannm işbirliği saye-
skvd® zahmcrüzcc çafatöofan- için 
sistemi başımıza yıkan hırsızlar, 
soyduldan düzenin sütunları Üstie-
rihe düşünce, hepimizi aftta bırak
ma çabalarına vicdanlarımıza ses
lenerek devam ediyorlar. Düne ka
dar "çayın taşı, çayın kuşu*' diye
rek devleti soymak için yarışanlar, 
«imdi gariban oluverdifer. Bir anda 
'zavallar. ekonomik suç bu, ya
zık, krizin sebebi bunlarla mücade
le" flâb» boy, ssçma w cahilce yak
laşanlar ortaya çıka. Mektup yazı- . 
yorlar ucu yanık. Daha dün maf-
yayfa kal kata üSteyı ete geçireask-
terdi. Unuttuk sanıyorlar. 

Bir de karşı-koro var.Slerinde-
Id, abnlanndaki kiri felami değerler
le örtme-çabasında olanlar. Kırk yı-
hn çürük kaşarlan da bunların ya
nında. Onlar da nedamet için de

ğil, intikam için bağırıyorlar. 
Ama yargıçlar vs şatolar bü

tün sorunlara rağmen hukuku uy
gulamak noktasında geri adım at-
mıyoıfar. Hep söyte&m: "Tuzun 
koktuğu yerde ilaç hukuktur." Bu
gün en İyi Haç hukuktur. Bizi dün
yaya razff etti fursEcGar. Hukuk yü
celtecek. Çaldıklarını istifledikleri 
Amerika'dan, Almanya'dan, Fran
sa'dan, ingiltere'den, isviçre'den 
ne diyorlar bize: 

"Yolsuzluktan engelleyin öyle 
para isteyin." 

Bugün çalman paralarla besle
nen anlı şanlı profesörlerimiz al-

. dıklan yüz binlerce dolarlar karşılı
ğı hortumcular için "Onlar hırsız 
degâJ, orada sup yok" âfce mütala
alar vermek için yanşıyorlar. Pek 
çoğu o ceza maddelerini bizzat ka-
kmzahtûar. Ortian "dbgeriTHan 
da bu zaten. Hırsıztalamı ve işbir
likçileri halkı kör ve sersem, 4%endi-
ferini uyanık saruyoriardi ya... Va-
ruldılar. 

Kabuk kırıldı. Gurultuya duyu
yor musunuz? 

^«alışmadan, öğrenmeden, yorulmadan rahat yaşamanın 
\sycfifonm aramayı alışkanlık haline getirmiş milletler; ev-

vela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini, daha sonra da istikbal
lerini kaybetmeye mahkumdurlar, (Mustafa Kemal Atatürk.) 

- 8 0 -

file:///sycfifonm


T.B.M.M. B : 129 17. 9 . 2001 O : 1 

fiuıuiLû j |q Jij^jniu kudretli {tim. kanlıgı'nı da Osdendi. Çaglar'ın İn
il o l ] (erinden Cavir Çağlar faili- tetbank'ına devlet d koyduğunda'da 
tL—^n) vomınuz yurtdışında ka- akla yine Aydemir geldi. Fon'daki 
çak. DYP lideri Demirci'm zor etin- Interbank'ın Genel Müdür Yardım-
krinde en büyük desrdcçisiydi. Ozd • ası dmusm bu kez. Halen bu gö«cvi-
uçagı Süleyman Bey'in enuindeydL ni siudürttyor. : '„ . 
Bu yttzdcn dönemin Başbakanı Sıra üçüncü ve en kısa Öyküye , 
uzarın gazabına uğramışa. Mesela ', gekfi. . •• .'. 
Ziraat Bankası'rn dan botoumötlc- •' 901ı yılların basında Merkez 
yememişti. İktidarın kontrolündeki Bankan Başkan Yardımcısı koîru-
banka bonifikasyon {erteleme) ya da gunda oturan isimlerden birisi Kadir 
faizleri düşürme tekliflerini hepleri Günay*dı. Günay bu görevini süıdtt-
çevirmisti. Neredeyse bauyocdu ki türken aynı zamanda Ziraat Bankan 
imdadına iktidar değişikliği yetişti. Yönetim Kurulu Üyesi îdi. Devlet 
Demire! I991'de Başbakanlık koku- Interbank'a d koyduktan sonra bu , 
gutıa yeniden oturdu. Ozal ise zaten bankanın Gend Müdürü yapıldı. 

I Köfk'c çıkmıştı. Demire!, Çaglar'ın Halen bu görevini sürdürüyor. 
iyiliklerini dbette unutmadı. DYP- Üç öykümü» böyk. Simdi önceki 
SHP koalisyonunda Devlet Bakanı ÜÇ öyküyle hiç bir ilgisi bulunmayan 
dan Çaglar'a, yanlış hatırlamıyor- dördüncü ve sonuncu öykümüzü an-
sam Ziraat Bankası da bağlandı. Ar- latalım. 
tık ipler Bakan Çaglar'ın dindeydi. Fon'daki bankaların zararı 12 
Kredi bordan için bâr şekilde kolay- milyar ddann üzerindeydi. Bunların 
lık gösterilerek şirketleri batmaktan hepsini biz, zam ya da vergi olarak 
-kurtuldu. bizler ödeyeceğiz. Devlet bankayı so-

Bİrind Öyküyü burada bitirip yanlardan parayı kurtaramıyor. Biri- ., 
ikinri Öyküye gecelim. si hariç!..' Interbank tahsilat yapan, 

Çaglar'ın Ziraac'le sorunlu ddu- haciz yakıyla alacağını kurtarma du-
gu dönemde bu bankayı Yüksek De- rumunda olan tek banka, Inter-
netkme Kururu (YDK) adına dense- bank'ı tahsilatta başarılı kılan isim 
kyenkr arasında Ekrem Aydemir de ise avukat Selim Sarübrahimogru... 
vardı. Bilmeyenler için hatıriatayım; Ama her ne hikmetse, bankanın pa-
denetçilerin hazırladığı YDK raporu tasının bir kısmını tahsil eden, 
Medis'e gönderilir. KİT Komisyonu önemli bir meblağı ise kurtarma ı 
bu rapor ürerinden banka yönetimi- noktasına gelen Sarıibrahimoğ- { 
nı ya ibra eder ya da Ara etmeyerek rtt'non sâsksmenm JacerbarrJc yönc-
yargıya suç duyurusunda bulunulur, timi uzatmadı. Bu ne anlama geli- • 
Neyse faz öykû'nuîzc devam edcn'ıu. yor doğrusu anrayaaracf«Tf. Akltğ/t ,• 
Aydemir'in YDK denetçisi darakba- tehdUler nedeniyle çelik yekkle do- | 
sanlı eau$ına£art gözden kaçmadı. rapnafc zorunda karan' bir kifiaia t 
Du tecrübesinden faydalanmak ve sözleşmesi niye feshedilir? Bankanın » 
banfcayı iyi tanımasından oba gerek parasrar JburcsrmaJbca baftetae ets* 
Ziraar Bankası Genel Müdür Yar- anlayacağım da öyle olmayınca aklı-
«*ımctxı y.\\*Ltı..t tatta uzun yit/ar Zi- w.t taiflfct fcyier gciiyar. Herİtaltle tıir 
'raaı Leasutg'in Yönetim Kutulu Bas- açıklaması vardır... 
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aman: Paralar 
|eri alınabilir 

ankalann sahipleri tarafından 
boşaltılması sonucu kaybolan 

— para miktarının 10 - 1 5 milyar 
dolar arasında olduğu belirtiliyor. 

İçleri boşaltılan bu bankalar şimdi dev
letin kucağına bırakılmış durumda. Fon 
yönetimi bir yandan bu bankalan devlet 
olanaklarıyla yüzdürmeye, çalışıyor, bir 
yandan "götürülen" paralan geri alma* 
ya uğraşıyor. 

Türkiye'nin ekonomik krizden çıkma
sı İçin yurtdışından bulunmaya çalışılan 
acil mali desteğin tutan da bankalardan 
"götürülen" paralara eşit. Türkiye. 
"çağdaş" yöntemlerle banka soyanla
rın kaçırdıktan paralan geri alabilse belki 
sorununu aşabilecek, yurtdışında kapı 
kapı para aramayacak. 

Peki "götürülen" paralar nerede? 
6u soruya yetkililerin veıdiği yanıt. 

"büyük kısmı elbette yurtdışında" 
biçiminde oluyor. Bunu tahmin etmek 
zor değil. Bankayı boşaltanların parayı 
Türkiye'de tutmalan tabi-
i düşünülemez. 

17. 9 .2001 O : 1 

Ek: 9 
Peki, ou paralar geri alınabilir mi? 
İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, "alı

nabilir" diyor. 
Peki nasıl alınır? 
Tantan, bu soruyu "örnekleri var" 

diyerek yanıtlamaya başlıyor: 
• Filipinler, Pakistan gibi ülkeler dışan 

götürülen paralarının peşine düştüler. U-
luslararası icra kanallarını kullanarak, ül
kelerinden götürülen paralan geri alıyor
lar. Türkiye de bunu yapmalıdır. Götürü
len paralar geri alınmalıdır. 

- Türkiye'nin ne yapması gerekiyor? 
- Götürülen bu paralan kimsenin ya

nına bırakmaması gerekiyor. Bu paralan 
izleyebilen uluslararası hukuk kuruluştan 
var. Türkiye, Bankacılık Yasasına bir 
madde koyarak bu yolu açabilir. Pakis
tan'ın, Rlipinler'in paralarını takip eden 
hukuk bürolarında Türk ve TDrk kökenli 
hukuk adamlan var. Eğer Bankacılık Ya-
sasında gerekli düzenleme yapılabilirse 
biz de bu yöntemlerle götürülen parala
rın peşine düşebiliriz ve iadelerini sağla
yabiliriz. 

Tantan'ın önerisi, üzerinde durulmaya 
değer nitelikte. 

Bunun için gerekli yasal düzenleme 
bir an önce yapılmalı. 

Yapılmalı ki, bu "çağdaş" soyguncu-
lann yaptıkları yanlarına kar kalmasın. 

Türkiye'de hırsızlık, yolsuzluk delikleri 
kapatılırsa, dış kaynağa gereksinim kal
madan birçok sorun çözülebilir. Bu yolla 
götürülen paraların tutan bunu gösteri-

i vor. 
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Interbank'ın avukatı 
haddini aşü (!) 

H akkında hem Egebank hem de Eti-
bank operasyonu ite ilgili olarak tutuk
lama karan bulunan Cavît Çağlar'ın 

esld bankast'İnterbank'ta, bugüne kadar yap
tıktan takdirle karşılanan avukat Sdim Sanib-
rahirnoğlu görevinden alındı. 

Geçtiğimiz hafta İçinde bu gelişmeyi duydu
ğumuzda çok şaşırdık. Sarübrahimoğlu, ge
rek Çağlar'ın verdiği zararın tahsil edilmesi ta
kımından gerekse de açtığı ceza davalarıyla gö
revini yerine getiren bir avukattı. Görevden al
ma tasarrufunda bulunanlar ise bankanın Genel 
Müdürü Kadir Günay ve Fon'daki bankaların 
ortak yönetim kurulu başkanı TcvfîU Altmok, 

Bu görevden atma hadisesini öğrendiğimtode 
aklımıza Egebank'ta yaşananlar geldi. "Ege
bank'ta da görevini layıkıyla yapan avu-
kat Mehmet Tural, Alimol: tarafindan is
tenmemiş ve istifa etmiştL"' 

Hafta içinde avukat Selim Sanibrahimog-
lu üs görevden alınma konusunu konuştuk. Şa-
nibrahimogtu oldukça şaşkındı ve şunlan söy
lüyordu; "İçişleri Bakanı'nın Bursa'daki 
'battk paraları tahsil edeceğiz' seldin-

IURAT t. 
KELKİTLİOĞLU 

• mlGeIkitlioglu@yenisafak.coin 

deki açıklamasının ardından beni görev
den aldılar. Bunun tesadüf olduğunu san
mıyorum. Görevden alınmam Kadir Gü
nay ile Tevfik Altınok'ıın tasarrufu. Biz 
herhalde vazifemizi yaptık v e böylece 
haddimizi aştık.** 
' Olaym diğer tarafı İnterbank Genel Mü

dürü Kadir Günay ise, "Görevden alma 
hadisesi kendi içimizde yaşanan bir olay 
ve bu konuda açıklama yapmak istemiyo
rum*' diyor. Günay, bugüne kadar yapılanların 
bir ekip işi okluğunu ve Sanibrahimoğlu'nun 
bütün işlerin kendi tarafından yapıldığı izlenimi
ni vermeye çalışmasının yanlış olduğunu söylü
yor. 

Günay, "Çaglar'la görüşüyor musu
nuz?" şeklindeki sorumuza ise "Kendisiyle 
değü ancak dayısı fle görülmelerimiz olu
yor. Ne olacağım şu anda bilemiyoruz. 
Fırtınalar kopuyor. Yeni bir anlaşma dahi 
yapabiliriz" cevabım verdi 

.Erçel krizden önee dolam geç-
B undan yaklaşık 40 gön önce başla

yan ekonomik krizle birlikte Sel
çuk Demiralp Hazine Müsteşarlığı gö
revinden, Gazi ErçeTde Merkez Ban
kası Başkanlığından istifa ettiler. Bun
dan sonra ne yaparlar bilinmez ama 
mutlaka bir şeyler düşünmüşlerdir. Hat
ta aldığımız bilgilere göre, Erçel, görev
den ayrılmadan önce geleceği ile ilgili 
gerekli yatırımları yapmış bile. Nasıl 
mı? "Halk Bankası Fosta Caddesi Şu-
besi'nde bulunan Türk Lirası hesabı
nı dolar hesabına çevirmiş.'' Miktar 

52 milyar lira. Yani Erçel 52 milyar lira
sını bir taiimaıla dolara çevirtmiş. 

Herkesin kendi parası tabii ki, iste
diklerini yapabilirler. Ancak Erçel'in 
talimatı verdiği tarih oldukça dikkat 
çekici. 'Talimat Erçel tarafından 
19 Şubat 2001 tarihinde verilmiş." 
Yani ekonomik krizin patlak verdiği, 
sabit kur sisteminden dalgalı kur sis
temine geçilen ve doların l milyon li
raya eşitlendiği tarihten sadece bir 
gün önce. Bu kadar tesadüf sizce de 
düşündürücü değil mi? 
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E k : 11 

Î
<? boşaltılıp devletin kıcağma bıra
kılan bankalardan götürülen para
lar nerede? 

Bu sorunun soyut yanıtı, bıterbank a-
dına bu paralan kovalayan hukuk bürosu
nun başındaki avukat Selim Sanibrahi-
moğlu'nun, banka yönetimine, Bankacılık 
Üst Kuruluna ve içişleri Bakanına gön
derdiği yanda var. Sanibrarıimoğlu yazı
sında paraların bulunduğu yerleri şöyle sı
ralıyor: _ 

__—-JogiîtereT-feviçrerABD, İnanda, k t -
tish Virgin Adatan, Bahama Adaları, Jcr-
sey Adası ve KKTC." 

Nereden mi biEyor? 
Banka adına gittiği bu ülkelerde yaptı

ğı tespitlerden, ülkeler arası adli dayanış
ma anlaşmalarına dayanarak gerçekleştir
diği çapraz sorgulamalardan, ihtiyati ted
bir kararlan ve toşvurulanndan. Bu resmi 
girişimler, götürülen paralann takibine iliş
kin dosyada mevcut. 

Bu dosya aslında bir modeli de ortaya 
koyuyor. Fona devredilmiş olan ve sahip
leri tarafından boşaltıldığı iddiasıyla soruş
turulan bütün bankaların aşağı yukan aynı 
yöntemi kullandıktan anlaşılıyor. Off sho-
rs hesaplan yoluyla paralann dışan çıka-
nldığı ve "paranın dokunulmazımı bulun
duğu İsviçre. Bahama, Virgin Adalan, 
ABD. İngiltere ve KKTC gibi ülkelerde 
paravan şirketler üzerinden dağıtıldığı ve 
sonra da en güvenli olarak görülen yerde ^ 
kişisel hesaplara geçirildiği biliniyor, 

-84 

Interbank'tan götürülen paralann iz
lenmesi sırasında, 287 milyon dolarlık 
ABD Hazine bonosu alındığı, bu şekilde 
çıkan paralarla daha sonra ABD'de bir 
banka kurma veya alma girişiminin ortaya 
çıkarıldığı da Çağlarla ilgili dosyada bulu
nuyor. I 

Bu dosya örneklerden biri. Bjliniyor. ki, j 
bunun gibi birçok dosya-oluşmuş duriınvv-
da. 

Sonuç olarak anlaşılıyor id, Fondaki 
bankalardan götürülen paralar "para cen-
netlen'nde sahiplerini bekliyor. Sahipleri 
ise yurtiçinde veya dışında ya tutuklu, ya 
gözaltında "yargılama" aşamasını bekli
yorlar. Belld de, "ekonomik suç" cümle
sinden kısa bir süre sonra özgürlüklerine 
kavuşacaldanra umuyorlar. Sonra da halk
tan alıp götürdükleri "paraakTarına ulaş
mayı hedefliyorlar. 

Umarız gelişmeler bu tahminleri doğ-
rutamaz... 

İşin cezai yönü ayrı. Suç işlemiş kişiler 
•dbette-euıaUmıı yikmslıdır. Ancak onun 
kadar önemli olan bu paralann geri geti
rilmesidir. f 

Tıpkı suçluların iadesi gibi bir anlamda 
çalıntı olan bu paralann iadesi konusunda 
da uluslararası işbirliğine gidilmelidir. 

Hükümet, bu konuda bütün gücünü 
kullanmalı, uluslararası girişimlerle halk
tan alınıp götürülen bu paralan, ülkeye 
geri getirmenin yollarını aramalıdır. 

Paralann nerelerde olduğu belli oklu
ğuna göre geri getirilmeleri için zaman yi
tirilmeden harekete geçilmelidir. 



< o T ^ 

ABD malzemesine beş milyon dolarlık kefalet ücreîi 
borcunu 'zor çfufümda olduğu' gerekçesiyle dört ti 

i teklif eden Çağl 
dört ̂ ıl vadeye bağlatm 

ABD'de ytdatlaaddctan rcnrp tçûiikçtBaye 
b=| rnUyon'dolarlık tufaljk-llctetÇİeldlf' 
eden Dcrîa.x^f'Bskem.^Sa^tı.Ç»§-i 

Isr'm. aynı n&tadsl&j&uafc BaygS-nâ'Cfan 
kredi boccunu "2ar d"jmn*4* ok-uğuRU* çîia cQ-: 

rcrek ödemediği betidendi! Ç a ğ l ^ ı n , talebi' 
ürerine» Emltk Bs-^fcsJşı't^'^^YOft'.irat-k 
tasfiye olunacak üa^tiyVArJİJi.'2C©4 tarihin» 
kadar vadeye bağladığı şaptandı^. •' . f-".V 

AB O mahkemeline beı milyon defar kelafe-. • 
Icı ücreti teklif eden Devle. «k i 'Baikni 'vs IZH" 
tcfhank'en e*ki sahibi .Çfğter'tn, aynı bcnk&Id- • 
git kredi kullandığı kernu bankalarına*'göster
mediği un aya çıktı. Türkiye Emlak Danka» 
liTıij Kurutu mUTctlrtteriruıı. el konulan banka-
Innrı grup firfcelİerfr» açılan kredilerle ilgili 
y-T*>P> iııccmclcde, Çağlar'm yaklaşık keralct 
Clı-n-ıi kadar olan kredi boıvunu "sor durumda" 
ııktuğunu gerekçe göstererek edemediği tespit 
«fildi. 

Kredi borçiannı ödemedi 
IVvIeı Bakanı Faruk Ral'ın lalimsiıyla ha

zırlanan incelemede. Çeglar'ın Türkiye EmLık 
Hnııkatı'nıla. Aydın Ayaydın döneminde 2.5 
mili on dolar. Fatih Eker döneminde 25,5 rnil-
)iın dolar. Vcysi Oral dOncıntnde 6,1 milyon 

r*y geri'' ^* 
Si-
. S . ' : T S « " l e l Belanı Retsssan Mîrrsoİltı. CoWl ç l 
;. J—'lar'daa kaçırdığı paraîana esti slınaesgiRi sOyE 
^ d L N Q n » ^ a . l v a { P K İ i ^ ^ } 3 ^ ! e t i l n ü f H t S v m t 4 

lanunnda, Cksı^ıtrb&ıkâa üs Barbakan enamda ye» 
tısa toz düîüoıutvjn. tafce danC!{iertiH^gana. buâ$ 
da Tlbfclye'ye pahalıya ntsl cSdugsraı kaydetti. BakS 
Muzaoğlu, bankatutn kötü yönetilmesi ve İçler" 
bcezitdmssı c«!enlyle ssrsr ettiklerini bcgrierek, t 

m ten saylsdi: "ösel banfafareı içini bosalbsnhntsn «- -
tap scrube.de Cavit Çifter EİM. Çağlar. TUrkiye'ya 
eetuüeeek. kaçırdığı parslar da tahta edilecek." * 

© SCM 

•> ;-ı-. t 
A C3SSK3vd3ytJ^SSlS*£ 

^»0*YttÇfeStBr*ıgTOiettE 
Hğcbsnk vo gerefera lüSstb 
c ^ ^ t i â r f d t s i a l î s S ç a 
tfîfflte^ı is.3i.fefi. BBessda 
yobsusrösstndzn etss bir s 
fcaabaait'ta devletin ssssn 
ettneSt csssryla gOscvScncE 
SsOro SsntbfstiiaıoSlsı'ms 
t^rtdcüdüraKsdîrGiİKg 
cBt Bvtfaı eiggntgı tsstijma 
ÖssHIfcb Çs£lss-*ta yastij 
S9t%ıçf&R£iS23i üjssneısRda y 
gOutt vtftsı c&n& konusu târti 
br4aOsBSIK2d2raKK& 
srfc^ied^i^crByaçıka. 
ÇkgJgdferaSa.ia Ç^tsr*b 

kredi kutlandığı belirlendL Banka mafeKiîle-
nııın incelems KnucumU bszırladıkl.ın bilgi 
nctiuna S öre Çsjlar. Erdin A n d*ıcnıi«dc de 
bankadan 150 milyar liralık teminat mektubu 
kredi» kutlandı. Bilgi lotanda. Çe^ktr ve grup 
İırketlRinin lopiım merri ritktıı!ıı 150 milyar 
lira. tasfiye olunacak al»r«n-ı- •—ı •- <• 

dunsn da okhıgıstu irade ederek, banka y 
miralk i i3d.ci .uw kretîl Imrçfcn içhı J 
kolay! gı fsirtHji, baıka yPnetbtıInin ttc 
lar'ıa KKvlsnm don yıtlık l w vmkjv y 
ıspicnüı. 00,1u, yftKtiıninin. 23 Aralık 
tarflsli (yOnsıiiTi kurulu kuranyla. Çsglnr'ı 

http://scrube.de
http://is.3i.fefi
http://i3d.ci.uw


T.B.M.M. B: 129 
22 Nisan 2001 

Pazar 

17. 9.2001 0:1 

Ek: 13 

ılİFİKRETİll 

" € ra çetede dA$ı ve prieaaaa 
Jf baaadılJttelkbaaplca 

. \waBfflbaAslanfaabiıi(iUa 

Interbank'ın kaçnlan paralannın off-shore'la hangi şirketi 
üzerinden dağıtıldığı ve hangi şahsi hesaba geçirildiği 
saptandı. Ama nedense paraların geri alınma aşamasında 
hukuk bürosunun bankayı.temsil etme yetkisi kaldınldı 

^kKtaEnfflj&«WtHikdsûete* 
«&9» bdak törosasa mfc§j iv 

ı som badana Yfari» toto &»• 

JOKE KARARI 
Avrfttluto^lbi^flijfiîîîÛtt^or. 

t^teri^tojis^bjrtıttunui 

tjtaea tnntfer cdBa&k Dohtia 

cfeftfttmtSdınBfitMttteistlİgieİagv 

isa. tüıCa eeHiau ta birfcria t 

BsSso^blfKifül&ICfstsaA^b-

İsviçre nfl*HirIJ1^M jîpîıa lîmscsn-
lfK^»mı!şfjıamwnRAhft̂ ynL 

kateıifofat4îmıofl«jho(ejön-

natuliM20OlB^yan(hüba$am 

CmMjUutodJîSOJOOlıaMtt-
mttojmnmtaUıhnDflelkfr 

rtçnaçsûdttMijİk fara teşt 5ty-
ı «tmfanV Uda cdînt 

jat£q&bptotjsRİsmb!!|S!cto> KÎscifalaBRatataıinatbı ıe^ı^tıi^nawıtBnııangı'^a 

Rıuattgga,off̂ acyıtii}fagttflt- l M E | r ^ ^ « f a » ' a * i A ^ t e f e *W^. . . . . . . . 
Rdî^psıÂıiBiûmbİîKfıfctshd teSaâsn. Baifera ttemraJ» top» Aa%^)anaaeııtpstqaınt9w 
Jhtyjı^ ıfoytyy jfoVıfor; > j ^ ^ c f e ^ i c y m ^ ^ M t o - tei* btoasMa baleçn tensi yetkisi 
Spjhdi j j^jp^Uobcr i | ı^ laMırüıyotvttfıibîmcsiij«sledi!iyof. 
faytpt&ptâ^k^fatyar. '• jifeıfeıd tatt bkbb lftuteaa Vaeıyny^knlaifsılevletıua-

TMtttorareuaıjjıbamuıl̂ jifi» Cê teAeâMnaAıâiînBMçerçflKtto' tolmöaaayetdyiksttinBi'tAda^edît-
BmHfrtlM<>whrw»tWn,tBtcıy/h ât ojg&ssp gKİteŞ fca&iteS^tit (fiğindebeyinhtdsMroluğuda'ycr 
ttofiSb«Sb&ını«Weıtra!Mıt<J<u w*«<«fc « . * . . - * - ' 
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Çağlar'ın paraso 
buharlaşmasın 
22AM/2001 (220 defiı okundu) 

Funda Özkan 
Nihayet Cavit Cağlar da yakalandı. Aile fotoğrafı tamamlanıyor. 
Bankasımn içini boşaltanların birer birer tutuklanıp, yargılanması tabii ki büyük bir 
adım. Artık ikinci aşamaya geçilmeli. 
Şu ana kadar el konulan 13 bankada devletin alacağı 12 milyar dolar. Ve daha doğru 
düzgün para tahsil edilemedi. Cavit Çağlar'm 1.S milyar dolar devlete yük bindirdiği 
Interbank'ta ise örnek olacak bir hukuki mücadele verildi. 
Evindeki ütüsünün bile leasing şirketinden kiralanmış olduğu göz önünde tutulursa, 
mıkuki mücadele daha da anlam kazanır. 
Interbank'ın avukatları ne yaptı? 
Önce kol saatine varıncaya kadar haciz koydurarak. Cavit Cağlar*! köşeye sıkıştırdı. 
Sonra devlete ödeme planı sunmaya razı etti. 
"Borcum borç" diyen Cavit Çağlar peki 'borcunu' nasıl ödeyecek? 
Inter Yatırım şirketi İS milyon dolar, 
Inter Tek şirketi 20 milyon dolar, 
Muğla'daki 100 dönüm arazi 10 milyon dolar, 
Yeşilşehir şimdilik 400 milyon dolar karşılığı devlete devredilecek. 
Bu arada hisse senetleri, Inteıbanlc'taki tedbir konulan para derken Cavit Çağlar ilk 
etapta 600 milyon dolara yakın parayı ödeyecek. 
Kalan borç ise 10 yıl vadeli, yüzde 4 bileşik faizle taksitlendirilecek. 
Bu arada Cavit Çağlar aleyhinde açılan onlarca alacak, ipotek, kefalet davası da 
kazanıldı. 
Mücadele bitli mi? Hayır. 
Interbank'ın avukatları Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi. Mart ayında 8 ülkede 
Çağlafın tüm menkul ve gayrimenkulüne ihtiyati haciz karan aldırdı. 
ABD, İngiltere, İsviçre, İrlanda, KKTC, Bahama Adatan, Jersey Adalan ve Virgin 
Adalan'nda bankalardaki paralarına, şirketlerine tedbir konuldu. 
Bu Türkiye Cumhuriyeti'nde bir ilk ve bir gösterge. Çalanın yanına kâr 
kalmadığının, paranın buharlaşmadığınm, bırakın dünyanın öbür ucuna 
kaçınlmasını, yerin 7 kat dibine sokulsa paranın bulunacağının bir göstergesi. 
Nitekim ABD'de mahkemeye S milyon dolar kefalet önermesi de yurtdışında 
parasının olduğunun bir göstergesi değil mi? 
Peki bundan sonraki aşama nedir? 
Ya devlet işin peşine düşecek. Bu 8 ülkedeki menkul ve gayrimenkullar tek tek 
ortaya çıkarılacak. (Çünkü ihtiyati haciz karan alınan hesaplarda ne kadar para 
olduğu henüz bilinmiyor.) Ve tespit edildikçe haciz işlemi uygulanacak. 
Ya da paranın izi takip edilirken yavaş davranılacak. Bu arada Çağlar ailesi 
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kaçırabildiğini kaçıracak. Nitekim haciz kararı alınırken, Virgin Adaları'ndaki 
belgelerin, bilgilerin bir bölümü Panama'ya kaçırılmış. 
İşte korkum bu... Türkiye'de bir ilki gerçekleştiren Selim Sarıibrahimoğlu Hukuk 
Bürosu'mın Interbank ile sözleşmesi geçen günlerde feshedildi. Fesih kararı, 
yurtdışındaki paranın izini bulmada gölge olur mu? 
lnterbank Genel Müdürü Kadir Günay "Sonuna kadar mücadele sürecek" diye 
teminat veriyor. 
Devlet isterse paranın izini bulur, alır getirir. Yeter ki istesin... 

Babası simdi ne diyecek? 
Bakan Kemal Derviş'in Türkiye'nin dibe vurmasında son 10 yılın hükümetlerini 
sorumlu tutması üzerine Süleyman Demirel nasıl da bozulmuştu ve "Bu faturayı bize 
kesemezsiniz" diyordu. 
"İşte ailem" dedi. Aile fotoğrafı ortada... Manevi ailesinin akıbetini hepimiz 
biliyoruz. Burada uzun uzun anlatmayacağım. 
Kan bağının bulunduğu ailesi deseniz... Tutuklananlar, dolandırıcılıktan 
yargılananlar, hayali ihracatçılar... Yok yok. 
Süleyman Demirel, daha önce de "Fotoğrafa dahil olan kişiler bu ülkenin en muteber 
kişileridir ve bunların muteber olmadığına dair orta yerde hiçbir delil yoktur" 
diyordu. Ne kadar muteber olduklarına ABD'den yanıt geldi. 
Erdal Alamdan rica ettim, 
Çlkan ltnTİkntflrttmi hu k«y» için tpltrfttrçrâK—Plıı.da r D^mirel 'in söylerine mizahi 
yanıt. 
Bir zamanlar 'Ankara'nın 51i çetesi* diye bir deyim vardı. 
tddia edilirdi ki, "5'li çete ne 
derse, o olur." Kimdi ekip? Yaşar Topçu, Ömer Barutçu, Cavit 
Çağlar, Nafiz Kurt ve Ali Şener.. 
Bir de ekibin genelgeçer üyeleri vardı: özer Çiller, Nevzat Ak, Ömer Bilgin, 
Kamuran Çörtfik. 
Süleyman Demirel bunca yaşananlardan sonra hâlâ ailesini savunur mu acaba? 

. JBfr sohbetimiz sırasında Çavit^Çaftlar. demişti ki, "Demirel sadece kendisini 
düşünür." Manevi oğlundan daha iyi onu kim tanıyabilir İdi 

Fanda Özkan Arşivi - Bngffln yazan riiggr.y azarlanmış 

Bu haber için okuyuculanmızın yorumlan 
Aşağıda bu haber için okuyuculanmızın yaptığı yorumlan görüyorsunuz. Siz 
de görüşlerinizi duyurmak istemez miydiniz? .(Onaylanan her yorum için 
kayıtlı kullanıcılanmız 1o Radikal Puanı kazanırlar.) 
• Babal ık tan m e d e t u m a n l a r (Yazan: maroo nvsteny) 
° Demire l & C O . (Yazan: oo turtOsh) 
• SÖmOrültivoruzl (Yazan: onan alparslan) 
• U m u t s u z l u k (Yazan: Sefahattin Vakte) 
• i n a n m a k İStordlkll -(Yazan: niteni volkan bonsos) 
• G i d e n p a r a 1 2 mi lyar d o l a r (Yazan: Ahmet Yıldız) 
e Aİle Fotoğraf ı (Yazan: Hakan Teber) 

Bu habere kaç puan verirdiniz? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
-Geçerli her oy İçin kayıtlı kullanıcılanmız S Radikal Puanı kazanırlar. 

'Ekonomi' bölümündeki diğer haberler 
i* Bir ivir hir kain haber » HrriVfttin ffftztt inMnnıettfi 
ı» Vatandaşa kalık verin . Barın Tunecr » KjTİIİ BtUHl «HUm 
» Bağımın: Mericer Bankım. M»htt Bgilmgg » ArilUltİH taffUto 
>. Sınünslcdübateds »IMF memnun 
» Ovak Bankta yflrev de^iıimj » Zcnginlcnltti 6-9 mılyamaiK 
ı» Th» Marnıaa kalitesini briyeMİ »IM» HmlffYff «Hal 
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pantolonunu r j y t o , 'Ah vatozum/'dlyo sıla hayatine knpıîan CavS? 
Çaötert. bu duruma esimds m, türsdam «SJjOıflO: Avukat SeSrn 
SanfbnjhimoipJL.. 

O^tönP'ıf l^îaüJ^hdulstaymuKcn^Ç^lar'menoö^ûoîduöu 
donemde, Hfesföı JHaiftiı sfaDeSto uöfBrsn'teiKflflerJifl duymezbkuın 
gelerek, BüısaVskl duruk lara kabtân, Çafitertn evindeki eşyalara 
tocter ftatizlotydiiftut btomanttn avuteîtdir... Ancak duyduk tâ, halan 
Tossrru? Mevduatı Skjoıta Fonutodâ bukırtan Inîcıtertkfın yöncîlcflcri, 
Süte Beyi va dokuz fd$lk cîcföfd her nodansû görevden elmalar... 
OsteK&ds, Irfîcîtjcffö*! 1 mjyon doîarzaraıa uğrattığı öno s&fllsn Covil 
Cakarta yaftayı c ü vsrdîğl ve en çaresiz kaktığı anda... 

Ista bu olay istar&omez adımıza bir dizi sora getirdi... işte bu sorular: 

Irrtcrbankln. Cavîl Çağlar cîsyhînû açtığı davalar ne dutumda? 

Interbank yüne8c8eri. bu davaten yürüten Avukat Selim 
Sınibrahimoğlırnu vp dokuz k&lfoeldtM neden görevden aldı? 

IntefbarvîtyönGîimi.-Ç^larm avukatlarıyla 'üzftjfmo'komjsunda bir 
görüşme yaptı mı? Bu görüşmedi, ttavatemı garf eftnmesf gündem© 
geldi mi? 

Halen Intcrbank yönetiminde bulunan vo yakın zamana kadar Çağlar 
hakkındaki ta/ûMutumtonyla tanınan Kadir GOnay va Ekrem 
Aydemir. Önceki yıllarda Ccviî Çağlart tanıyorlar mıydı? 
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Ekrem Aydemir. Cavit Çaglar*ın Ziraat Bankası'ndan sorumlu Devlet 
Bakanı olduğu 1991 yılında, bu bankayı, Yüksek Denetleme Kumlu 
adına denetledi mi? 

Sayın Aydemirin bu denetimi yaptığı yıllarda. Cavit Çağlar. sorumlu 
olduğu Ziraat Bankası'ndan, bendi bankası frrterbank'a kredi verdi mi? 
Ekrem Aydemir, bu çollçkili olayı, rapörlanna aldı mı? 

Sayın Aydemir, daha sonra Ziraat Bankası Genel Mudur 
Yardımcılıfiı'na atandı mı? Bu atamada Cavit Coglar*ın bir etkisi oldu 
mu? 

Ekrem Aydemir. Ziraat BenkosıTnt vo Yönetim Kurulu Başkam olduğu 
Ziraat •Laastag'i zarara uğratmak, suçundan OOM'do yargılandı mı? (Ya 

O tarihlerde Merkez Bankası Başkan Yardımcısı elan Oaym Kadir 
Gunay. aynı zamanda Ziraat BankasıVun de yönetiminde miydi? 

Devlet. Cavit Cafifm*|n bankası Interbankfa. Ocak 1090'dâ el koyunca. 
o terfhBerae Nurol HokOne/lde çahsan KetUr CSOnay. bankoya Gene9 
CAddOrve Yönetim Mumlu Bozcanı olarak atandı... Etedir Bey, Ziraat 
Bankası Yönetim Kuruta Oyeîtöî yapağı yularda. Cavit çagSaf in. 
interbank"4t açtırdığı CcratfUerl b^iyormuyâu? 

Görevden alınan Avukat Ssrılbrafıimo51u v© ekibi. Cavit Ceglar'ın 
finterbanfcftan- oJdtflı 1 mfl(yar dolarm tzbte İsviçre-. ABD, Bahama ve 
j03%ey4UtotanRdarastfselifiru?8up®ro1&ıra 
mu? 

•femey Adası resmi rruftamien. bu f§geml yapabilmek İçin Iıtâsrbamiı 
yönetiminden resmi ntr-yazı talep* eni mi? Bu yazı, Jsrsey. Adasıinın-
fissntiyctKfOtertn^rĵ ııcförOdim]? - •—* 

Avukat SsnitwanlmoQ!u*mm Görevden alınmasının, bu Ih^aseatB^' 
operasyonuyla bir li^Usl var mr? 
Kadir OOnay, Avukat Sanlbrahimofilurnu görevden elma kararım. 
Interbank YOnetlm Koniltfadan tjetjmfl m!? Sayın Ganay'ın. kişisel 
bılslyalifiyla boyto bîr karar olma yetkisi var mî? 

Interbank, yem yönetimin Görevde olduğu ecn Bd yılda, yaklaşık 1 
katrilyon Ura zarar etU... ©u zararmnedeni nedir? 

Basınımızın bazı deflen? Isîmîcrt için yutamücli sanılar îjCTüftsfe*. hatto 
!wfter* olabilire. Önler. Cavit CaQtar"Mi ABBrtSakâ ffeffafcİEifiufr ganforftıfn 
müthiş Oykusunu daha çok merali ediyor oSahüfrEer... 

Ama bizim için çagiafm4feflH.<CaSlar*m kaçırdığı söylenen 1 milyar 
dolann nemde olduğu ooSt daha Önemlidir...' 

ÇOnkü o parada, bu ülkede yasayan herkesin payı vardır. 

Yukarıdaki somlara. Sayın Kadir Gunoydan, Sayın Ckrem 
Aydemir*den ve' Tasarruf (mevduatı Sigorta Fonu'nun sayın 
yetkililerinden açıklama bekUyoruz. 
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PAZARTESİM MlSAM 2001 

Ek: 17 

.UOÛO, ^llîlıllF*TMtf"r^IITtllll7i» Ahf lSSt 
ı Necdet Sezene örf lana çok iŞgüıç 
' olaydan s&.edeccît ve kamuoyu adı* 

na kendisinden bu İki olaya. d koymastaı rica 

Bu olaylardan bunda, Interbank Is %U 
!Ltoterfankdgvldg9gçffldrnsofaa,faıb3n» 
karan gerek yurt id, gerekttyurt drjrabcaît-
l a m takip cûnskks S d t a SsdbıolıhnDjŞ* 
la Hukuk B!teMag5awtoiaMIiTrfttLBubû' 
rö gOrot/bâ o kadar $ i yapa ki, k i bankadan 
yürttEŞİnMbaahcî?y?aragflndprihııiipaıa-
bn b k tespit eüi.-

razabnn gütjgl hesap numaralarnı tespit 
etoldensomada, ABD OT JasSçso & âna* 
sa geçerek dununa bSd&dtlar ve 400 rafyen 

.:o^.dvaısKÎaklb^pai3m^TÂk%!^ isda 

:: ; ; - ' tŞ^AjBD»4goıd3ah^ / o^njuha-
; tapla^'Smlbrahiffiû^ Hukuk Bûrossı'ıum 

çsgıtBtaa oJümkı yont verdiler. Yani, paralar 
' Tfii&lyd'pe tadiı Gşamassıa jgiSdiL; 

GekfiaınasaynCıımhuTba£jonmı,tamo. 
arala, lnterbahk yönetimi aki almaz b» uy-
gubuna. 2e SsntbreMraocpu HuM: Büro-
dinu ds5S3 dsçı ^mM*- ŞMwmp™H fes» 
hettL 

Acaba neden yaptılar bunu? Bunda 
acaipHk yok mu? Yoksa bu Hutaık Bû 
on. paralan TûrÜyo'yc getirmeye ç a 
malda hata mı yaptı? 

Ama sayın Cumhurbaşkanım, siz bu i$j 
shnısturursarc, Türkiye'ye bu paralan ir 
laka ICsandünanoL Madem tanideniyor 
mad£mtenUdeTimey!Jİararbinz,oanıan 
decc siyasette degl, ama büroloasids de i 
ıcbn henjayi yapmalıya diye düşünüyor 
TMc kamuoyunun da bu g&rûşaı oJdu§u 
'manyana. Kaldı kj, âz, bir toplantıda bu ; 
ralann nasıl gen getirileceğini sormuştunu 
Belki bazdan gen gelmesini istemiyor Buı 
durdurmanızı, kamuoyu adîia sizden d 
ediyoruz» 
' GdcBmildnd olaya.. 

Bu olay bir yolsuzluk dosyaa. Doğrar 
oluştuğu yer, ÜSSÜ İstihbarat Ihslrilcn 
b c a c a H I L 

DerntreTkı Cumhurbaşkanlığı donemi 
de, bu Jomnnumuzda yapdan bîr büyük ye 
suluk, belgeleri üfi batikte, .Çanhaya's 
fjonderiırnff, fincak iyıcMO wwııngmui 
ti» Fusdüinsc fiştik^. 

Bir de galiba, Başbakan Eozrit & Mes 
YImaı,adakormini^ctiin1njİs& Ama t 
konuda kesin bfr bîpnû; yoit. Sizi yanıknu 

Bugüne kadar bu konuda da hiçbir ara: 
brma yapıknark. Dosya sanki buhadaşt 
Dosya dedemizde 1 tane degÜ öjîe, tam 
tane, mavi renkli kabı dosya.. 

Sarcran, GeneBonmay Baskanhgı da. bı 
c^pısonucuroıbûyOkbir^ileiz^ecekrâ; 

'Sayın Curerurbaskanını, TOdcfĵ ı sitil 
kotan fcmhp penla içfnaa kaldığı do 
Pftufffi ppıHalcg <^f£ds bnaknaahdsr.. 
Sîrindebugârü^okfeıgunuainanvorvı 
kamuoyu adına bu İd daym da üzerine git 
menUıfcaetfiyoruL. 

fQm ofansa otsun, oevcys kadar Bi
d e m gftaia tüyonn hgpinih. İşte size 2 
tane dosya,. Nereye kadar pjdîyoaa, Jdme 
kadar gidiyorsa, ona kadar götürün bu isL 

>. İnancanız ki, Devlet Denetleme Korulu* 
ODKİasa bîr aras^Tra Üs bunian ortaya çd& 
nt.Hatûcmkabikger2kyoL.Sizbukûnu-
nun içfnddd isimlen çagmp sorsanız; size an-
lataoklardırmutlalüiL 

Sîze vs tfbn okurtannuza iyi bir hafta 
dOsmu 
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9I9Lt3. ASEİmCBZA. 
MAHKEMESİ 

ESASJÜM^SAâl: 1999/1Û99E 
KQNU ;Sflmi<»TaiTn ABD'de ftaliyet.BÛstcren bankalardaki hesaplantun bloke 
edilmesi, talebimiz. 

ABD YETKİLİ ADLİ MAKAMINA, 
Algıda kfanlik dûkamû* serilen ssnnkboi 

1) Cart Çağlar (Baba adı:Mustafa, Anaadu Hncer, 1945 doğumlu) 
2) Banan.Yerdslea <Baba.adı: O-geld, Ana adı:AJNcbahaT,193g doğumlu) 
3) Ahmet Memduh. İTaşo (Baba. cdı: Abdflhnocnv Ana: adı: Hamide; 1919 

dogamm) 
4) TeomosK Tpmrcjn (Bsba. adı: tsmaü Hakkı, Ana adı: E.Mcdimcy 1936 

dbgttmhı)' 
5) ŞcafEKsnt(Bd3xcdi:Scsâ,AnacdnKimiye; l93ffdognmlu) 
6) Çetin ECÎEOT (Baba car A&Rızs, Aos.adr: Nariye; 1936 dokumla) 
7) Osman EJnwıça0xı(Baba cdır İbrahim, Ana adc Temine-, 1947 doğumlu) 
8) Ali SodsSunsl (Bsba cdE Mchrneç, Ana adı: P.3aime; 1942 doğumlu) 
9) tkast RebaPoroy (Bsba cdu Hazım. Ana edr Emine» Mcdiha.) 
10) Mahmus Kedim ölçer (Baba sdu Cüneyt Şefik, Ana adı: Havva Kadriye 

BflgBv 1957 doğumla) 
11) ŞQkmEsntErim9^ibaEdı: Ahmet, Ana adı: Muazzez; 1958 doğumlu) • 
12) Oamsn Ojy ÇBobacda: SctahEöin; Ana adı: Saadet, 1950 dagumln) 
13) Yeşim lö3ttnâ(E2İKi2dî:Cavit, Ana cdızNarsel, 1972 doğumlu) 

nsMannda TCK. mjSIO ts3rizni2t nsdestyis emniyeti ™nt«ffrnai suçu vç bu saça, 
asmmhmtp tddicnıj.'îfl. Şişli Camnnriyel Başsnvatlıgı'nuı 09.0fi.1999 tarih ve 
1999/8632 sayılı ̂ (fiMMmıiTf1^ MwMn̂ wn-mîyı<«» fcamu d&vssı açumışnr. 
Inicrtmnk AŞ. fea/dnvnda zarar f̂lıca olarak mûdataîl yt̂ tmıı atmıştır. 

#W 
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M>*SÖMİtına alınan* ns^aj, 
'"«"ç'ycgctirildikKnonnKıral 

r ^ 5 " ^ * Hukuk Bto. 
^«.kadarpkbfJtZnulprayad.k 
^^'Mpannınmvaıhjnuiiit [«II. 

S ^ M ^ M a , KKTC adli 

««m Kundu fl^fai «ridi J j l l d a l I U ^ 

« « «*ıhkanlannda» fcrf fc^ fa, 

W Jabü&atEdtui Oaıuu, Optkmfc. 

l a h 3 a | faMm U b ' t J I n a i n i r o ü . 

Î7?^ 

Araştırmalarda yurt dışına çıkarılan pa-
"ralann önemli bir bölümünün ingiltere ve 1$. 

viçre'ye gönderildiği tespir edildi. 
İNâlUTİRl Çağlar ile eski 12 yönedm 
kurulu üyesinin 1 milyar dolarlık "gizli" ser
vetinin önemli bir bölümünün İngiltere'ye 
"transfer" edildiği belirlendi Bu ülkeye kaçı. 
nlan para 287 milyon dolar olarak saptandı. 
İSVıÇRI Çağlar ve lnterbank eski yöneti
cilerinin isviçre'deki bankalara 400 milyon 
dolar para transfer ettikleri tesbic edildi. ' 
AID Çağlar ve lnterbank eski Yönetim Ku-
riılu üyelerinin ABD'de sahip oldukian her 

. ıMi para ve malvarliğına el bnularak tedbir 
. alınması yolunda girişimlere devam ediliyor. 
İRLANDA Sörkonusu isimlerin Irlan* 
da'daki ban bankalara para transferi yaptığı 
ve mal varlığı olduğu tespit edildi. Sanibrahi-
moglu, "Bloke ara karan anında polise iletildi 
ve gerekli takipler yapılmaktadır" dedi. 
İRİTİ8HVİRGİN ADALARI Çağ-
hnn off-shorc şirketlerinin büyük bir kısmı
nı Bridsh Virgin Adalarında (BM) kurduğu 
te^'t edildi. BVA'daki yetkililer, "Her türlü 
bilgiyi kısa sürede ileteceğiz" dedi. 
RAKAMA ADALAR! Vergi cenneti 
olan bu adalara da para kaçırıldığı tesbk edil
di ve gerekli girişimlerde bulunuldu. 

kişi olduğu iddia edilen ort-shore şirketlerinin 
bir kısmının kurulduğu yer olarak teshir edil* 
di. Burada her tünü işlemde imza yetkisine sa-
Jıip olan ve.-.Çağlar in para trafiğini yöneten 
George Alan Evans'ın adresine rastlanıldı. 

- 9 5 -



T.B.M.M. B:129 17.9.2001 0 : 1 

Hortumlanan paralar yurtdışında bloke 
ediliyor 
Devlet, bankaiann hortumlanmasıyla yurtdışına 
kaçınlan paraların peşine düştü. Adalet Bakanlığı, 
Interbanktan yurtdışına Icaçınlan 1 milyar doların 
izini buldu ve İlgili ülkelere resmen başvurarak. 
eski Yönetim Kurulu'ndaki 13 kişinin banka 
hesaplarının bloke edilmesini istedi. Star 
gazetesinin ele geçirdiği belgede, Cavit Çağlar 
başta olmak üzere eski bir bakan ile eski bir ordu 
komutanının ismi de bulunuyor. 

Star Gazetesi'nde Yasemin Güneri imzasıyla 
bugün kamuoyuna duyurulan'Tarihi belge** 
başlıklı haberde, şu bilgilere yer verildi: 
"ABD'de gözaltına alınan ve Türkiye'ye 
getirildikten sonra Kartal Özel Tip Cezaevi'ne 
konulan Interbank'ın eski sahibi Cavit Çağlar ve 
banka eski Yönetim kurulu üyelerinin yurt içi ve 

Îfuıt dışı hesapları bloke edilmeye başlandı. 
nterbank'm Fon'a devredilmesinin ardından batık 

kredilerini araştıran Interbankta avukatlığını 
üstlenen Sanibrahtmoğlu Hukuk Bürosu, şu ana 
kadar yaklaşık 2 milyar dolarlık malvarlığı ve 
paranının varlığını tesbit etti. 

t milyar dolar 
Yapılan tespitler sonucu sözkonusu 2 milyar 
doların 1 milyar dolan yurtiçinde» 1 milyar dolan 
da yurtdışında olduğu belirlendi. Şişli 3. Asliye 
Ceza Mahkemesi'nin, İngiltere. İsviçre, ABD, 
İrlanda. British Virgin Adatan, Bahama Adaları, 
Jersey Adası, KKTC adli makamlanna gönderdiği 
yazıda, eski Yönetim Kumlu üyelerinin Nergis 
Gaıbu'na usulsüz kredi kullandırdıkları ve 
bankanın 400 milyon dolardan fazla zarara 
uğratılmış olduğunun saptandığı belirtildi. 

işte o isimler 
Şişli 3. Asliye Ceza Mahkemesi, fn(erbank*ın eski 
patronu Cavit Çağlar ile eski Yönetim Kurutu 
üyeleri emekli Jandarma Genel Komutanı 
Orgeneral Teoman Kaman, Demirerin eski 
bakanlarından Şerif €Ercan, yine o dönemin THY 
esfcf Yönetim Kantta Başkam da atan Erman 
Yerdelen. eski DYP GİK üyesi ve eski milletvekili 
Ahmet Memduh Yaşa, Çetin Ersan. Osman 
Kayışoğlu, Ali Sedat Ünal, İzzet Reha Poroy, 
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Danka hesaplarının 'bloke' edilmesini istedi. 

İşte o liste 
Araştırmalarda yurt dışına çıkarılan paraların 
önemli bir bölümünün ingiltere ve isviçre'ye 
gönderildiği tespit edildi. 
İngiltere: Çağlar ile eski 12 yönetim kurulu 
üyesinin 1 milyar dolarlık 'gizli* servetinin önemli 
bir bölümünün İngiltere'ye 'transfer* edildiği 
belidendi. Bu ülkeye kaçırılan para 287 milyon 
dolar olarak saptandı. 
İsviçre: Çağlar ve İnterbank eski yöneticilerinin 
İsviçre'deki bankalara 400 milyon dolar para 
transfer ettikleri tesbit edildi. 
ABD: Çağlar ve İnterbank eski Yönetim Kurulu 
üyelerinin ABD'de sahip olduklan her türlü para ve 
malvarlığına el konularak tedbir alınması yolunda 
girişimlere devam ediliyor. 
İrlanda: Sözkonusu isimlerin İrlanda'deki bazı 
bankalara para transferi yaptığı ve mal varlığı 
ofcfuğu tespit edildi. Sanibrahimoglu, 'Bloke ara 
karan anında polise iletildi ve gerekli takipler 
yaprimakladir* dedi. 
Brîtîsh Virgin Adalan: Çağladın off-shore 
şirketlerinin büyük bir kısmım Brifish Vbgjio 
Adalannda (BVA) kurduğu tesbit edildi. BVA'dalö 
yetkililer. 'Her türlü bilgiyi kısa sürede ileteceğiz' 
dert. 
Bahama Adalan: Vergi cenneti olan bu adalara da 
para kaçmidtğt iesbit edildi ve gerekti gicişimienSe 
bulunuldu. 
Jersey Adası: Çağlar ile doğrudan ilişkisi olduğu 
iddia edilen off-shore şirketlerinin bir kısmının 
kurulduğu yer olarak tesbit edildi. Burada her türiü 
istemde imza yetkisine sahip olan ve Çağların 
para trafiğini yöneten George Alan EvansMn 
adresin© lasttanıfd;." 
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!TÜRKİYE!Nfrl#ÖKSELEMmDIZI 

^•'rj'fö'^>:K-:rrv'Co/?(. 

ıiT4«tia_ 

ÎL 
(MSCİttNkÜ SAVI 

•t5PRS?âw£W^,ı DERiNl HABER 
Bölümler 
Ana Sayfa 
Haber 
Ekonomi 
Dünya 
Kültür Sanat 
TV 
Dorin Haber 
Magazin 
Kadın 
Spor 
Yazarlar 
Bilim Teknoloji 
Hava Durumu 

Paralara el konuluyor Ek: 20 

-Yasemin OUnori-

Adalet Bakanlığı. Irrterbanktan yurtdışına kaçırılan 1 
milyar dolann izini buldu ve Halli Ülkelere 'resmen' 
başvurarak eski Yönotlm Kurulu'ndakl 13 kişinin 
banka hosaplannın bloke edilmoslni istedi. 

Listede Cavlt Cağlar basta olmak üzore oski bir bakan 
llo eski bir ordu komutanı da bulunuyor. 

BD'de gözaltına alınan ve Türkiye'ye getirildikten sonra Kartal Özel Tip 
CezaovTne konulan Intorbank'ın eski sahibi Cavlt çaotar vo banka eski 
Yönetim kurulu (iyelerinin yurt İçi ve yurt dışı hesaplan bloke edilmeye 
başlandı. Intorbank'ın Pon'a devredilmesinin ardından batık kredilerini 

1 9 araştıran Intorbank'ın avukatlığını üstlenen Sanlbrahimoglu Hukuk Barosu, su 
ana kadar yaklaşık 2 milyar dolarlık malvarlığı ve paranınınvarlıOını tosbtt 
etti. 

1 milyar dolar 
Yapılan tespitler sonucu sözkonusu 2 milyar dolann 1 milyar dolan yurtiçinde, 
1 milyar dolan da yurtdışında olduğu belirlendi. Sisli 3. Asliye Coza 
Mahkemesi'nin, İngiltere, İsviçre. ABD. İrlanda. Britlsh Virgin Adalan. Bahama 
Adalan, Jersey Adası, KKTC edil makamlanna gönderdiği yazıda, eski 
Yönetim Kurulu üyelerinin Nergis Grubu'na usulsüz krodl kullandırdıkları ve 
bankanın 400 milyon dolardan fazla zarara uğratılmış olduğunun saptandığı 
belirtildi. 

İste o İsimler 
Şişli 3. Asliye Ceza Mahkemesi. Intorbank'ın eski patronu Cavlt ÇaOlar ile eski 
YOnetim Kurulu üyeleri emekli Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Teoman 
Koman. Demirol'in eski bakanlanndan Şorlr Ercan, yine o dönemin THY eski 
Yönetim Kurulu Başkanı da olan Erman Yerdelen. eski DYP GIK üyesi ve eski 
milletvekili Ahmet Momduh Yasa. Çetin Ersan. Osman Kayısoglu. Ali Sedat 
Onat. İzzet Reha Poroy. Mahmut Nedim Ölçer. Şükrü Esat Erkuş. Osman Oy 
vo kızı Yeçlm Hattat'ın yurt içi vo yurt dışındaki banka hosaplannın 'bloke' 
edilmesini istedi. 

İst» o liste 
Araştırmalarda yurt dışına çıkarılan paralann önemli bir bölümünün Inglltero 
ve İsviçre'ye gönderildiği tespit edildi. 

İngiltere 
ÇaOlar llo eski 12 yönetim kurulu üyesinin 1 milyar dolarlık 'gizli* Servetinin 
önemli bir bölümünün İngiltere'ye transfer* edildiği belirtendi. Bu ülkeye 
kaçınlan para 287 milyon dolar olarak saptandı. 

İsviçre 
ÇaOlar ve Intarbank eski yöneticilerinin İsviçre'deki bankalara 400 milyon dolar 
para transfer ettikleri tosblt edildi. 

ABD 
«££'~ r V B , r » t o * « * MW Yönetim Kurulu üyolorlnin ABD'do sahip oldukları W 
i a v a ^ e d l i K a , V a r , , Ö m a e ' onularak tedbir alınması yolunda"*%$£££ 

İrlanda 
S5Jİo nV?uJ s , m , o r i n •rtanda'daki bazı bankalara para transferi yaDtıöj ve mni 
»f.?,!?/ o l d u ö u t o s p , t e d l , d ' - Sanlbrahlmoölu. 'Bloke ara S f f D ^ 
»etildi ve gerekil takipler yapılmaktadır\dedl. , anında polise 

Britlsh Virgin Adaları 
C ^ ' ^ ' n ° f f - s h ° r a Süetlerinin b ü y u k b , r kısmını Britlsh Virgin Adalarında 
S t e ^ K o d ! . 1 0 " d i - B V A ' d a W VOtMlUor. Hertürlü bHolyik.ia sü-Sle 

Bahama Adalan 

Xri3rn"rde^utanulduada,ara ^ " ^ k * * " M * 1 tesb» • * " ve gemkll 

Jersoy Adası 

k«mm.ll<ld.2Ö^J<î?n IHsk,f' ^ " ö " , d d , a c d , , o n off-shore şirketlerinin bir 
İ Z İ ? n " ""^"Ö" yer olarnk tosblt edildi. Burada hor türlü işlemde miza 
S S S S S S S S V ° Ç a Ö , a r * m P a f a t r a , , Ö , n , y ö n 0 t 0 n « « « W K Evans-m 
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İstanbul, 07.05.2001 

®B8İKTAŞ 17. NOTERÜÖ» 

1M»| 272 38 1 1 - 2 7 2 33 72 
@®<Km®& — İ8TAKBUİ. 

KEStPECİ : Interbank A.Ş. 
Bityükdere cad. 108/C Kat. 2 Esentepe/lstanbtd 

MUHATAP _ : Av.Y.Selim Sanibrahimoğlu 
Kakulesi Sokak No. 14/1 GOP/Ankara 

01 
Ek: 21 

AÇIKLAMALAR ; 

1-Şişli 3 .Asliye Ceza Mahkemesi 1999/1099E sayılı dosyasında, Cavit Çağlar ve 12 sanık 
hakkında TCK m.510 ve m.522 delaletiyle "hizmet nedeniyle emniyeti suiistimal suçu-ve buı 
suça azmettirme" şüphesiyle Cumhuriyet' Başsavcılığının 09.06.1999 tarih ve 1999/8632 
sayılı iddianamesiyle açılmış bulunan kamu davasına, Interbank AŞ olarak müdahale edildiği 
ve Interbank AŞ vekili sıfatıyla 30.3.2001 tarihine kadar dosyanın tarafınızca takip edildiği 
malûmunuzdur. 

2-Bu davada sanıklar aleyhine delil ve bilgi toplanması amacıyla, dosya nezdinde isviçre, 
İrlanda, ABD, K.KT.C, Jersey Adalan, İngiltere, Bahama Adaları ve Biritish Virgin Adaları 
yetkili makamlarından adli yardım talebinde bulunulmuş olup, işlemler bu dosyadan 
yürütülmektedir. 

3- Mahkeme, 28.2.2001 tarih ve 2001/53 sayılı müteferrik kararı ile sanıkların yurt dışındaki 
bankalardaki hesaplarına ve banka bünyesindeki diğer mal varlıklarına CMUK m.86/l-c 
gereğince dava sonucuna kadar el konularak bloke edilmesine karar vermiştir. 

4- Son günlerde basında çıkan haberlerde, adı geçen sanıklara ait, yurt dışında yaklaşık bir 
Milyar USD tutarındaki mal varlığının ve paranın büronuzca tespit edildiği anlaşılmaktadır. 

TALEP; 

Yurtiçinde yapılan hacizler ve konulan leaoırler dışında, yurt dışında istinabe ve tedbir 
kapsamanda Büronuzca tespit edildiği iddia olunun paranın veya bankalardaki hesaplanmn 
veya varsa sair malvarlığına ilişkin bilgi ve belgelerin, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ilgili 
hükümleri uyarınca 3 gfln içinde Şişli Asliye Ceza Mahkemesinin 1999/1099E no.lu 
dosyasına ibraz edilmesini ve birer örneklerinin aynı süre içinde tarafımıza gönderilmesini 
rica ederiz'. ı 

KEŞÎDECÎ \ / 
ÎANKAJ3. 

r 
Say m Noter, y y ' 
tşbu ihbarnamenin bir örneğinin myHafâba tebliğim, bir örneğinin daireniz^ 
sakkmmasmi, tebliğ şerhini havi bir imiğinin de tarafımıza verümgS^m^eder^. 
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2. - Adana -Milletvekili Ali Gören'in, okullarda Danvin Teorisinin ders olarak okutulmasına ilişkin 
sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu'nun cevabı (7/4272) s 

WfiKÎYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Darvvin'in Evrim Teorisi, Danvinizm'in milletimizi hedef alan fikri tehlikeleri ve Milli Eğitim 
Bakanlığı müfredatının revize edilmesi hususlannda Milli Eğitim Bakanı Sayın Metin Bostancıoğlu 
tarafından bugüne dek yapılan açıklamalar tarafimca tatmin edicilikten uzak olarak değerlendirilmiştir. 
Bu sebepten ötürü aşağıdaki sonılanmın Sayın Metin Bostancıoğlu tarafından.açık ve net olarak 
cevaplandınbnasını delaletinizle arz ederim. 08.05.2001 AQ.xi\\ 

(prdffDr. 
Adana Milletvekili 

1) Milli Eğitim BakanİığYnın ve Sayın Bakan Metin Bostancıoğlu'nun Darwin'in Evrim Teorisi 
hakkındaki değerlendirmeleri nelerdir? Sayın Bakan ve Milli Eğitim Bakanlığı bugün modem 
bilimin bulgularının çürüttüğü ve dünya çapında bilimadamlannın geçersiz ilan ettiği Evrim 
Teorisini bilimsel bir gerçek olarak mı kabul etmektedir? 

2) Eğer teoriyi bilimsel yönden ispatlanmamış bir görüş olarak değerlendiriyorlarsa, gençlerimizin 
eğitimine şekil veren müfredatta, 
• Evrimi kanıtlayan en önemli deliller fosillerdir. (İlköğretim Fen Bilgisi 8 Ders Kitabı, 

s. 169, Bekir (kat, Mümin Hatipoğlu, Musa Acılıoğlü, Özer Yayınlan, Temel Matbaası, 
İstanbul 2000) 

• Evrimi destekleyen birçok delil vardır. (İlköğretim Fen Bilgisi 8 Ders Kitabı, s. 186 
Nermin Biçer, Tekin Polat, Gendaş Aş, Kaya Matbaacılık, İstanbul 1999) 

örneklerinde görüldüğü üzere, Türk Milleti'nin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerine 
tamamen ters olan Evrim Teorisine neden bilimsel bir gerçekmiş gibi yer verilmektedir? 

3) Günümüzde evrim teorisi modern bilim ve teknolojik bulgular tarafından çürütülmüş olduğuna 
göre, halihazırdaki ders kitaplarının ve Milli Eğitimi şekillendiren müfredatın da yine bilimsel 
veriler çerçevesinde yeniden düzenlenmesi ve geliştirmesi acil bir ihtiyaç halini almıştır. 
Darwin'in 19. yüzyılda ortaya attığı evrimci iddiaların 21. yüzyılda ısrarla müfredatlanmızda yer 
alması, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun 13. maddesinde yer alan "DERS 
PROGRAMLARI VE DERS ARAÇ VE GEREÇLERİNİN BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK 
ESASLARA VE YENİLİKLERE, ÇEVRE VE ÜLKE İHTİYAÇLARINA GÖRE SÜREKLİ 
OLARAK GELİŞTİRİLMESİ" esasına aykın bir durum teşkil etmez mi? 

4) Sayın Bakanlığınıza ve Sayın Bakan Metin Bostancıoğlu'na verdiğimiz soru ve araştırma 
önergeleri, gençlerimizin komünizm, faşizm, ırkçılık gibi kanlı ideolojilerin temeli olan Danvinist 
öğretinin zararlı telkinlerinden korunması için acil önlemler alınması amacını gütmektedir. 
Dolayısıyla bu soruların cevaplandırılması ve çözüme kavuşturulması hayati önem arzetmektedir. 
Bu noktada, pek çok milletvekili bu konuya gereken hassasiyeti gösterirken, soruların muhatabı 
olan Sayın Bostancıoğlu'nun da aynı hassasiyeti göstermesi gerekme^ mi|.9aym Bakanlığıniz'a 
ciddiyet içerisinde yöneltilen soruların aynı ciddiyet ve titizlikle cevaplandınlması, dolambaçlı 
taraf tutar cevaplar yerine bilgilendirici, çözüm üretici bir yaklaşım sergilenmesi, milli 
eğitimimizle ilgili her meselenin tek muhatabı olan Milli Eğitim Bakanlığınım taşıdığı 
sorumluluğun bir gereği değil midir? 
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T.C. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI :B.08.0.APK.0.03.05.00-03//£5>. ^/?- /2001 
KONU : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) T.B.M.M Başkanlığının 20.11.2000 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7609 sayılı yazısı. 
b) Miİli Eğitim Bakanlığının 21.12.2000 tarihli ve B.08.0.APK.0.03.05.00-03/3412 sayılı 

yazısı. 
c) T.B.M.M Başkanlığının 24.05.2001 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-10610-7/4272-

10400/24406 sayılı yazısı. 

Adana Milletvekili Sayın Ali GÖREN'in, "Okullarda Darvvin Teorisinin ders olarak 
okutulmasına ilişkin" ilgi (c) yazı eki 7/4272 esas numaralı soru önergesi incelenmiştir. 

Sayın Milletvekilinin, "Ders kitaplarında Evrim Teorisine yer verilmesine ilişkin" ilgi (a) yazı 
eki, 7/2917 esas numaralı soru önergesi, ilgi (b) yazı ile cevaplandırılmıştı. 

Darvvin'in Evrim Görüşü, fen bilgisi ve biyoloji dersleri öğretim programlarında ilk defa, 
Talim ve Terbiye Kurulunun 21.09.1957 tarih ve 215 sayılı kararı ile evrim, yaratılış ve bu 
hususlardaki diğer görüşler ise 30.09.1985 tarih ve 214 sayılı Kurul Kararıyla yer almıştır. Söz 
konusu programlar daha sonra, çağın koşullarına uyarlanarak geliştirilmiştir. Halen uygulamada olan 
fen bilgisi ve biyoloji dersi öğretim programları ve bunlara ilişkin olarak hazırlanmış ders kitapları 
incelendiğinde, ilköğretim Fen Bilgisi Programının "Genetik" bölümünde evrimle ilgili, Lise 
Biyoloji Ders Programlarının "Hayatın Başlangıcı" ile ilgili görüşler bölümünde Evrim, Yaratılış ve 
diğer görüşlere yer verildiği ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda belirtilen Türk Milli 
Eğitiminin Amaçları ve Temel İlkeleri ile fen bilgisi ve biyoloji derslerinin özel amaçlarına aykırı 
unsurların bulunmadığı görülecektir. 

1. Teoriler kesin verilerle kanıtlanmamış ancak, bilimsel verilerle desteklenen ve bilim 
dünyasında geniş geçerliliği olan bilimsel yargılardır. Evrim teorisi de ilgili öğretim programları ve 
kitaplarda diğer teorilerle birlikte bu bilimsel yaklaşıma uygun olarak verilmektedir. Esasen, evrim 
geniş anlamda bir değişim sürecidir. Canlılarda zaman içinde görülen bazı değişikliklerle, bu 
değişikliklerin nasıl olduğunu açıklamaya çalışan bir teoridir. Evrimi araştıran bilim adamlarının 
çabaları, doğayı anlamaya, canlılardaki değişimin nasıl olduğunu açıklamaya çalışmaktadır. Bakanlık 
olarak amacımız, ders kitaplarında evrim teorisinin tartışılması değil, bilimsel veriler ışığında evrim 
ve hayatın başlangıcı ile ilgili diğer teorilerle ilgili bilinen tüm gerçeklerin tarafsız olarak 
ynnsıtılmasıdır. 

2. Söz konusu edilen her iki kitabın da onay süresi dolmuştur. Talim ve Terbiye Kurulu 
Başkanlığının 13.10.2000 tarih ve 387 sayılı kararı ile ilköğretim fen bilgisi öğretim programı 
değişmiş 2001-2002 öğretim yılından itibaren uygulanmak, denenip geliştirilmek üzere kabul 
edilmiştir. Bakanlığımız tarafından onaylanan kitapların güncel bilimsel verileri yansıtmasına özen 
gösterilmektedir. Örnek verilen kitaplardaki ifadeler değerlendirildiğinde "kanıtlayan..." ifadesi 
yerine, " destekleyen..." ifadesinin kullanılması bilimsel açıdan dalıa doğru olacaktır. Günümüzde 
onay alan kitaplarda, konuların verilişinde bilimsel doğrular ölçüt olarak alınmaktadır ve bu veriler 
objektif bir şekilde kitaplara yansıtılmaktadır. 

3. Son zamanlarda yapılan biyo teknolojik çalışmalar, genetik alandaki çok hızlı gelişmeler, 
insanlardaki ve pek çok canlıdaki genlerin neredeyse tümünün saptanmasına yönelik hız kazanmıştır. 
İnsanoğlunun en önemli buluşlarından sayılan "İnsanın genetik şifresinin çözülmesi" ile gen haritasını 
deşifre eden bilim adamlarına göre, insan ve hayvanların genetik yapılarında % 90'lara varan 
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benzerlikler olduğu kanıtlanmıştır. İşte bilimsel çalışmalar sonucu ortaya çıkan bu yaşamsal gerçekler 
bilimin önemini bir kez daha ortaya çıkarmaktadır. 

Ayrıca, çağdaş ve gelişmiş ülkelerin tümünün program ve ders kitapları incelendiğinde bu 
görüşlere önemli ölçüde ve tartışmasız olarak yer verildiği görülmektedir. 

21. yüzyılda ülkemizin kalkınması, çağdaşlaşması, küreselleşen ekonomide yerini alabilmesi 
için gelişmiş ülkelerin eğitim programları ve ders kitaplarının içeriğinin dikkate alınması 
gerekmektedir. Bu doğrultuda bilimsel veriler ortaya çıktığı taktirde 1739 sayılı Milli Eğitim Temel 
Kammu'nun 13. maddesi gereğince programlarda ve ders kitaplarında bu verilere de yer 
verilmektedir. 

Kaldı ki ilgili madde gereğince ders programları ve kitaplar bilimsel gelişmeler 
doğrultusunda zaten güncelleştirilmektedir. Bunun sonucu olarak hayatın başlangıcı ile ilgili tüm 
görüşlerle birlikte evrim teorisi de bilimsel ölçütlere uygun olarak objektif bir şekilde verilmektedir. 

4. Bilim, tarafsız gözlem ve deneylerle elde edilen düzenli bilgi birikimidir. Hiçbir "bilimsel" 
çalışma bir milleti ve dolayısıyla Türk Milleti'ni yok etmeyi veya yüceltmeyi hedef edinmez. Bu, 
bilimin ölçütlerine aykırı olurdu. Bilimsel bir çalışma olan evrim teorisinin herhangi bir siyasi ve 
ideolojik çerçevede değerlendirilmeye çalışılması sübjektif ve önyargılı bir yaklaşımdır. Milli Eğitim 
Bakanlığının eğitim anlayışında ve programlarda kişisel görüşlere göre değişiklikler yapılması 
bilimselliğe aykırıdır. Bu tür girişimlerde bulunularak bilimsel olmayan kişisel görüşlerle 
gençlerimizin bilimsellikten uzaklaştırılmaya çalışılması ülkemizin gelişmesi ve geleceği açısından 
tehlikelidir. Bu çerçevede bilimsel eğitimin bütünsel bir yaklaşımla yürütülmesi, bilimsel bulguların 
kişisel istek ve görüşlere göre ayırt edilmeden, "Hücre Teorisi", "Modern Atom Teorisi" ya da 
"Gazların Kinetik Teorisi" gibi "Evrim Teorisinin de aynı objektiflikle ele alınması tutarlılık 
açısından önemlidir. 

Evrim teorisiyle ilgili aynı içerikli soru önergelerinin defalarca gönderilmesine rağmen, her 
biri titizlikle incelenmekte ve ciddiyetle cevaplandırılmaktadır. Şu ana kadar verilen cevaplar 
incelendiğinde hepsinin bilimsel veriler ışığında aynı objektiflik ölçütünde bilgilendirici, açık ve net 
oldukları görülecektir. Bakanlığımıza bu konuda yöneltilen ithamlar gerçeklerden uzak ve 
sübjektiftir. 

Bilgilerinize arz ederim. j 

MefinBOSTANCIOĞLU 

Millî Eğitim Bakanı 
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3.- İstanbul Milletvekili Hayri Kozakçıoğhı'nun, meslek lisesi mezunlarının fakültelere devam 
etmelerine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakam Bostancıoğlu'nun cevabı (7/4274) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Metin 
BOSTANCIOĞLU tarafından yazılı olarak cevaplandırması hususunu arz 
ederim. 

Saygılarımla, 

Hayri KOZAKÇIOGLU 
İstanbul Milletvekili 

Devletin Milli Eğitim politikalarına güvenerek Meslek Liselerine girip 
mezun olan gençler, Üniversitelerde Yüksek öğrenimlerini yapmak istediklerini 
ancak alınmadıklarını ve dolayısıyla ikinci sınıf insan muamelesi gördüklerini 
ifade ederek bu yöndeki haksızlığın giderilmesini istemektedirler. Konuyla ilgili 
olarak; 

SORU 1- Meslek Okulları ve Branş Meslek Lisesi mezunlarından 
üniversitelere devam etmek isteyenlerle ilgili tedbir almayı düşünüyor musunuz? 
Bu tedbirler nelerdir? 

SORU 2 Branş teknik okulları mezunu (Tekstil meslek; LisesL'V.b.) olan 
gençlerin branşlanna uygun yüksek okullara devam etmeleri yönünde bir 
çalışmanız var mıdır? Bu çalışmalar nelerdir? Ne zaman uygulamayı 
düşünüyorsunuz? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI :B.08.0.APK.0.03.05.00-03/lfcS'3 ^/^-/2001 
KONU : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGt: T.B.M.M Başkanlığının 24.05.2001 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-10610-7/4274-
10419/24408 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Hayri KOZAKÇIOĞLU'ııun, "Meslek lisesi mezunlarının 
fakültelere devam etmelerine ilişkin" yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2. Avrupa Birliği ülkeleri arasında mal ve hizmetlerin serbest dolaşımı sürecinde 
ihracatımızın artırılması ve ülkemiz insan gücünün Avrupa piyasalarında çalışabilmesi, 
gereksinim duyulan her sektördeki ara insan gücünün yeter sayıda ve nitelikte yetiştirilmesi 
için çalışanların eğitim düzeylerinin yükseltilmesi büyük önem taşımaktadır. 

kararlan doğrultusunda ortaöğretim 
olarak yemden yapılandmlması için 

Bu gerçekler ve 16'ıncı Milli Eğitim Şurası 
sistemi içerisinde mesleki ve teknik eğitimin ağırlıklı 
2547 sayılı Yükseköğretim, 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi ve 4306 sayılı yasalarda 
değişiklik yasa tasarısı hazırlanarak Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuştur. 

<* 2547 Sayılı Yüksek öğretim Kanunu değişikliği ile; 
1. Vakıflar, bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne bağlı olmaksızın bağımsız 

olarak meslek yüksekokulları kurabilecek. 
2. Bir veya daha fazla meslek yüksek okulu ile mesleki ve teknik ortaöğretim 

kurumlan, öğretim programlan bütünlüğü ve devamlılığı içinde ilişkilendirilerek mesleki ve 
teknik eğitim bölgesi oluşturulacak. 

3. Mesleki ve teknik eğitim bölgesinde yer alan mesleki ve teknik ortaöğretim 
kurumlarından mezun olan öğrenciler, bitirdikleri programın devamı niteliğinde olan ön lisans 
programlarına sınavsız geçiş yapabilecekler. 

4. Sınavsız olarak meslek yüksekokullarına geçiş yaparak meslek yüksekokulundan 
mezun olan öğrenciler, mezunlann yüzde onundan az olmamak üzere, aynlacak kontenjanlara 
göre alanlarındaki lisans programlarına dikey geçiş yapabilecekler. 

• 3308 Sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanun değişikliği ile; 
1. Kanunun adı Mesleki Eğitim Kanunu olarak değiştirilecek ve kanunun kapsamı 

genişletilecektir. 
2. Küçük işletmelerin de beceri eğitimi yaptırabilmesine olanak sağlanarak, 10 veya 

daha fazla öğrenciye beceri eğitimi yaptıran işletmeler eğitim birimi kurabilecek. 
3. 19 yaşında çıraklık eğitimine başlayanlar da kanun kapsamına alınarak, çıraklık 

eğitimi süresi, 2-4 yıl olarak değiştirilecektir. 
4. Lise ve daha üst düzeyde genel eğitimden sonra çıraklık eğitimine başlayanlann 
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çıraklık eğitim süreleri kısaltılabilecektir. 

5. Eğitimin herhangi bir kademesinden ayrılanların aldıkları eğitim, çıraklık 
<jğitiminde değerlendirilecektir. 

6. En az üç yıl süreli mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar, 
doğrudan ustalık sınavlarına girebileceklerdir. 

7. Telafi eğitimi sonunda başarılı olan kalfa, usta ve genel lise mezunlarına bitirdikleri 
meslek alanının diploması verilecektir. 

8. Kaynaklarm daha rasyonel kullanılması amacıyla belge, sertifika ve diploma 
programlarının uygulandığı, örgün, yaygın ve çıraklık eğitimi yapan mesleki ve teknik eğitim 
merkezleri kurulacaktır. 

• 4306 Sayılı Kanun değişikliği ile; 

Eğitime katkı payları toplanma süresi uzatılaralc, eğitime katkı payı gelirleri ilköğretim 
ile ortaöğretim harcamalarında kullanılacaktır. 

Böylece, zorunlu eğitim süresinin uzatılması için gerekli olan alt yapı hazırlanmış 
olacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. y 

MeîmBOSTANCIOĞLU 
Millî Eğitim Bakanı 

08.05.2001 

4.- İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ihcak'ın, Yurtbank'ın eski sahibi ile ilgili iddialara ilişkin 
sorusu ve Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk'ün cevabı (7/4276) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın delâletiniz İle Adalet Bakanı Sayın Hikmet Sami 

TÜRK tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini arz ederim. 
A.Nazlı ILICAK 

İstanbul Milletvekili 
Yurbank'ın eski sahibi Ali Balkaner'in is yerinde yapılan bir aramada, 

borsadaki yasadışı manipülasyon ağını gösteren notların bulunduğuna dair 
kamuoyunda yaygın bir söylenti mevcuttur. 

Ali Balkaner'in el yazısıyla kaleme aldığı notlarda; bazı medya 
patronlarının, gazetecilerin ve banka sahiplerinin isimleri verilmekte, bu 
konsorsyumun (ailenin), İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda ve başka 
borsalarda, birlikte hareket ederek, bazı hisselerin değerini yükselttiği, 
fiyatlar zirvedeyken satış yapmak suretiyle, önemli kazançlar elde edildiği 
belirtilmektedir. 
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Böyle bir belgenin mevcudiyeti, Star Gazetesi'nde Saygı Öztürk'ün 
sütununa ve Aydınlık Gazetesi'ne yansımıştır. 

SORULAR: 
1. Balkaner'in ifadesindeki iddialar veyahut iş yerinin aranması sırasında 

ortaya çıktığı belirtilen notlar, Vurtbank dosyasında yer aldı mı? 
2. Yer almadıysa, iddianameyi yazan İstanbul DGM Savcısı Turan 

Çorakadı'nın bir ihmali mi söz konusu? 
3. İddialar, İçişleri Bakanı Sadettin Tantan tarafından bile 

tekrarlandığına göre, ciddi olmaları ihtimali ağır basmıyor mu? 
4. önemli kişiler hedef alındığına göre, acaba bir siyasi baskıdan veyahut 

kasıttan söz edilebilir mi? 

T.C. ANKARA 
ADALET BAKANLIĞI 7./4L2001 

Bakan: 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 24/05/2001 tarihli ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02-10610 sayılı yazınız. 

b) 30/05/2001 tarihli ve 790 sayılı yazımız. 

İlgi (a) yazınız ekinde alman, İstanbul Milletvekili A.Nazlı Ilıcak 
tarafından Bakanlığımıza yöneltilen ve yazılı olarak cevaplandırılması 
istenilen 7/4276-10380 Esas No.lu soru önergesinde yer alan hususlarla ilgili 
cevaplarm derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 99. maddesinin beşinci fikrası uyarınca bir aylık, ejc süre verilmesi 
istenilmiştir. 

Söz konusu soru önergesine verilen cevap örneği iki nüsha hâlinde ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Prof.Dr.Hikmet Sami TÜRK 
Bakan 
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T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Bakan: 

Sayın 
A.Nazlı ILICAK 
İstanbul Milletvekili 
T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yönelttiğiniz ve yazılı olarak cevaplandırılmasını 
istediğiniz 7/4276-10380 Esas No.lu soru önergesinin cevabı aşağıda 
sunulmuştur: 

Soru önergesinde adı geçen bir bankanın eski sahibi ve arkadaşları 
hakkında, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun yazılı başvurusu 
üzerine yapılan soruşturma sonucunda, 10.01.2001 tarihli ve Hazırlık 2000/2272 
sayılı iddianame ile İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesine kamu davası 
açıldığı ve soruşturma evrakının iddianame ekinde mahkemeye tevdi edildiği, 

İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığınca, söz 
konusu kişi ve arkadaşlarının banka ilişkileri sebebiyle soruşturma yapıldığı, 
2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunun 49. maddesine göre, bu Kanunda 
belirtilen suçlardan dolayı kovuşturma yapılmasının Sermaye Piyasası 
Kurulu'nun Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı başvuruda bulunmasına bağlı 
olduğu, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin görevine girmeyen bu suçtan dolayı, 
Kurul tarafından Sarıyer Cumhuriyet Başsavcılığına başvurulduğu ve borsa 
ilişkileri sebebiyle bu konuda daha önce Sarıyer Cumhuriyet Başsavcılığınca 
yapılan soruşturma sonucunda 25.10.2000 tarihli ve Hazırlık 1999/2466 sayılı 
iddianame ile adı geçen kişi de dahil 23 kişi hakkında 2499 sayılı Kanuna 
Muhalefet suçundan Sarıyer Asliye Ceza Mahkemesine dava açıldığı, 

Bu itibarla, bu iddiaların, konu ile ilgili olarak ait olduğu yer Cumhuriyet 
Başsavcılığınca muktezâ tayin edilmiş olması ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası 
Kanununa aykınlık suçunun Devlet Güvenlik Mahkemesinin görevi dışında 
kalan suçlardan olması sebebiyle, İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi 
Cumhuriyet Başsavcılığınca adı geçen kişi ve arkadaştan hakkında açılan kamu 
davasına ilişkin iddianamede yer almadığı, bu soruşturmayı yapan ve mezkûr 
iddianameyi düzenleyen Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Savcısının 
herhangi bir ihmalinin bulunmadığı, -

İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesinin 11.06.2001 tarihli ve 2001/1427 
Muhabere No.lu yazısı ve ekinde açıklanmıştır. 

Ayrıca, soru önergesinde yer alan konularla ilgili olarak Bakanlıklarında 
herhangi bir bilgi ve belge bulunmadığı İçişleri Bakanlığının 15.06.2001 tarihli 
ve B.05.1.EGM.0.12.04.01-147278 sayılı yazısında belirtilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Prof.Dr.Hikmet Sami TÜRK 
Bakan 
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08.05.2001 
5.- İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, özel televizyon sahiplerinin Radyo Televizyon 

Kanununun 29 uncu maddesini ihlal ettikleri iddialanna ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Sümer Oral'ın 
cevabı (7/4277) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANUĞTNA 

Aşağıdaki sorularımın delâletiniz ile Maliye Bakanı Sayın Sümer 

ORAL tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini arz ederim. 
A.Nazlı ILICAK 

İstanbul Milletvekili 

Radyo Televizyon Kanunu'nun 29'uncu maddesi, bir kişinin, bir 

televizyon kanalında veyahut birden fazla kanalda sahip olabileceği toplam 

hisse oranını, %20 ile sınırlandırıyor. Aynı madde, bir televizyon 

kanalında, %10'dan fazla hisseye sahip olanların, kamu ihalesine 

katılamayacağını belirtiyor. 

Bu engelleri asmak için, bazı televizyon kuruluşlarının sahiplerinin, 

yanlarında çalışan güvendikleri kişileri, ortak gibi gösterdikleri, giderek 

yoğunluk kazanan bir iddia haline gelmiştir. 

İlgili yasaya ters düşen bu durum, bizzat söz konusu televizyon 

kanallarının patronlarının gazetelerinde çalışanlar taraf ından da, itiraf 

edilmiştir.. 
SORULAR; 

1. Söz konusu kuruluşlara ortak görünen ilgili.şahıslar -ödedikleri 

vergilerden yola çıkarak- milyonlarca dolarlık yatırım ve 

harcamayı karşılayabilecek maddi imkana sahip midir? 

2. Hakkında yoğun söylenti bulunan, başta Kanal D, ATV ve EkoTV 

(CNN Türk) olmak üzere, bütün kanalların ortaklık yapısı 

nasıldır? 

Bu kuruluşlarda hissedar görünen kişilerin, yıllar içinde 

ödedikleri verginin miktarı nedir? 

3. Maliye Bakanlığı'nın değerlendirmesine göre, söz konusu 

kişilerin, televizyon kanalı ortağı olmaya, maddi imkanları 

kifayet etmekte midir? 

4. Kutlu Savaş ve Nuri Kayış'ın konuyla ilgili sorularına neden cevap 

verilmemiştir? NTV ve ATV hisseleri el değiştirince, bu 

hisseleri kim veyahut kimler satın almıştır? 
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T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

Gelirler Genel Müdürlüğü 

- İ^teK 8 2 ' 8 2 1 1 " 1 5 0 05.07.01 036431 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 24.05.2001 gün ve 
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/4277-10381/24373 sayılı yazısı. 
Tarafımdan cevaplandırılmak üzere İstanbul Milletvekili Sayın Ayşe Nazlı 

ILICAK tarafından ilgi yazı eki 7/4277-10381 sayılı yazılı soru önergesinde 
belirtilen hususlarla ilgili cevaplar aşağıda açıklanmıştır. 

Bilindiği üzere, modern vergi sistemlerinde "Vergi Mahremiyeti" önemli 
bir yer teşkil etmektedir. Vergi mahremiyeti her ne suretle olursa olsun vergi 
uygulamaları dolayısıyla öğrenilen sırların mutlaka gizli kalmasına yönelik bir 
düzenlemedir. 

213 sayılı Vergi Usul Kanununda hali hazırda "Vergi mahremiyeti" hükmü 
mevcuttur. Kanunun- 5. maddesi ile düzenlenen bu hükme göre, mükellefin ve 
mükelefle ilgili kimselerin şahıslarına, muamele ve hesap durumlarına, işlerine, 
işletmelerine, servetlerine veya mesleklerine ilişkin sırlar, gizli kalması 
gereken diğer hususlar ifşa edilemez. 

Bu nedenle, soru önergesinde yer alan 1, 2 ve 3 üncü sorulara 213 
sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinde yer alan düzenlemeler dikkate 
alındığında cevap verilmesi mümkün görülmemiştir. 

Öte yandan, "ATV" Togolu Satel Sabah Prodüksiyon A.Ş.ile "NTV" Logolu 
A.Yapım Televizyon Programcılık A.Ş.lerine ait hisselerin el değiştirmesi 
hakkındaki incelemeler, Bakanlığımız Gelirler Kontrolörleri tarafından 
tamamlanmış olup düzenlenen raporlar, Radyo ve Televizyon üst Kuruluna 
20.06.2001 gün 14/1406-1473/33817 ve 12.06.2000 gün 50/5036-516/28192 sayılı 
yazılar ekinde gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Sümer ORAL ı> 
MALİYE BAKANI |\ 
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6.- Amasya Milletvekili Ahmet îyimava'nın, TBMM Muhafiz ve Tören Tabur Komutanlığı ile 
Koruma Müdürlüğü'ne ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Ömer Izgi'nin cevabı 
(7/4322) 

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

TBMM koruma ve güvenlik hizmetleri ile ilgili olarak, yeniden 
yapılanmanın alt yapısına veri tabanı oluşturmak ve olası kanun ve içtüzük 
tekliflerini üretmek açılarından, aşağıda yer alan sorumun yazılı şekilde Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanı tarafından cevaplandırılmasını saygılarımla arz 
ederim. t 'V J os .o_oo\ 

Ahmet İVİMAYA 
Amasya Milletvekili 

Soru: 

1- Türkiye Büyük Millet Meclisinin koruma ve güvenliğinin 
sağlanmasında askeri tabur ile emniyet birimi arasında görev, yetki ve 
sorumluluk bakımmdajı'kesişen konular, ortak alanlar var mıdır? 

2- Tabur ve Koruma Müdürlüğü arasında işbirliği ve işbölümü nasıl 
düzenlenmiştir? Aralaı-ında koordinasyon nasıl sağlanmaktadır? 

3- TBMM'nin güvenlik ve koruma'ile ilgili tüm hizmetleri etkin ve yeterli 
olarak sağlanabilmekte midir? 

4- Bu hizmetlerin TBMM bünyesinde kurulacak Kuruma ait özel bir 
güvenlik birimi tarafından yerine getirilmesi ya da hizmet satın alma yoluyla 
özelleştirilmesi için hukuki engel var mıdır? TBMM bünyesinde Kuruma ait 
güvenlik birimi kurulması ya da koruma ve güvenlik hizmetlerinin özel sektör 
aracılığıyla sağlanması gerekli görülmekte midir? TBMM'nin koruma ve 
güvenlik hizmetlerinin bu şekillerde sağlanması sivilleşmeye ve 
demokratikleşmeye katkı sağlamayacak mıdır? 

T.C. 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

GENEL SEKRETERLİĞİ 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

KAN.KAR.MD: 
Sayı: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4322-10538/24675 

Sayın Ahmet İYÎMAYA 
Amasya Milletvekili 

ÎLGÎ:17.5.2001 tarihli yazılı soru önergeniz. 

TBMM Muhafız ve Tören Tabur Komutanlığı ile Koruma Müdürlüğü'ne ilişkin ilgi 
önergenizde yer alan sorulanmz aşağıda cevaplandınlmıştır. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Saygılarımla. 

Ömer İZGİ 
Türldye Büyük Millet Meclisi 

Başkam 
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Cevap-1. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 95 inci maddesi, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin bütün bina, tesis, eklenti ve arazisinde kolluk ve yönetim hizmetleri Meclis 
Başkanlığı eliyle düzenlenir ve yürütülür. Emniyet ve diğer kolluk hizmetleri için yeteri kadar 
kuvvet ilgili makamlarca Meclis Başkanlığına tahsis edilir" hükmünü içermektedir. 

Ayrıca, TBMM İçtüzüğünün 164 üncü maddesi uyarınca Başkan, TBMM Muhafız ve 
Tören Tabur komutanlığı ile TBMM Koruma Müdürlüğü. TBMM'nin güvenlik hizmetleri ile 
ilgili görevlerin yerine getirilmesinden sorumludurlar. (09.06.1988 tarih ve 17 sayılı TBMM 
Başkanlık Divam Karan ile Kabul.edilen "TBMM Güvenlik Yönetmeliğinin 35 inci maddesi 
3 üncü fikrası). 

Güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesinde görev, yetki ve sorumluluk müşterektir. 
Koordinasyon, karşılıklı imzalanan protokol hükümleri doğrultusunda sağlanmaktadır. 

Cevap-2. TBMM Güvenlik Yönetmeliğinin 35 inci maddesi uyarınca, TBMM'nin 
bütün bina, tesis, eklenti ve arazisinde güvenlik, kontrol ve nöbet hizmetleri Başkanlık eliyle 
gece ve gündüz kesintisiz olarak yürütülmektedir. 

- Güvenlik hizmetlerinin kesintisiz olarak yerine getirilebilmesini sağlamak amacıyla 
güvenlik hizmetleriyle görevli İdare Amirinin başkanlığında; Genel Sekreter, Sivil savunma 
Uzmanı, TBMM Muhafız Tabur Komutanı ve Koruma Müdürünün katılmasıyla bir "Güvenlik 
Koordinasyon Kurulu" oluşturulur. 

- Bu kurul, güvenlik kontrol ve nöbet hizmetleri hakkındaki görüş ve tekliflerini ve 
uygulamadan doğan noksanlıklar ile araştırma ve değerlendirme hususlarındaki bilgileri 
TBMM Başkanına sunar. 

-TBMM'nin iç emniyeti Koruma Müdürlüğünce: dış emniyeti TBMM Muhafız ve 
Tören Tabur Komutanlığınca, giriş ve çıkış kapılarındaki güvenlik ise Tabur Komutanlığı ile 
Koruma Müdürlüğü tarafından müştereken sağlanır. (TBMM Güvenlik Yönetmeliği Madde 
35/5). 

- Giriş ve çıkış kapılarında güvenlik 07.30-19.00 saatleri arasında ve Genel Kurul 
toplantılarının devam ettiği günlerde ise, toplantının saat 19.00'u geçmesi halinde toplantı 
bitimine kadar Koruma Müdürlüğünce; diğer zamanlarda .se Tabur Komutanlığınca yürütülür. 
Her iki kapıdaki güvenlik ile ilgili görevlerin devir teslimi Tabur Komutanlığı ve Koruma 
Müdürlüğü arasında tespit edilecek bir protokole göre yapılır. (TBMM Güvenlik Yönetmeliği 
Madde 35/6). 

- Kampus dahilindeki lojmanlar ve lojman kapısındaki güvenlik işlemleri ise TBMM 
Başkanlığının talimatına göre müştereken yürütülür. Her iki kapıdaki güvenlik ile ilgili 
görevlerin devir teslimi Tabur Komutanlığı ve Koruma Müdürlüğü arasında tespit edilecek bir 
protokole göre yapılır. (TBMM Güvenlik Yönetmeliği Madde 35/7). 

- TBMM'nin bütün bina, tesis, eklenti ve arazisindeki güvenlik hizmetlerinin 
yönetmelik esaslarına göre yürütülüp, yürütülmediğini kontrol yetkisi Başkan adına "Güvenlik 
koordinasyon Kurulu" na aittir. Güvenlik Koordinasyon Kurulu, Başkanın talimatları 
doğrultusunda güvenlik, istihbarat, sabotaj ve gizliliğe ilişkin olarak alınmış tedbirlerin bu 
yönetmelik ve diğer mevzuat hükümlerine göre uygulanıp uygulanmadığını kontrol ederek, 
eksiklikleri ya da gerekli diğer tedbirleri belirler ve Başkanlığa sunar. (TBMM Güvenlik 
Yönetmeliği Madde 35/8). 

Yukarıda belirtilen hükümler doğrultusunda TBMM Güvenlik Koordinasyon Kurulu, 
gündemli olarak belirli aralıklarla toplanmaktadır. Toplantılarda güvenliğe ilişkin görüş ve 
öneriler değerlendirilmekte, varsa aksayan hususlar tespit edilerek karşı önlemler 
geliştirilmekte, güvenlik konusunda müştereken karar alınmaktadır. Alınan kararlar, TBMM 
Başkanının onayını müteakip yürürlüğe girmektedir. 

Öte yandan, TBMM Güvenlik yönetmeliği'nin 35 inci maddesi doğrultusunda TBMM 
Koruma Müdürlüğü ile TBMM Muhafız ve Tören Tabur Komutanlığı arasında aralık 1998 
tarihinde TBMM Başkanlığınca Onaylanan "Güvenlik ve İşbirliği Protokolü" imzalanmıştır. 
Bu protokolle, TBMM Kampusunda güvenlik ve koruma hizmetlerinden 
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hangilerinin Tabur Komutanlığınca yeya Koruma Müdürlüğünce yapılacağı spesifik yer 
göstermek suretiyle sayılmıştır. Bu bakımdan uygulamada herhangi bir aksama söz konusu 
değildir. 

Ccvap-3. TBMM'nin güvenlik ve koruma ile ilgili tüm hizmetleri etkin ve yeterli 
düzeyde sağlanmaktadır. Bütçe imkanları ölçüsünde elektronik güvenlik cihazları temin 
edilmek suretiyle mevcut güvenlik önlemlerinin pekiştirilmesine çalışılmaktadır. 

Hizmet içi eğitime özel bir önem verilerek, hizmetin daha etkin, kapsamlı ve bilinçli 
yapılması yönünde gayret gösterilmektedir. 

Cevap -4 . TBMM'nin güvenliğinin ne şekilde sağlanacağı Anayasanın 95. 
maddesinde belirtilmiştir. Dolayısıyla, Anayasamızın bu hükmü- değiştirilmedikçe, 
TBMM'nin güvenliğinin özel güvenlik teşkilatı vasıtasıyla sağlanması mtUnktln 
görülmemektedir. 

24.07.1981 tarihli resmi Gazetede yayımlanan 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların 
Koauıması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre, özel 
kanunlarında genel kolluk kuvvetlerince korunacağı belirtilen kurum ve kuruluşlaım, bu 
kanun kapsamında özel güvenlik teşkilatı kurulması yoluyla korunması Bakanlar kurulu 
kararına tabidir. 

Bu itibarla, öncelikle Anayasamızda ve TBMM îçtüzüğündeki TBMM'nin güvenliğine 
ilişkin hükümlerin, genel kolluk yanında özel güvenlik teşkilatı kurulmak suretiyle de 
güvenliğin sağlanabileceği şeklinde değiştirilmesi ve bu hususta Bakanlar kurulu kararı 
istihsal edildikten sonra, TBMM'nin özel güvenlik teşkilatı kurulmak suretiyle korunmasının 
mümkün olabileceği değerlendirilmektedir. 

Ancak, yüce meclisimizin güvenlik bakımından önemi ve önceliği dikkate alındığında, 
özel güvenlik teşkilatının dışarıdan gelebilecek saldırı ve lecavüzler için yeteri kadar caydırıcı 
olamayacağı, kampus dahilinde meydana gelecek olaylarda kanun gereği her seferinde genel 
kolluk kuvvetinin çağrılmasının gerekmesi (adli olayların kovuşturulması vb.) dolayısıyla 
fiilen genel kolluğun işin içinde olması gibi nedenlerle özel güvenlik teşkilatının başlı başına 
yeterli olamayacağı ve umulan faydanın sağlanamayacağı değerlendirilmektedir. 

TBMM'nin güvenliğinin sadece genel kolluk kuvveti tarafından sağlanması ve bu 
kuvvetin mevcut durum yerine, TBMM Başkanlığına bağlı olarak TBMM îdari teşkilatı 
içerisinde yer almasının daha uygun olacağı değerlendirilmektedir. 

7.- Amasya Milletvekili Ahmet lyimaya'nın, TBMM Koruma Müdürlüğünün görevlerine ve 
personeline ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Ömer Izgi'nin cevabı (7/4323) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

TBMM koruma ve güvenlik hizmetleri ile ilgili olarak, yeniden 
yapılanmanın alt yapısına veri tabanı oluşturmak ve olası kanun ve içtüzük 
tekliflerini üretmek açılarından, aşağıda yer alan sorumun yazılı şekilde Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanı tarafından cevaplandırılmasını saygılarımla arz 
ederim. ıv v t>5 .auoo \ /H 

AhmeflYİMAYA 
Amasya Milletvekili 
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Som: 

1- Türkiye Büyük Millet Meclisi Koruma Müdürlüğünün görevleri 
nelerdir? s 

2- Müdürlüğün Ankara dışı da dahil olmak üzere görev yerleri nerelerdir? 
3- Müdürlüğün TBMM Başkanlığı ile normatif ilişkileri nelerdir? 
4- Müdürlüğün oluşumu, görevleri, görev yerleri, TBMM Başkanlığı ile 

ilişkilerinin hukuki dayanakları nelerdir? 
5- Müdürlüğe bağlı olarak TBMM'nde kaç Emniyet Teşkilatı personeli 

görev yapmaktadır? Bunların rütbelerine,' sınıflarına, görev yerlerine ve 
TBMM'deki görev sürelerine göre dağılımı nasıldır? 

6- Bu personelin görevlendirilmesi ve görevlendirmelerine son 
verilmesindeki prosedür nasıldır? 

7- Bu personelin çalışma düzeni ve süreleri nasıldır? 
8- Bu personel, TBMM personeline sağlanan hangi haklardan ve 

imkanlardan yararlanabilmekte, hangilerinden yararlanamamaktadır? Bu 
personele TBMM bünyesinde görev yapmalarından dolayı herhangi bir ek mali 
hak verilmekte midir? Verilmekte ise miktarı ve dayanağı nedir? Bu personel 
TBMM lojmanlarından yararlanmakta mıdır? Va,rsa hangi lojmanda hangi 
rütbedekiler oturmaktadır? 

9- Koruma Müdürlüğüne bağlı olmaksızın, TBMM'de görev yapan 
Emniyet Teşkilatı mensubu var mıdır? Varsa bunların sayısı, görevleri nelerdir? 

10- Koruma Müdürlüğünde görevlendirilen personele Paıjlafnşrçtoria görev 
yapmalarının gerektirdiği, TBMM'nin siyasi ve idari yapısı ve işleyişi, halkla 
ilişkiler, fiziksel yerleşim gibi bilgileri edinmeleri yönünde eğitim verrmıektf. 
midir? 

T.C. 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

GENEL SEKRETERLİĞİ 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

KAN.KAR.MD: 
Sayı:A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4323-10539/24676 
Konu: 

Sayın Ahmet İYİMAYA 
Amasya Milletvekili 

İLGÎ: 17.5.2001 tarihli yazılı soru önergeniz. 

TBMM Koruma Müdürlüğünün görevlerine ve personeline ilişkin ilgi önergenizde 
yer alan sorularınız aşağıda cevaplandırılmıştır. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Saygılanmla. 

Ömer İZGİ 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
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Cevap-1. TBMM Koruma Müdürlügü'nün görevleri, 22 Temmuz 1984 tarih ve 
18466 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan TBMM ve Milli Saraylar Koruma Müdürlüğü 
Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nin 5 inci maddesinde belirtilmiştir. Buna göre, 
Koruma Müdürlüğü, Başkanın emirleri doğrultusunda TBMM'nin ve TBMM'ye bağlı OR
AN Şehri Milletvekili Lojmanları ile Milli Sarayların bütün bina, tesis ve eklentilerinde, iç 
emniyeti sağlamak ve Meclis arazisi içinde trafiği düzenlemek üzere; 

a) Başkanın yakın koruma hizmetlerini düzenlemek ve yürütmek, 
b) Bina, tesis, eklentiler ile bu yerlerde bulunan kişilere, mal ve eşyalara yönelik 

muhtemel sabotaj, tehlike ve eylemlere karşı gerekli koruyucu ve önleyici 
tedbirleri almak, 

c) TBMM binası içindeki dinleyici localarında emniyeti ve düzeni sağlamak, 
d) Binalar ve eklentilere giriş ve çıkışlarda ve görevlendirildiği saatlerde de 

nizamiyelerde gerekli güvenlik önlemlerini almak, 
e) TBM/çevre duvarları içindeki trafik hizmetlerini yürütmek, 
f) TBMM Başkanlığına bağlı bina, tesis ve eklentilerine gelen ziyaretçileri güvenlik 

uygulamasından geçirmek *" 
g) Mi/li Sarayların tamamı ile kasır ve köşklerde genel güvenlik ve asayişe yönelik 

har türlü olaylara karşı tedbirleri almak ve uygulamak, 

h) Çevre emniyetinden sorumlu görevlilerin bulunmadığı bölgelerde gerekli 
tedbirlerin alınmasını sağlamak, 

i) TBMM ve kampusunda bulunan veya çalışan devlet büyükleri ile sayın 
milletvekillerinin genel güvenlik ve asayişe müessir fiillere karşı koruyucu 
güvenlik önlemleri almak ve uygulamak, 

j) OR-AN Şehri Milletvekili Lojmanlarında gerekli koruyucu güvenlik önlemlerini 
almak ve uygulanmasını sağlamak, 

k) Milli Saraylarda ziyaretçilerin gezileri sırasında gezi güzergahlarında gerekli 
kontrol ve gözetleme hizmetlerini yürütmek, 

1) Hizmetin özelliklerine göre, görev yeri talimatları hazırlamak, 
m) Personelin disiplini ile* ilgili birimlerle işbirliği yaparak hizmet içi eğitimini 

sağlamak, 
n) Bağlı birimlerini denetlemek ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Meclis 

Başkanlığına sunmak, 
o) TBMM içtüzüğünün 165 inci maddesi ile 6136 sayılı Kanunun Ek-1 inci 

maddesinin "c" bendi hükümlerinin uygulamasını sağlamak, 
p) Başkan tarafından verilen diğer emniyet hizmetlerini, 
yerine getirmektir. 
Yukarıda belirtilen hükümler çerçevesinde, TBMM Başkanının, yakın koruma 

hizmetleri ile resmi konutun güvenliği 24 saat esasına göre kesintisiz olarak en üst düzeyde 
sağlanmaktadır. 

Milletvekili Lojmanlarının iç ve çevre güvenliği 24 saat esasına göre kesintisiz olarak 
en üst düzeyde sağlanmaktadır. 

Mesai saatleri içerisinde TBMM Kreş ve Gündüz Bakımevinin iç ve çevre güvenliği 
sağlanmaktadır. Mesai saatleri dışında ise, güvenlik gece bekçisi tararından sağlanmaktadır. 

TBMM Kampusu ve OR-AN Milletvekili Lojmanları içerisinde trafik tanzim ve 
düzeni sağlanmaktadır. 

Vefat eden eski ve yeni TBMM üyelerinin kampus içerisindeki cenaze törenleri 
"Tören Birliği" çıkartılarak icra edilmektedir. 

TBMM Güvenlik Yönetmeliği'nin 33 üncü maddesine göre,' TBMM'nin ziyaret 
maksadıyla gezilmesi, yetkili İdare Amirinin yazılı iznine tabidir. Geziler, Genel Kurul 
çalışması olan günlerde 09.30-13.00, diğer günlerde ise 09.30-16.00 saatleri arasında 
yapılmaktadır. Gezi. için gelen kişi ve heyetlere girişten çıkışa kadar refakat edilerek 
kendilerine yardımcı olunmakta, yasaklanan yerlere girişleri önlenmektedir. 
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Eski ve yeni dönem üyelerinin silah ve mermi satın alma işlerinde ve silah ruhsatı 
düzenlenmesi muamelelerinde kendilerine yardımcı olmak üzere 2 polis memunı 
görevlendirilmiştir. 

TBMM ve Ana Bina ve eklentileri ile sorumluluk alanında bulunan diğer bütün bina 
ve tesislerde yapılacak her türlü toplantı ve törenlerde, kulislerde ve localarda emniyet ve 
düzen sağlanmaktadır. 

TBMM Güvenlik Yönetmeliği'nin 43 üncü maddesi doğrultusunda, Müdürlüğümüz 
koordinesinde Genel Kurul Salonu ve gerek görülen diğer yerlerde ayda bir defadan az 
olmamak üzere, belirsiz zamanda ve heyet huzurunda teknik cihazlarla arama 
yaptırılmaktadır. 

Koruma Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan TBMM'ye ait bina, tesis ve eklentilere 
gelen kişiler ve beraberlerindeki araç ve eşyalar, X-RAY cihazı, kapı ve patlayıcı madde 
koklama dedaktörü ve ayna vasıtasıyla, elle ve gözle güvenlik uygulamasından 
geçirilmektedir. 

Güvenlik uygulamasından geçirilen kişiler kimlik karşılığı uygun yaka kartı verilerek 
veya taktınlarak kampüse alınmaktadır. Araç giriş kartı olmayan araçlann girişine müsaade 
edilmemektedir. Araç giriş kartı olmayıp da kampüse alınması gereken araçlar, tescil belgesi 
karşılığı geçici araç giriş kartı verilerek ve güvenlik uygulamasından geçirilerek kampüse 
alınmaktadır. 

Ülke genelinde meydana gelen terör olayları dikkate alınarak, TBMM Güvenlik 
Koordinasyon Kurulu'nun 17.03.1999 tarih ve 1999/2 ve 18.03.1999 tarih ve 1999/3 sayılı 
Kararlan doğrultusunda TBMM personeli, Parlamento muhabirleri ve sarı basın kartı sahibi 
medya mensuplan da nizamiyelerde güvenlik uygulamasına tabi tutulmaktadır. 

Aynca, sayın üyelere trafikle ilgili hususlarda da yardımcı olmak üzere gerektiğinde 
Trafik Polis Memurlan da görevlendirilmektedir. 

24 saat esasına göre hizmetlerin sürekli ve etkin bir şekilde yürütülmesini gözetmek, 
görevlileri ve görev yerlerini denetlemek, aksayan hususlarda ilave tedbirler almak üzere 
Nöbetçi Müdürlüğü ve Amirliği sistemi oluşturulmuştur. Buna ilaveten, özelikle tatil 
günlerinde ve gece saatlerinde görevlendirilen amirler vasıtasıyla sık sık habersiz denetleme 
yaptınlmaktadır. 

Milli Saraylar Koruma Şube Müdürlüğü ise, iş yoğunluğu da dikkate alınarak uygun 
görülen zamanlarda Koruma Müdürü tarafından denetlenmektedir. 

Konuna Müdürlüğü ile diğer ilgili kurum ve kuruluşlar ve iç birimlerimiz arasında 24 
saat esasına göre telefon ve telsiz haberleşmesini sağlamak amapıyla "Haber Merkezi" 
kurulmuştur. 

TBMM Güvenlik Yönetmeliği'nin 35 inci maddesine göre güvenlik hizmetlerinin 
eksiksiz olarak yerine getirebilmesini sağlamak amacıyla güvenlik 
hizmetleri ile görevli idare Amirinin başkanlığında, Genel Seloeter, Sivil Savunma Uzmanı, 
TBMM Muhafız ve Tören Tabur Komutanı ve Konuna Müdürünün katılmasıyla "Güvenlik 
Koordinasyon Kurulu" oluşturulmuştur. 

Güvenlik Koordinasyon Kurulu ihtiyaç halinde gündemli olarak toplanmakta ve 
güvenliğe ilişkin kararlar almaktadır; alınan kararlar TBMM Başkanfnın onayı ile 
kesinleşmekte ve uygulamaya konulmaktadır. 

Cevap 2.- Koruma Müdürlüğünün görev yerleri: 
A-Ankara İli hudutları dahilinde, 

a) TBMM Kampusundaki tüm bina ve tesisler (TBMM Ana Bina Kapılar, Katlar, 
Komisyonlar, Sığınaklar, Kulisler, Localar, Genel Kurul Salonu Kapıları, Kapalı Oto Garajı 
ve Otobüs Garajı, Ziyaretçi Kabul Salonu, Tören Salonu, E-BIok, Halkla İlişkiler Binalarının 
Katlan ve Kapılan, Personel Binası, P-Santralı (Güç santralı), Meclis arazisi içinde trafik 
tanzim görev yerleri, 

b) TBMM Kampusu Giriş-Çıkış Nizamiyeleri (Nizamiyelerin genel güvenliği ve 
giriş çıkış kontrolleri 07:30-19.00 saatleri arasında, Genel Kurul çalışmasının bu saatleri 
aşması halinde Genel Kurul bitimine kadar Koruma Müdürlüğünce, diğer saatlerde Muhafız 
ve Tören Tabur Komutanlığınca sağlanmaktadır. 
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c) OR-AN Şehrinde bulunan Milletvekili Lojmanları (iç ve dış çevre güvenliği, 
sokak devriyeleri, çevre koruma noktalan, B-l ve B-2 Bloklar sabit kapı görevlileri, giriş-
çıkış nizamiyeleri sabit görevlileri, trafik tanzim görevlisi), 

d) Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan TBMM Başkanlık Resmi konutu (konut çevre 
koruma noktalan ve devriyesi, konut müştemilatı koruma görevlileri ve yakın koruma 
personeli), 

e) Güvenlik Caddesi üzerinde bulunan TBMM Gündüz Bakımevi ve Kreşi, 
f) Yakın koruma görevleri, 

B-Ankara ili hudutları dışında (İstanbul'da): 
a) Dolmabahçe Sarayı, f) Yıldız Şale Köşkü, 
b) Beylerbeyi Sarayı, g) Florya Deniz Köşkü 
e) Küçüksu Kasrı h) Ihlamur Kasrı, 
d) Aynalıkavak Kasrı i) Filizi Köşkü, 
e) Maslak Kasn 

Dolmabahçe ve Beylerbeyi Saraylan, Yıldız Şale Köşkü ve Maslak Kasırlarının 
güvenliği Milli Saraylar Muhafız Birlik Komutanlığı ile müştereken diğerlerinin iç ve çevı-e 
güvenlikleri ise Koruma Müdürlüğüne bağlı Milli Saraylar Koruma Şube MüdürlOgü'nce 
sağlanmaktadır. 

Cevap 3.- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 95 inci maddesi ile "....Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin bütün bina, tesis, eklenti ve arazisinde kolluk ve yönetim hizmetleri Meclis 
başkanlığı eliyle yürütülür. Emniyet ve diğer kolluk hizmetleri için yeteri kadar kuvvet ilgili 
makamlarca Meclis başkanlığına tahsis edilir", ayrıca, TBMM İçtüzüğünün 164 üncü 
maddesi ile "Başkan, TBMM'ye ait bina, bahçe ve arsaların iç ve dış güvenliğiyle ilgili tertip 
ve tedbirleri almakla yükümlüdür. Muhafız Taburu ile güvenlik kuvveti, ancak Başkanın emri 
altındadır" şeklinde hüküm altına alınmıştır. 

TBMM İçtüzüğünün 14 üncü maddesinde belirtilen Başkanın görevleri arasında 
"TBMM'nin idari ve mali işleri ile kolluk işlerini yürütmek ve denetlemek" yer almaktadır. 

Yine, TBMM İçtüzüğünün' 17 nci maddesi ile ''...idare amirleri sükun ve düzenin 
korunması, görüşmelerin açıklık ve serbestliğinin sağlanması ve gereken hallerde muhafız 
taburunun ve emniyet kuvvetlerinin kullanılmasında Başkanlığın yürütme vasıtalarıdır; ortak 
sorumluluk içinde görev yaparlar ve yetki kullanırlar,..." .şeklinde hüküm altına alınmıştır. 

Yukarıda yer alan hükümler doğrultusunda, ''TBMM Koruma Müdürlüğü Kuruluş, 
Görev ve Çalışma Yönetmeliği"nin 15 inci maddesi ile TBMM Koruma Müdürlüğü ile 
TBMM Başkanı arasındaki bağlılık, "Bu Yönetmelikte kuruluş, görev ve çalışma esasları 
belirtilen, TBMM Koruma Müdürlüğü, Başkanın emrindedir ve görevlerinden dolayı Başkana 
karşı sorumludur. TBMM Koruma Müdürlüğüne, hizmetleri ile ilgili olarak TBMM Başkanı 
dışında hiçbir makam ve merci emir veremez. Başkan, bu yetkisini talimatı içerisinde İdare 
Amirlerine kultandırabilir" şeklinde düzenlenmiştir. 

Bu hükümden de anlaşılacağı gibi TBMM'de kolluk hizmetlerinin sağlanmasında 
Koruma Müdürlüğü sadece TBMM Başkanının ve Başkanın yetki verdiği güvenlikten 
sorumlu TBMM İdare Amirinin emrindedir. 

TBMM Güvenlik Koordinasyon Kurulu vasıtasıyla güvenlik hizmetlerinin ihtiyaçlara 
cevap verecek şekilde karşılanması ve koordine edilmesi sağlanmaktadır. 

Cevap 4.- Koruma Müdürlüğü'nün Kumlusu; 
TBMM Koruma Müdürlüğü, yukarıda anılan "TBMM Koruma Müdürlüğü Kuruluş, 

Görev ve Çalışma Yönetmeliği"ne göre, 
(1)- TBMM Tesisleri Koruma Şube Müdürlüğü, 
(2)- TBMM Devlet Büyüklerini Koruma Şube Müdürlüğü, 
(3)- Milli Saraylar İstanbul Koruma Şube Müdüilüğü'nden oluşur. 
(4)- Kuruluş şeması (EK-1) de sunulmuştur. 
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Cevap 5.-
a) Koruma Müdürlüğü Personel Durumu: 

TBMM Koruma Müdürlüğü, l Koruma Mücürü, 1 Müdür Yardımcısı, 3 Şube 
Müdürü, 3 Şube Müdür Yardımcısı, 6 Emniyet Amiri, 23 Başkomiser, 16 Komiser, 5 
Komiser Yardımcısı, 470 Polis Memura, 1 Genel İdari Hizmetli (Emniyet Genel Müdürlüğü 
kadrosundan) olmak üzere 529 personelden oluşmaktadır. 

Bu personelden, 1 Şube müdürü, 7 Başkomiser, 2 Komiser, 2 Komiser Yardımcısı ve 
150 Polis memuru olmak üzere toplam 162 personel İstanbul'da; 367 personel ise merkezde 
görevlendirilmektedir. Personelin birimlere göre dağılımı (EK-2)'de gösterilmiştir. 

öte yandan, bu personelden uzmanlık gerektiren trafik hizmetlerinde 1 amir, 15 polis 
memuru, patlayıcı madde imha hizmetlerinde merkezde 3, Milli Saraylarda ise 2 uzman polis 
memuru görevlendirilmektedir. 

Koruma Müdürlüğü personelinin rütbelerine, sınıflarına ve hizmet sürelerine göre 
dağılım çizelgeleri (EK-3)'te sunulmuştur. 

Cevap 6.- TBMM Koruma Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 
20 nci maddesi ile bu husus düzenlenmiştir. 

Buna göre, "TBMM Koruma Müdürlüğü personeli, yürürlükteki EM-TMK 
planlamasındaki uygulama standartlarına göre, hizmetin özelliklerine uygun emniyet 
personeli arasından, emniyet Genel Müdürlüğü ve TBMM Başkanınca görevlendirilecek kişi 
tarafından seçilerek atamr. Personelin geri alınması da aynı usullere bağlıdır. Yapılacak 
atamalarda, bu birimler için EM-TMK'da tespit edilen ve tüm teşkilata o yıl için uygulanan 
standart kadro sayısı, herhangi bir sebep ve suretle aşılamaz" şeklinde bir düzenleme 
getirilmiştir. 

Yukarıda belirtilen usulde, Başkanlıkça talep edilen personelin Koruma Müdürlüğüne 
atamaları İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılmakta, geri alınmada da aynı 
usul takip edilmektedir. Ancak, 6 yıllık hizmet süresinin doldurulmamış olması halinde geri 
alınma aşağıda belirtilen durumlardan birisinin varlığına bağlıdır. 

-TBMM Başkanınca, yetenekleri ve ahlaki durumları itibariyle göreve devamları 
sakıncalı görülenler, 

- Uzun süreli durdurma cezası alanlar, 
-Müfettiş raporu ile görevlerinde kalmaları sakıncalı görülenler, hizmet sürelerine 

bakılmaksızın Emniyet Teşkilatının diğer kadrolarına derhal nakledilirler.^ 
Cevap 7.- TBMM Koruma Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 

21 inci maddesi uyarınca; "TBMM Başkanlığına tahsis edilen emniyet personelinin hizmet 
süresi, altı yıldır. Gerekli görülen hallerde bu süre TBMM Başkanı tarafından, uygun 
görülerek bir müddet daha uzatılabilir". 

TBMM'nin tüm bina ve tesislerinde kesintisiz güvenlik hizmeti sağlanması amacıyla 
personel, görev yerinin özelliğine ve önemine göre 12/24 (12 saat görev, 24 saat istirahat, bu 
personele ayrıca hafta izni verilmez), (12 saat görev, 12 saat istirahat, bu personele haftada 1 
gün hafta izni verilir), 14/34 (14 saat görev, 34 saat istirahat, bu personel sürekli gece çalışır, 
kendilerine ayrıca hafta izni verilmez), 24/24 (24 saat görev, 24 saat istirahat, bu personele 
hafta izni verilmez) sistemine göre çalışmaktadır. 

Bu bağlamda, Merkezde, personelin %49'u 12/12. %40'ı 12/24, %1'i 14/34 ve %6'sı 
24/24 sistemine göre görev yapmaktadır. 

Milli Saraylar koruma Şube Müdürlüğü personeli de benzer şekilde, hizmet yerinin 
özelliğine göre görevlendirmektedir. 

Cevap 8.- a)Koruma Müdürlüğü personeline sağlanan haklar ve yararlanılamayan 
haklar: 

TBMM Koruma Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 18 inci 
maddesine göre; "TBMM Başkanlığına tahsis edilen polis kuvvetinde görevli personelin 
aylık ve ödenekleri ile diğer mali, sosyal hak ve yardımları Emniyet Genel Müdürlüğünce 
ödenir. Ancak bu personele, TBMM İdari Teşkilatında Genel İdari Hizmetleri Sınıfına 
mensup aynı kadro dereceli bir personele ödenen "Fazla Çalışma Ücreti" ;ye "Özel Hizmet 
Tazminatı" bu husustaki TBMM Başkanlık Divanı Kararları ve Yönetmelik hükümleri 
çerçevesinde; 
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(1)- Kendilerine Emniyet Genel Müdürlüğünce '"Özel Hizmet tazminatı" ve "Fazla 
Çalışma Ücreti" ödenenlere, TBMM'ce aynı ad altında yapılan ödemelerden az ise aradaki 
fark kadar, 

(2)- Bu ad altında herhangi bir ödeme yapılmayanlara ise, yukarıda ifade edilen emsal 
uygulama suretiyle tespit edilecek miktarda ödeme yapılır. Bu personel ayrıca (Bakmakla 
yükümlü oldukları kimseler dahil) "TBMM Memurları, Eşleri ve Bakmakla Yükümlü 
Oldukları Ana ve Babalan Tedavi Yardımı ve Memurların Cenaze Giderleri Yönetmeliği" 
hükümlerine göre tedavi yardımı ve sağlık hizmetlerinden faydalandırılır" şeklinde 
düzenlenmiştir. Bu kapsamda, Koruma Müdürlüğü personeli yukarıda belirtilen haklardan 
yararlandırılmaktadır. 

TBMM personeline sağlanan yıllık iki kez ödenen "Giyecek Yardımı"ndan, Koruma 
Müdürlüğü personeli sadece bir kez yararlanmaktadır. TBMM personeline sağlanan 
"Yiyecek Yardımı"ndan ise Koruma Müdürlüğü personeli yararlandırılmamaktadır. 

Bu hak ve yardımlar, yukarıda anılan Yönetmelik, TBMM Başkanlık Divanı Kararları 
ve Bütçe Kanunlarına konulan özel hükümlere dayanarak sağlanmaktadır. 

b)Saglanan ek mali haklar: TBMM personeline ödenen "Fazla Çalışma Ücreti'" ve 
"özel Hizmet Tazminatı" kapsamında, Koruma Müdürlüğü personeline rütbelerine göre 
TBMM İdari teşkilatındaki emsallerine uygun şekilde Emniyet Teşkilatında bu adlar altında 
aldıkları ücret ile TBMM'ce yapılan ödeme arasındaki fark kadar TBMM Başkanlığı 
Bütçesinden ödeme yapılmaktadır.' 

Personele rütbelerine göre ortalama aşağıda belirtilen miktarlarda ek ödeme 
yapılmaktadır. 

Koruma Müdürüne: 158.000.000T1. 
Koruma Müdür Yardımcısına: 246.000.000T1. 
Şube Müdürlerine: 266.000.000T1. 
Şube Müdür Yardımcılarına: 286.000.000T1. 
Emniyet Amirlerine: 175.000.000T1. . 
Başkomiserlere: 205.000.000T1. 
Komiserlere: 165.000.000TL 
Komiser Yardımcılarına: 165.000.000T1. 
Polis Memurlarına: 170.000.000T1. 

Ayrıca, TBMM Lojman Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, Koruma Müdürlüğü 
personelinden sadece Koruma Müdürü, kampus dahilindeki personel lojmanlarında 
oturmaktadır. Koruma Müdürü dışında personel TBMM lojmanlarından 
yararlandırılmamaktadır. 

Cevap 9.- Koruma Müdürlüğüne bağlı olmaksızın TBMM'de TBMM Başkanlığına 
bağlı olmaksızın, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 20 /fnci maddesi doğrultusunda 
16.09.1995 tarihli Başbakanlık Olur'u ile çıkartılan "Koruma Hizmetleri Yönetmeliği" (Gizli 
olduğundan Resmi Gazetede yayımlanmamıştır) hükümleri gereğince haklarında koruma 
kararı alınan veya taleplerine bakılmaksızın kendiliğinden koruma altına alınacaklar arasında 
bulunan Milletvekillerine (TBMM eski başkanları, eski başbakanlar, Genelkurmay eski 
başkanları, İçişleri eski bakanları, Emniyet eski Genel Müdürleri vb.) İçişleri Bakanlığınca 
koruma amacıyla koruma personeli tahsis edilmektedir. Bu personel korudukları zevatın 
TBMM'ye geliş ve gidişlerinde kendilerine refakat etmekledir. Koruma kararlan yenilendikçe 
veya alman koruma kararları iptal edildikçe sayıları değişkenlik gösterdiğinden bu 

- 1 1 8 -



T.B.M.M. B ; 129 17. 9. 2001 O : 1 

şekilde tahsis edilen koruma görevlilerinin kesin sayısı bilinmemektedir. Öte yandan, 
Bakanlar Kurulu üyelerine Başbakanlık Koruma Müdürlüğünce tahsis edilen koruma 
görevlileri ve eskort amaçlı trafik görevlileri bulunmaktadır. 

Bunlar da Bakanlar Kurlu Üyelerinin TBMM'ye geliş ve gidişlerinde sayın Bakanlara 
refakat etmektedir. 

Ayrıca, asıl kadroları Emniyet Teşkilatında olmakla birlikte kurumundan izinli olarak 
geçici süreyle milletvekillerinin damşmanlık görevini yürütmekte olan emniyet personeli de 
bulunmaktadır. 

Cevap 10.- Koruma Müdürlüğü'nce; yeni göreve başlayanların tüm görev yerlerini 
tanımaları amacıyla 15 gün süreyle oryantasyon eğitimi verilmektedir. 

Ayrıca, önceden hazırlanan yıllık eğitim programı kapsamında, konusunda uzman 
akademisyenler ve rütbeli personelce, Genel Kurul Çalışmalarına ara verilmesini müteakip 
yaz aylarında, tüm personele; 

(1)- Halkla İlişkiler ve İnsan Hakları, 
(2)- TBMM Koruma Hizmetlerinin Özellikleri, 
(3)- Etkili İletişim-Kişi Tanımı-Vücut dili, 
(4)- Türkiye'deki Terör Faaliyetlerinin Genel Değerlendirilmesi, 
(5)- İntihar Saldırıları, Bubi Tuzakları ve Karşı Önlemler, 
(6)- İstihbarata Karşı Koyma, 
(7)- Önemli Tesislerin Korunması, 
(8)- Disiplin Mevzuatı, 

konularında hizmet içi eğitim verilmektedir. Ayrıca, yukarıda belirtilen konulara 
ilaveten başta "Önemli Kişi ve Tesis koruması" olmak üzere Koruma Müdürlüp personelini 
ilgilendiren konulara yönelik olarak Emniyet Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Meslek içi 
Eğitim" faaliyetlerine personelin katılımı sağlanmaktadır. 

Hizmetin istenilen düzeyde sürdürülmesini teminen, tüm görev yerleri için 
"TBMM Koruma Müdürlüğü Görev Yerleri Özel Talimatları" kitapçığı bastırılarak tüm 
personele imza karşılığı dağıtılmıştır. Yeni atanan her personele kitapçık verilmektedir. 
Cepte taşınabilecek boyutta olan kitapçıkta, her görev yeri için ayrıntılı görev talimatı ve 
yönlendirici genel davranış kuralları bulunmaktadır. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ ŞEM 

TBMM KORUMA MÜDÜRÜ 

ÖZEL KALEM 

KORUMA MÜDÜR YARDIMCISI 

TBMM TESİSLER KORUMA 
ŞUBE MÜDÜRÜ 

1 

§ 
I 

TBMM DEVLET BÜYÜKLERİNİ 
KORUMA ŞUBE MÜDÜRÜ 

iDARl BÜRO 
DESTEK BÜROSU r 

TBMM MİL 
Ş 

BAŞKANLIK KORUMA BÜROSU 

TESİSLERİ KORUMA BÜROSU 

TRAFİK HİZMETLERİ BÜROSU 

KORUMA BÜROSU İDARİ 

KULİSLER VE TÖREN HİZMETLERİ 
BÜROSU 

DOLMABAHÇE SARAYI 

HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU 
BEYLERBEYİ SARAYI 

KÛÇÛKSU KASRI 

AYNALIKAVAK KASRI 

MASLAK KASRI 

YILDESALE KOSKO 

FLORYA DENİZ KÖ 

IHLAMUR K 

FİLİZİ 

BEYK 

Daha önceki şemada bulunmamasına rağmen Yönetmelik Hükmü gereğince eklenmiştir. 
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1 4.Sn.Em.M0d. Geç.Gör.Kosova 

3 Komiser Yurtdışında 4 

3 Polis Memuru " 

1 Polis Memuru Ücretsiz İzinde 

1 Polis Memuru Geç.Gör.Doğu Tümör 

8 TOPUM 
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Ek: 3 

S.NO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

2 4 
25 

26 

2 7 

28 

2 9 

3 0 

31 

32 

3 3 

3 4 

35 

36 

3 7 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 
46 

4 7 
48 

4 9 

SİCİL NO 

34477 

55917 

62807 

62849 

W6&m 
108362 

74148 

102009 

85581 

85519 

99402 

128209 

93156 

35551 

35782 

39209 

129132 

108196 . 

123914 
65439 

122323 

122217 
38569 

46169 

54721 

52189 

108152 

48078 

61621 

113482 

104176 

$f$#?Ö# 
116758 

•&9*Ş ÎB$8? 

*%mm 
154767 
77435 

154335 

154349 

168263 

154579 

183034 
183059 

124922 

134234 

224155 

88295 

100905 

99888 

KfcfcUrAn M J W I « I J L W J C/v\efc«LE%> 
ADI SOYADI 

Şuayip D O Ğ A N Ç 

Halim DURAL 

Necip BERBER 

Ünal KURT 

ftmmmsmem. 
Tacottln ARIKAN 

Zekerlya K A R A D A Ğ 

Taner ÇAKAR 

İbrahim KURT 

Zekerlya Ç O B A N 

Alaaddin D Ö N M E Z 

Fahrettin ŞEN 

Atilla SEMERCİOĞLU 

Hayrettin BAKKALOĞLU 

H.Hüseyln D U R A N 
S.Turgut SAVCI 

Adnan YEŞİLAY # 

Orhan BAŞARAN 
Gölkap K E M A L O Ğ L U 

Sevim. T Ü N 

Zeki BEYKAL 

Sefa SARIKAYA 
Mustafa K U Y U M C U 

Idrls YILDIZ 

Yunus TAŞEL 

Yılmaz ERDEMİR 

Mehmet GÜLSER 

Hüseyin T Ü Z Ü N 

Asım KUMBAR 
Meftun SAKALLI 

Ahmet SERT 

mmmmmmm 
Gülçln DAYIOĞLU 

mmmmmmm mmmmmmmm 
Erdal ILDIZ 
Kamil SEZER 

Koray ASLAN 
Yıldıray A R S L A N 

Osman BAHADIR 

Kadir YIRTAR 

Şeref YILMAZ 

Tahsin ILDIZ 

İsmail AKYÜZ 

Bekir ÇAĞLAR 

Levent ALTUN 

Sebahattin O R U Ç 

Muhsin GÜNEŞ 

|Güngör A T A M A N 

RÜTBESİ 

Kor.Müd. 

Kor.M0d.Yrd. 

Kor.Şb.Md. 
Kor.Şb.Müd. 

v&m&m 
Kor.Şb.Müd. 

Kor.Şb.Müd. 

Emn.Amirl 

Emn.Amlri 

Emn.Amirl 

Emn.Amirl 

Emn.Amir! 

Emn.Amirl 

Başkomlser 

Başkomiser 

Başkomlser 

Başkomlser 

Başkomiser 

Başkomlser 

Başkomlser 

Başkomiser 

Başkomiser 

Başkomlser 

Başkomlser 
Başkomlser 

Başkomlser 
Başkomiser 

Başkomiser 

Başkomlser 

Komiser 

Komiser 

m&fâ&%& 
Komiser 

mmsm m$&mm 
Komiser 

Komiser 

Komiser 

Komiser 

Komiser 

Komiser 

Komiser 
Komiser 

Kom.Yrd. 

Kom.Yrd. 

Kom.Yrd. 

Polis Memuru 

Polis Memuru 

Polis Memuru 

GÖR.BAŞ.TAR. J 

05.02.1996 

15.07.1998 

12.08.1996 

07.08.1996 

mmmmwm 
30.03.1996 

05.08.1996 

15.08.1994 

20.04.1995 

18.08.1995 

15.09.1997 

02.07.1998 

16.08.1999 

22.07.1985 

02.06.1988 

30.01.1989 

08.01.1992 

19.10.1993 

11.11.1993 

18.08.1995 

02.01.1996 

26.03.1996 

29.07.1996 

16.09.1996 
16.09.1996 

26.08.1998 

15.09.1997 

27.05.1998 

04.06.1999 

18.09.1987 

17.09.1993 

t^&^ŞM^dğfJfiMft 
18.08.1995 

mmmmmmm mmmmtmm 26.03.1996 

29.08.1997 

15.09.1997 

26.08.1997 

05.09.1997 

24.06.1999 

03.08.1999 

. 25.12.1999 

15.08.2000 

16.12.1999 

31.01.2000 

24.08.1984 

09.01.1986 

28.04.1986 

H İZMET YILI 

05 YIL 03 A Y 

0 2 YIL 10 AY 

0 4 YIL 09 AY 

0 4 YIL 09 AY 

m&tö&Am 
05 YIL 02 AY 

0 4 YIL 09 AY 

06 YIL 09 AY 

0 6 YIL 01 A Y 

05 YIL 09 AY • 

0 3 YIL 08 A Y 

02 YIL 10 AY 

01 YIL 09 AY 

15 YIL 10 AY 

13 YIL 0 2 A Y 
12 YIL 03 AY 

0 9 YIL 0 4 A Y 

07 YIL 07 AY 

0 7 YIL 07 AY 

05 YIL 09 AY 

05 YIL 04 AY 
05 YIL 02 AY 

0 4 Y I L 10 A Y 

04 YIL 08 AY 

0 4 Y IL 08 A Y 

03 YIL 09 AY 

03 YIL 09 A Y 

03 YIL 00 AY 

01 YIL 11 AY 

13 YIL 08 AY 

0 7 YIL 08 AY 

*&($%ffîsir$'-îfâf$' 
05 YIL 09 A Y 

^Üfî^E^ö^.^^ 

mmmım 05 YIL 02 AY 

03 YIL 09 AY 

03 YIL 08 AY 
03 YIL 08 AY 

03 YIL 06 AY 
01 YIL 11 A Y 

01 YIL 09 AY 

01 YIL 05 AY 

06 YIL 11 A Y 

0 2 YIL 11 AY 

01 YIL 04 AY 

16 YIL 09 AY 

15 YIL 05 AY 
15 YIL 01 AY 
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5 0 
51 

5 2 

.53 

5 4 

55 

56 
5 7 
58 
5 9 

6 0 
61 

6 2 
6 3 

6 4 
65 
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6 7 
68 
69 

7 0 

71 
7 2 
7 3 
7 4 
75 
7 6 
7 7 
7 8 
7 9 

8 0 
81 
8 2 
83 
8 4 
85 
86 

87 
88 
89 
9 0 
91 

9 2 

9 3 
94 
95 
96 

9 7 
98 

9 9 

• 107448 
111850 

111913 

111954 

112142 
112225 

112324 
112430 
113059 
114748 
115865 

115894 
115931 

116003 
116027 
116110 

116129 
116170 

116172 

116212 
109700 
80705 

121694 
121712 
121748 
121766 

121777 
121781 
121906 
122066 
113407 
81152 
120115 
110360 
111336 
111507 

105654 
98226 
114595 
121277 
115941 
119765 

120437 

"•mm 
118155 
119422 
119450 
119520 
119707 
119759 

likan TOPALOĞLU 
Ayhan ILIKSU 

Ö.Faruk ERGÜR 

İbrahim DEMİR 

AH GÜL 
Ahmet G Ü M Ü Ş 

Doğan CEYRAN 
Tacettln ÇALIŞKAN 
Ahmet ÇİMŞİR 
Nuran ORHAN 
Necati ÇAKIR 

BekîrALTUN 
Yakup PEHLİVANLI 
Yılmaz YAVUZ 
Cengiz DEMİR 

Y.Abdullah AKTEKİN 
Ekrem ERSOY 

Ahmet ERGÜN «, 
Mehmet AYDIN 

Cuma İLGÜN 
Yusuf ÇABUK 
Fevzi YÜKSEL 
Yüksel ÖZYURT 
M.AIİ BORUK 
Adem AKTÜRK 
Gürhan AÇIKYILDIZ 
Isfendlyar BİLGİÇ 

Recal YILDIZ 

Mehmet KORSEN 
Mehmet AKKURT 
Faruk SERTADIM 
Erol TATLI 
Salim ÖZİNCE 
Mümin EREN 

Ahmet AYDIN 
N.Sabrl OKUROĞLU 

Şenol KULAÇ 

Yunus SAÇAK 
Ercan OSKAR 
Salim KESKİN 
Ahmet ARSLAN 
Ramazan CANSEVER 

İbrahim ŞENGÜN 

WMMxfâ$$$&l 
RüstemGÜR 

Asım YILDIZ 
İsmail HANÇER 
Gökhan PAŞALI 
Ramazan SARIKAYA 
Muammer ÇARDAK 

Polis Memuru 
Polis Memuru 

Polis Memuru 

Polis Memuru 

Polis Memuru 

Polis Memuru 
Polis Memuru 
Polis Memuru . 
Polis Memuru 
Polis Memuru 
Polis Memuru 
Polis Memuru 

Polis Memuru 
Polis Memuru 
Polis Memuru 
Polis Memuru 
Polis Memuru 

Polis Memuru 
Polis Memuru 

Polis Memuru 

Polis Memuru 
Polis Memuru 
Polis Memuru 
Polis Memuru 
Polis Memuru 
Polis Memuru 
Polis Memuru 
Polis Memuru 
Polis Memuru 
Polis Memuru 
Polis Memuru 
Polis Memuru 
Polis Memuru 
Polis Memuru 
Polis Memuru 
Polis Memuru 
Polis Memuru 

Polis Memuru 
Polis Memuru 
Polis Memuru 
Polis Memuru 
Polis Memuru 
Polis Memuru 

"E^Öİ^LSHI^ 
Polis Memuru 
Polis Memuru 
Polis Memuru 
Polis Memuru 
Polis Memuru 
Polis Memuru 

19.12.1986 
16.09.1937 

16.09.1987 

16.09.1987 

16.09.1987 
16.09.1987 

22.09.1987 
22.09.1987 
22.09.1987 
01.10.1987 
25.02.1988 

25.02.1988 
25.02.1988 
25.02.1988 

25.02.1988 
25.02.1988 
25.02.1988 
25.02.1988 

25.02.1988 
25.02.1988 
19.04.1988 
18.01.1989 
02.02.1989 
02.02.1989 
02.02.1989 
02.02.1989 
02.02.1989 
02.02.1989 

02.02.1989 
02.02.1989 
24.03.1989 
08.12.1989 . 
14.11.1989 
16.02.1990 
09.09.1991 
09.09.1991 

04.09.1991 
11.09.1991 
10.09.1991 
18.09.1991 
30.07.1992 

30.07.1992 
29.07.1992 

$ « 2 s i « R i ^ ? & « 
03.08.1992 
27.10.1992 
27.10.1992 
27.10.1992 
27.10.1992 
27.10.1992 

1 4 Y I L 0 5 A Y 
13 YIL 08 AY 

13 YIL 08 AY 

13 YIL 08 AY 

13 YIL 08 AY 

13 YIL 08 AY 
13 Y IL 08 AY 
13 YIL 08 AY 
13 YIL 08 AY 
13 YIL 07 AY 
13 YIL 03 AY 

13 YIL 03 AY 
13 YIL 03 AY 
13 YIL 03 AY 

13 YIL 03 AY 
13 YIL 03 AY 

13 YIL 03 AY 
13 YIL 03 AY 

13 YIL 03 AY 
13 YIL 03 AY 

13 YIL 01 AY 
12 YIL 04 AY 
12 YIL 03 AY 
12 YIL 03 AY 
12 YIL 03 AY 
12 YIL 03 AY 
12 YIL 03 AY 
12 YIL 03 AY 
12 YIL 03 AY 
12 YIL 03 AY 
12 YIL 02 AY 
1 1 Y I L 0 6 A Y 
11 YIL 06 AY 
11 YIL 03 AY 
1 0 Y I L 0 9 A Y 
1 0 Y I L 0 9 A Y 
09 YIL 09 AY 

09 YIL 08 AY 
09 YIL 08 AY 
09 YIL 08 AY 
08 YIL 10 AY 
08 YIL 10 AY 
08 YIL 10 AY 

mmmssm 
08 YIL 09 AY 
08 YIL 07 AY 
08 YIL 07 AY 
08 YIL 07 AY 
08 YIL 07 AY 
08 YIL 07 AY 
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100 
101 

102 

103 
1 0 4 . 

105 
106 

107 
108 
109 

110 

111 
112 
113 

114 
115 
116 
117 
116 

119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 

127 
128 
129 
130 
131 

132 
133 
134 
135 

136 

137 
138 
139 
140 

141 
142 

143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 

• 119778 
119814 
119832 

119835 

123587 
123614 

"•î&8S388Şâf 
123736 
123749 
123752 

123821 
123859 
123865 

124074 
124200 
124286 
124688 
124863 
125007 

128832 
131408 • 

122108 
118155 
133045 
84295 
78869 
111632 
135070 

167825 
167844 
167848 
167859 
167861 
167868 
167870 
167875 

167884 

167897 
167913 
167915 
167933 
167957 
167978 
167986 
167998 
168005 
168016 
168028 
168032 

168057 

Kadir ÖZER 

Yaşar ERDEN 
Haydar YENİ 

Mehmet OK 

Ruhi ARSLAN 

GünerARSLAN 

ffli@mmm&w& 
Ayhan DARÇIN 
Hasan EFE 

Ali NİZAM 
Cumall DEMİR 

Ekrem GÜLAÇTI 
Günhan YÜCE 
AH KARAGÜZEL 
Salman ÜMİT 

Rahmi ÇALIŞKAN 
M.Yetlş YILDIZ 

Ercüment KOLDEMİR 
S.NIzam ASLAN 

O.Gazi GÖRGÜLÜ 
Nestp KÜÇÜK 
Serpil ERDEN 
Alaaddln UZUN 
Ali TÜFEK 
Kadir DEMİR 
Yaşar AKÇAYIR 
Yaşar KARADİKEN 
Kurtuluş GÜRBÜZTÜRK 
Yalçın BÜYÜKYILDIZ 
Yüksel KILIÇ 

Murat SEÇİLMİŞ 
Idris YILDIZ 
Halil ŞİRİN 

Nihat D U R S U N 
Hakan KARABÖRKLÜ 

İbrahim BALLIK 

Duran KARABUĞAŞ 

Hüseyin İMRAK 
Eyüp ŞAFAK 
Ahmet İLHAN 
M.Reşat YALÇINTAŞ 
Ömer GÜRSOY 
Ertuğrül ATA 

Hamlt COŞKUN 
Kemal D U M A N ' 
Fahri YILDIRIM 
Bahri DOĞAN 
Hakan ÇELİK 
Nesir SÖYLER 
Asım ÖZGÜR 

Polis Memuru 
Polis Memuru 
Polis Memuru 

Polis Memuru 
Polis Memuru 

Polis Memuru 

'f£ffi%&fâi$!l$ti 
Polis Memuru 
Polis Memuru 

Polis Memuru 
Polis Memuru 
Polis Memuru 
Polis Memuru 

Polis Memuru 
Polis Memuru 
Polis Memuru 
Polis Memuru 
Polis Memuru 

Polis Memuru 

Polis Memuru 
Polis Memuru 
Polis Memuru 
Polis Memuru 
Polls'Memuru 
Polis Memuru 
Polis Memuru 
Polis Memuru 
Polis Memuru 
Polis Memuru 
Polis Memuru 

Polis Memuru 
Polis Memuru 
Polis Memuru 

Polis Memuru 
Polis Memuru 
Polis Memuru 

Polis Memuru 
Polis Memuru 
Polis Memuru 
Polis Memuru 

Polis Memuru 
Polis Memuru 
Polis Memuru 
Polis Memuru 
Polis Memuru 
Polis Memuru 
Polis Memuru 
Polis Memuru 

Polis Memuru 
Polis Memuru 

27.10.1992 
.27.10.1992 
27.10.1992 

27.10.1992 
27.10.1992 . 
27.10.1992 

•m8mmtöa&m& 
27.10.1992 
27.10.1992 
27.10.1992 

27.10.1992 . 
27.10.1992 
27.10.1992 

27.10.1992 
27.10.1992 
27.10.1992 
27.10.1992 
27.10.1992 
27.10.1992 

02.11.1992 
09.12.1992 

16.02.1993 
21.09.1993 
05.10.1993 
17.09.1993 
12.10.1993 
05.10.1993 
05.10.1993 

11.07.1994 
11.07.1994 
11.07.1994 

11.07.1994 
11.07.1994 
11.07.1994 
11.07.1994 

11.07.1994 
11.07.1994 
11.07.1994 
11.07.1994 
11.07.1994 
11.07.1994 
11.07.1994 
11.07.1994 
11.07.1994 

11.07.1994 
11.07.1994 
11.07.1994 
11.07.1994 
11.07.1994 
11.07.1994 

0 8 YIL 0 7 AY 
08 YIL 07 AY 
08 YIL 07 AY 

08 YIL 07 AY 
08 YIL 07 AY 
08 YIL 07 AY 

0 8 YIL 07 AY 
08 YIL 07 AY 
08 YIL 07 AY 

08 YIL 07 AY 
08 YIL 07 AY 

08 YIL 07 AY 

08 YIL 07 AY 
OB YIL 07 AY 

08 YIL 07 AY 
08 YIL 07 AY 
08 YIL 07 AY 
08 YIL 07 AY 
08 YIL 07 AY 

08 YIL 06 AY 
08 YIL 05 AY 
08 YIL 03 AY 
07 YIL 08 AY 
07 YIL 08 AY 
07 YIL 08 AY 
07 YIL 07 AY 
07 YIL 07 AY 
07 YIL 07 AY 
06 YIL 10 AY 
06 YIL 10 AY 
08 YIL 10 AY 

06 YIL 10 AY 
06 YIL 10 AY 
06 YIL 10 AY 
06 YIL 10 AY 
06 YIL 10 AY 
06 YIL 10 AY 
06 YIL 10 AY 
06 YIL 10 AY 
06 YIL 10 AY 
06 YIL 10 AY 
06 YIL.10 AY 
06 YIL 10 AY 
06 YIL 10 AY 
06 YIL 10 AY 
06 YIL 10 AY 
06 YIL 10 AY 
06 YIL 10 AY 
06 YIL 10 AY 
06 YIL 10 AY 
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150 

151 

152 

153 

154 
155 

156 

157 
158 
159 

160 
161 

162 
163 

164 
165 
166 
167 
168 

169 
170 

171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 

179 
180 
181 

182 
183 
184 
185 

186 

ı 187 
188 
189 

190 

191 
192 
193 

194 
195 

196 
197 
198 

199 

168111 

168121 

60700 

86005 

91426 
104255 

104324 
132557 
139596 
139717 
153757 
156031 

156113 

156157 

78569 
135831 
150779 
151552 
155298 

15S569 
155763 

155807 
155934 
156146 

157369 
157573 

.!§S£l1Q# 
85430 
178130 
193897 
193898 
193942 
193951 
193955 
193966 
193985 

193988 
194014 
194018 
194042 

194044 
194059 
194068 
1940B2 
194085 
194093 
194103 

194111 
194121 

Erdoğan SARAÇLAR 
Mustafa GÜVEN 

Abdullah YILMAZ 

Musa ÇAKAR 

Nevzat KESKİN 
Tahlr UĞUZ 

Salih DEMİRBİLEK 

M.Nejat FİDAN 
Arif SEVİNÇ 
Kamil TUNA 
Daniyal AVŞAR 
OnurTÜRKEL 

AH ŞENER 

Hakan BULUT 

Osman UÇAR 
Osman YURDAKUL 
Celll GÜMÜŞ 
Hasan COŞAN « 
Bekir ÖZDEMİR 

Mustafa AKTEPE 

Ercan KARAKURT 
Paşa NAMALIR 
Bircan ÇOBAN 
Yaşar KUZU 

Cumhur DEMİR 
Mesut YILDIRIM 

P a ^ ^ İ L t ^ î M ^ l f İ » 
Adil KARATAŞ 
Bötül ORUÇ 

Mustafa DİKİCİ 

H.Hüseyln TURAN 
Süleyman YILDIZ 
A.Osman CİNGÖZ 
Uğur ŞEN 
Hasan DİRİCAN 
Erdoğan ARSLAN 

Suat CAN 
Zekal İŞAŞIR 
Göksel ALDEMİR 
Bülent ÇELİK 

Reşat KARAGÜL 
Engin KAPLAN 

Suat KISA 
Ahmet SARIOĞLU 
Sıtkı İZSÜREN 
Emin KOYUTÜRK 
Fahri TURAÇ 
Murat AYAZ 
Yılmaz CEBECİ 

194127 İHarun DURUSOY 

Polis Memuru 
Polis Memuru • 
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8.- Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, pasaport ve nüfus cüzdanı gibi belgelerde 
bulundurulacak fotoğrafla ilgili genelgeye ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Rüştü Kazım / 
Yücelen'in cevabı (7/4326) , 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan sayın Bülent Eceyit tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını talep ediyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 16.05.2001 

( Prof. Dr. Mehmet Bekaroğlu 
Rize Milletvekili 

İnsan Haklarım İnceleme Komisyonu Üyesi 

İnsan Haklan ihlali iddialarına her gün bir yenisi eklenmektedir. Başta Berlin 
Başkonsolosluğumuz olmak üzere bazı yurt dışı temsilciliklerimizde, başörtülü veya sakallı 
oldukları gerekçesiyle yurt dışında işçi olarak veya başka bir görev nedeniyle bulunan 
vatandaşlarımızın pasaport sürelerinin uzatılmadığı ve mağdur edildiği, aynı şekilde bazı 
Nüfiıs Müdürlükleri ve Evlenme Dairelerinde de nüfus ve evlenme cüzdanı çıkanlmasmda da 
zorluk, çıkanldığı iddia edilmektedir. 

Yetkililer, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklanmn bazı genelgelerinin gereği olarak bu 
uygulamalan yaptıklannı ifade etmektedirler, örneğin, Berlin Büyükelçiliği LMüsteşan 
Adnan Başağa imzasıyla, 18.04.2001tarih ve 591/957-61 sayılı yazıda ve Berlin Başkonsolosu 
M. Asım Temizgil'in 21 Şubat 2001 tarihinde bir vatandaşımıza yazdığı cevabi yazısında 
"Dışişleri Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafindan Başkonsolosluğumuza gönderilen 
genelgelerde, pasaport, nüfus cüzdanı gibi belgelerde; 

1- Erkeklerde başı açık tarikat veya dini görüş simgesi tarzında sakallı olmayan, 
2- Kadınlarda da baş kapatılacaksa aynı şekilde dini görüş simgesi tarzında olmayan, 

saç diplerinden itibaren ve bütün çehreyi gösterecek şekilde çekilmiş fotoğraflann bulunması7 

gerektiğini ifade etmekte ve yazısına başı yan açık bir bayan fotoğrafı da eklemektedir. Oysa 
içişleri Bakam Mustafa Kalemli'nin 27.10.1988 tarih ve 243493 sayılı genelgesinde ve 
önergeye eklenen fotoğrafla sadece yüz kısmının açıkta kalması kimlik ve pasaport için 
yeterli olduğu ifade edilmesine rağmen son yıllardaki uygulamalarda bayanların en az 
saçlannın bir kısmını gösterir fotoğraftan zorunlu hale getirilmektedir. -Aynı şekilde 
Konsolosluğa asılan resimlerde de bayanlann başlarının bir kısmının açık olması gerektiği 
vurgulanmaktadır. 

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Müsteşar Yardımcısı Ahmet Karabilgin 
imzasıyla 18.08.2000 tarih ve 193781 sayıyla tüm valiliklere ve Dışişleri Bakanlığına 
gönderilen bir yazıda da aynı şartlar sıralanmakta, aynca 14-15 Şubat 2000 tarihlerinde 
Berlin'de yapılan Başkonsoloslar toplantısında kabul edilen sonuç belgesinde de aynı şartların 
getirildiği ifade edilmektedir. 

Bu genelgelere, bir de yetkililerin yorumlan eklenince, yüzü tamamen açık ancak 
birçok başı örtülü bayan ve sakallı erkek vatandaşlarımızın pasaportlan uzatılmamış ve diğer 
resmi işlemleri yapılmamıştır. Bu uygulama yurt dışında çalışan vatandaşlarımızı rahatsız 
etmekte, devlete olan güvenini sarsmaktadır. • " » ! » . 

Bu nedenle; 
1- İlgili genelgelerde ve resmi yazılarda, pasaport ve diğer belgeler için: erkeklerde; 

tarikat veya "dini görüş simgesi tarzında sakallı olmayan" kadınlarda; "baş 
kapatılacaksa "dini görüş simgesi tarzında olmayan" saç diplerinden itibaren ve 
bütün çehreyi gösterecek şekilde çekilmiş fotoğraf şart koşulmasının gerekçesi 
nedir? Özellikle "saç dipleri" ifadesiyle ne kastedilmek istenmiştir? 
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2- Bir sakalın veya başörtüsünün, tarikat sakalı veya başörtüsü olduğu veya hangi 
tarikatın sakalı veya başörtüsü olduğu nasıl anlaşılmaktadır? Bir sakalın veya 
başörtüsünün herhangi bir dini görüşün, bir grubun simgesi olmasının, kişinin 
kimliğinin tespitine mani ne gibi bir engel söz konusudur? 

3- Ülkemizde, milyonlarca vatandaşımız dini inançları gereği sakal bırakıp, başlarını 
örttüklerine göre, bu genelge ve uygulamalar yürürlükte olduğu sürece, bu 
vatandaşlarımızın pasaport, nüfus cüzdanı gibi resmi belgelere sahip olmaları 
mümkün olmayacak mıdır? Bu durum açık bir hak ihlali değil midir? 

4- Konsolosluklara asılan ve ömek olarak gösterilen, saçların bir kısmını açıkta 
bırakan fotoğraflar neyin simgesidir? Vatandaşları belge almak için belli bir 
şekilde baş örtmeye ve sakal bırakmaya zorlamak bir baskı ve hak ihlali değil 
midir? Benzer uygulama ülkemizden başka bir Avrupa ülkesinde uygulanmakta 
mıdır? 

5- "Dini inançlarından dolayı hiçbir kimsenin kınanamayacağf' hem Anayasal hem 
de evrensel bir ilke olmasına rağmen, mevcut uygulamalarla vatandaşlarımız 
rencide ve mağdur edilmelerinin ülkemize, milli birlik ve beraberliğimize ne gibi 
bir yaran bulunmaktadır? 

6- Vatandaşların, yüz hatlarını açıkça ortaya çıkarıp, tanınmasını sağladıktan sonra, 
şu veya bu nedenle, şu veya bu inancın gereği olarak başını örtmesi, sakal 
bırakması devleti, özellikle Dışişleri ve İçişleri Bakanlıklarını niçin 
ilgilendirmektedir? Yoksa Resmi makamların vatandaşlara verdikleri kimliklerin, 
vatandaşın kimliğinin tespit edilmesi dışında başka bir işlevi mi bulunmaktadır? 
Bulunmaktaysa bu işlev nedir? 

7- Tüm kamu kurum ve kuruluşlanyla, resmi ve özel eğitim kurumlarının her 
kademesinde başörtüsü takmak ve sakal bırakmak yasaklandığı gibi şimdi de bu 
uygulama ile sıradan vatandaşların başlarını örtmeleri, sakal bırakmaları 
yasaklanmış olmaktadır. Bir vatandaşın, pasaport, nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı 
gibi resmi belge çıkartılırken başının açtırılıp sakalının kestirilmesi hangi laiklik 
ilkesi ve hukuk kuralıyla uyuşmaktadır? 

8- Resmi belgelere yapıştınlacak fotoğraflar konusunda Avrupa Birliği ülkelerinde 
uygulanan kriterlerin, ülkemizde de uygulanmasının ne gibi bir sakıncası 
bulunmaktadır? Dini sembol ve simge dayatmasının özel bir nedeni mi 
bulunmaktadır? Bulunmaktaysa bu özel neden nedir? 

9- Bu uygulama, dini değerlerin, simge ve sembollerin günlük hayatta da 
yasaklanması anlamına gelmemekte midir? Bu ve benzer uygulamaların 
sürdürülmesiyle dinin, dini değer ve sembollerin toplum hayatından tümüyle 
çıkarılması mı amaçlanmaktadır? 

10- Yasalarımızın, hatta Anayasamızın, altına imza attığımız uluslararası hukuka 
aykın olamayacağı hukuki bir zorunluluk iken, açık bir hak ihlali olan mevcut 
uygulamalann ve bu uygulamalara dayanarak teşkil eden genelge ve 
yönetmeliklerin değişmesi ve vatandaşlanmızın mağduriyetlerinin giderilmesi 
için bir çalışma yapılmakta mıdır? Bir çalışma yapılmıyor ise gerekçesi nedir ve 
ne zaman yapılacaktır? 
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T.c 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Emniyet Genel Müdürlüğü 

13.07.01*173673 
Sayı : B.05.1.EGM.0.12.04.01 
Konu: Yazılı Soru önergesi. 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) TBMM Başkanlığının 28.06.2001 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-/4553-11056/25788 
sayılı yazısı. 

b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 29.05.2001 gün ve B.02.0.KKG.0.12 
106-499/2586 sayılı yazısı. 

Rize Milletvekili Mehmet BEKAROĞLU tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve Sayın 
Başbakanımıza tevcih edilen, Başbakanımızca da kendileri adma koordinatörlüğümde cevaplandırılması 
istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkartılmıştır. 

Nüfus cüzdanlarında belirli bir yaştan sonra yer alması zorunlu olan fotoğraflara yönelik 
Bakanlığımın 26.05.1976 tarih ve 4838 sayılı Genelgesi ekinde gönderilen talimatın 15.maddesinde; " 
Nüfus cüzdanlarına yapıştınlacak fotoğrafların önden başı açık, devrim ilkelerine uygun sivil giysiler 
içinde çekilmiş olması gereklidir. Kadınların alın ve yüzleri tamamen açık olmak şartıyla; başörtülü 
resimlerinde kabul edileceği" belirtilmekte ve Nüfus Müdürlüklerince uygulama bu şekilde 
sürdürülmektedir. 

Bununla birlikte, Evlendirme Yönetmeliğinin evlenme dosyasında bulunacak belgelerle ilgili 5/20 
maddelerinde de" verilecek dörder adet fotoğrafın inkılap kanunlarına uygun kıyafet içerisinde başı açık, 
cepheden ve başm yüz ile alın kısımlarım tamamen gösterir şekilde çektirilmiş olması gerekir. Kadınların, 
yüz ve ahn kısımlan açık olmak kaydıyla başörtüyle çekilmiş fotograflan kabul edilebilir." hükmü 
bulunmaktadır. 

Aynca,yine Bakanlığımca " Pasaportlarda bulunacak fotoğraflara ilişkin" yapılan ve Dışişleri 
Bakanlığına da gönderilen 22.04.1983 tarih ve 96639 sayılı Genelge ile; 

a) Fotoğrafların, son durumu tespit eden, cepheden çekilmiş, şapkasız ve güneş gözlüksüz 
olacağı, 

b) Kadrolar için çehrenin tam olarak görülmesine mani olmayacak şekilde, başm saç diplerinden 
itibaren bir örtü ile bağlanmış olarak çekilmiş olan fotoğrafların da kabul edileceği, 

c) Sahibine benzemeyen, eskiden çekilmiş, alamünit (renkleri birbirine karışmış ve solmuş), 
çarşaflı,peçeli olan ve yüz hatlan tanınmayacak şekilde saç ve sakallan birbirine karışmış 
fotoğrafların kabul edilmeyeceği, 

d) Vatandaşlarımızın Devrim Kanunlarına aylan olan kıyafetlerle çekilmiş fotoğraflarının 
pasaport işlemlerinde kabul edilmeyeceği bildirilmiştir. 

Konuya ilişkin en son 18.08.2000 tarihinde ve 193781 sayı ile yapılan ve Dışişleri 
Bakanlığına da gönderilen Genelge ile; pasaport müracaatlarında istenilen fotoğraflara ilişkin 
uygulamanın yukarıda anılan Genelgedeki hususlar çerçevesinde yerine getirilmesi uygun 
görülmüştür. 

önergede bahsedilen uygulamaya yönelik bilgi bulunmamakla birlikte, Dışişleri Bakanlığı 
tarafından Bakanlığımdan alman uygulamada kabul edilebilir sakal bırakma ve baş örtüsü 
bağlama şekillerine örnek fotoğrafların (ek'te sunulmuştur) dış temsilciliklerimize gönderildiği 
belirtilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Rüştü Kazım YÜÇZELEN 
İçişleri Ba 
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9.- İstanbul Milletvekili Azmi Ateş'in, YÖK'ün Fatih Üniversitesi hakkındaki karaına ilişkin 
sorusu ve Millî Eğitim Bakın Metin Bostancıoğlu'nun cevabı (7/4339) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞTNA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakam Sayın Metin BOSTANCIOĞLU tarafından 
yazdı olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi arz ederim. 

Saygüanmla.21.05.2001 

Dr. Azmi ATEŞ 
İstanbul Milletvekili 

SORULAR 

1- YÖK'ün Fatih Üniversitesinden istediği hususların başında gelen "kurucu vakfın 
mallarım, üniversite tüzel kişiliğine devri" konusunu gerçekleştiren vakıf 
üniversiteleri hangileridir? 

•2- Fatih Üniversitesi'nin kurucu vakfı, YÖK'ün istediği "tahsis" işlemini yasalara uygun 
bir biçimde gerçekleştirmiştir. Buna rağmen, niçin ısrarla "devir" talebinde 
bulunulmaktadır? Hukuken "tahsis" ile "devir" farkh değil midir? Bu tür 
üniversitelerin kurucu vakıflarından yasanın istediği, "mal tahsisi" midir, yoksa "mal 
devri" midir? 

3- YÖK'ün, Fatih Üniversitesi'nin bazı mensuplarına isnat ettiği suçlamalar ve ortaya 
attığı iddialarla ilgili olarak, şimdiye kadar yajgı tarafından verilen bir karar veya 
hukuki bir süreç sonucu verilmiş bir ceza var mıdır? 

4- YÖK, Fatih Üniversitesi'nin son iki yılda önerdiği rektör adaylarım niçin 
atamamıştır? YÖK'ün Vakıf Üniversiteleri'nin rektörlerini atama hususundaki yetki 
ve sorumlulukları nelerdir? 

5- YÖK'ün on dört (14) gün arayla Fatih Üniversitesi hakkında, 25-26 Ocak 1999 
tarihinde yapılan tek bir denetlemeyle ilgili olarak, verdiği iki ayrı rapor söz 
konusudur. Bu raporlar basma da yansımış ve raporlarda taban tabana" zıt hususların 
yer aldığı kamuoyu tarafından da görülmüştür. Tamamen müspet konulan ihtiva eden 
ilk rapordan 14 gün sonra, her şeyi olumsuz gösteren sahte bir rapor düzenleyen 
görevliler hakkında her hangi bir işlem yapılmış mıdır? 
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T.C. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.08.0.APK.0.03.05.00-03/1 %SS 4 /7-/2001 
KONU : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M Başkanlığının 30.05.2001 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-10704-7/4339-
10560/24746 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Saym Azmi ATEŞ'in, "YÖK'ün Fatih Üniversitesi hakkındaki 
kararma ilişkin" yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

2547 sayılı Kanuna, 2880 sayılı Kanun ile eklenen ek-3. maddesinin (a) fıkrasında 
"Kurulacak yükseköğretim kurumunun bina, araç, gereç ve diğer maddi yapıları, 
malzemelerinin hazır bulunduğu veya bunların sağlanması için yeteri kadar meblağın tahsis 
edildiğini gösterir belge"nin; yine Vakıf Yükseköğretim Kurumlan Yönetmeliğinin 
"Başvuruda Aranacak Belgeler" başlıklı 8. maddesinin (d) fıkrasında "Bina, araç, gereç, ve 
diğer eğitim-öğretim tesis ve malzemelerinin hazır bulunduğu, hazır olmayanların sağlanması 
için yeteri kadar kaynağm tahsis edildiğini kanıtlayan belgelerin" başvuru dosyasında 
bulunacağı hüküm altına alınmıştır. 

Bu hükümler uyarınca; 

1. Kurucu vakıflar tarafından kurulacak üniversiteye devri hususunda verilen 
taahhütlerin yerine getirilip getirilmediği konusu Yükseköğretim Kurulunca titizlikle takip 
edilmekte ve hem kurucu vakıflar hem de üniversite rektörlükleri bu konuda uyarılmaktadır. 

Kurucu vakıflar tarafından vakıf üniversitelerine devir tahsisi taahhüt edilen 
taşınmazlara ilişkin bilgiler ekte sunulmuştur. 

2. Yükseköğretim Denetleme Kurulunca yapılan incelemede; Türkiye Sağlık ve 
Tedavi Vakfınca Fatih Üniversitesi kurulması amacıyla Yükseköğretim Kuruluna yapılan 
başvuru dosyasında üniversiteye devir ve tahsis edileceği taahhüt edilen taşınmazların kurucu 
vakıf olan Türkiye Sağlık ve Tedavi Vakfı dışındaki üçüncü kişiler tarafından kurulacak 
üniversiteye devri taahhüt edilen taşınmazların daha sonra bu taahhütleri verenlerin bir 
çoğunun taahhütlerinden vazgeçtikleri, bir kısım taşınmazın ise vakıf tarafından kendi üzerine 
alınarak üniversiteye devredilmediği, kurucu vakıf tarafından üniversiteye devri taahhüt 
edilen iki binanın üzerinde ise tedbir kararı olması nedeniyle hukuken üniversiteye 
devredilmesinin mümkün olmadığı anlaşılmıştır. 

3. Fatih Üniversitesi Ankara Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Bilimleri Yüksekokuluna 
kız öğrencilerin türban ile devam etmelerine ve Çiftlik Caddesindeki Fatih Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Dekanlık Binası ile Çankaya Tıp Merkezinde bir kısım personelin türbanla görev 
•yapmalarına göz yumulduğu iddiasıyla Yükseköğretim Denetleme Kurulunca yapılan 
soruşturma sonucu düzenlenen raporda; Fatih Üniversitesi Rektör Vekili ProfDr. Fahrettin 
GÜCÎN, Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Uğur DİLMEN, Ankara Meslek 
Yüksekokulu Müdürü Doç.Dr. Ali Fuat BÎLKAN, Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu 
Müdürü Doç.Dr. Osman ÖZCAN ile önceki Müdürü Doç.Dr. Yaşar 
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T.C. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYT : B.08.0.APK.0.03.05.00-03/ , / o n m 
KONU : Soru Önergesi ' / 2 0 0 1 

KARAASLAN hakkında Yükseköğretim Kurumlan Yönetici öğretim Elemanı ve Memurları 
Disiplin Yönetmeliğinin 7/c maddesi uyarınca Yönetim Görevinden Ayırma Cezası ile 
r / n v î n m T a ! " ! tel,Cİİf e d ^ oluP> s ö z k°™»> teklif Yüksek Disiplin Kurulunun 1 o/O J / 2 0 0 1 tarihli toplantısında görüşülerek uygun bulunmuştur. 

. r A \ Va»w ™ f k ö § r e t i m Kurumlan Yönetmeliğinin "Yöneticilerin Atanmam" başhklı 
v - ; ; j r i « f V V ^ l f ^ n ı v e r s ı : e l e r i veya Yüksek Teknoloji Enstitüsü yöneticileri olan rektörler 
Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü alındıktan sonra mütevelli heyet tarafından atanır " 
hükmünü amirdir. Bu hüküm uyarınca Fatih Üniversitesi Rektörlüğüne Yükseköğretim 
Kumlunun olumlu görüşü alınmaksızın ve 2547 sayılı Kanunun 4. ve 5. maddelerinde yer 
a an amaç ve ilkeleri benimsediği yolunda ciddi tereddütler bulunan bir kişinin rektör vekili 
olarak atanması uygun bulunmamıştır. 

S. Yükseköğretim Denetleme Kurulunca Fatih Üniversitesi Rektörlüğünde birisi 1999 
yüıüenel Denetimi, diğeri de 2547 sayıl, Kanunun ek 18. maddesine göre verilen Devlet 
yardım, talebine ilişkin olmak üzere iki ayr, rapor düzenlenmiş olup, bu raporlar farklı 
Konular ihtiva eden ve genelde içerik olarak birbirleriyle çelişkili olmayan raporlardır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

JOSTÂNCIOĞLU 
Millî Eğitim Bakanı 

ATILIM ÜNİVERSİTESİ 

Kurucu vakıf ve bağış yoluyla devredilen ya da üniversite gelirleri ile elde edilen 
demirbaşlara ait üste 16.03.2001 tarihli yazı ekinde gönderilmiş, üniversitenin kuruluşu 
aşamasında kuruluş için kurucu vakıf tarafindan tahsis edileceği taahhüt edilen 
gayrimenkullerin tahsis işlemlerine başlanıldığı belirtilerek, Nisan 2001 tarihine kadar 
işlemlerin tamamlanacağı ve bilgi verileceği ifade edilmiştir, 

BAHCESEHİR ÜNİVERSİTESt 

Kurucu vakıf tarafindan devredilen ve üniversitenin tüzel kişilik kazanmasını 
müteakip kendi gelirleri ile elde edilen menkullerin listesi 12.03.2001 tarihli yazı ile 
gönderilmiş, üniversitenin kullanımına devredilen gayrimenkule ilişkin olarak da Uğur 
Dershaneleri Yönetim Kurulunca alınan 15.02.1998 tarihli kararının 1 fotokopisi .yazı ekinde 
gönderilmiş.(13.950 m2 alan üzerine kurulu 3 katlı bir binanın 15 yıllık kullanım haddemin 
devredilmesine dair bir karar) 

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 

Üniversitenin menkullerinin demirbaş numaralarını içeren listeler ve malik ve irtifak 
hakkı sahibi olduğu listelerin 02.03.2001 tarihli yazı ekinde gönderilmiş ancak 
üniversitelerinin kuruluşu aşamasında kurucu vakıfça üniversiteye devredileceği taahhüt 
edilen menkul ve gayrimenkullerin bulunmadığı, sadece kurucu vakıf başkanına ait olan 
eğitim ve sağlıkla ilgili tesislerden üniversite kampusu tamamlanana kadar yararlanma hakkı 
verildiği (geçici kullanım) belirtilmiş. 

Sonuç olarak, üniversiteye ait gayrimenkul bulunmamaktadır. 
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BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 

12.03.2001 tarihli yazıda; kurucu vakıfları tarafından kuruluş sırasında devredilen 
gayrimenkulun bulunmadığı, kuruluş işlemleri yapılırken devredilen demirbaşların listesinin 
ekte sunulduğu, Büyükçekmece tapu siciline kayıtlı 1600 m2 kapalı alan olan 12 katlı eğitim 
binasının kampus alanı yapılıncaya kadar karasız olarak tesis edildiği, (belge yok) bu binaya 
ek olarak 1400 kişilik ek bina tahsis edildiği, (belge yok) kuruluş aşamasında üniversiteye 
devredileceği taahhüt edilen 2215 m2 Ük binanın üniversiteye devredildiği (tapuda 720S m2 
lik arsanın 540/7600 lük bölümünün sahibi Beykent Üniversitesi) kampus alanı için tzmit 
Kocaeli'nde 4 hektar 3450 m2, 3 hektar 800 m2 lik 84 dönüm arazi alındığı (tapusu var 
üniversite -adına) .tüzel .kişilik .kazandıktan sonra üniversite gelirleri ile alman demirbaş 
listesinin ekte gönderildiği bildirilmiştir. 

UFUK ÜNİVERSİTESİ 

12.03.2001 tarihli yazıda; kurucu vakıfça üniversiteye devredilmesi kararlaştırılan 
menkul ve gayrimenkulleri satın alanın veya bağış yoluyla kabul edilen menkul ve 
gayrimenkuUere ait belgelerin ekte sunulduğu, inşaatı bitmeyen gayrimenkuller ile Milli 

Emlak Genel Müdürlüğünce vakfa tahsis edilen gayrimenkullerin mevzuat işlemlerinin 
devam ettiği, diğer gayrimenkullerin ise imar çalışmalarının sürdüğü*bildirilmiş (bu konuda 
ekte kuruluş sırasında vakıfça Yükseköğretim Kuruluna sunulan yönetim kurulu karan var) 

IŞIK ÜNİVERSİTESİ 

Üniversitenin kuruluş işlemleri yapılırken kurucu vakıf tarafından üniversiteye 
devredilen gayrimenkuller ile üniversitenin tüzel kişilik kazanmasını müteakip üniversite 
gelirleri ile elde edilen menkullerin demirbaş numaralarım gösteren listeler 14.05.2001 tarihli 
yazı ekinde Kurulumuza gönderilmiştir. 

ÇA& ÜNİVERSİTESİ 

Kurucu vakıf tarafından üniversiteye devredilen gayrimenkul ve üniversite gelirleri ile 
elde edilen gayrimenkullerin parsel ve yüzölçümlerini belirten liste ile demirbaş listesi 
13.03.2001 tarihli yazı ekinde gönderilmiş, menkullerin demirbaşları numaralandırma 
aşamasında olduğu belirtilerek bilahare gönderileceği bildirilmiştir. 

HA^ÇÜNryERSfrTEŞJ 

Kurucu vakıf tarafından devredilen menkuller ile üniversite gelirleri ile elde .edilen 
menkullerin demirbaş numaraların gösterir liste 12.03..2001 tarihli yazı ekinde gönderilmiş' 
üniversitenin kuruluşu aşamasında kurucu vakıf tarafından devredileceği taahhüt edilen 
gayrimenkullerin devir işlemlerinin başlatıldığı, tamamlanabilmesi için dört haftalık bir 
zamana ihtiyaç duyulduğu belirtilerek, bu süre sonunda tüm işlemlerin eksiksiz olarak 
tamamlanıp bildirileceği ifade edilmiştir. 

FATİH ÜNİVERSİTESİ 

12.03.2001 tarihli yazıda; devredilmeye ilişkin yazının bayram öncesi ellerine geçtiği bu 
nedenle istenen bilgilerin tamamlanamadığı, bu durumun en kısa sürede telafi «" ı : ,—s; 

bildirilmiştir, 

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ 

Yetkililerle yapılan görüşmede kuruluş sırasında devredileceği gayrimenkullerin ayni 
nitelikte başka gayrimenkullerle değiştirilmesi teklif edilmiş .olup, konu Kurulumuzca 
incelenmektedir. 

OKAN ÜNJVERSİTESİ 

Menkul ve. gayrimenkullerin devredilmesine ilişkin bir cevap verilmemiştir. 

ÇANKAYA JbrirVERvSİTESİ 

Üniversiteye kurucu vakıf tarafından devredilen ve bağış yoluyla devredilen menkul 
ve gayrimenkuUere ait belgeler ve üniversitenin tüzel kişilik kazanmasından sonra üniversite 
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gelirleri ile elde edilen menkullere ait listeler 12.03.2001 tarihli yazı ekinde gönderilmiş 4 
katlı iç içe 3 bloktan oluşan okul binası ile iki katlı (zemin ve bodrum dahil dört katlı ) 
yönetim binası ve binaları çevreleyen okul bahçesi, hah futbol sahası ve otoparka ait intifa 
haklara ilişkin belge sunulmuş (1 tapu var. İlkokul, orta okul, lise ve sosyal tesislere ilişkin bir 
tapu belgesi var. Buranın sahibi An özel Eğitim ve öğretim Tesisleri Tic. Ve Sân.A.Ş. tapuda 
taşınmaz malın intifa haklarının kullanımının Çankaya Üniversitesinde olduğu belirtiliyor.) 

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 

Menkul ve gayrimenkullerin listesi 02.03.2001 tarihli yazı ekinde gönderilmiş. 
Gayrimenkullere ilişkin bir tapu belgesi mevcut değU.Hadımköy'de 8.000 m2 lik arsanın 
bağış yoluyla devredildiğinden 747 m2 lik binanın 10 yıllık intifa haklanın devredildiğinden 
I.105m2 lik kapalı spor salonu ile 1415 m2 lik oditoryum, kültür ve sanat etkinlikleri fuaye ve 
salonlarının intifa haklarının devredildiğinden bahsediliyor.devirlere ilişkin herhangi bir belge 
mevcut değü. 

ATILIM ÜNİVERSİTESİ 

A) Üniversiteye Devri ve Tahsisi Taahhüt Edilen Menkul ve Gaynmenkuller 

Anlım Vakfının 20.08.1996 tarihli kararında; Atılım Koleji Kampüsünde bulunan ve 
Vakfın kullanımına bırakılan tapuda okul binası olarak belirtilen bina ve içindeki eğitim 
amaçlı demirbaşları ile birlikte, Yükseköğretim Kurumu tüzel kişilik kazandığında 
yükseköğretim kurumuna devredileceği, 

Atılım Vakanın 12.04.1997 tarihli kararında; Atılım Vakfi tarafından satın alınan 
Gölbaşı İlçesi, İncele Köyü tapunun 1 ada, 1 parselinde kayıtlı bulunan 1724 nC'lik arazinin, 
Atılım Üniversitesinin tüzel kişilik kazanması halinde Üniversiteye devredileceği, 

Anlım Vakfimn 20.08.1996 tarihli kararında; Vakfa devri yapılmış olan, Anlım özel 
Eğitim Hizmetleri A.*5. ve Kiska Yapı Taahhüdü A_Ş*ne ait ortaklık paylarının, gelirleri, 
Yükseköğretim Kurumo tüzel kişilik kazanması halinde Yükseköğretim Kurumuna 
devredileceği* 

Kurulacak üniversitenin cari giderleri için (Pamukbank) Kiska Yapı Taahhüdü A.Ş. 
tarafından "Anlım Vakfınca kurulacak olan üniversitenin cari harcamalarında kullanılmak 
üzere verilen 20.000.000.000.-TL. tutarındaki kesin teminat mektubunun mevcut olduğu, 

Atılım Vakfinm 08.07.1997 tarihli kararında; kurulacak yükseköğretim kurumuna 
bağlı birimlerden her birinin Ok defa hizmete gireceği yıla ait her çeşit cari masraflarının 12 
aylık tutarmın %20'si olan 20.000.000.000.-TI/nin Kiska Yapı Taahhüdü A.Ş. tarafından 
karşılanması ve yükseköğretim kurumuna tahsis edilmesinin Vakıf Yönetim Kurulunca 
kabulüne ayrıca alınacak teminat mektubunun Yükseköğretim Kuruluna verilmesinin uygun 
olacağının kararlaştırıldığı, 

B) Kullanımına Tabeis Edilen 

Kurulacak olan Atılım Üniversitesinin bir kampus içinde eğitim faaliyetlerini 
sürdürebilmesi için gerekti projelendirme çalışmalarına başlandığı. Üniversitenin tüzel kişilik 
kazanmasını takiben kampus binası inşaatına başlanacağı ve bitirilmesi ile birlikte 
Üniversitenin kullanımına tahsis edileceği, 

Atılım Vakfinm 11.04.1997 tarihli kararında; 1500 m2 kapalı alana sahip spor 
salonunun, Üniversitenin tüzel kişilik kazanması halinde, Üniversitenin kullanımına tahsis 
edileceği, 

Gölbaşı İlçesi, Incek Köyü tapuya 1 ada, 1 parsel nosu ile kayıtlı olan ve Atılım Özel 
Eğitim .Hizmetleri A.$'ne ah ve toplam 96.438 m2*lik arazinin 50.000 m2'lik bölümünün 
Üniversitenin tüzel kişiKk kazanması halinde gerekli binaların yapılması için Üniversitenin 
kullanımına tahsis edileceği, 
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BAHCESEHmtJT^rVERSİTESİ ! 

A) Üniversiteye Devri ve Tahsisi Taahhüt Edilen Menkul ve Gaynmenkuller 

-özel Uğur Dershaneleri Anonim Şirketi tarafından vakıflarına tahsis edilen ilgili 
şirketin aktifinde bulunan 289 ada, 4 parselde kayıtlı 13.950 m2 alan üzerinde kurulu 3 katlı 
binayı, 

- Söz konusu binada bulunan 48;081.308.148 TL'lik demirbaşlarının tamamının 
Üniversiteye devrini taahhüt ettiği, 

Kurutacak Yükseköğretim kurumunun bir yıllık her çeşit işletme ve diğer esri 
masraflarının en az %20'sini karşılamak üzere öztaş inşaat, İnşaat Malzemeleri A.Ş. 
tarafîndan alman Türkiye Emlak Bankası A.Ş.Yenişehir Şubesinin 56.857.2 lö.OOOTLTik 
teminat mektubunun bulunduğu, 

Bahçeşehir Uğur Eğitim Vakfinın merkezi Ankara'da bulunan öztaş İnşaat -İnşaat 
Malzemeleri Tic.A.Ş.'nin vabflannca kımılmasmn karar verilen Bahçeşehir Üniversitesihîn 
ilk yılına ilişkin bütçesinde vakıf tarafîndan karşılanacak olan 250.000 Amerikan Dolarının 
karşılanacağına ve adı geçen Üniversite fâaliyete geçtikten sonra gerçekleşecek cari 
harcamaların vakıflannca karşılanamayan kısmını karşılayacaklarına ilişkin taahhütlerini 
kabul ederek sağlanacak tüm desteklerin Üniversiteye aktarılmasını, 

FATİH ÜNİVERSİTESİ 

ÜNİVERSİTEYE DEVRİ TAAHHÜTEDİLEN GAYİMENKÜLLER: 

1-Ankara, Yenimahalle Orman Çiftliği Sultan Pınan mevkii 6017 ada.337 pafta, 9 
parselde bulunan Hastane Binası (392 m2) 

2- Ankara, Yenimahalle Orman Çiftliği Sultan Pınan mevkii 6017 ada,337 pafta, 43 
parselde bulunan Hastane Binası (899 m2) 

3- Ankara, Çankaya Güzeltepe, Dedekorkut mevkii 6438 ada, 284 pafta, 16 parselde 
kayıtlı Apartman Dairesi (1/8 hisse) 

4- Ankara, Çankaya Mamak, Hacıyazı mevkii, 3321 ada, 437 pafta, 7 parselde kayıtlı 
1040m2arsa 

5- Ankara, Çankaya Mamak, Hacryazı mevkii, 3321 ada, 437 pafta, 7 parselde kayıtlı 
4165 m2. arsa 

6- Ankara .Altındağ, Danişment, Kalaba mevkii 5975 ada, 265 pafta, 2 parselde kayıtlı 
400 öğrenci kapasiteli iki okul binası £790m2) 

7- İstanbul Büyükçekmece, Beylikdüzü mevkii 26 paftada kayıtlı Üniversite Eğitim 
Binası (2264 lm2) 

8- İstanbul Sanyer, 899 ada, 122 pafta, 54 parselde kayıtlı arsa (46944m2) 

9- Konya, Selçuklu Parsana mevkii 16418 ada, 4 parselde kayıtlı 18.000 m2 kullanım 
alanı olan Üniversite eğitim Binası(47097m2) 
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10- Edirne, İpsala Korücuköyü mevkiinde tapuya kayıtlı 70.000 dönüm arsa 

11- İstanbul Bakırköy İkitelli mevkiinde 65 pafta, 2666 parsel de kayıtlı 3:425.000m2. 

12- Anadolu Finans Kurumu Ulus Şubesindeki hesapta bulunan 54 532 00 000 Ura, 
FaısaJ Fmans Kurumu Ankara Başkent Şubesindeki hesapta bulunan 200 000 250 000 lira 
olmak üzere toplam 254.532.250.000 lira ' 

Türidye Sağlık ve Tedavi Vakfının 08.05.1996 tarihli yazısı üe; 

13- Ankara, Yenimahalle'de 26626m2 arazi 

14- İstanbul, Büyükçekmecede 144500m2 arsa üzerine inşaatı 1996 yılında bitecek 
500 öğrenci kapasiteli, 70.000m2 alanda 23 blok fakülte binaları, 3 erkek öğrenci yurdu, 2 kız 
öğrenci yurdu, 1500 kişilik konferans salonu, kütüphane, 4000 kişilik yemekhane,kapaİı spor 
salonu, lojmanlar, alışveriş merkezi, 400 kişilik otel 

15- İstanbul, Maltepe ilçesinde 4375 m2 arsa üzerine 22200m2 kapalı alanlı 5 blok 
eğitim birimleri, 500 öğrenci kapasiteli yurt, 1000 kişilik yemekhane, konferans salonu, 
misafir ve öğretmen lojmanı(inşaatı bitmiş) 

16- İstanbul, Kocamuştafâ Paşa da 200 yataklı Sağlık ve Rehabilitasyon Hastanesi 
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ ; 

A) Üniversiteye Devri ve Tahsisi Taahhüt Edilen Menkul ve Gayrimenkullar 

İstanbul Üniversitesinin mülkiyetinde olan İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk 
Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi binası üzerinde vakıflannca inşa edilen 2 ilave kat toplamı 
2000 m2 kullanım alam olan 60 yataklı hastane binasının intifa hakkının süresiz olarak 
kurulacak olan Haliç Üniversitesine devrini, 

-ŞişE Belediyesince Vakıflarına tahsis edilen İstanbul Üi Şişli İlçesi 2527 sayüı ada, 
3,4,5 sayüı parsellerdeki toplam 2100 m2 arsa üzerine vakıflannca yapılacak 200 yataklı 
hastane binasının Haliç Üniversitesine devrini, 

-Vakıflannca İstanbul İli Pendik İlçesi Kurtdoğmuş Köyü Seferusta Mevkii 1035 
parsel sayüı yerdeki 49 yıllığına kiralanan 50.000 m2 arsa üzerine kurulacak Haliç 
Üniversitesi Kampusunun yapünlması ve inşaatların tamamlanmasım.takiben Üniversiteye 
devrini* 

-Mülkiyetleri vakıflarına şartlı olarak bağışlanan İstanbul Beşiktaş 2. Bölge 
Hacıhalitbey Sok.2 Pafta 1250 Ada 17 saydı parsel üzerindeki binanın 6 nolu dakesinin, 
İstanbul Eminönü Kalender Mahallesi Bozhıca Sok. 165 pafta, 950 adai 1 nolu parsel 
üzerindeki binanın 3 nolu dairenin, Çanakkale Geliboyu, Bolayır Karakova mevkii 38 pafta 
7288 parselde bulunan 1710 tn2 ve 38 pafta 7289 parselde 1700 m2 arsanın üniversiteye 
devrini, 

-60 yataklı hastanede mevcut yaklaşık 500.000.000.000 TL değerindeki araç gereç ve 
teçhizatın üniversiteye devrini taahhüt ettiği, 

-Vakıflar Bankası Şehremini Şubesinde mevcut 50.000.000.000 (EUimilyar) TL nakit 
kullanabilir, 50.000.000.000 (EUimilyar) TL kredi ile Demirbank Bayrampaşa Şubesinde 
mevcut 250.000.000.000 (Udyüzellimilyar) TL nakit ile 50.000.000.000 (Ellimilyar) TL 
kullanabilir kredinin Haliç Üniversitesinde kullanılmasını, 

- 20.000.000.000 (yirmimilyar)TL teminat mektubunun bulunduğu, 
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IŞIK ÜNİVERSİTESİ 

A) Üniversiteye Devri ve Tahsisi Taahhüt Edilen Menkul ve GayrımenküIIer 

1995 yılı için, cari gider toplamının %20'si üzerinde belirlenerek tahsis edilen 
20.000.000.000.-TL*nın Üniversite adına açılan bir hesaba bloke edildiği, 

B) Kullanımına Tahsis Edilen 

Ayazağa Kampüsünde DlJCısun İnşaat Programı çerçevesinde inşa edilen Ekim 1994'te 
inşaatı tamamlanacak 8000 m2 lik BüyOkdere Caddesine cepheli "binanın Merkez Binası 
olarak tahsis edilmesine; 

Bu bina ile gerekli araç, gereç ve diğer eğıtim-öğretim tesis ve malzemelerinin, 
birimlerin açılmaları taahhüt edilen tarihlerde hizmete hazır olacağını; nazır olmayanların 
sağlanması için .de yeteri .kadar bir meblağın tahsis edildiğim 'kanıtlayan belgelerin 
düzenlenmesine, 

' Vakfa ait işhanı kiralan toplamı 2.-500.000.000.-TL,- • 

Bir yıllık cari gider toplamının %20'sinin üzerinde tespit"cdüea; 1995 yılı.için 
TL.20.000.000.-, 1996 yılı için TL. 20.000.000.000.-, 1997 yılı için TL.30.000.000.000.- ve 
1998 yılı için TL.40.000.000.000.-ne, 1999 yılı için TL.70.000.000.000.-nakitin tahsisine, 

İSTANBUL BfcGİJMVERSÎrESİ : 

A) Üniversiteye Devri ve Tahsisi Taahhüt Edilen Menimi ve GayrımenküIIer 

-İstanbul Şişli Belediyesi sınırlan içerisinde 9081 Ada, 246 DY-11A Pafta, 14 nolu 
parselde kayıtlı gayrimenkulun intifa hakkı, 

-İstanbul, Çatalca Nakkaş Köyü, Taşhburun mevkii, 8 pafta, 2777 parselde kayıtlı . 
48430 m2 gayrimenkulun mülkiyeti, 

-Bazı vakıf kurucularının sahip olduğu bir şirkete ah bulunun Baltalimanmdaki 84 
milyar TL rayiç değerli binanın gayri kabul-i riicu olarak üniversiteye bağışlandığı, 

-Vakıf kumcularının sahip olduğu ve Üniversitenin İletişim Fakültesi tarafından hem 
araştırma, hem de diğer gelir getirici faaliyetlerde kullanılabilecek 30,5 milyar TL rayiç 
bedelli telekomimkasyon sisteminin, gayri kabO-i rücu olarak üniversiteye bağışlandığı, 

^Üniversitenin adına .daha .önce .nakit blokajın 40 milyar TL'dan 105 milyar TL'ya 
yükseltildiği. 
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İSTANBUL KCLTÖRÜNİVERStTESt : 

A) Üniversiteye Devri ve Tahsisi Taahhüt Edilen Menkul ve Gaynmenkuller. 

ûzakın inşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin Yenibosna 2. bölge Kuleli mevkiinde İS . 
pafta, 8114 parsel üzerinde bulunan B Blok adı ile anılan binalarının kurulacak üniversitenin 
hükmi şahsiyat H*»*»™»*" ve eğitime başlamasından itibaren 10 yıl süre ile gayri kabili rfieu 
kullanım haklanın verilmesi, 

-Eğitim Hizmetleri A.Ş.'nin, Esenyurt Belediyesi mücavir sahası içinde, 
Büyükçekmece flçesi 1-2 pafta 115 parsel ile 1 pafta 116 parselde bulunan toplam 88.000 m2 
tarlalarının üniversite kurmak şartı İle gayri kabili rücu olarak vakfa devredilmesi, 

-Ûzakın Ticaret A.Ş/nin 60.000 m2 inşaatın yapumasun taahhüt ettiği, Vakfa yapılan 
bu taahhütlerin ise Vakıfça bağı; kabul edilerek kurulacak üniversiteye devrinin taahhüt 
edildiği, 
MALTEPE ÜNİVERStrESt; 

A) Üniversiteye Devri ve Tahsisi Taahhüt Edilen Menkul ve Gayhmenkuller 

Kurulacak yükseköğretim kurumunun bir yıllık her çeşit işletme ve diğer cari 
masraflarının en az %20'sini karşılamak amacıyla taahhütte bulunduğu ve T.C.Garanti 
Bankası Mecidiyeköy Şubesince 27.500.000.000.TL teminat mektubunun bulunduğu 

-istanbul Marmara Eğitim Vakfî Maltepe Üniversitesi kendi kampusu kuruluncaya 
kadar kullanımına sunulmak üzere, Beytepe Sağlık ve Turizm Tesisleri Tjc.A.Ş.'ne ait 
İstanbul Maltepe Atatürk Cad. Çam Sok. No 3 adresinde ve tapunun 3/1 pafta, 268 ada, 37 
parsel sayısında kayıtlı özel Marmara Hastanesinin 3500 m2 a alan içeren 10 katlı acil giriş 
bloğunun tamammm kullanım baklanın, 

.-Marmara özel Eğitim Tesisleri ve TicXtd.Şti'ne ait İstanbul Maltepe. Bağlarbaşı 
Mah.FeyzuIlah Cad.No: 39 adresinde ve tapunun 30/1 pafta, 268 ada, 17 parsel sayısında 
kayıtlı 7 katlı binanın 6 katının tamamının kullanım hakkı ile adı geçen binada mevcut 
kütüphane, kafeterya, konferans salonu ve spor salonlarının kullanım -.haklanın, 

»•Marmara özel Eğitim Tesisleri ye TicXtd.Şti'ne ait İstanbul Maltepe Bağlarbaşı 
Mah.Feyzullah Cad. No: 39 adresinde ve tapunun 30/1 ada ve 268 ada, 117 parsel sayısında 
kayıtlı 10 katlı binanın tamamının kullanım haklanın, 

-Mülkiyeti Marmara özel Eğitim Tesisleri ve Ticaret Ltd.ŞuVne ait olan İstanbul 
Kartal Dragos Mevkii Cumhuriyet Mahallesi ve tapunun 2351 ada, 20 pafta, 116 parsel 
sayısında kayıtlı Â-Blokta mevcut 25,26,27,28,29,30,31,32,3S,37,38,39 ve 40 numaralı 
dairelerinin kullanım hakkının, . 

- 50 adet-Bilgisayar, 2 adet fotokopi makinesi 22 adet ayaklı pano,' 4 adet Televizyon, 
2 adet video, 300 adet ders sırası, 10 adet sandalye, 10 adet yazı tahtası, 9 adet Bilgisayar 
Masası, 50 adet Bilgisayar koltuğu, 10 adet öğretmen kürsüsü, 10 adet dolabın kullanım 
hakkının, 

Marmara Özel Eğitim Tesisleri ve Ticaret Ltd.Şti'nin kurulacak vakıf üniversitesine 
tahsis edileceğine taahhüt ettiği, 

S A B A N C I ÜINTTVERSİTESİ 
ÜNİVERSİTEYE DEVRİ TAAHHÜT EDİLEN MENKULLER 

1- Üniversite eğitim binasının yapımı için Akbank Türk AŞ Adana. Şubesinde 
Üniversite adın blolçe edilen 45O.O0O.000.000 TL rayiç bedelli hisse senetleri. 

2-Oniversitenin faaliyete geçeceği yıl için tespit edilen cari giderlerin en az %20 sinin 
Vakıfça karşılanması 
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UFUK ÜNİVERSİTESİ 

ÜNİVERSİTEYE DEVRİ VE TAHSİSİ TAAHHÜT EDİLEN MENKUL VE 
GAYRİMENKOLLER 

A- DEVRİ TAAHHÜT EDİLENLER: 

1- Ankara, Balgat 274S7 ada, 3 parselde bulunan 2.747.300.000.000 lira rayiç bedelli 
20.011 m2 arsa, bu arsa Özerinde kurulu Dr. Muhittin Ülker Acil Yardım ve Travmatoloji 
HastanesininC 8 katlı, 16.580 m2 Iik ve 2S0 yataklı, 1.342.980.000.000 lira rayiç bedelli) vakıf 
yönetim kısmı ve rehabilitasyon merkezî hariç tamamı ile hastane içerisinde bulunan 
980.000.000.000 liralık demirbaş, amelryathane,laboratuar ve röntgen cihazları 

2- Ankara Polatlı 38 km. Belediye mücavir alam yerleşme yeri olan S57 parseldeki 
25.000.m2 arsa. 

3 - Üniversite adına Emlak Bankası Yenişehir Şubesinde bulunan 100.000.000.000 lira 

B- TAHSİSİ TAAHHÜT EDİLENLER: 

1- 2000 yılında açılacak olan Rıdvan Ege Rehabilitasyon Merkezinin takdir edilecek 
kira bedelinden zorunlu vergiler ve giderler çıktıktan sonra geriye kalan kira gelirinin 
üniversiteye tahsisi, 

2- Ankara Kocatepe 1091 ada, 132 pafta,8 parselde yapılan ve 2001 yılında 
tamamlanacak olan İS daireni Vakıflanna ait olan %50 lik kısmının kira gelirlerinin yasal 
vergi ve giderler çıktıktan sonra kalan kısmının %50 si nin Üniversiteye tahsisi 

3 - Konya- Eskişehir kavşağı 27457 ada^2 parseldeki 18745 m2 arsa üzerine SUMMA-
FtBA Holding ile %50 ortaklaşa yaptırılan iş merkezinin 2002 yılında açıldığı takdirde 
takriben 4.000.000 $-olacak yıllık kira gelirinin vakıflanna ait kısmı olan 2.000.000$'m-
zorunlu vergi ve giderler mahsup edildikten sonra kalan meblağın %50 sinin Üniversiteye 
tahsisi 

OKAN ÜNİVERSİTESİ 

ÜNİVERSİTEYE DEVRİ TABBÜT EDİLEN MENKUL VE G A Y R İ M E N K ^ L L E R 

1- Üniversitenin fâaliyete geçirilmesi amacıyla Okan Turizm ve Seyahat AŞ'nin 
75.000.000:000 lira, tSOT İnşaat ve Sanayi organize ve Ticaret AŞ'nin 75.000. ı ^ o o o j - ' 
Beslen Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 75.000.000.000 lira, Okan Turizm ve Y*tirunlan ve 
İşletmeciliği AŞ'nin 75.000.000.000 lira, bağışlan toplamı olan 300.000.000.000 lip^ 

2- Üniversitenin kurulması amacıyla bağışlanan 44.478.426.990 ura ile O ^ m Tekstil 
AŞ'ye ait olan piyasa değeri 64.400.000.000 Cra olan 12.000.000 aoet hisse senedi 

3 - Üniversite adına Vakıfbank Kadıköy Finans Markette blolfe ettirilen 
13.400.000.000 lira 

•4- Merkon Merkezi Konut ve İnşaat Sanayi adma kaytth tapuda İstanbul Bağcılar 
İlçesi Mahmutbey Mahallesi Pafta 246-05-111B, ada 756, parsel 13 te kaytth. ikgn Okan 
Kültür Eğitim Vakfina tahsis edilen 4300 m2 arsa üzerine İSOT İnşaat ve Şaseyi Ticaret 
Organizasyon tarafindan üniversitenin Fen-Edebiyat, İktisadi İdari Bilimler Fakültesfo, 
Hazırlık birimi ve.Rektörlük biriminin bulunduğu 4 kattan ve iki bloktan oluşa** Üniversite 
binalarının 3 yıl içerisinde tamamlanarak Üniversiteye devri. 
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BAŞIOENT ÜNİVERSİTESİ 

ÜNİVERSİTEYE DEVRİ TAHSİSİ TAAHHÜT EDİLEN MENKUL. VE GAYRİ 
MENKULLER 

A- DEVRİ TAAHHÜT EDİLENLER 

l-Dışbank Ankara Şubesi nezdinde bulunan SO.125.000.000 lira 

B- TAHSİSİ TAAHHÜT EDİLENLER 

1- Ankara Çankaya 2 Bölge, 237 paftada bulunan kagir daire 

2- Ankara Çankaya 2 Bölge, 237 paftada bulunan kagir daire 

3- Ankara Çankaya 2 Bölge, 237 pafta, 14 parseldeki hastane 

4- Hazine ve Üniversite için tahsis edilen 250.000 m2 Bağlıca köyü 824 parseldeki 
arazi 

5- İstanbul Üsküdar İlçesi Altunizade Mahallesi'200 pafta.5-6 parselde kurulu bulunan 
Hastane Binan (40 diyaliz makinast ve tüm donanımı ile birlikte) 

6- Adana Belediyesince Hastane yapımı için tahsis edilen 5 dönümlük arsa 

7- Adana Diyaliz Merkezinde bulunan 7 makinasıyla birlikte Diyaliz Merkezinin tüm 
donanımı 

8- İzmir. Karşıyaka Öelediyesince Karşıyaka Şemikler Mahallesinde kaim 9861 ada, 1 
ve 3 parseller üzerinde yapıinı devam eden 2200 m2 diyaliz ve check-up merkezi 

9- Vakfin Ankara ve İstanbul'da bulunan merkezlerinde bulunan 2 adet Ambulans, 2 
adet Makam Aracı, 1 adet Minibüs, 1 adet. Kamyonet, 1 adet Binek Aracı 

BTEYKENT tİPNtVEBStrESİ 

A) Üniversiteye Devri ve Tahsisi Taahhüt Edilen Menkul ve Gaynmenkuller. 

Adem ÇehVe ait bulunan İstanbul, Büyükçekmece-Devebağırtan Mevkii, 26 pafta 
3752 parsel 175, zemin/depolu market ve 176 normal Lkat/çok amaçlı salonu içeren bağımsız 
böYûmler otaıak üzere toplam 2215 mTuk kapalı alandan oluşan "binan 540/7600 mssesmîn 
Adem Çelik tarafından Beykent Eğitim Vakfına bağışlandığı, bu gaynmenkûlün "Beykent 
ÜmVersitesTnin tüzel kişilik kazanmasını müteakiben, Vakıf Yönetim Kurulu tarafından 
"Beykent Üniversitesi"ne devredileceğinin taahhüt edildiği,. 

Adem Çelik-Beykent Eğitim Vakfi, Vakıf Resmi Senedine göre 500.000.000.^TL. 
nakit knruluş-varhğı olduğu, 

Vakfin 03.09.1996 tarihli toplantısında alınan kararla, kurulacak yükseköğretim 
kurumunun ilk defa hizmete gireceği yıla ait her çeşit cari masraflarıma;^ aylık tutarının bir 
tahmini bütçe ile beyan inilmesine, bu giderlerin %20'sinln karşılanmak için Vakfin şuana 
kadar sahip olduğu ekonomik değerler dışında 20.014.000.000.-TL. tutarında bir bağışın 
kabul edilmesine, kurulacak üniversitenin tüzel kişilik kazanmasını müteakiben Vakfin şuana 
kadar elinde bulunan paranın diğer mal ve ekonomik.değerlerle birlikte Vakfa ait "Beykent 
Üniversitesinne dcvredfleceğinin taahhüt edilmesine harar verildiği, bu amaçla Yapı ve 
Kredi Başkası A.Ş. Kızılay Şubesinden 20.014.600.000.-TL. tutarında teminat mektubu 
alındığı, 
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B) Kullanımına Tahsis Edilen; 

Beykent öze l Eğitim ve Spor Tesisleri A Ş . Yönetim Kurulunun 19.12.1996 tarihinde 
aldığı 53 nolu karar ile; mülkiyetlerinde bulunan İstanbul, Büyükçekmece-Devebağırtan 
Mevkii, 26 pafta 3752 parsel sayılı yerde bulunan 12 katlı özel okul binasının Adem Çelik 
Vakfînca kurulacak Beykent Üniversitesine, Üniversite kendi binasına geçene kadar bedelsiz 
olarak kullanılmasını taahhüt ettiği, 

Adem Çelik Beykent Vakfi Yönetim Kurulunun 19.12.1996 tarihinde aldığı 10 nolu 
karar ile Beykent özel Eğitim ve Spor Tesisleri A Ş . tamundan Vakıflarına tahsis edilen 
istanbul, Büyükçekmece-Devebağırtan Mevkii, 26 pafta 3752 parsel saydı yerde bulunan 12 
katlı özel okul binasının Beykent Üniversitesine, Üniversitenin kendi binasına geçene kadar 
bedelsiz olarak kullandırmayı taahhüt ettiği, 

03.09.1996 tarihli 96/5 sayılı Vakıf Yönetim Kurulu kararıyla Beykent özel Eğitim ve 
Spor Tesisleri A Ş . Yönetim Kurulunun 16.10.1996 tarih ve 47 saydı kararıyla, Vakıf 
tarafından kurulacak Üniversitenin bir yıllık cari giderlerinin %20'sini karşdayacak 
20.600.000.000,-TL'nın bağış şeklinde her yıl Vakfa verilmesinin ve şirketlerine ait eğitim 
tesislerinde kullanılmakta olan eğitim araç ve gereçlerinin Üniversiteye devredilmek üzere 
Vakfa bağışlanmasını taahhüt edildiği, 

Vakıf Yönetim Kurulunun aldığı 15.10.1996 tarih ve 96/9 saydı kararla da bu 
bağışların "Üniversiteye devrinin taahhüt edildiğine karar verildiği, 

CAG ÜNtVRRSİTESİ ; 

A) Üniversiteye Devri ve Tahsisi Taahhüt Edüen Menkul ve Gaynmenkuller 

Vakıf kurucusu AYaşar Baybogan'ın noter senedi ile Vakıflarına taahhüt edilen 410 
parselde kayıth 5.625 m2, 420 parselde kayıth 5.437 m2 421 parselde kayıth 18.125 m2 deki 
toplam 29.187 m2 arazi ve üzerinde kurulacak tesislerin üniversiteye devrinm taahhüt 
edildiği, 

Osmanlı Bankası Adana Şubesi tarafindan Bayboğan Eğitim Vakfînca kurulacak 
üniversitenin cari harcamalarında kullandmak üzere verilen. 40 milyar tutarındaki kesin 
teminat mektubunun mevcut olduğu, 

B ) Kullanımına tahsis edilen 

-Vakfa geçici olarak 567 parseldeki 29.875 m2 üzerine kurulu özel Çağ Lisesi 
bünyesinde buhınan takriben 10.000 m2 kapah alam olan gayri menkiıUeri içindeki araç-gereç 
mevcutlanyla BEV ÇAĞ üniversitesine-tahsisi, 

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ 

A) Üniversiteye Devri ve Tahsisi Taahhüt Edilen Menkul ve Gaynmenkuller 

Sıtkı Alp Eğitim Vakfinın 07.10.1997 tarihli kararında; Vakfa ait taşınır ve taşınmaz 
mal varhklanyla haklardan 72777 m2'lik alan üzerinde kurulu özel An Eğitim öğretim 
Tesisleri bünyesindeki binalardan dört katlı (zemin dahil beş katlı ve iç içe üç bloktan oluşan, 
3000 öğrenci kapasiteli birinci okul binası ile, okul binasına koridor bağlantısı bulunan iki 
katlı (zemin ve bodrum dahil dört katlı) yönetim binası ve bu binaları çevreleyen geniş okul 
bahçesi, hah futbol sahası -ve otoparka ilişkin kullanma hakkının, üniversitenin kurulması 
koşuluyla, kendi binasına kavuşuncaya kadar Üniversiteye devir tahsis edilmesi, 

Sıtkı Alp Eğitim Vakfinın 07.10.1997 tarihli "kararında; Rektör, rektör sekreteri, deüan, 
dekan sekreteri, fakülte sekreteri, bölüm başkanı, bölüm sekreteri, öğretim üyesi odası, 
toplantı salonu, sağlık merkezi, fotokopi, BİM için kullanılacak mekanlarla ilk yıl alınacak 
öğrenci sayüanna göre açılacak 12 hazırlık sınıfı, bir bilgisayar laboratuvan, 10 sınıf, 2 anfi 
vb. gibi mekanların içindeki eşya ile birlikte verilmesine, 
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Sıtkı Alp Eğitim Vakfinın 07.10.1997 tarihli kararında; 2880 sryıh Kanunun 3. ek 
maddesiyle Vakıf Yükseköğretim Kurumlan Yönetaeüğinin 8.maddesi hükümlerine göre, 
üniversitenin her çeşit cari inasraflannın 12 aylık tutanmn bir ekonomi profesörü ile bir 
işletmeciye hesaplatönhp bunun %20'sini karşılayacak paranın Üniversiteye tahsis 
edilmesine, bu miktarın şimdiden tahmini mümkün olmayan bazı ihtiyaçlan karşılamaması 
halinde, Üniversiteye yeni kaynak aktarılmasına, 

Vakıf, Kurulacak yükseköğretim kurumunun bir yıllık her çeşit işletme ve diğer cari 
masraflarının en az %20'sini karşılamak amaayfa taahhütte bulunmuş ve T.C.Vakıflar 
Bankası Meşrutiyet Şubesince 100.000.-USDS bloke edilmiştir. 

iWi -AHIII0"" *?* î ^ ? ? ! Sabahattin Yıİdız'ın, Mersin'den Diyarbakır'a nakledilirken kavboldu&u 
jlen^rûlen uçak yak.tına .hskin Başbakandan, sorusu ve Devlet B ^ Y t e ' S ^ f f S S 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın delaletinizle Sayın Başbakan Bülent Ecevit tarafindaı 

«l\U cevaplandınlmasıriı arz ederim. 21.05.2001 

Sabahattin YTLDIZ 

Muş Milletvekili 

1.-1998-1999 yıllannda Mersin Petrol Ofisi Tank Çiftliğinden, Diyarbakır Ohal Birliklerin 

nakledilen Jet-A 1 yakıtından nakliye sırasında kaybolduğu Başbakanlık Teftiş Kurulunca tesp 

edilmiş yakıt varmıdır? Var ise miktan ne kadardır? 

2.- Mersin'den Diyarbakır'a nakledilirken kaybolduğu söylenen 5.000 ton (yaklaşık 

trilyon değerinde) benzinin çalınmasında sorumlular tespit edilmişmidir? 

3.- Zamanın Genel Müdürü hakkında herhangi bir işlem yapılmışındır? 

' 4.- Aradan iki yıldan fazla bir süre geçmesine rağmen dosyaıjlnj'bu £üne kadar savcılıi 

gönderilmemesinin sebebi nedir? 
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T.C. 
D E V L E T B A K A N L I Ğ I 

SAYI :B.02.0.006/O*-/5B4 3 / 7 /2001 
KONU :7/4342 esas no'lu 

soru önergesine cevap 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 04.06.2001 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-511-2-7/4342-10586/24831 sayılı 
yazınız. 

İlgi yazınızda belirtilen Muş Milletvekili Sabahattin YILDIZ tarafından Sayın 
Başbakanımıza tevcih edilen ve Sayın Başbakanımızca da tarafımdan cevaplandırılması 
tensip olunan 7/4342-10586 esas no'lu soru önergesinin cevapları aşağıda belirtilmiştir. 

ANT TF-33 Mersin Tank Çiftliğinden, Diyarbakır Meydan İkmal Şefliğine ve 
buradan Ohal Birliklerine JP-4 yakıtı taşıyan Kankaya Akaryakıt Tic. Ltd. Şti.'nin 1998 ve 
1999 yıllarında taşımış olduğu yakıttan kaybolduğu tesbit edilen akaryakıta ilişkin olarak 
Şirket Teftiş Kurulunca inceleme başlattırılmıştır. 1998 yılında 576.562 Kg., 1999 yılında 
da 5.149.300 Kg. olmak üzere toplam 5.725.862 kg.'lık yakıt kaybı konusunu inceleyen 
Müfettişler tarafından 21.09.1999 tarihinde 57/4 sayılı soruşturma raporu düzenlenmiştir. 

Şirket Müfettişleri tarafından düzenlenen 21.09.1999 tariri ve 57/4 sayılı 
soruşturma raporuna istinaden; olayda ihmali bulunan ve şirketi -zarara uğratan kişilerin 
kurum içinde başka birim ve görevlere atanması hususunda, Yönetim Kurulu'nun 
26.10.1999 tarih ve 99.28/18 sayılı kararı çerçevesinde yapılan atamalar, Devlet 
Bakanlığının 18.11.1999 tarih ve 469 sayılı OLUR'u ile uygun görülmüştür 

POAŞ'ın özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na muhatap 08.05.2001 tarih ve 383 
sayılı yazısında da; Şirketin gerekli işlemleri gecikmeye mahal vermeksizin yerine 
getirdiği ve bu amaçla yapılması gereken tüm hukuki ve cezai yaptırımların uygulanması 
talebi ile ilgili Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulmuş olduğu ve teslim 
edilmediği belirlenen yakıt bedelinin tahsili için dava açıldığı belirtilmektedir. 

özelleştirme İdaresi Başkanlığına Şirket tarafından zamanın Genel Müdürü 
hakkında bir işlem yapılıp yapılmadığına ilişkin intikal eden herhangi bir işlem 
bulunmamaktadır. 

Şirketin 08.05.2001 tarih ve 383 sayılı yazısında, gerek Kankaya Firmasının hükmi 
şahsiyeti ve gerekse de Şirketin ortakları, yöneticileri ile olaya karıştığı belirlenen tanker 
sürücüleri aleyhinde Cumhuriyet Savcılıkları nezdinde suç duyurularında bulunulduğu ve 
neticede açılan davada Gaziantep 4. Büyük Asliye Ceza Mahkemesi tarafından şirket 
yetkilileri aleyhinde "Emniyeti Suistimal" suçunu işledikleri gerekçesiyle mahkumiyet 
kararı verildiği ve bu kararın infaz olunduğu belirtilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr/Yılmaz KARAKOYUNLU 
/ Devlet Bakanı 
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11.- Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Bankalar Kanununda-yapılan değişiklere ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakanı Kemal Derviş'in cevabi (7/4351) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Kemal DERVİŞ tararından yazılı olarak 
cevaplandırılması için gereğinin yapılmasını arz ederim. 

h CW2 . 
it GÖKSU ' 1 

Adıyaman Milletvekili 

1- 4672 Sayılı Bankalar Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin Kanun, tali 
komisyon olan Adalet Komisyonunun raporu üyelere dağıtılmadan 7.5.2001 
tarihinde Plan ve Bütçe Komisyonu Üyelerine dağıtıldı. 2 gün sonra da 
Komisyonda müzakereye açıldı. 3 gün sonra da TBMM Genel Kurulundan geçerek 
kanunlaştı. Böylesine önemli bir tasan üzerinde gerekli inceleme ve müzakere 
yapılmadan alel acele kanunlaştırılması sizce doğru mu? 

2- 4672 Sayılı Kanunla Fondaki bankalann alacaklanna amme alacaklan hukukunun 
uygulanması hükmü getirilmiştir. Bu uygulama üçüncü şahıslann alacaklan için 
mağdur olmalanna sebep olmaz mı? 

3- Bankalar Kanunu 22 ayda (bu Hükümet döneminde) 3 defa değiştirilmiştir. 4672 
Sayı Yasadaki değişiklik artık son şekli diyebilir misiniz? Yoksa kısa zamanda 
yeni bir tadilat tasansı olabilir mi? 

4- .Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) 23.6.1999 tarihinde 
çıkanlan kanunla kurulduğu halde, 14 ay sonra faaliyete geçmiştir. Kurulun 
çalışmasının gecikmesinin bir çok bankanın batmasında payı var mıdır? Varsa ne 
oranda vardır? 

5- Yine bu Hükümet tarafından çıkartılan 4389 (23.6.1999 tarihinde çıktı) ve 4491 
(19.12.1999 tarihinde çıktı) Sayılı Yasalarla AB standartlannda bir bankacılık 
düzeni kurulması hedeflendiği halde bankalann içinin boşaltılması 
önlenememiştir. Acaba son çıkan 4672 Sayılı Yasa ile (12.5.2001 tarihinde çıktı.) 
hortumlamalann önüne geçilebilecek mi? Bu düzenleme ile hortumlanan 13 milyar 
dolar kurtarılacak mı? Ne kadan kurtanlacak? 

6- Bankacılık sektörü tasarruflann ekonomiye yönlendirilmesinde aracı bir sektör 
olması gerekirken son dönemlerde dışandan ve içeriden yüksek faizle para 
toplayıp, bunu devlet tahviline, hazine bonosuna veya hükümetlere borç veren 
tefeciler haline gelmişlerdir. Bankacılık sektöründeki standartlara uymayan bu 
bankalar hazineye büyük zararlar getirirken, ticaret ve sanayinin tahribatına, mali 
sistemin de çökmesine sebebiyet vermektedirler. Ülkemizin bu gün yaşadığı 
ekonomik krize bıi çarpık sistem neden olmuştur denebilir mi? Veya başka 
nedenleri de var mıdır? Varsa nelerdir? 

7- özel Bankalann yeterli öz kaynağa sahip olmamaları, düzenleme ve 
denetlemelerin eksikliği, yaşanan Kasım 2000 ve Şubat 2001 krizlerine ne ölçüde 
sebep olmuştur? Denetlemelerde kusurlu görülen kişi ve kuruluşlara her hangi bir 
soruşturma açılmış mıdır? Açıldı ise hangi safhadadır? 
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8- özel Bankalara yüzde yüz mevduat garantisi hangi tarihte verilmiştir? Bu tarih 
öncesi ve sonrası özel Banka sayılan kaçtır? İsimleri nelerdir? Bizdeki gibi özel 
bankalara yüzde yüz mevduat garantisi veren ülkeler var mı? Bizdelci bu uygulama 
devam edecek m i? 

9- -Devletten mevduatlarına yüzde yüz garanti alarak kurulan bu özel bankalar, buna 
karşılık Hazineye ne tür taahhütleri vermektedirler? Batan bankalardan bu 
taahhütlerini yerine getiren var mı? Varsa hangi bankalar? 

10-Bu gün itibari ile Hazinenin iç ve dış borç stoku dolar bazında ne kadardır? 
11-Bir taraftan KİT'leri özelleştirerek kara delikler kapatılmaya çalışılırken diğer 

yandan özel bankaların iç ve dış borçlan garanti edilerek yeni KİT oluşturulmuş 
olmuyor mu? Bu bir çelişki değil mi? 

12-Hükümet batan bankalann zararlannın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan 
(TMSF) ödeneceği. Hazinenin zaran olmayacağım ifade etmektedir. TMSF'nun 
geliri ne kadardır? Bu zararlan karşılamaya yetecek mi? Yetmediği takdirde bu 
zararlar nereden karşılanacak? 

13-İşçi, memur, emekli, çiftçi, esnaf ve sanayiciye bütçede karşılığı olmadığı 
gerekçesiyle destek verilemeyeceği söylenirken batık bankalar için çok yüksek 
meblağlar ödenebilmektedir. Bu durum toplumun büyük bir kesimini yoksulluğa 
terk ederken, mutlu azınlığın yolsuzluklanna prim vermek değil midir? 

14-Dışandan gelecek olan 14 milyar $ kredinin ne kadan faiz borçlanna, ne kadan 
reel ekonomiye aktanlacak? Bu miktann ne kadan hazineye girecek? 

İS-Ekonomik kriz nedeni ile iş yerleri bir bir kapanırken, fabrikalann üretimlerini 
durdurduğu şu günlerde Kombassan Holding Romanya'da 4500 işçinin çalıştığı 
S.C. Rulment Fabrikasının açılışını yaptı. Basında da yer alan bu haber dikkatinizi 
çekti mi? 

16-Mezkur Holdingin Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Bayram 'Bu yatmmlan 
Türkiye'de yapmak istiyoruz ancak, SPK'yı aşarak yatınm izni alamıyoruz" diyor. 
SPK niçin aşılamıyor? 

n-.Yabancı yatınmcılann Türkiye'de yatınm yapabilmeleri için bir çok kolaylıklar 
sağlandığı halde kendi yatınmcılanmızın dışarıya gitmesini nasıl 
değerlendiriyorsunuz? Sermayenin renklendirilmesi sizce doğru bir yaklaşım mı? 
Değilse, bu yanlışlıklamı ortadan kalkması için bir çalışma düşünüyor musunuz? 
Düşünüyorsanız bunlar nelerdir? 

18-Ekonomiden sorumlu Bakanlık görevinizi üstlendiğiniz günden bu güne kadar bir 
miktar borç para bulabilmek için birçok ülke ile, bir takım yabancı kurum ve 
kişilerle defalarca görüşmeler yaptınız, uzunca mesailer harcadınız. Çok ağır 
taahhütlere (15 günde 15 yasa) bağlanarak sözünü aldığınız kredi miktan 14 milyar 
Dolar. Oysaki yine Kombassan Yönetim Kurulu Başkanı "Hazineye 100 milyar $ , 
gelir getirecek projemiz hazır" diyor. 100 milyar dolarlık kaynağı 
sağlayabileceğini söyleyen bu iş adamımızla görüşmeyi düşünüyor musunuz? 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 

Sayı :B.02.1.HM.0.DEİ.06.03/GNL " 27.07.01* 6 2 0 1 3 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

İlgi: (a) 27.06 2001 tarih ve 53307 sayılı yazımız. 
(b) 31.5.2001 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-10753 sayılı 

yazınız. 
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İlgi (b)'de kayıtlı yazınız çerçevesinde, Adıyaman Milletvekili 

Mahmut Göksu'nun 7/4351 sayılı soru önergesinde yer alan soruların 
cevapları, Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu'ndan alınan açıklamalarla birlikte ekte 
gönderilmektedir. 

Bilgileri ve gereğini arz ederim. 

/en^— 
DfTkemal DERVİŞ 

Devlet Bakanı 
Soru 10: Türkiye'nin dış borç stoğu Mart 2001 sonu itibariyle 112 milyar 
ABD Doları, iç borç stoğu ise Mayıs 2001 sonu itibariyle 84.4 milyar ABD 
Doları tutarındadır. 

Soru 11: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Bankalar Kanunu'nda 
yer alan hükümler gereği hisseleri kendisine devrolunan bankalardaki 
bütün tasarruf sahipleri ve kreditorlerin fonlarını herhangi bir engel 
olmadan tam olarak kullanmasını sağlamaktadır. Bu çerçevede, bankacılık 
sektörünün yeniden yapılandırılması sürecinde, sözkonusu garanti ile ilgili 
uygulamaya ihtiyaç duyulduğu sürece devam edilecektir. Ayrıca, TMSF 
bünyesindeki bankalar alıcısı olduğu takdirde satılacak ya da tasfiye 
edilecektir. 

Soru 13: Bankacılık sisteminde mali yapısı sorunlu olan bankaların 
bulunması, sağlıklı bankaları da olumsuz yönde etkilemektedir. Bir yandan 
kamu bankalarının biriken görev zararı alacakları, diğer yandan artan 
sayıda bankanın finansman sıkıntısına düşerek TMSF'ye devredilmesi 
kamu finansmanı üzerine taşınması güç bir yük getirmiştir. Bu çerçevede, 
TMSF bünyesindeki bankalara özkaynak açıklarını kapatmak amacıyla 
19.7 katrilyon tutarında yeni hazine bono ve tahvilleri verilmiştir. 
Sözkonusu uygulama, sağlıksız bir bankacılık sistemini iyileştirerek, 
bozulan makroekonomik dengelerin yeniden tesis edilmesi ve reel sektöre 
kaynak aktarımında bulunularak ciddi bir ekonomik program uygulanması 
açısından çok önemli bir adımdır. 

Soru 14: 2001 yılında ülkemize IMF tarafından yaklaşık 14,7 milyar ABD 
Doları taahhüt edilmiştir. Bilindiği üzere, IMF ile üzerinde mutabakata 
varılan Stand-by Düzenlemeleri çerçevesinde sağlanan kaynakların 
tamamı, olağanüstü durumlar haricinde ülkelerin ödemeler dengelerinin 
güçlendirilmesi amacıyla resmi rezervlere eklenmektedir. Dolayısıyla 
IMF'den sağlanan kaynaklar doğrudan istihdam ve üretimi artırmaya 
yönelik olmayıp, mevcut döviz rezervlerini destekleyerek ödemeler dengesi 
açıklarından kaynaklanan döviz darboğazının aşılması, ve uygulanan 
ekonomi politikalarının sürdürülebilirliğine ilişkin kaygıların ortadan 
kaldırılması suretiyle, kaynakların yeniden yatırımlara dönüşmesini 
sağlayarak istihdama ve üretime dolaylı olarak katkıda bulunmaktadır. 
Ülkemize tarafından temin edilen IMF kaynaklarının bir kısmı ödemeler 
dengesinin desteklenmesinde, bir kısmı ise ihtiyaca göre bütçede 
kullanılmıştır. 

Soru 16: 18.2.2001 tarih ve 24322 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 
2001/1 sayılı Tebliğin 49. Maddesi hükmüne istinaden; 
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Mali mevzuat hükümlerine aykırı fiilde bulundukları gerekçesi ile şirketler 
veya şirket yönetim kurulu üyeleri hakkında tatbikata geçildiğinin kamu 
kurum ve kuruluşlarınca Hazine Müsteşarlığına bildirilmesi veya mali 
mevzuata aykırı fiilde bulunulduğunun tesbiti veya milli menfaatlerin ve 
önceliklerin gerektirdiği durumlarda yeni teşvik belgesi düzenlenmemekte, 
ancak daha önce verilmiş olan teşvik belgelerine ilişkin müktesep hakları 
korunarak işlemlerin devamına olanak sağlanmaktadır. Bu kapsamda, 
anılan tebliğin 49. Maddesinin son fıkrası hükmü uyarınca, Kombassan 
Holding A.Ş. hakkında sermaye piyasası mevzuatına aykırı işlemler 
nedeniyle tesis edilen muameleler SPK tarafından Hazine Müsteşarlığına 
bildirilmiştir. Diğer taraftan, Kombassan Holding A.Ş., bağlı şirketleri ve 
yönetim kurulu üyeleri zaman zaman Hazine Müsteşarlığına müracaat 
ederek yatırımları ile ilgili Teşvik Belgesi düzenlenmesi talebinde 
bulunmuşlardır. Sözkonusu talepler yukarıda gerekçeleri belirtilen işleme 
tabi tutulmuştur. 

Soru 18: Ülkemizin içinde bulunduğu darboğazdan çıkabilmek için 
başlattığımız ekonomik programa destek arayışımız doğrultusunda, 
uluslararası finans kuruluşlarıyla, G-7 ülkeleriyle ve çeşitli yatırımcılarla 
görüşmelerimiz olmuştur. Bu çerçevede, ekonomiye katkıda bulunabilecek, 
iyi planlanmış her türlü girişim tarafımızdan destek görecektir. -

Başbakanlık 
Sermaye Piyasası Kurulu 

SAYI : Hf\î> / I ̂ O t , 6930 ANKARA 
KONU : .Û.D /06/2001 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun 7/4351-10617 sayılı soru 
önergelerine ilişkin 31.05.2001 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-10753 sayılı yazınız. 

ilgide kayıtlı yazınız ekinde sunulan Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'ya 
ait yazılı soru önergelerinden Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul/SPK) ilgi alanına 
girenlerinin cevaplandırılması talep edilmektedir. 

İlgi yazınızın ekinde yer alan sorular arasındaki 15 numaralı soruda, 
Kombassan Holding A.Ş. nin (Şirket) Romanyada 4500 işçinin çalıştığı S.C. 
Rulment Fabrikasının açılışını yaptığı ifade edilerek, basında yer alan bu haberin 
dikkati çekip çekmediği sorulmaktadır. Bilindiği üzere, 89/14391 karar sayılı "Türk 
Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar"ın 93/4143 sayılı Karar ile 
değişik 13 üncü maddesinde zikredilen şartların yerine getirilmesi halinde, 
Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışında yatırım yapmaları mümkündür. Bu 
çerçevede, gerek Kombassan Holding A.Ş. nin, gerekse çok sayıda Türk şirketinin 
yurt dışında gerçekleştirdikleri pek çok yatırım bulunmaktadır. 

16 numaralı soruda, Kombassan Holding A.Ş. yönetim kurulu başkanı Haşim 
Bayram'ın "Bu yatırımları Türkiye'de yapmak istiyoruz ancak SPK yi aşarak yatırım 
izni alamıyoruz" yönünde beyanları hatırlatılarak SPK nın neden aşılamadığı 
sorulmaktadır. 
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21.12.2000 tarih ve 2000/1821 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları ve 

Yatırımları Teşvik Fonu Esasları Hakkında Karar ve bu Kararın uygulanmasına 

ilişkin 2001/1 sayılı Tebliği hükümleri uyarınca, teşvik belgesi verme yetkisi Hazine 

Müsteşarlığına aittir, ö te yandan, anılan Tebliğin 49. maddesinin son fıkrası hükmü 

uyarınca, ilgili kurum ve kuruluşlar, mali mevzuata aykırılık teşkil eden fiillerden 

dolayı haklarında mahkumiyet kararı bulunan gerçek ve tüzel kişileri bir ay içinde 

Müsteşarlığa bildirmekle yükümlüdür. Bu çerçevede, ilgili kurum ve kuruluşlarca 

Müsteşarlığa iletilen bilgiler ışığında, teşvik belgesi verilmesi hususunda takdir 

yetkisi Tebliğin 49. maddesi uyarınca Müsteşarlığa aittir. 

2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile kurulmuş olan Sermaye Piyasası 

Kurulu, Kanun ile kendisine verilen görevleri yerine getiren, sermaye piyasası ile bu 

piyasada faaliyet gösteren ortaklıkların gözetim ve denetimi yetkisini haiz bir kamu 

tüzel kişisidir. Anılan Kanun hükümleri çerçevesinde, Kombassan Holding A.Ş. 

nezdinde 1996 yılından itibaren, söz konusu şirketin sermaye piyasası faaliyetlerine 

ilişkin olarak Kurul tarafından inceleme ve denetimler yapılmaktadır. Söz konusu 

inceleme ve denetimlerde, Kombassan Holding A.Ş. nin 2499 sayılı Sermaye 

Piyasası Kanununun ilgili hükümlerine aykırı olarak hisse senetlerini Kurul kaydına 

aldırmadan ve sermaye piyasası aracı ihraç edecek ihraççıların kamuyu 

aydınlatmalarını temin etmek amacıyla Kurulca yapılan düzenlemelere uymadan 

hisse senetlerini halka arz ettiği, kendilerine hisse senedi satılan ya da diğer 

yöntemlerle para toplanan yatırımcıların Kombassan Holding A.Ş. nin yasal ortaklan 

arasında gösterilmediği, Şirketin. Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası 

düzenlemelerine aykırı olarak ortaklarına, ticari faaliyet sonuçlarından bağımsız 

olarak Alman Markı bazında daha önceden ilan edilen oranlarda (ortalama yıllık 

%20) kar payı dağıtmayı taahhüt ettiği, taahhüt edilen kar paylarının gerek nakden 

gerekse ortakların pay tutarlarının artırılması ve diğer yöntemlerle yerine getirildiği, 

Şirketin sermaye piyasası mevzuatına aykırı olarak kendi hisse senetlerinin alım 

satımına izinsiz aracılık ettiği anlaşılmıştır. Bu tespitler çerçeve'sinde, Kurul 

tarafından söz konusu Şirketin Sermaye Piyasası Kanununa aykırı fiillerinden dolayı 

sorumlular hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde suç duyurularında 

bulunulmuş olup, söz konusu başvurular sonucu açılan kamu davalarında 

yargılamalar halen devam etmektedir. 

Müsteşarlığın doğrudan ya da teşvik mevzuatı çerçevesinde Müsteşarlığa . 

başvuran şirketlerin talebi üzerine, Tebliğin 49. maddesinin son fıkrası hükmü 

çerçevesinde mali mevzuata aykırılık nedeniyle yapılan işlemler Kurul tarafından 

Müsteşarlığa bildirilmektedir. Bu çerçevede Müsteşarlığın doğrudan ve Holding bağlı 

şirketlerinin talebi üzerine, Kurul tarafından Kombassan Holding A.Ş. hakkında 
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sermaye piyasası mevzuatına aykırı fiil ve işlemler nedeniyle tesis edilen işlemler, 

Tebliğin 49. maddesinin son fıkrası hükmü çerçevesinde Müsteşarlığa bildirilmiştir. 

Bu çerçevede, Türkiyede yapılacak yatırımlara ilişkin teşvik belgesi verme 

yetkisi Hazine Müsteşarlığına ait olup, Holding yönetim kurulu başkanının yatırım 

izni için Kurulun aşılamadığı yönündeki ifadesi yanlış ve yanıltıcı nitelik 

arzetmektedir. 

17 numaralı soruda, yabancı yatırımcıların Türkiye'de yatırım yapabilmeleri 

için pek çok kolaylıklar sağlandığı belirtilerek Türk yatırımcılarının yurtdışına 

gitmelerinin nasıl değerlendirildiği ve sermayenin renklendirilmesinin doğru bir 

yaklaşım olup olmadığı, doğru değil ise bu yanlışlıkların ortadan kaldırılması için her 

hangi bir çalışma yapılmasının düşünülüp düşünülmediği sorulmaktadır. 

Yukarıda da ifade edildiği üzere, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 

Sayılı Karacın ilgili düzenlemeleri uyarınca Türk yatırımcıların ya da yabancı 

yatırımcıların Türkiye dışında ya da Türkiye'de yatırım yapmaları serbesttir. Ayrıca, 

halka açık bir şirket olan Kombassan Holding A.Ş. nin. diğer halka açık anonim 

ortaklıklar gibi sermaye piyasası mevzuatına tabi olduğu açıktır. Bu kapsamda söz 

konusu Şikret de. tüm halka açık şirketlerin uyması gereken yükümlülükleri yerine 

getirmek zorundadır. Bununla birlikte, 1996 yılından itibaren geçen süreçte 

Kombassan Holding A.Ş. nin işlemlerini söz konusu yükümlülüklere uygun olarak 

yürütmekten kaçındığı tespit edilmiştir. Kurul tarafından Kombassan Holding A.Ş. ya 

da diğer halka açık anonim ortaklıklar arasında farklı işlem yapılması mümkün 

değildir. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

Dr.Kemal DERVİŞ 
Devlet Bakanı 
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BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME 

KURUMU 

SAYı :BDDK.2.DEG.01/BG-5*13.9 ' 2 ~ HAL'^-N " 

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞINA 

İlgi: 12.06.2001 tarih ve DEİ.06.03/GNL/1634 sayılı yazınız. 

Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, ilgide kayıtlı yazınız eki 7/4351-10617 
sayılı soru önergesinde yer alan ve Kurumumuzu ilgilendiren hususlara ilişkin açıklamalar 
aşağıda yer almaktadır. 

1-) İçinde bulunduğumuz dönemde ortaya çıkan ve kamuoyunda da önemli bir gündem 
oluşturan bankacılık sektörüne ilişkin sorunların, hükümetçe uygulanan ekonomik programın 
başarıya ulaşması bakımından hızla çözümlenmesi gereği doğmuştur. Bu nedenle, 4672 sayılı 
Bankalar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasansı, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğünde öngörülen süreler ve usuller dahilinde ivedilikle parlementodan geçerek 
yasalaşmıştır. 

2-) 4672 sayılı Kanunla, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu bünyesinde bulunan 
bankaların banka kaynaklarını istismar eden ortaklan ve yöneticilerinden olan alacaklannm 
tahsilinde 6183 sayılı Kanunun uygulanmasına imkan verilmiş ve böylelikle takip hukuki 
açısından bu kişilerin üzerine daha etkin bir şekilde gidilmesi amaçlanmıştır. 

3-) Bankalar Kanununda kısa vadede herhangi bir değişikliğe gidilmesi 
düşünülmemektedir. 

4-) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu üyelerinin atanması ve Bankacılık 
Düzenleme ve Denetleme Kurumunun faaliyete geçişi, 4491 sayılı Kanunla değişik Bankalar 
Kanununda öngörülen süreler içinde gerçekleştirilmiş olup, geçiş sürecinde Kanunla Kurula ve 
Kuruma verilmiş görev ve yetkilerin hepsi Kanunun Geçici 1 inci maddesinin (c) bendine 
istinaden ilgili kamu otoritelerince kullanılmıştır. 

5-) 4672 sayılı Kanunla, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu bünyesinde bulunan 
bankalann, alacaklannm tahsiline yönelik Kanunda yer alan bazı mekanizmalann daha hızlı 
çalışır hale getirilmesi, bunlann mali bünyelerinin zaafa uğratılmasmda sorumluluğu 
bulunanlara uygulanacak yaptınmlann bir an önce uygulamaya konulması amacına yönelik 
olarak gerekli değişiklikler yapılmış ve bu hükümlerin, halen Fon bünyesindeki bankalann, 
eski ortaklan, eski ortaklannm pay sahibi bulunduklan şirketler, yönetim kurulu üyeleri, 
müdürler ve denetim kurulu üyeleri, hakkında da uygulanmasına imkan verilmiştir. 

.,. - 7-) Bankalann özkaynak yetersizliği Kasım-2000 ve Şubat 2001 krizlerinin başlangıç 
nedeni olmamakla birlikte, krizin etkilerini artıncı bir unsur olmuştur. Ancak, Kurumumuzca 
bankalann bir an önce sağlıklı özkaynak yapısına kavuşmalannı sağlayacak tedbirler alınmış 
olup, bu kapsamda özel bankalar ile sermaye artınmı ve yeniden yapılanma planlan üzerinde 
belirli bir takvime dayalı anlaşmalar yapılmış ve bu husus kamuoyuna duyurulmuştur. 
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Diğer taraftan, sektörde faaliyette bulunan bütün bankalar sıkı bir denetim ve gözetim 
altında bulundukları gibi, sektöre ilişkin düzenlemelerde herhangi bir eksiklik 
bulunmamaktadır. 

8-9) 1994 yılının Nisan ayında üç bankanın tasfiye sürecine girmesi sonucu, sisteme 
duyulan güvenin sarsılmasının yanında, bankaların yurtdışından kaynak temin etme imkanları 
da önemli ölçüde daralmıştır. Gerek bankacılık sistemi içinde gerekse sistem dışına doğru 
gerçekleşen mevduat kaymaları, ancak tasarruf mevduatının tamamının Tasarruf Mevduatı 
Sigorta Fonu garantisi altına alınması ile durdurulabilmiştir. O dönemde mevduatın 
tamamının sigorta kapsamına alınmasının, sektördeki banka sayısıyla ilgisi bulunmamaktadır. 
Sözkonusu işlem ile tamamiyle sektörün sağlıklı bir yapıya kavuşturulması amaçlanmıştır. 

1.6.2000 tarih ve 24066 (1.Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 
giren Bakanlar Kurulunun "Sigortaya Tabi Tassarruf Mevduatı ile Tasarruf Mevduatı Sigorta 
Fonunca Tahsil Olunacak Primler Hakkındaki Karar"ına göre, 1.1.2001 tarihinden itibaren 
bankalardaki tasarruf mevduatının 50 milyar Türk Lirasına kadar olan kısmı mevduat sigortası 
kapsamındadır. Diğer taraftan, hükümet, 6.12.2000 tarihinde tasarruf sahiplerinin ve diğer 
kreditörlerin Türkiye'deki mevduat bankalanndan olan alacaklanna ilişkin geçici tam bir 
garanti duyurusunda bulunmuştur. Bu kapsamda, mevcut durum itibariyle Tasarruf Mevduatı 
Sigorta Fonu kapsamındaki bankalann yükümlülüklerinin tamamı Fonun garantisi altındadır. 
Bankacılık sektörünün yeniden yapılandınlması sürecinde, sözkonusu garanti ile ilgili 
uygulamaya ihtiyaç duyulduğu sürece devam edilecek ve kamuoyuna önceden haber verilmesi 
suretiyle kaldınlacaktır. 

12-)Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun gelir kaynaklan 4389 sayılı Bankalar 
Kanununun 15/2. maddesi ile belirlenmiştir. Fonun 2000 yılı gerçekleşen gelir toplamı 538.5 
trilyon TL'dir. Bu meblağın 340.7 trilyon TL'sı Fonun asli ve süekli gelir kaynağı olan ve 
bankalardan üçer aylık dönemler itibariyle tasaruf mevduatının onbinde 25 oranı üzerinden 
tahsil olunan sigorta primlerinden oluşmaktadır. 

Fon gelirlerinin giderlerini karşılayamaması halinde yönelinecek kurumlar aynı 
Kanunun 15. maddesinin 2. fıkrasının son paragrafı ile 5. fıkrasında belirtilmiştir. Buna göre; 

-Olağanüstü hallerde Fon, Hazine Müsteşarlığından izin almak kaydıyla 
borçlanabileceği gibi ihtiyaç hasıl olduğunda Hazine Müsteşarlığınca Fona ikrazen verilmek 
üzere uzun vadeli özel tertip Devlet îç Borçlanma Senedi ihraç edilebilir, aynca Bankacılık 
Düzenleme ve Denetleme Kunımunun talebi üzerine TC Merkez Bankasınca Fona avans 
verilebilir. 

-Fon mevcudunun ihtiyacı karşılayamaması durumunda bankalardan ileride doğacak 
prim yükümlülüklerine mahsuben bir önceki yılda ödedikleri sigorta primi toplamına kadar 
avans alınabilir. 

Bilgilerine arz olunur. 

OCUAAAA-
A.Teoman KERMAN 
Başkan Yardımcısı 
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12.- Aksaray Milletvekili Ramazan Toprak'ın, Pakistan otoyolu Projesi ile ilgili bazı iddialara 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Kemal Derviş'in cevabı (7/4353) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakam Sayın Kemal DERVİŞ tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını delaletlerinizle arz ederim. 23.05.2001 

AÇIKLAMA: 

9 Mayıs 2001 tarihli Milliyet gazetesindeki köşesinde gazeteci yazar Meral 
TAMER özetle, Bayındır İnşaat şirketinin 1997 yılında Pakistan'da aldığı ve temelini 
dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman DEMÎREL'in atmış olduğu 600 milyon dolarlık 
Pakistan Otoyolu projesi için Türk bankalannca yaklaşık 200 milyon dolarlık gayri 
nakdi kredi verildiği, buna ilaveten Hazine'nin kefil olduğu 250 milyon dolarlık dış 
kredi sağlandığı, şirketin taahhütlerini yerine getirmemesi nedeniyle, gayrinakdi 
kredilerin geri kalan 96 milyon dolarının nakde çevrilmesi tehlikesinin söz konusu 
olduğu ifade edilmiştir. ., 

Bu bilgilerden hareketle, 

SORULAR: 

1- Bayındır İnşaat şirketine Pakistan Otoyolu projesi için resmi ya da özel 
bankalardan ne miktarlarda nakdi ve gayri nakdi kredi kullandırılmıştır ? 

2- Aynı proje için Hazine'nin kefil olduğu dış kaynaklı kredi mevcut ise 
miktarı ve şartlan nelerdir ? 

3- Habere göre, takriben 450 milyon dolarlık risk altındaki kamu kaynağının 
garantiye alınması konusunda ne gibi işlemler yapılmıştır ? Ya da yapılması 
düşünülmektedir ? 

4- Bu konuda adı geçen şirketin mal varlığı veya diğer kaynakları üzerinde 
herhangi bir hukuki girişimde bulunulmuş mudur ? Veya düşünülmekte 
midir? 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 

31.07.01* 62658 
SAYI: B.02.1.HM.O.DEİ.06.03/GNL 
KONU: Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

İLGİ: (a) 27.06 2001 tarih ve 53307 sayılı yazımız. 
(b) 31.5.2001 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-10753 sayılı 

yazınız. 
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İlgi (b)'de kayıtlı yazınız ekinde yer alan, Aksaray Milletvekili Ramazan 
Toprak'ın 7/4353 sayılı soru önergesinin ikinci sorusunda, Bayındır İnşaat 
Şirketi'nin 1997'de Pakistan'dan aldığı 600 milyon ABD Dolarlık Pakistan Otoyolu 
projesi için Hazine'nin kefil olduğu dış kaynaklı kredi olup olmadığı sorulmaktadır. 
Söz konusu krediye ilişkin olarak, Hazine Müsteşarlığı'nın herhangi bir garantisi 
bulunmamakta olup, konu Türk Bcimbank'ı ilgilendirmektedir. 

Bilindiği üzere, Türk Dcimbank Devlet Bakanı Sn. Tunca Toska/a bağlı 
olup, soru önergesinin 1., 3. ve 4. sorularının kendilerine yönlendirilmesinde 
fayda mülahaza edilmektedir. 

Bilgilerine arz ederim. 

JrTKemal DERVİŞ 
Devlet Bakanı 

13.- Konya Milletvekili Lütfi Yalman'ın, TRT Genel Müdür adaylığı için verilen dilekçenni 
kaybolduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Yılmaz Karakoyunlu'nun cevabı 
(7/4358) J 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Başbakan Bülent ECEVİT tararından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
arz ederim. 23.05.2001 | c\ \ /-) 

1- TRT Genel Müdürü adaylan arasında yer aldığı halde 4 Aralık 1996 tarihinde Tuncer 
ENGİNERTAN adıyla ve .Genel Evrak Müdürlüğü kaydında 46424 sayı ile işlem gören 
dilekçenin ilgili birimde kayıtlan mevcut mudur? 

> 
2- Prof. Dr. Tayfun Akgüner tarafından Danıştay'a açılan dava ile ilgili olarak Danıştay'ın 

Başbakanlıktan Tuncer Enginertan'm istifa dilekçesinin olup olmadığını sorduğu, 
dönemin başbakanı Mesut YILMAZ imzasıyla Danıştay'a "kayda rastlanmadığı" 
bilgisiyle cevap verildiği iddiası doğru mudur? 

3- Gerek Tuncer Enginertan'm ifadeleri ve gerek haber niteliğinde çıkan bilgiler ve gerek 
Genel Evrak Müdürlüğünde yer alan evrak kayıt numarası ortada olduğu halde, 
Başbakanlığın, böyle bir istifa dilekçesinin olmadığına ait cevabi yazısı neden gerekli 
görülmüştür? 
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T.C. 
D E V L E T B A K A N L I Ğ I 

SAYI ':B.02.0.006/O/-te#? * 6 / 7 /2001 
KONU :Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :31.05.2001 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4358-10625/24902 
sayılı yazınız. 

Konya Milletvekili Lütfi YALMAN tarafından Sayın Başbakanımıza tevcih edilen ve 
Sayın Başbakanımızın da tarafımızdan cevaplandırılması tensip olunun 7/4358-10625 esas 
sayılı soru önergesi incelenmiştir. 

Tuncer ENGİNERTAN'ın, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü'ne 
aday gösterilmesi için Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna verdiği ve kayıtlarda 8804 evrak 
nosu ile işlem gören dilekçesi ile, TRT Genel Müdürlüğünün, ilgilinin TRT Yönetim Kurulu 
Üyeliğinden istifasına ilişkin 25.12.1996 tarih ve 569 sayılı yazısı ve eki istifa dilekçesi 
ektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

)r. Yılmaz KARAKOYUNLU 
Dovlet Bakanı 

Radyo ve Televizyon üst Kurulu Başkanlığına 

23 Eylül 1996 

Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü için aday gösterilmemi 
tensiplerinize arz ederim. 

özgeçmişim ilişikte sunulmuştur. Saygılarımla. 

Eki : Özgeçmişim " *?'—f *~*o-

Tuncer Enginertan 
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TÜRKİYE RADYO - T E L C V l Z ^ . : K İ İ ^ ^ t / f 

GENÖİ-iMObüRLüGüNE 
"1$ 

2h Arslık 1996 
•&*+••£ .,.. ..., . , „ . , . 

BaşSa^rtfığa. 2J Aralık);JÖS^:fâwtfc£U*l<çenıle «"üracaat ederek, Yönetim 
Kurulu ÛyB$$itöten. 2Î Ocak l î ^ v ^ f l ^SSg^gŞ t r ç iB t l i olraa* üzere i s t i f a e t t i ğ i n i 

hi İfl irdim. >•''•' ' 
'•'"" .•eil|*ii%r*İ.ni2i ve g e r e ğ i ^ j a ^ 

Ttncer tN'CİNERTAN 

14.- Konya Milletvekili Lütfi Yalmâ^n, ETtBANK ile ilgili murakıp raporlarına ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Orman Bakanı ve Devlet Bakanı vekili Nami Çagan'in cevabı (7/4369) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Bülent ECEVİT tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
arz ederim. 23.05.2001 

1- El konulan Eti Bankla ilgili incelemeyi sürdüren murakıplarca 28 kredi işlemiyle ilgili 
hiçbir bilgi ve belgeye rastlanılmadığı iddiaları doğru mudur? 

2- Bu krediler kimlere ve ne miktarlarda verilmiştir? Bu kredilerin geri tahsil edilmesi 
imkanı var mıdır? 

3- Banka murakıplarraca hakkında bilgi ve belge istenen 28 kredi ile ilgili, Banka Genel 
Müdürlüğünce hiçbir cevap verilmediği, olayın bazı siyasilere de yansımasından dolayı, 
gizlenmek istendiği iddiaları doğru mudur? 

4- 28 bilinmeyen krediler hangi siyasilere verilmiştir? Bu kredilerin miktarlan ne kadardır? 
Kredilere ait bilgi ve belgelerin saklanma sebepleri nelerdir? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAYI : B .02 .0 .019/^- /£ f? .<fl$"././C?£/2001 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın 31.05.2001 tarihli ve KAN.KAR. 
MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4369-10636/24913 sayılı yazısı. 

b) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın 20.06.2001 tarihli ve KAN.KAR. 
MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-11016 sayılı yazısı. 

c) Başbakanlığın 04.06.2001 tarihli ve B.02.0.KKG.0.12/106-514-18/2709 sayılı 
yazısı. 
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d) Başbakanlığın 24.06.2001 tarihli ve B.02.0.KKG.0.12/106-514-18/3109 sayılı 
yazısı. 

e) 25.06.2001 tarihli ve BDDK.DEG/BG-5049 sayılı yazı. 

Konya Milletvekili Lütfi YALMAN'ın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ve Sayın 
Başbakanımızca kendileri adına koordinatörlüğümde cevap verilmesi tensip olunan 
7/4369-10636 sayılı yazılı soru önergesi konusunda Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu Başkanlığından alınan ilgi (e) yazının sureti ilişikte gönderilmiştir. 

Bilgilerine arz ederim. 

Prof Dr. Narrif^TAĞAN 
Orman Bakanı 
Devlet Bakanı V. 

BANKACıLıK DÜZENLEME VE DENETLEME 
KURUMU 

SAYI :BDDK.DEG/BG--Stt*ı1 ^ c o n n , 
2 5 HAZİRAN 2001 

Devlet Bakanlığına 
(Sayın Dr. Kemal Derviş) 

İlgi: 05.06.2001 tarih ve B.02.0.019/16/1232 sayılı evrak akış talimat formunuz eki 
TBMM Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 4.6.2001 tarih ve 
B.02.0.KKG.0.12/106-514-18/2709 sayılı yazısı. 

TBMM Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının ilgide kayıtlı 
yazısı ekindeki 7/4369-10636 sayılı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin açıklamalar 
aşağıda yer almaktadır. 

1. Etibank A.Ş nezdinde tüm kredi işlemleri ayrıntısıyla incelenmiş ve raporlara konu 
edilmiştir. Bu çerçevede, sözkonusu iddialar doğru değildir. 

2. 4389 sayılı Bankalar Kanununun 22. maddesinin 7 nci fıkrası "Bu Kanunun 
uygulanmasında ve uygulanmasının denetiminde görev alanlar, görevleri sırasında 
öğrendikleri bankalar ile bunların iştirakleri, kuruluşları ve müşterilerine ait sırları bu 
Kanuna ve özel kanunlarına göre yetkili olanlardan başkasına açMayamazlar ve kendi 
yararlarına kullanamazlar. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder. Bu 
yükümlülüğe uymayan kimseler için bir yıldan üç yıla kadar ağır hapis ve iki milyar liradan az 
olmamak üzere ağır para cezasına hükmolunur." hükmünü amirdir. Bu itibarla konunun 
bankacılık sırrı kapsamında olması nedeniyle sözkonusu kredilerin kimlere ve ne miktarlarda 
verildiği ile tahsil kabiliyetlerinin açıklanması mümkün bulunmamaktadır. 

3. Bankanın Genel Müdürlüğünce incelemede bulunan Murakıplara gerekli bilgiler 
verilmiş ve bu hususlar düzenlenen mali bünye raporuna konu edilmiştir. Bu nedenle soru 
önergesinde belirtilen iddia doğru değildir. 

4.Krcdilcre ait bilgi ve belgelerin saklanması gibi bir durum bulunmadığı gibi, 
sözkonusu krediler içinde herhangi bir siyasiye verilmiş kredi bulunmamaktadır. 

Bilgilerine arz olunur. 

A^Engin AKÇAKOCA 
/Başkan 
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15.- Konya Milletvekili Lütfi. Yalmsftn, 54. Hükümet döneminde Başbakan tarafindan 
Endonezya'ya yapılan ziyarete ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakam İsmail Cem'in yazılı cevabı (7/4372) -—" 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Dışişleri Bakanı İsmail CEM tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 23.05.2001 

Lütfi 
Konya' 

1- 54. Hükümetin Başbakanı Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN ve beraberinde dönemin Genel 
Kurmay Başkam İsmail Hakkı KARADAYI olduğu halde Endonezya'ya düzenlenen 
ziyaret programı kayıtlarmızdaHer almakta mıdır? 

2- Vaki ziyaretle ilgili Dışişleri Bakanlığımn kayıtlarmda her hangi bir kaydın bulunmadığı 
iddiaları doğru mudur? Eğer doğru ise, resmi olarak gerçekleştirilen böyle bir ziyaret 
neden kayıtlarda yer almamıştır? Bu yanlışın düzeltilmesi düşünülmekte midir? Konuyla 
ilgili olarak ne gibi düzeltmeler yapılacaktır? 

3- Dönemin Başbakanı ve Genel Kurmay Başkanının bu ziyaretleri resmi ziyaret olduğu 
halde, ziyareti yok farz eden, ya da kayıtlarda göstermeyen görevliler hakkında her hangi 
bir işlem yapılmış mıdır? Yapılmamış ise niçin yapılmamıştır? 

T.C. 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

Siyaset Planlama Genel Müdür Yardımcılığı 

Sayı : 000.000 / 2001/SPGY/l 16785 27.06.2001 
Konu : Yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 31.05.2001 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/4372-10639/24916 
sayılı yazıları. 

Konya Milletvekili Sayın Lütfi Yalman'ın ilgide kayıtlı yazılarına ekli soru önergesinin 
yanıtı ilişikte sunulmuştur. 

Saygılarımla arzederim. 

İsmail CEM 
Bakcn 

-162 
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KONYA MİLLETVEKİLİ SAYIN LÜTFİ YALMAN'IN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ 

SORULAR; 

1. 54. Hükümetin eski Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan ve beraberinde dönemin Genel 
Kurmay Başkanı ismail Hakkı Karadayı olduğu halde Endonezya'ya düzenlenen ziyaret 
programı kayıtlarınızda yer almakta mıdır? 

2. Vaki ziyaretle ilgili Dışişleri Bakanlığının kayıtlarında her hangi bir kaydın bulunmadığı 
iddiaları doğru mudur? Eğer doğru ise, resmi olarak gerçekleştirilen böyle bir ziyaret neden 
kayıtlarda yer almamıştır? Bu yanlışın düzeltilmesi düşünülmekte midir? Konuyla ilgili olarak 
ne gibi düzeltmeler yapılacaktır? 

3. Dönemin Başbakanı ve Genel Kurmay Başkanının bu ziyaretleri resmi ziyaret olduğu 
halde, ziyareti yok farz eden, ya da kayıtlarda göstermeyen görevliler hakkında her hangi bir 
işlem yapılmış mıdır? Yapılmamış ise niçin yapılmamıştır? 

YANIT: 

Zamanın Başbakanı -Prof. Dr. Necmettin Erbakan, 18-20 Ağustos 1996 ve Genelkurmay 
Başkam Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı 15-20 Ocak 1996 tarihlerinde Endonezya'ya resmi 
ziyaretler gerçekleştirmişlerdir. Sözkonusu ziyaretler ilişkilerimizde sorun bulunmayan ve 
ÎKÖ dahil çeşitli uluslararası kuruluşlarda işbirliği içinde bulunduğumuz Endonezya'yla 
ilişkilerimizin daha da geliştirilmesine katkıda bulunmuştur. Başbakan Prof. Dr. Necmettin 
Erbakan'in ziyareti D-8 Hareketinin temellerinin atılmasına yönelik ön temasların 
gerçekleştirilmesi için de bir fırsat teşkil etmiştir. Sözkonusu ziyaretler ve bu çerçevede 
yapılan temas ve görüşmelere dair bilgiler Bakanlığımız kayıtlarında ve notlarımızda doğal 
olarak mevcuttur. 

Bilgi Notları Bakanlığımızca, diplomatik ilişkilere sahip olduğumuz ülkelerle ikili 
ilişkilerimizin seyrini takip etmek, ilgili ülkeyle siyasi, ekonomik, askeri, kültürel ve 
konsolosluk ilişkilerimizin içinde bulunduğu durumu göstermek amacıyla hazırlanmakta; 
kullanım alanına göre sadece son gelişmeleri içeren özet notlardan, ilişkilerin tarihçesini de 
içerecek şekilde ayrıntılı olan notlara kadar uzanan muhtelif kapsamlarda bilgi notlarımız 
bulunmaktadır. 

Üst düzey ziyaretler, bir ülkeyle mevcut ikili ilişkilerin seyrinin önemli bir göstergesi olarak 
değerlendirilmektedir. Ayrıca diplomaside hassas bir konu olan karşılıklılık ilkesinin 
uygulanması açısından ziyaret sırasının hangi tarafta olduğunun izlenebilmesi için bu 
ziyaretlerin kaydı titizlikle tutulmaktadır. 
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16.- Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Türk Tabipler Birliği Merkez konsey üyeleri 
hakkında açılan davaya ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk'ün cevabı (7/4376) 

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı sayın Hikmet Sami Türk tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını talep ediyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 24.05.2001 

' Prof. Dr. Mehmet Bekaroğlu 
Rize Milletvekili 

însan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi 

Sivil toplum kuruluşları demokratik toplumların olmazsa olmaz kurumlarının başında 
gelir. Ülkemizde ise sivil toplum kuruluşları zararlı kurumlarmış gibi algılanmakta, 
faaliyetleri sürekli olarak engellenmeye çalıştlmakta, yöneticilerinin çalışma azmi 
kırılmaktadır. 

Bu baskı ve engellemelerin son mağdur sivil toplum örgütü Türk Tabipler Birliğidir. 
Türk Tabipler Birliğinin, Birliğin görevleri arasında olan bir konu hakkında basın açıklaması 
yaptığı gerekçesiyle, Emniyet Genel Müdürlüğünün suç duyurusu üzerine Ankara Cumhuriyet 
Baş Savcılığı, Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi üyelerinin görevden alınması istemiyle 
bir dava açtı. Bu dava, ulusal ve uluslar arası sivil toplum örgütlerince bir baskı ve engelleme 
olarak algılandı. Bu durum çeşitli platformlarda bile getirildi. 

Benzer uygulamaların çok sık tekrarlanması, ülkemizi dünya kamuoyu önünde küçük 
düşürdüğü gibi, bu tür uygulamalar ülkemizde bir şiddet ve kaos ortamının oluşmasına da 
neden olmakta, dolayısıyla kazanılmış bir çok demokratik hakkında kaybolmasına yol 
açılmaktadır. 

Bu nedenle; 
1- Görevi, toplumun ruh ve beden sağlığını korumak için çalışmalar yapmak olan 

Türk Tabipler Birliği'nin, Merkez Konsey üyelerinin, "Açlık Grevi ve .Ölüm 
Orucu Tedavileri ile İlgili Olarak" bir basın bildirisi dağıttıkları gerekçesiyle 
görevden alınmaları istemiyle dava açılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? 

2- Bir toplum sivil örgütünün, kendi görev alanına giren bir konuda basın açıklaması 
yaptığı için görevden alınması, demokratik olduğunu ifade eden devlet için nasıl 
mümkün olmaktadır? Bu uygulamalar hangi yasa ve "yönetmeliklerin gereği, 
olarak yapılmaktadır? Bu tür yaptırımlara maruz kalmamak için sivil toplum 
örgütlerinin faaliyetlerini durdurmaları mı gerekmektedir? 

3- Sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinin engellenmesi ve yetkililerinin görevden 
alınmasının ülkenin birlik ve beraberliğine ne gibi bir kattysj jsöjz Jçojıusudur? 

4- Demokratik kurallara, insan haklarına ve uluslar arası sözleşmelere aykırı olan bu 
yasa ve yönetmeliklerin değişmesi özellikle mevcut uygulamaların son bulması 
için herhangi bir çalışma yapmakta mısınız? 
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T.C. ANKARA 
ADALET BAKANLIĞI 14/3*2001 

Bnknn:tfHp-

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 31/05/2001 tarihli ve 
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/4376-10652/24961 sayılı yazınız. 

b) 05/06/2001 tarihli ve 827 sayılı yazımız. 

İlgi (a) yazınız ekinde alman, Rize Milletvekili Prof.Dr. Mehmet 
Bekaroğlu tararından Bakanlığımıza yöneltilen ve yazılı olarak 
cevaplandırılması istenilen 7/4376-10652 Esas No.lu soru önergesinde yer alan 
hususlarla ilgili cevapların derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesinin beşinci fıkrası uyarınca bir aylık ek 
süre verilmesi istenilmiştir. 

Söz konusu soru önergesine verilen cevap örneği iki nüsha hâlinde ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Prof.E>r.Hikmet Sami TÜRK 

Bakan 
Sayın 

Prof.Dr. Mehmet BEKAROĞLU 
Rize Milletvekili 
T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yönelttiğiniz ve yazılı olarak cevaplandırılmasını 
istediğiniz 7/4376-10652 Esas No.lu soru önergesinin cevabı aşağıda 
sunulmuştur: 

Bilindiği üzere, Anayasanın 135. maddesinin birinci fıkrasında, "Kamu 
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları; belli bir mesleğe 
mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini 
kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, 
meslek mensuplarının bübirleri ile ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve 
güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlâkım korumak maksadı ile 
kanunla kurulan ve organlan kendi üyeleri tarafından kanunda gösterilen 
usullere göre yargı gözetimi altında, gizli oyla seçilen kamu tüzelkişilikleridir.", 
üçüncü fıkrasında, "Bu meslek kuruluşları, kuruluş amaçları dışında faaliyette 
bulunamazlar.", beşinci fıkrasında, "Bu meslek kuruluşları üzerinde Devletin 
idarî ve malî denetimine ilişkin kurallar kanunla düzenlenir.", altıncı fıkrasında 
ise, "Amaçları dışında faaliyet gösteren meslek kuruluşlarının sorumlu 
organlarının görevine, kanunun belirlediği merciin veya Cumhuriyet savcısının 
istemi üzerine mahkeme kararıyla son verilir ve yerlerine yenileri seçtirilir." 
hükümleri yer almaktadır. 
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6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 1. maddesinde, Türk 
Tabipleri Bkliğinin, tabipler arasında mesleki deontolojiyi ve dayanışmayı 
korumak, tabipliğin kamu ve kişi yararma uygulamp geliştirilmesini sağlamak 
ve meslek mensuplarının hak ve yararlarmı korumak amacıyla kurulmuş kamu 
kurumu niteliğinde mesleki bir kuruluş olduğu, 2. maddesinde Birliğin hükmî 
şahsiyete haiz bulunduğu, 3. maddesinde Türk Tabipleri Birliği ve tabip 
odalarının kuruluş amaçlan dışmda faaliyette bulunamayacakları öngörülmüştür. 

Aynı Kanunun Ek 2. maddesinin birinci fıkrasında, Sağlık Bakanlığının Türk 
Tabipleri Birliği ile Birliğin mahalli organları olan odalar üzerinde idarî ve malî 
yönden denetim ve gözetim hakkına sahip bulunduğu, ikinci fıkrasında, amaçları 
dışmda maliyet gösteren Türk Tabipleri Birliğinin merkez ve tabip odalarındaki 
sorumlu organlarının görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin 
seçilmesine, Sağlık Bakanlığının veya bulundukları yer Cumhuriyet 
başsavcılığının istemi üzerine, o yerdeki asliye hukuk mahkemesince basit usule 
göre yargılama yapılarak karar verileceği ve davanın en geç üç ay içinde 
sonuçlandırılacağı hükme bağlanmıştır. 

6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu çerçevesinde kurulan ve 
Ankara Üi Çankaya ilçesinde faaliyetim sürdüren Türk Tabipleri Birliğinin 
faaliyet merkezinde, Birlik Başkan Yardımcısı tarafından 22/12/2000 tarihinde 
"Açlık grevi ve ölüm oruçları tedavileri ile ilgili olarak" başlığı altında yapılan 
basm açıklamasında kuruluş amacım aşan ifadeler tespit edildiğinden bahisle, 
Ankara Valiliğince söz konusu Birlik hakkında 6023 sayılı Kanunun Ek 2. 
maddesi hükmü çerçevesinde duyuruda bulunulduğu, içişleri Bakanlığının 
20/06/2001 tarihli ve 149360 sayılı yazısında belirtilmiştir. 

Bu açıklama ile ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan 
inceleme sonucunda, 19/12/2000 tarihinde 20 cezaevinde başlatılan hayata 
dönüş müdahalesinin şiddete dayalı çözüm arayışı olarak gösterilmesi ve bunun 
kamuoyuna açıklanması nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 135 ve 
6023 sayılı Kanunun Ek 2. maddesine dayanılarak, basm açıklamasını okuyan 
ve dağıtan Birlik Başkan Yardımcısı ile Türk Tabipleri Birliği Merkez 
Konseyinin görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine 
karar verilmesi için Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesine dava açılmıştır. 

Anılan mahkemece, 2001/329 Esasına kayıtlı dava dosyaşmda yapılan 
yargılama sonucunda, 11/06/2001 gün ve 2001/329 Esas, 2001/363 sayılı 
Kararıyla, bildirinin bütün itibarıyla eleştiri vasıflı olduğu ve Türk Tabipleri 
Birliğinin amaçlan dışmda faaliyet gösterme eylemi ile ilgili bulunmadığı 
gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, Karar Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığınca temyiz edilmiştir. 

Soru önergesinin (4) numaralı bölümü ile ilgili olarak, Avrupa Birliği 
mevzuatına uyum çalışmalarının yapıldığı Sağlık Bakanlığının 05/07/2001 
tarihli ve 11673 sayılı yazısından anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Prof.Dr.Hikmet Sami TÜRK 
Bakan 
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' 17.- İstanbul Milletvekili Azmi Ateş'in, Irak ile yapılan sınır ticaretine ilişkin Başbakandan sorusu 
ve Devlet Bakanı Tunca Toskay'm cevabı (7/4378) ( 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ B AŞKANLIĞF NA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Bülent ECEvTT tarafından yazdı olarak 
cevaplandırılmasına delaletlerinizi arz ederim. 

Saygdanmla28.0S.20Ol 

Dr. Azmi ATEŞ 
İstanbul Milletvekili 

SORULAR: 
1- Bugün itibariyle, sınır ticareti yolu ile Irak'tan petrol ürünlerinin ithalatını 

yapabilmek için kaç firmaya tahsis imkanı sağlanmıştır? 
2 -2001 yılında sınır ticareti yoluyla Irak'tan toplam ne kadar petrol sağlanacaktır? 
3- Bu ithalatı sağlayacak olan firmaların tahsis kapasitesi hangi kriterler esas alınarak 

tespit edilmektedir? 
4-2001 yılında Irak'la yapılacak sınır ticareti ile temin edilecek olan petrol, başta 

Tuıidşh Petroleum International Company (TPİC) olmak üzere ithal edecek olan ilk 10 
firmanın, 

a- Açık isimleri nelerdir? 
b- Yöneticileri kimlerdir? 
c-Yapacakları ithalat miktarları ne kadardır? 
5-Bu firmaların 1997'den beri yıllar itibariyle ödedikleri vergi TL ve dolar bazında ne 

kadardır? 
T.C. 

BAŞBAKANLIK 
DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI 

İhracat Genel Müdürlüğü 

SAYI : B.02.1.DTM.0.02.04.01-101 
KONU: Yazılı Soru önergesi 2 6.06.0 1 4 0 7 6 1 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: Başbakanlığa muhatap 31/5/2001 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-
7/4378-10658/24993 sayılı yazıları. 

İlgi'de kayıtlı yazılarında, İstanbul Milletvekili Sayın Dr. Azmi ATEŞ tarafından 
Saym Başbakanımıza tevcih edilen yazılı soru önergesinin cevaplandınlması istenilmektedir. 

Sayın Başbakanımızın sözkonusu Önergeye kendileri adına Bakanlığım tarafından 
cevap verilmesine ilişkin tensiplerine istinaden hazırlanan not ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerine arz olunur. 

FEDbDA Tunca ToSlCAY 
/ t pcvlcf.Baknnı 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN AZMİ ATEŞ TARAFINDAN 
BAŞBAKANIMIZ SAYIN BÜLENT ECEVİT'E TEVCİH EDİLEN YAZILI SORU 

ÖNERGESİNE İLİŞKİN OLARAK HAZIRLANAN CEVABI İÇEREN NOT 

SORU 1: Bugün itibariyle, sınır ticareti kapsamında Irak'tan petrol ürünleri ithalatını 
yapabilmek için kaç firmaya tahsis imkanı sağlanmıştır? 

Sınır ticareti kapsamında petrol ürünlerinden sadece motorin ithalatı mümkün 
bulunmaktadır. Motorin ithalatı için Bakanlığıma bağlı hiçbir kuruluş tarafından herhangi bir 
firmaya tahsisat yapılmamaktadır. 

Bahsekonu ithalat 1997 yılından itibaren; Şırnak Valiliği'ne kayıtlı ve çoğunluğu 
Sunak ve mücavir illerde yerleşik kamyoncu esnafı tarafından yaklaşık 48.000 araç 
kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Tahsisatlar, kamyonlar için 4 ton TIR'lar için ise 8 ton 
olarak gerçekleştirilmektedir. 

SORU 2: 2001 yılında smır ticareti yoluyla Irak'tan toplam ne kadar petrol 
sağlanacaktır? 

Smır ticareti yoluyla Habur Gümrük Kapısı'ndan {aşıt üzerindeki depolarda ayda 
azami 50.000 ton motorin ithal etme imkanı bulunmaktadır. 

SORU 3: Bu ithalatı sağlayacak olan firmaların tahsis kapasitesi hangi kriterler esas 
alınarak tespit edilmektedir? 

Sunak Valiliğince, uygunluk belgesi düzenlenmeden önce herbir kamyon sahibi 
gerçek ya da tüzel şahsın adli sicil kaydı araştınlmakta ve herhangi bir sabıkasımn 
bulunmadığının tespiti halinde, sözkonusu şahıslara motorin tahsis edilmektedir. 

SORU 4:2001 yılında Irak'la yapılacak sınır ticareti ile temin edilecek olan petrol, başta 
TPIC olmak üzere ithal edecek olan ilk 10 firmanın açık isimleri nelerdir, yöneticileri 
kimlerdir, yapacaktan ithalat miktarları ne kadardır? 

Şırnak Valiliğince sözkonusu ürünün ithalatı için TPIC adına herhangi bir belge 
düzenlenmemektedir. TPIC'in uygulamadaki rolü, kamyoncular tarafından ithal edilen 
motorini sarın almaktan ibarettir. TPIC tarafından teslim alınan motorin, standart kontrolü ve 
fiyatlandınlması yapıldıktan sonra iç piyasaya sürülmektedir. 

SORU 5: Bu firmaların 1997'den beri yıllar itibariyle ödedikleri vergi TL ve ABD 
Dolan bazmda ne kadardır? 

Irak'tan sınır ticareti çerçevesinde yapılan sözkonusu ithalata ilişkin uygulama, 1997 
yılından beri Şırnak Valiliği'nin yetki ve sorumluluğunda yürütülmekte olup, ithalatçı 
kamyoncularm ödedikleri vergilere ilişkin Bakanlığıma bağlı kurum ve kuruluşlarca herhangi 
bir kayıt tutulmamaktadır; 
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18.- Aydın Milletvekili Sema Tutar Pişkinsüt'ün, TBMM İnsan Haklarını İnceleme 
Komisyonunca hazırlanan rapora ve Bakanlıkça yapılan işlemlere ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Hikmet 
Sami Türk'ün cevabı (7/4380) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda gerekçeleri ile birlikte yönelttiğim sorularımın Adalet Bakanı Sayın 
Prof. Dr. Hikmet Sami Türk tarafindan yazılı olarak yamtlanmasım saygılarımla 
arz ederim. 25.05.2001 / 

Dr. Sema TUTAR PİŞKİNSÜT 
DSP Aydın Milletvekili 

Sorularım 

Sayın Bakanım, yaklaşık onbir ay önce TBMM İnsan Haklarını İnceleme 
Komisyonu tarafından yayımlanan soruşturma, kovuşturma, yargılama, ceza ve 
infazı ile ilgili 10 adet Rapora ait Bakanlığınızın değerlendirmelerine ve gereği 
olarak yapılan uygulamalara ilişkin bilgi edinmek amacıyla 23.02.2001 tarihinde 
Bakanlığınıza yazılı sorularımı yönetmiştim. Makul bir süre geçmesine karşın 
yanıt alamamam üzerine 21.03.2001 tarihindeki yazım ile sorularımı tekrar 
iletmiştim. Aynı amaçla İçişleri Bakanlığına ve İnsan Haklarından Sorumlu 
Devlet Bakanlığına yönelttiğim soruların yanıtlanmış olmasına karşın Partimin 
bir Bakanının hiçbir gerekçe göstermeden, üstelik bu konuda kamuoyunun da 
bilgilenmek istediği gerçeği ortada dururken sorularıma yanıt vermemesi ve 
yanıt alabilmek amacıyla TBMM Başkanlığının aracılığını başvurma 
durumunda bırakılmış olmamdan dolayı son derece üzüldüğümü ve bu durumu 
düşündürücü bulduğumu bilmenizi isterim. 

Bakanlığınızın Komisyon Raporlarıyla ilgili kamuoyuna yansımış bir 
çalışmasından şahsen haberdar değilim. Komisyon çalışmalarımızın adli 
soruşturma olmamasına karşın bu konuda, ilgili savcılarımızın 
Komisyonumuzdan tutuklu ve hükümlülerin yalnızca açık kimliklerini istemekle 
yetinmişlerdir. Açık kimlikler ise Komisyon Heyetlerimizin tutuklu ve 
hükümlülere verdikleri sözlerin gereği olarak savcılıklara gönderilmemiştir. 

Buna karşılık açık kimlikleri ile Komisyonumuza başvurarak gördükleri 
muamele sorunları hakkında Komisyonumuz aracılığında suç duyurusunda 
bulunmak isteyenlerin başvuruları ilgiti savcılıklara iletilmiştir. Bine yakın 
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başvuruya savcılıklarımızın verdikleri yanıtların büyük çoğunluğunu, süre 
aşımına uğrama ya da takipsizlik kararları oluşturmuştur. Maalesef çok azı için 
soruşturma açılmış olup, 2000 yılı itibariyle sonuçlanan ise hiç yoktur. Oysa 
Komisyonumuz, Parlamentonun denetim yetkisi kullanarak en doğru bilgilere 
ulaşabilmek ve konulan çok yönlü değerlendirebilmek üzere çalışmalarını 
alanda yürütmüş ve her partiye mensup milletvekillerinin katılımı ile bizzat 
yerinde gözlemlerde bulunmuştur. Çalışmada amaçlanan adli sonuç elde 
etmekten çok, sisteme yönelik iyileştirme sağlanması olmuştur. Bunda da başarı 
elde edildiği kamuoyunun olumlu tepkisi ile ortaya çıkmıştır. 

Böyle bir çalışmanın Bakanlığınızca da değerlendirilmiş olduğunu umuyorum. 

Haziran 2000 tarihinde yayımlanan "Soruşturma Kovuşturma Yargılama 
Ceza ve İnfazı Batman Raporu 1998 ve 2000" ile ilgili sorularım: 

1. Bu Raporun Bakanlığınızca herhangi bir değerlendirmesi yapıldı mı? Eğer 
yapıldı ise değerlendirme yazılı hale getirildi mi? Gereği için hangi işlemler 
yapıldı? Yapılmadı ise neden gerek duyulmadı? 

2. Faili meçhul cinayetlerin (özellikle siyasi) en yoğun olarak yaşandığı ilimiz 
Batman'dır. Raporun yayımlandığı tarihe kadar meydana gelen faili meçhul 
cinayet sayısı (adli ve siyasi) ne kadardır, Rapordan sonra kaç faili meçhul 
cinayet olmuştur ve bunların kaçının faili yakalanmıştır? 

3. Raporda Emniyet Müdürlüğü binasının, polisin teknik çalışma olanaklarının, 
sorgu personelinin eğitiminin ve adli tıp çalışmalarının yetersiz olduğu 
saptanmıştır. Yapılmakta olan yeni Emniyet Müdürlüğü binasının alt katında 
ise koşulları uygun olmayan çok sayıda gözaltı hücreleri bulunuyordu. Bu 
yetersizlikleri ve olumsuzlukları giderici hangi somut önlemler alındı? 

4. Rapor, soruşturma ve kovuşturma aşamasında yer, zaman ve kişi 
tanımlamaları ile yaygın işkence uygulamalarına değinmiştir. Bunun gereği 
olarak idari ve adli yönden herhangi bir çalışma yapıldı mı? Yapılmadı ise 
neden gerek görülmedi? 

5. Raporda soruşturma ve kovuşturma aşamasında savcıların yetkilerini tam 
olarak kullanmadıkları, hatta Bakanlıkça gönderilen ve denetime vurgu 
yapan genelgelere karşın kullanamadıkları ortaya konulmuştur. Savcıların 
inisiyatif kullanmaları yönünde herhangi bir talimatınız oldu mu? Olmadı ise 
neden gerek görülmedi? , 
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6. Raporda sonışturma ve kovuşturma aşamasında, doktor muayenesi sırasında 
sorgulanan kişilerin yanında güvenlik görevlilerin de bulunduklarına 
değinilmiştir. Raporu dikkate alarak doktor muayenesinde güvenlik 
görevlilerinin bulunmaması yönünde somut bir girişiminiz ve denetiminiz, 
örneğin yazılı bir talimatınız ve aldığınız bir yanıt oldu mu? Olmadı ise 
neden gerek duyulmadı? 

7. Raporda, Batman'da açık arazide, güvenlik birimlerine ait yerlerin dışında 
sorgulama yapıldığı yönündeki iddialar tarih ve kişi tanımlamalanyla 
anlatılmıştır. Bu, iddiası bile ciddi olan konu hakkında herhangi bir araştırma 
yapıldı mı? Yapıldı ise ulaşılan sonuçlar nelerdir? Yapılmadı ise neden gerek 
görülmedi? 

8. Savunma hakkının sorgu aşamasında yeterince kullanılamaması ile ilgili 
olarak Raporda saptanan sorunların ortadan kaldırılması yönünde somut 
girişimlerde bulunuldu mu? 

9. Tutuklulara, duruşmalara götürülüp getirilmeleri, mahkumlara ise şevkleri 
sırasında kötü muamele ve hatta işkence yapıldığına ilişkin Raporda yer alan 
iddialar araştırıldı mı? Araştırma yapılmadı ise neden gerek görülmedi? 

10.özellikle organize suçlarla mücadelede söz konusu olan "gizli görevli" 
kullanılması ile ilgili şikayet ve iddialara yönelik herhangi bir araştırma 
yapıldı mı? Yapılmadı ise neden gerek görülmedi? 

11. Batman Cezaevi'nde tutukluluk süreleri terör suçlularında altı, adli 
suçlularda üç yıla kadar çıkmaktadır. Ceza adaletinin ve yargıya olan 
güvenin sağlanması açısından bu son derece önemli sorun karşısında somut 
ne gibi önlemler alınmıştır? 

12.Batman Cezaevi'nde eksikliği saptanmış olan ve acil karşılanması gereken 
doktor, öğretmen ve sosyal çalışmacı sorununun çözümüne yönelik hangi 
girişimler söz konusu oldu? Nasıl bir sonuç alındı? Çözüm için yeterli oldu 
mu? 

13.Batman Cezaevi'nde onsekiz yaşından küçük tutuklu ve hükümlü çocukları 
koruyucu önlemlerin alınmadığı saptanmıştı. Bu yönde sonuç alıcı bir 
çalışma, özellikle af sonrası yapıldı mı? Yapılmadı ise neden gerek 
görülmedi? 

14. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Heyeti ile görüşme yapan 
mahkumların daha sonra sürgüne gönderildikleri konusunda Raporda yer 
alan, tekrarlanan ve ciddi olan iddialar araştırıldı mı? Yapılan ve sonuçlanan 
idari ve adli soruşturma var mı? 

15.Cezaevlerinde genelgelerin farklı uygulandığı yönünde yetkililer tarafından 
da kabul edilen şikayetler konusunda, somut girişiminiz oldu mu? Olmadı ise 
neden gerek görülmedi? 

Mayıs 2000 tarihinde yayımlanan "Soruşturma Kovuşturma Yargılama 
Ceza ve İnfazı Tunceli Raporu 1998 ve 2000" ile ilgili sorularım: 
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1. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Heyetinin gözlemi olarak 
Raporda yer alan yakalama ve gözaltına alma ile ilgili olarak görevli 
memura hakaret ve icrai rezalet suçlarının Tunceli ilindeki dikkat çekici 
yaygınlığı konusunda herhangi bir araştırma yapıldı mı? Yapılmadı ise neden 
gerek görülmedi? 

2. Doktor raporlarının, her türlü baskılardan arınmış bir biçimde düzenlenmesi 
yönünde somut ve yazılı talimatınız oldu mu? Olmadı ise neden gerek 
görülmedi? 

Mayıs 2000 tarihinde yayımlanan "Soruşturma ve Kovuşturma İstanbul 
Raporu 2000" ile ilgili sorularım: 

1. İstanbul'da fiziki koşullan kötü, standartlardan uzak olan karakolların, 
özellikle de çok daha kötü koşullarda bulunan nezarethanelerinin 
düzeltilmesi için somut ne gibi önlemler alındı? Alınmadı ise neden gerek 
görülmedi? 

2. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Heyetlerinin Raporda da yer 
alan karakollarda kötü muamele ve işkencenin yaygın olarak uygulandığına 
ait saptamaları ve görüşleri söz konusudur. Bu konuda iyileştirmeye yönelik 
ne tür önlemler alındı, hangi idari ve adli işlemler yapıldı? Bir önlem 
alınmadı ve işlem yapılmadı ise neden gerek görülmedi? 

3. Gaziosmanpaşa Küçükköy Karakolu'nda bulunan ve Komisyonumuz 
tarafından ilgili savcılığa gönderilmek üzere teslim edilen, basında da geniş 
biçimde yer alan "Filistin askısı" konusunda, mağduru yoktur denilerek 
herhangi bir işlem yapılmadığını yine basından öğrenmiş bulunuyorum. 
Haberlerin doğruluk derecesi nedir? Adli soruşturmada herhangi bir engel 
söz konusu mudur? Bu son derece önemli sorun ile ilgili olarak herhangi bir 
idari soruşturma yapıldı mı? Yapılmadı ise neden gerek görülmedi? 

4. Karakollarda TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Heyetlerince 
yapılan incelemeler sırasında saptanan eksikliklerin giderilmesi yönünde 
somut girişimleriniz oldu mu? Bunlar nelerdir? Olmadı ise neden gerek 
görülmedi? 

5. Denetimler konusunda savcılarımızın yeterince duyarlı davranmadıkları 
saptanmıştı. Bu eksikliklerin giderilmesi yönünde ne gibi önlemler alındı? 
Yazılı bir talimat söz konusu oldu mu? Bunlar yapılmadı ise neden gerek 
duyulmadı? 

Mayıs 2000 tarihinde yayımlanan "Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevi 
Raporu 1998 ve 2000" ile ilgili sorularım: 

1. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Heyetlerinin tutukevinin bir 
cezaevi olmadığı, ancak koşulların cezaevlerinden bile daha ağır olduğu 
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yönündeki saptamaları ile ilgili olarak hangi önlemler alındı? Alınmadı ise 
neden gerek görülmedi? 

2. Çocuk tutuklulara yönelik kötü muamele ve işkence iddialan ile ilgili olarak 
başlatılmış idari ve adli soruşturmanın sonuçları ne olmuştur? 

3. Eğitim çağındaki çocuklann tutukluluk sürelerinin uzamasının eğitimlerini 
aksatması yanında, farklı suçlan işleme yönünde yeni bilgiler elde ettiklerine 
ilişkin saptamalar karşısında hangi somut önlemler alınmıştır? Alınmadı ise 
neden gerek görülmedi? 

Mayıs 2000 tarihinde yayımlanan "Elazığ Çocuk Islahevi Raporu 1998 ve 
2000" ile ilgili sorularım: 

1. Islahevinde bulunan çocuklara soruşturma ve kovuşturma aşamasında kötü 
muamele ve işkence yapıldığı yönünde TBMM İnsan Haklarını İnceleme 
Komisyonunda oluşan kanaatin yayımlanan Raporda yer almasından sonra 
hangi işlemler yapıldı? Yapılmadı ise neden gerek görülmedi? 

2. Sonışturma ve kovuşturma aşamasında ek suç yüklenip dosyalann 
kapatılmak istendiği yaygın iddiaları araştırıldı mı? Araştırılmadı ise neden 
gerek görülmedi? 

3. Sorgu aşamasında doktor raporlarının ya sorgudan önce ya da güvenlik 
güçlerinin yanında alındığı yönündeki iddialan araştırdınız mı? Araştınlmadı 
ise neden gerek görülmedi? 

4. Savunma hakkının tam olarak kullanılamadığı yönündeki saptamalarla ilgi 
herhangi bir araştırma yaptırdınız mı? Yaptırılmadı ise neden gerek 
görülmedi? 

5. Raporda yer alan "Islahevinin çocuk psikolojisine, adölesan dönemine ait 
destek ve eğitim, aynı zamanda da esenlendirme sağlayacak yapıda olmadığı; 
Islahevinin personel, teknik, bilgi ve program olarak iyi hazırlanmış 
olmadığı" tespitleri dikkate alınarak herhangi bir iyileştirme çalışması yapıldı 
mı? Yapılmadı ise bunun nedenleri nelerdir? 

6. Raporda yer alan ve eleştirilen "Islahevlerinin kuruluş amaçlarının 
cezaevlerinden farklı olması nedeni ile uyum ve disiplin suçu işleyenlerin 
cezaevlerine gönderilmekle tehdit edilmesi ve uygulamaya 
konulması..."biçiminde ortaya konulan görüşleri siz nasıl 
değerlendiriyorsunuz? Eğer onaylamadı iseniz herhangi bir önlem aldınız ki? 
Alınmadı ise neden gerek görülmedi? 

7. Raporun yayımı tarihinden sonra Islahevlerine ve özellikle Elazığ Islahevine 
yönelik ne gibi düzeltme önlemleri aldınız? Alınmadı ise bunun nedenleri 
nelerdir? 

8. 1998'de meydana gelen isyanla ilgi başlatılan idari soruşturmanın 
sonuçlanmasına karşın adli takibat raporun yayımı tarihinde 
sonuçlanmamıştı. Aradan geçen sürede sonuçlandı mı? Sonuçlandı ise hangi 
kararlar söz konusu oldu? 
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Mayıs 2000 tarihinde yayımlanan "Soruşturma Kovuşturma Yargılama 
Ceza ve İnfazı Şanlıurfa Raporu 1998 ve 2000" ile ilgili sorularım: 

1. Rapor, soruşturma ve kovuşturma aşamasında yaygın işkence 
uygulamalarından söz etmiştir. Bunun gereği olarak idari ve adli yönden 
herhangi bir çalışma yapıldı mı? Yapılmadı ise neden gerek görülmedi? 

2. Emniyet Müdürlüğü birimleri ile karakollarda yapılan denetimlerde 
nezarethane defterlerinin düzensiz tutulduğu, sorgu yerlerinin standartlara 
uymadığı saptanmıştı. Bu durumun düzeltilmesi için somut girişimleriniz 
oldu mu? Olmadı ise neden gerek duyulmadı? 

3. Adli tıp hizmetlerinin saptanan yetersizliğini gidermeye yönelik somut bir 
önlem aldınız mı? Alınmadı ise neden gerek görülmedi? 

4. TBMM İnsan Haklannı İnceleme Komisyonu Heyetinin 28.03.1998 
tarihinde Şanlıurfa Cezaevi'ne yaptığı ziyaret sırasında Suphi Dildaş adlı 
tutukluya, emniyet görevlilerince işkence yapıldığı saptanmış ve Heyet 
tarafından Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda 
bulunulmuştur. "Suç duyurusunu dikkate alan Başsavcılık, soruşturmasını 
sürdürmüş, 04.05.1998 ve' 28.05.1998 tarihli iki iddianame ile sağlam 
raporu veren doktor ve işkence yaptığı iddia edilen emniyet mensupları 
hakkında adli görevi ihmal ve işkence yapma suçlarıyla kamu davası 
açılmıştır. Şanlıurfa 1 inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde E: 1998/81 ve 
E:1998/1365 numaralarıyla görülen bu davalar sonucunda yargılanan sanık 
polisler ve sağlam raporu veren doktor, haklarındaki iddialara ilişkin 
inandırıcı ve yeterli delil elde edilemediğinden beraat etmiştir." 
Raporda konuya ilişkin önemli saptamalar yer almıştır. Bunlar; 
- "Savcı, kendilerine gelen işkence ihbarlarını önemser görünmekle 

birlikte, gerekli araştırma ve soruşturmayı yeterince yapmamıştır." 
- "Hukuki yardımdan yoksun bulunan mağdur, yargılama esnasında bilgi 

eksikliği nedeniyle yaptığı bazı hatalar ile en temel haklardan mahrum 
kalmıştır. (Mağdur S.D. davaya müdahale talebinde bulunmadığı için 
kararı temyiz edememiştir.) 

- "TBMM İnsan Haklannı İnceleme Komisyonunu Heyetinin bu rapor 
içeriği ile de kamuya mal edilmiş olan resmi tutanaklarındaki bilgiler 
ışığında olayın delillendirilmesi ve bu konuyla ilgili 'YAPILAN 
HUKUKA AYKIRILIĞIN TESPİTİ' gereklidir. Bu durum, insan hakları 
kavramının ülkemizde yerleşmesi açısından büyük önem arz 
etmektedir." 

Bu saptamalar daha sonra kamuoyunda pek çok kez açıkça dile 
getirilmiştir. 
Bakanlığınız bu sorunla ilgili somut hangi girişimlerde bulunmuştur? 
Bulunmadı ise neden gerek görülmedi? 
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Mayıs 2000 tarihinde yayımlanan "Soruşturma Kovuşturma Yargılama 
Ceza ve İnfazı Elazığ Raporu 1998 ve 2000" ile ilgili sorularım: 

1. Tutuklu ve hükümlülerin cezaevine girmeden önce soruşturma ve 
kovuşturma aşamasında kötü muamele ve işkence gördükleri iddiaları 
karşısında idari ve adli soruşturma yapıldı mı? Hangi önlemler alındı? 
Yapılmadı ise neden gerek görülmedi? 

2. Yalnız Elazığ'da değil, hemen her yerde büyük şikayet konusu olan ve 
delillere dayalı olmaktan çok ifadeye dayalı sorgulama yapılmasından 
kaynaklanan "ek suç yükleme" yönündeki iddialar konusunda herhangi bir 
işlem yapıldı mı? Yapılmadı ise neden gerek görülmedi? 

3. Adli tıp raporlarma yönelik yaygın şikayetler konusunda bir işlem yapıldı 
mı? Yapılmadı ise neden gerek görülmedi? 

4. Soruşturma ve kovuşturma aşamasında, doktor muayenesi sırasında, 
muayenenin sağlıklı yapılabilmesi için, sorgulanan kişilerin yanında güvenlik 
görevlilerin bulunmaması yönünde yazılı bir talimatınız oldu mu? Olmadı ise 
neden gerek duyulmadı? 

5. Sorgu aşamasında savunma hakkının kullanılması ile ilgili saptanan 
sıkıntıların aşılması yönünde ne gibi somut girişimlerde bulundunuz? 

6. Cezaevi personeli ve dış güvenlik elemanlannın keyfi tutumlanna yönelik 
iddialarla ilgili bir işlem yapıldı mı? Yapılmadı ise neden gerek görülmedi? 

7. Elazığ E Tipi Cezaevi koşullannm iyileştirilmesi yönünde hangi somut 
önlemleri aldınız? Müşahede hücreleri ile ilgili yeni bir düzenleme yapıldı 
mı? Yapılmadı ise neden gerek görülmedi? 

Mayıs 2000 tarihinde yayımlanan "Soruşturma Kovuşturma Yargılama 
Ceza ve İnfazı Erzincan Raporu 1998 ve 2000" ile ilgili sorularım: 

1. Cezaevlerinde yapılan görüşmelerde tutuklu ve hükümlülerin çok yaygın 
olarak işkence gördükleri iddialanna yer veren raporla ilgili herhangi bir 
işlem yaptınız mı? Yapılmadı ise bunun nedenleri nelerdir? 

2. Eski ve yeni emniyet müdürlükleri binalarında kötü muamele ve işkence 
yapılan mekan tarifleri ve aletlerin gözlemlerle uyuştuğu, bu uygulamalann 
halen devam ettiği yönünde kanaatin oluştuğu raporda yer almıştır. Bu konu 
ile ilgili herhangi bir işlem yapıldı mı? Yapılmadı ise bunun nedenleri 
nelerdir? 

3. Raporda yer alan "Suç oranın az, organize suç ve terör suçlannın hemen hiç 
olmadığı, kısmen adli suçların görüldüğü Erzincan'da, kötü muamele ve 
işkence olaylanna ilişkin iddialar ile bu denli karşılaşılmış olması son derece 
ilginçtir." biçimindeki saptamanın emniyet görevlilerinin bu suçların yaygın 
olarak işlendiği yerlerde görev yaptıkları dönemden elde ettikleri kötü 
alışkanlıklara bağlı olabileceği iddialarını araştırdınız mı? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 04/06/2001 tarihli ve 
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-10785 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alman, Aydın Milletvekili Dr.Sema Tutar Pişkiıısüt 
tarafından Bakanlığımıza yöneltilen ve yazılı olarak cevaplandırılması 
istenilen 7/4380-10648 Esas No.lu soru önergesiyle ilgili cevapların 
derlenebilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesinin 
beşinci fıkrası uyarınca bir aylık ek süre verilmesine müsaadelerinizi arz ederim. 

T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Bakan: 
KOTA-

Prof.Dr.Hikmet Sami TÜRK 
Bakan 

ANKARA 
&/.3/2001 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 04/06/2001 tarihli ve 
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-10785 sayılı yazınız. 

b) 11/06/2001 tarihli ve 866 sayılı yazımız. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan, Aydın Milletvekili Dr.Sema Tutar Pişkinsüt 
tarafından Bakanlığımıza yöneltilen ve yazılı olarak cevaplandınlması 
istenilen 7/4380-10648 Esas No.lu soru önergesinde yer alan hususlarla ilgili 
cevapların derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 99. maddesinin beşinci fıkrası uyannca bir aylık ek süre verilmesi 
istenilmiştir. 

Söz konusu soru önergesine verilen cevap örneği iki nüsha hâlinde ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Prof.Dr.Hikmet Sami TÜRK 
Bakan 
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Sayın 

Dr.Sema Tutar PİŞKİNSÜT 
Aydın Milletvekili 
T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yönelttiğiniz ve yazılı olarak cevaplandırılmasını 
istediğiniz 7/4380-10648 Esas No.lu sora önergesi Bakanlığımız yönünden 
incelenmiş ve cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Bilindiği üzere, kimseye işkence ve eziyet yapılmaması, insan haysiyetine 
uygun olmayacak ceza veya işleme tâbi tutulmaması Anayasa ve uluslararası 
sözleşmelerde hüküm altına alınmış temel bir insan hakkıdır. Nitekim 
Anayasanın "Kişinin Haklan ve Ödevleri" başlıklı İkinci Bölümünde yer alan 
"Kişinin dokunulmazlığı, maddî ve manevî varlığı" başlıklı 17. maddesinin 
üçüncü fıkrasında "Kimseye işkence ve eziyet, yapılamaz; kimse insan 
haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tâbi tutulamaz" hükmüne 
yer verilmiştir. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, "Kimse işkenceye, insanlık 
dışı ya da onur kırıcı ceza veya işlemlere tâbi tutulamaz" şeklinde tavsiye kararı 
almış ve Avrupa çapmda bir denetimi öngören "İşkencenin ve Gayrî 
İnsanî veya Küçültücü Ceza ve Muamelelerinin Önlenmesine Dair 
Avrupa Sözleşmesf'ni 26.11.1987 tarihinde kabul ederek imzaya açmıştır. 
Türkiye, 11.1.1988 tarihinde imzaladığı bu Sözleşmenin onaylanmasını 
25.2.1988 tarih ve 3411 sayılı Kanunla uygun bulmuş ve onaylama belgesini 
Avrupa Konseyine sunan ilk Devlet olmuştur. Daha önce de 10.2.1984 
tarihinde imzaya açılan Birleşmiş Milletler "İşkenceye ve Zalimce İnsanlık Dışı 
ya da Onur Kırıcı İşlemlere veya Cezalara Karşı Sözleşme"yi Türkiye, 
25.1.1988 tarihinde imzalamış ve 3441 sayılı Kanunla onaylamayı uygun 
bulmuştur. Öte yandan, insan haklarına ve temel özgürlüklere saygı gösterilmesi 
amacıyla, 1975 yılında Ülkemiz de dahil 34 Avrupa ülkesinin Helsinki'de 
imzaladığı "Helsinki Nihaî Senedi"nde söz konusu ilkelere yer verilmiştir. 

Bu çerçevede yapılan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı (AGİK) 
sonucunda 19-21 Kasım 1990 tarihinde Ülkemiz ile birlikte 34 Avrupa ülkesinin 
katılımı ile "Paris Zirvesi" adı altında bir zirve düzenlenmiştir. Sonuçta, "Yeni 
Avrupa İçin Temel Paris Yasası" adıyla imzalanan metinde yeni Avrupa için 
kabul edilen ilke ve esaslar arasmda kişinin temel hak ve özgürlükleri ön plânda 
tutulmuş ve "insan haklan, demokrasi ve hukukun üstünlüğü" maddesi başlığı 
altında "hiç kimsenin işkence veya diğer zalimane, insan onuru ile bağdaşmayan 
ya da aşağılayıcı muamele veya cezaya tâbi tutulamayacağı" ilkesi bir kere daha 
vurgulanmıştır. 

İnsan haklarındaki gelişimlere paralel olarak, günümüz ekonomik ve 
sosyal koşullarına uygun, günün gereksinmelerine yanıt verecek ve taraf 
olduğumuz uluslararası sözleşmeler ile üyesi olduğumuz uluslararası 
kuruluşların normlarına uygun yasal düzenlemeler yapmak amacıyla 
Bakanlığımızca yürütülen çalışmalar şunlardır: 
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- 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun toplumsal, siyasal, 
sosyal ve ekonomik değişimler karşısında eskimiş olan ve günün koşullarına 
göre ihtiyaçlara cevap vermeyen yönlerim ıslah etmek, gerekli değişiklikleri 
yapmak amacıyla Bakanlığımızca yüksek mahkeme üyeleri, bilim adamları ve 
uzman personelden oluşturulan Komisyonca hazırlanan "Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanunu Tasarısı", bakanlıklar ile ilgili kurum ve kuruluşların görüşüne 
gönderilmiş olup, gelen öneri ve görüşler doğrultusunda Komisyonca 
değerlendirmeler yapılmıştır. Bu Tasanda suç mağdurlanna ilişkin aynntılı 
hükümlere yer verilmektedir. 

- Aynca, mağdur haklarım koruyacak yasal düzenlemeler üzerinde 
mevzuat araştırma, bilgi ve verilerin toplanması çalışmalan devam etmektedir. 

- Dünyada meydana gelen sosyal, siyasal ve ekonomik değişiklikler 
dolayısıyla eskiyen değerlere dayalı Türk Ceza Kanununu çağa uydurmak, 
gerekli değişiklik ve geliştirmeleri yapmak üzere Bakanlığımızca yüksek 
mahkeme üyeleri, bilim adamlan ve uzman personelden oluşturulan 
Komisyonca hazırlanan "Türk Ceza Kanunu Tasarısı", bakanlıklar ile ilgili 
kurum ve kuruluşların görüşüne gönderilmiş olup, gelen öneri ve görüşler 
doğrultusunda Komisyonca değerlendirmeler yapılmıştır. 

- Ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler doğrultusunda infaz 
sisteminin temelini oluşturan ceza infaz kurumlan ve tutukevleri hizmetlerinin 
çağdaş bir anlayış içinde yürütülmesini sağlamak amacıyla ilgili mevzuatın 
günün koşullarına uygun hale getirilmesi için "Ceza İnfaz Kurumlan ve 
Tutukevleri Genel Müdürlüğünün Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun 
Tasarısı"nı hazırlamak üzere, uzman personelden oluşan Komisyon 
Çalışmalarına devam etmektedir. 

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Üye Devletlere Avrupa Cezaevi 
Kurallan Hakkındaki 1987 tarihli ve (3) sayılı Karan ile "Birleşmiş Milletlerin 
Tutuklulara Uygulanacak Asgari Standart Cezaevi Kurallan"ndaki ilkeler göz 
önüne alınarak Tasanda hükümlü ve tutukluların kurumlarda insan onuruna 
yakışır bir biçimde ve güvenlik içerisinde barındırılmalan, iaşeleri, tedavileri, 
sevk ve nakilleri, eğitim ve rehabilitasyonken ile çalıştırılmaları konulan 
düzenlenmiş ve bu faaliyetler sırasında insan haklan ihlâllerini önleyen 
hükümlere yer verilmiştir. Ceza infaz kurumlannm fizikî şarüarmı iyileştirmek 
ve çağın gereklerine uygun olarak kurumların yönetimini yeniden 
yapılandırmak, dağımk durumdaki mevzuatı toparlamak, ancak yeni bir kanun 
çalışmasıyla mümkün olacaktır. Bu Kanun Tasansıyla ceza infaz kurumlan 
çağdaş kurallara uygun birer eğitim ve ıslah kurumlan haline getirilmektedir. 

- Hükümlü ve tutuklulara uygulanan infaz sistemini çağdaş bir yaklaşımla 
yemden düzenlemek, disiplin suç ve cezalanna karşı hâkim önünde itiraz hakkı 
tammak, infaz hukukunda yargı denetimim egemen kılmak, cezalan infaz 
edilmiş olan hükümlülerin toplumdan dışlanmalarım önlemek, onların iş 
kurmalanna veya öğrenimlerine devam etmelerine yardımcı olmak üzere 
salıverilme sonrası korumaya ilişkin esaslan belirlemek, çağdaş normlara dayalı 
infaz sistemim oluşturmak üzere; "Cezaların İnfazı Haklanda Kanun 
Tasarısını" hazırlamak için oluşturulan Komisyon çalışmalarına devam 
etmektedir. 
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- Adlî Tıp Kurumunun dünyadaki bilimsel gelişmelere paralel olarak, 
ıslahı ve yeniden yapılandırılması suretiyle adalete daha iyi hizmet sunabilmesi 
amacıyla 2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununda değişiklikler yapılması 
amacıyla Bakanlığımızda uzman personelden oluşturulan Komisyonca 
hazırlanan "Adft Tıp Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasamı" görüşe gönderilmiştir. 

- Ceza infaz kurumlan ile tutukevlerinin nitelikli personel ihtiyacını 
karşılamak, mevcut personelin bilgi ve eğitim düzeyini yükselterek bu 
kurumlardaki hizmet kalitesini iyileştirmek amacıyla Ceza ve Tevkifevleri 
Genel Müdürlüğü bünyesinde eğitim merkezleri kurulması amacıyla hazırlanan 
"Ceza infaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanunu 
Tasarısı" hâlen Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonlan gündeminde 
bulunmaktadır. 

- 1.5.2001 tarihli ve 4666 sayılı "Terörle Mücadele Kanununun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"la; 3713 sayılı Kanunun 16. 
maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişiklikle, ceza infaz kurumlarındaki 
hükümlülerin, işledikleri suçlara, kurumdaki davranışlarına, ilgi ve yeteneklerine 
göre gamlandırılarak, güvenlik bakımından tehlike yaratmadığı ölçüde, 
kendileri için hazırlanmış iyileştirme ve eğitim programlan çerçevesinde eğitim 
ve spor, meslek kazandırma ve işyurdu çalışmaları ile diğer sosyal ve kültürel 
faaliyetlere katılmalan imkânı getirilmiş, ayrıca programların süresi ve katılacak 
hükümlülerin sayısının, her programın özelliği, güvenlik koşullan ve kurumun 
olanakları dikkate alınmak suretiyle belirleneceği, iyileştirme ve eğitim 
programlarının amaca aykın sonuçlar verdiği tespit edilen hükümlüler yönünden 
bu uygulamaya son verileceği veya gerekli değişikliklerin yapılacağı, haklannda 
kınama dışmda disiplin cezası uygulanan hükümlülere bu ceza kaldırılıncaya 
kadar açık görüş yaptırılmayacağı öngörülmüştür. 

- 16.5.2001 tarihli ve 4675 sayılı "infaz Hâkimliği 
Kanunuyla; Ceza infaz kurumlan ve tutukevlerinde bulunan hükümlü ve 
tutukluların, haklarıncla yapılan işlemler veya bunlarla ilgili maliyetlere yönelik 
şikayetlerini incelemek, karara bağlamak ve kanunlarla verilen diğer görevleri 
yerine getirmek üzere, Bakanlığımızca Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 
olumlu görüşü alınarak, yargı çevresinde ceza infaz kurumu ve tutukevi 
bulunan ağır ceza mahkemeleri ile coğrafî durum ve iş yoğunluğu göz önünde 
tutularak ilçe asliye ceza mahkemeleri nezdinde infaz hâkimliğinin kurulması 
öngörülmüştür. Aynca, hükümlü ve tutuklularm ceza infaz kurumlan 
ve tutukevlerine kabul edilmeleri, yerleştirilmeleri, barındınlmalan, 
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ısıtılmaları ve giydirilmeleri, beslenmeleri, temizliklerinin sağlanması, bedensel 
ve ruhsal sağlıklarının korunması amacıyla muayene ve tedavilerinin 
yaptırılması, dışarıyla ilişkileri, çalıştırılmaları, cezalarının infazı, müşahedeye 
tâbi tutulmaları, açık cezaevine ayrılmaları, izin, sevk, nakil ve tahliye gibi işlem 
ve faaliyetlere ilişkin şikâyetler ile disiplin tedbirleri ve verilen disiplin cezalan 
gibi ilgili kurum idaresince uygulanan işlemler veya bunlarla ilgili faaliyetlere 
karşı, ayrıca ceza infaz kurumlan ve tutukevleri izleme kurullarının kendi yetki 
alanlarına giren tespitleri ile ilgili olarak düzenleyip intikâl ettirdikleri raporlarla 
ilgili infaz hâkimliğine şikâyet yoluyla başvuruda bulunma olanağı tanınarak, 
infaz veya tutukluluk sırasında yapılan işlem veya faaliyetlere yargı denetimi 
getirilmiştir. Böylelikle "hükümlü ve tutuklu haklan"nm uluslararası norm ve 
sözleşmelere uygun olarak korunması ve geliştirilmesi sağlanacaktır. 

-14.6.2001 tarihli ve 4681 sayılı "Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri 
İzleme Kurulları Kanunuyla; Ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler 
veya mevzuat ile belirlenen ilke ve programlar çerçevesinde ceza infaz 
kurumlan ve tutukevlerinin yönetim, işleyiş ve uygulamalarını yerinde görmek, 
incelemek, bilgi almak ve tespitlerini rapor hâline getirerek yetkili ve ilgili 
mercilere sunmak üzere ceza infaz kurumlan ve tutukevleri izleme kurullarının 
kurulmasına, görev ve yetkilerine ilişkin esas ve usuller düzenlenmektedir. 

- 9.5.2001 tarihli ve 4671 sayılı "Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri 
İşyurtlan Kurumunun Kuruluş ve İdaresine İlişkin Kanun ile Ceza Evleriyle 
Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkûmlara 
ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanunnla; İşyurtlan Kurumunun yetersiz kalan döner sermaye miktarının 
ikiyüztrilyon liraya çıkanlması; bu Kurumun gelirlerinden olan yargı ve noter 
harçlarının %25'den % 35'e çıkartılması, İşyurtlannda çalıştınlan hükümlü ve 
tutuklulardan yiyecek bedelinin tahsil edilmeyerek bunlara verilen gündeliğin 
artırılması ve çalışmanın daha cazip hâle getirilmesi amaçlanmaktadır. 

- Ceza İnfaz Kurumları ile Tevkifevlerinin Yönetimine ve Cezaların 
İnfazına Dair Tüzük'te değişiklik yapılarak; Kapalı cezaevlerinin günün 
koşullan ve fiziksel yapılan dikkate alınarak yeniden tanımı yapılmakta, 
hükümlü ve tutuklulann yönetmelikte gösterilen esaslar çerçevesinde idarenin 
kontrolünde bulunan telefonlarla yakınlanyla görüşebilmelerine ilişkin esaslar 
belirlenmekte ve kınama dışında disiplin cezası almış olanların cezalan 
kaldırılmadıkça bu haktan yararlanamayacakları düzenlenmekte, 
telefonla görüşmeye ilişkin esaslann belirleneceği yönetmeliğin 
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üç ay içinde hazırlanarak yürürlüğe konulması ve Bakanlığımızca bu süre içinde 
belirlenecek ceza infaz kurumlan ve tevkifevlerinden başlanarak gerekli 
tesisatın kurulmasının ve alınacak sonuçlara göre diğer kurumlarda da aynı 
uygulamaya gidilmesinin sağlanmasına ilişkin düzenlemeler öngörülmektedir. 

SORUŞTURMA, KOVUŞTURMA, YARGILAMA, CEZA VE 
İNFAZI BATMAN RAPORU 1998 ve 2000 

Söz konusu Rapor'un; 

- 16. sayfasında tutuklu 11 olarak kodlanan şahsın iddiaları ile ilgili 
Bakanhğımız Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 27.2.2001 gün ve 7313 
sayılı yazılan üzerine Mardin Cumhuriyet Başsavcılığmca yapılan 
soruşturmada; Raporda adı geçen tutuklunun açık kimliğinin istenmesine 
rağmen Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 
Başkanlığınca 11 no.lu tutuklunun açık kimliğinin saklı tutulacağı, taahhüt 
gereği açıklanamayacağı bildirildiği, aynca Jandarma yetkililerince söz konusu 
tarihlerde gözaltına alman şahısların tutuklanmadıkları gibi, raporda izahı 
verilen 11 nolu tutuklunun olmadığının belirtilmesi üzerine bu hususta yapılacak 
başkaca bir işlem bulunmadığı amlan Cumhuriyet Başsavcılığmm 25.5.2001 gün 
ve B.2001/661 sayılı yazılanyla bildirildiği, 

l 
- 24. sayfasında hükümlü 27 olarak kodlanan şahsın iddiaları ile ilgili 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 27.2.2001 gün ve 7313 sayılı yazılan üzerine 
Midyat Cumhuriyet Başsavcılığmca yapılan soruşturmada; raporda belirtilen 
şahıslara ilişkin defter ve kayıtların celp edildiği, yapılan kontrollerde; Dargeçit 
ilçesinde söz konusu tarihlerde gözaltına alman kimsenin bulunmadığı, Midyat 
ilçe merkezinde ise adam öldürme olayı ile ilgili gözaltına alman şahıslar 
olduğu, bu şahısların alman ifadelerinde ise işkence iddiaları ile ilgili 
beyanlarmın bulunmadığı, aynca raporda sözü edilen hükümlünün 
bayan savcı ile ilgili iddialarının asılsız olduğu, işkence gören şahısların 
kimlikleri Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 
Başkanlığından istenmiş olup, verilen cevabî yazılarında anılan tutuklu ve 
hükümlülerin kimliklerinin saldı tutulacağı taahhüt edildiği bildirildiğinden, bu 
hususta yapılacak işlem olmadığı amlan Cumhuriyet Başsavcılığının 25.4.2001 
gün ve B.2001/769 sayılı yazılanyla belirtildiği, 
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- 8 ve 23. sayfalarında yer alan tutukluların, gözaltında iken kendilerine 
kötü muamele ve işkence yapıldığına ilişkin iddiaları ile ilgili olarak Ceza İşleri 
Genel Müdürlüğünün 27.2.2001 gün ve 7151 sayılı yazılan ile gereğinin takdir 
ve ifası için yetkili ve görevli Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına 
gönderildiği ve amlan Başsavcılığm 14.3.2001 gün ve 2000/80-2 sayılı 
yazılarından soruşturmanın 2000/6423 hazırlık sayısında devam ettiğinin 
bildirildiği, 

- 12. sayfasında yer alan tutuklulann, kendilerine gözaltında kötü 
muamele ve işkence yapıldığına ilişkin iddiaları ile ilgili olarak Ceza İşleri 
Genel Müdürlüğünün 27.2.2001 gün ve 7312 sayılı yazılan ile gereğinin takdir 
ve ifası için yetkili ve görevli Siirt Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği, 
henüz sonucun bildirilmediği, 

- Raporun 6,7, 8,9,11,13,14,15,18,19,20, 21,22,24, 26,27,28, 29, 
31, 32, 33,34, 35,36, 37,40,45,52, 53, 54, 55, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 72, 
73,74,75. sayfalannda yer alan tutuklu ve hükümlülerin, kendilerine gözaltında 
kötü muamele ve işkence yapıldığına ilişkin iddiaları ile ilgili olarak Ceza İşleri 
Genel Müdürlüğünün 27.2.2001 gün ve 7311 sayılı yazılan ile gereğmin takdir 
ve ifası için yetkili ve görevli Batman Cumhuriyet Başsavcılığma gönderilmiş 
ve amlan Başsavcılığın 14.6.2001 gün ve 2001/1040 sayılı yazılarında 
soruşturmanın 2001/815 hazırlık sayışma kaydcn devam ettiğinin bildirildiği, 

-10,11,26. sayfalannda yer alan tutuklu ve hükümlülerin aynı konudaki 
iddialan ile ilgili olarak Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 27.2.2001 gün ve 7303 
sayılı yazılan ile gereğinin takdir ve ifası için yetkili ve görevli İstanbul 
Cumhuriyet Başsavcılığma gönderildiği, yapılan soruşturma sonucunda işlem 
yapılmasına yer olmadığma karar verildiğinin amlan Cumhuriyet Başsavcılığm 
21.3.2001 gün ve 2001/243 sayılı yazılanyla bildirildiği, 

- 29 ve 39. sayfalannda yer alan tutuklu ve hükümlülerin, kendilerine 
gözaltında kötü muamele ve işkence yapıldığına ilişkin iddialan. ile ilgili olarak 
Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 27.2.2001 gün ve 7304 sayılı yazılan ile 
gereğinin takdir ve ifası için yetkili ve görevli Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığma 
gönderildiği, ancak henüz sonucun bildirilmediği, 

- 77. sayfasında yer alan hükümlünün aynı konudaki iddiası ile ilgili 
olarak Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 27.02.2001 gün ve 7301 sayılı yazılan 
ile gereğinin takdir ve ifası için yetkili ve görevli İzmir Cumhuriyet 
Başsavcılığma gönderilmiş olup, Başsavcılığının 7.6.2001 gün ve B.7088 sayılı 
yazılarında soruşturmanm devam ettiğinin bildirildiği, 

- 1 8 2 -



T.B.M.M. B : 129 17 . 9 . 2001 O : 1 

- Batman İlinde 28.07.1980 - 20.12.1999 tarihleri arasında işlenen feüi 
meçhul cinayetlerin sayısı 281 olup, bunlardan 205'inin failleri belirlenerek 
halen 76 faili meçhul dosyanm derdest bulunduğu, aynca rapordan sonra 
01.01.2000 - 25.06.2001 tarihine kadar 12 adam öldürme olayının meydana 
geldiği ve bunların hepsinin faillerinin tespit edildiği Batman Cumhuriyet 
Başsavcılığının 26.06.2001 gün ve B. Muhabere No: 2001/1202 saydı 
yazılarında belirtildiği, 

Dosyaların tetkikinden anlaşılmıştır. 

öte yandan, Batman cezaevi ile ilgili önergede sözü edilen münhal olan 
kadrolara atama yapılabilmesi için Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel 
Başkanlığından atama izinleri istenilmiş, ancak verilen atama izinleri, sayının az 
olması nedeniyle açılmakta olan F tipi cezaevlerine tahsis edilmiştir. Doktor 
ihtiyacı için Sağlık Bakanlığı ile irtibata geçilmiş, bu konuda kur'a sonuçlan 
beklenilmektedir. 

Batman cezaevinde onu erkek, ikisi kız olmak üzere oniki hükümlü ve 
tutuklu onsekiz yaşından küçüktür. Söz konusu çocuk hükümlünün cezaevinin 
kendilerine aynlmış kısmında banndınlmakta olup, İl Millî Eğitim Müdürlüğü 
ile işbirliği yapılarak halk eğitim müdürlüklerinden temin edilen öğretmenler 
tarafmdan okuma-yazma ve ilkokul bitirme belgesi alma kurslanna tâbi 
tutulmaktadurlar. Bunun dışmda bazı el becerileri kazanmalan için gerekli 
olanaklar tanınmıştır. Hürriyeti bağlayıcı cezalan kesinleşen çocuklar hiç 
bekletilmeden Elazığ Çocuk Islahevine sevk edilmektedirler. 

Kapalı kurumlarda eğitim-öğretim faaliyetleri kurum içinde 
yapılmaktadır. Kurumda bulunan çocukların eğitim durumlarına göre; 

a) Okuma-yazma ve ilkokul bitirme belgesi, 
b) Açık Öğretim sınavlarına hazırlık ve destek kurslan, 
c) Açık Öğretim Okulu ve Açık öğretim Lisesi smavlan, 
d) Mesleki Eğitim Kurslan, 
e) Sosyal ve kültürel faaliyetler, 
f) Kitaplık ve kütüphane ve benzeri eğitim faaliyetleri 

gerçekleştirilmektedir. 

Aynca, kapalı kurumlarda bulunan çocuklardan okula devam ederken 
tutuklananların öğrenimlerinde zaman kaybma uğramalarmı önlemek için smıf 
geçme sınavlarının kurumlarda gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır. 

Ancak, tutuklu çocukların kurumda kalacakları sürelerin belli olmaması 
ve kurum dışı eğitim öğretim olanaklarından yararlanma imkânlarının 
bulunmaması sebebiyle eğitim programlanmn yürütülmesinde, özellikle 
öğretmen ve uzman eksikliği nedeniyle büyük sorunlar yaşanmaktadır. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 
heyeti ile görüşme yapması nedeniyle Batman Özel Tip Kapalı Cezaevinde 
herhangi bir tutuklu veya hükümlü başka infaz kurumuna gönderilmemiştir. Bu 
nedenle Bakanlığımıza herhangi bir iddia intikal etmemiştir. 

Ceza infaz kurumlarında Bakanlığımız tarafından çıkartılan genelgelerin 
uygulanmasında tereddüt oluşması nedeniyle görüş sorulması doğaldır. Böyle 
durumlarda tereddütlerin giderilmesi için açıklayıcı yazılar gönderilmekte veya 
benzer tereddüt farklı kurumlardan da geldiğinde hizmet içi eğitim seminerleri 
ile kurum müdürleri Ankara'ya çağrılarak uygulamalar hakkında doğru 
bilgilendirilmeleri sağlanmaktadır. Bu çerçevede Batman özel Tip Kapalı 
Cezaevi müdürleri ve bazı hizmet servis personeli de dahil olmak üzere 2001 
yılı içinde birden fazla hizmet içi eğitim semineri gerçekleştirilmiştir. 

SORUŞTURMA, KOVUŞTURMA, YARGILAMA, CEZA VE İNFAZI 
TUNCELİ RAPORU 1998 ve 2000 

Söz konusu Rapor'un; 
- 7 ve 8. sayfalarında yer alan hükümlü ve tutukluların, kendilerine 

gözaltında kötü muamele ve işkence yapıldığına ilişkin iddiaları ile ilgili olarak 
Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 14.6.2000 gün ve 16101-2 sayılı yazılan ile 
gereğinin takdir ve ifası için yetkili ve görevli İstanbul Cumhuriyet 
Başsavcılığma gönderildiği, yapılan soruşturma sonucunda amlan Cumhuriyet 
Başsavcılığınca 21.9.2000 gün ve 2000/39/81-584-250 sayılı takipsizlik karan 
verildiği, 

- 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14. sayfalarında yer alan hükümlülerin, 
kendilerine gözaltında kötü muamele ve işkence yapıldığına ilişkin iddiaları ile 
ilgili olarak Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 14.6.2000 gün ve 16102-3 
sayılı yazılan ile gereğinin takdir ve ifası için yetkili ve görevli Elazığ 
Cumhuriyet Başsavcılığma gönderildiği ve anılan Cumhuriyet Başsavcılığının 
9.2.2001 gün ve 1-2/1165-1-5/1300 sayılı yazılarında soruşturmanın 2000/3467 
hazırlık sayısına kayden devam ettiğinin bildirildiği, 

- 4, 5, 6, 7, 8, 10. sayfalarında yer alan hükümlülerin, aynı konudaki 
iddialan ile ilgili olarak Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 14.6.2000 gün ve 
16109-10 sayılı yazılan ile gereğinin takdir ve ifası için yetkili ve görevli 
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği yapılan soruşturma sonucunda 
anılan Cumhuriyet Başsavcılığınca 5.2.2001 gün ve 2000/471 hazırlık 2001/53 
sayılı takipsizlik karan verildiği, 

- 6. sayfasında yer alan hükümlünün, kendisine gözaltında kötü muamele 
ve işkence yapıldığına ilişkin iddiası ile ilgili olarak Ceza İşleri Genel 
Müdürlüğünün 14.6.2000 gün ve 16112-13 sayılı yazılan ile gereğinin takdir ve 
ifası için yetkili ve görevli Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği, 
yapılan soruşturma sonucunda anılan Cumhuriyet Başsavcılığınca 23.11.2000 
gün ve 2000/11337-8877 saydı takipsizlik karan verildiği, 
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- 7, 8, 9. sayfalarında yer alan hükümlülerin, kendilerine gözaltmda kötü 
muamele ve işkence yapıldığına ilişkin iddiaları ile ilgili olarak Ceza İşleri 
Genel Müdürlüğünün 14.6.2000 gün ve 16113-14 sayılı yazılan ile gereğinin 
takdir ve ifası için yetkili ve görevli İzmir Cumhuriyet Başsavcılığma 
gönderildiği, yapılan soruşturma sonucunda amlan Cumhuriyet Başsavcılığınca 
23.10.2000 gün ve 2000/17510-13954 sayılı takipsizlik karan verildiği, 

- 1 3 . sayfasında yer alan hükümlünün, kendisine gözaltmda kötü muamele 
ve işkence yapıldığına ilişkin iddiası ile ilgili olarak Ceza İşleri Genel 
Müdürlüğünün 14.6.2000 gün ve 16116-17 sayılı yazılan ile gereğinin takdir ve 
ifası için yetkili ve görevli Beyoğlu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği, 
amlan Cumhuriyet Başsavcılığın 18.4.2001 gün ve 2001/505 muh. sayılı 
yazılarında soruşturmanın devam ettiğinin bildirildiği, 

Dosyaların tetkikinden anlaşılmıştır. 

ö te yandan, bu Rapora ilişkin önergenin (1) no.lu bölümü ile ilgili olarak 
Bakanlığımız Adlî Sicil ve istatistik Genel Müdürlüğünden alman TCK'nun 
266, 571 ve 572. maddeleri ile ilgili açılan davalar ve sanık sayılarına ilişkin 
bilgi liste hâlinde ekte sunulmuştur. 

SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA 
İSTANBUL RAPORU 2000 

Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklannı İnceleme Komisyonu 
Başkam ve Üyeleri tarafından yapılan denetlemede, Gaziosmanpaşa Küçükköy 
Şehit Tevfîk Arslan Karakolundaki önergede sözü edilen konuyla ilgili olarak 
Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan 2000/3219 hazırlık sayılı 
soruşturması devam etmektedir. 

Aynca, Bakanlığımızca Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel 
Müdürlüğünün 25.6.1999 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-320-8689 (1999/39) sayılı 
insan haklarına saygı konulu Genelgesi çerçevesinde insan haklarına saygı, 
hazırlık soruşturmalarında insan haklan ihlâllerine yol açılmaması, Yakalama, 
Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliğinin uygulanması sırasında ortaya 
çıkan gelişmeler konularında Cumhuriyet başsavcılıktan ile Devlet Güvenlik 
Mahkemeleri Cumhuriyet başsavcılıklarına çeşitli tarihlerde genelgeler 
gönderilmiştir. 

BAKIRKÖY KADIN VE ÇOCUK TUTUKEVİ RAPORU 
1998 ve 2000 

Söz konusu Rapor'un; 

- 54, 55, 97, 99, 128, 129, 131, 132. sayfalannda yer alan tutukluların, 
kendilerine gözaltında kötü muamele ve işkence yapıldığına ilişkin 
iddialan ile ilgili olarak Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 14.6.2000 gün ve 
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16120-21 sayılı yazılan ile gereğinin takdir ve ifası için yetkili ve görevli 
Bağcılar Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği, anılan Cumhuriyet 
Başsavcılığının 27.3.2001 gün ve Muh.27/216 sayılı yazılarmda soruşturmanın 
2000/13872 hazırlık sayışma kayden devam ettiğinin bildirildiği, 

- 80, 81, 82, 90, 145, 146. sayfalannda yer alan tutukluların, kendilerine 
gözaltında kötü muamele ve işkence yapıldığına ilişkin iddialan ile ilgili olarak 
Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 14.6.2000 gün ve 16121-22 sayılı yazılan ile 
gereğinin takdir ve ifası için yetkili ve , görevli Pendik Cumhuriyet 
Başsavcılığına gönderildiği, soruşturmanın hâlen anılan Cumhuriyet 
Başsavcıhğmm 2000/7660 hazırlık sayışma kayden devam ettiğinin bildirildiği, 

- 40, 41, 51, 52, 54, 55, 68, 69, 91, 139, 140, 160, 161, 163. sayfalannda 
yer alan tutukluların, kendilerine gözaltında kötü muamele ve işkence 
yapıldığına ilişkin iddialan ile ilgili olarak Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 
14.6.2000 gün ve 16122-23 sayılı yazılan ile gereğinin takdir ve ifası için 
yetkili ve görevli Fatih Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği ve yapılan 
soruşturma sonucunda anılan Cumhuriyet Başsavcılığınca 3.10.2000 gün ve 
2000/11473-9090 sayılı takipsizlik kararı verildiği, 

- 21, 24, 31, 32, 35, 68, 89, 90, 98, 99, 103, 104. sayfalannda yer alan 
tutuklulann, aynı konudaki iddialan ile ilgili olarak Ceza İşleri Genel 
Müdürlüğünün 14.6.2000 gün ve 16123-24 sayılı yazılan ile gereğinin takdir ve 
ifası için yetkili ve görevli Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığına 
gönderildiği, anılan Başsavcılığın 7.6.2001 gün ve Bak. 2000/267 sayılı 
yazılannda soruşturmanın 2000/3219 hazırlık sayışma kayden devam ettiğinin 
bildirildiği, 

- 85. sayfada yer alan tutuklunun kendisine gözaltında kötü muamele ve 
işkence yapıldığına ilişkin iddiası ile ilgili olarak Ceza İşleri Genel 
Müdürlüğünün 14.6.2000 gün ve 16124-25 sayılı yazılan ile gereğinin takdir ve 
ifası için yetkili ve görevli Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına 
gönderildiği ve anılan Cumhuriyet Başsavcılığınca 20.12.2000 gün ve 
2000/17780-12405 sayılı takipsizlik karan verildiği, 

- 56, 57, 58,62,65,79, 94, 95, 140,141,142,143,144,145. sayfalannda 
yer alan tutuklulann, kendilerine gözaltında kötü muamele ve işkence 
yapıldığına ilişkin iddialan ile ilgili olarak Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 
14.6.2000 gün ve 16125-26 sayılı yazılan ile gereğinin takdir ve ifası için 
yetkili ve görevli Üsküdar Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği, anılan 
Cumhuriyet Başsavcıhğmm 11.6.2001 gün ve 2000/148 D.lş. sayıh yazılarmda 
soruşturmanın 2000/19597 hazırlık sayışma kayden devam ettiğinin bildirildiği, 

- 68, 88, 89, 96, 97,129,130,151,152. sayfalannda yer alan tutuklularm, 
kendilerine gözaltında kötü muamele ve işkence yapıldığına ilişkin iddialan ile 
ilgili olarak Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 14.6.2000 gün ve 16126 sayılı 
yazıları ile gereğinin takdir ve ifası için yetkili ve görevli Kartal Cumhuriyet 
Başsavcılığına gönderildiği ve anılan Cumhuriyet Başsavcılığın 11.4.2001 gün 
ve 2001/64 D.lş sayılı yazılannda soruşturmanın devam ettiğinin bildirildiği, 
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- 28,29,30,31,48,49, 50,67, 83, 85, 86,158,150,160. sayfalarında yer 
alan tutukluların, kendilerine gözaltında kötü muamele ve işkence yapıldığma 
ilişkin iddialan ile ilgili olarak Geza İşleri Genel Müdürlüğünün 14.6.2000 gün 
ve 16127-28 sayılı yazılan ile gereğinin takdir ve ifası için yetkili ve görevli 
Kadıköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği ve anılan Cumhuriyet 
Başsavcılığınm 6.12.2000 gün ve 2000/102 C.İş. sayılı yazüannda 
soruşturmanın 2000/16855 hazırlık sayışma kayden devam ettiğinin bildirildiği, 

- 26, 27, 28, 44, 45, 51, 52, 53, 60, 79, 80. sayfalarında yer alan 
tutuklularm, kendilerine gözaltında kötü muamele ve işkence yapıldığma ilişkin 
iddialan ile ilgili olarak Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 14.6.2000 gün ve 
16101-2 sayılı yazılan ile gereğinin takdir ve ifası için yetkili ve görevli 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği ve yapılan soruşturma 
sonucunda anılan Cumhuriyet Başsavcılığınca 21.9.2000 gün ve 2000/39081-
584-250 sayılı takipsizlik karan verildiği, 

- 60, 62,63. sayfalannda yer alan tutuklulann, kendilerine gözaltında kötü 
muamele ve işkence yapıldığına ilişkin iddialan ile ilgili olarak Ceza İşleri 
Genel Müdürlüğünün 14.6.2000 gün ve 16116-17 sayılı yazılan ile Beyoğlu 
Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği, anılan Cumhuriyet Başsavcılığınm 
18.4.2001 gün ve 2001/505 muh. sayılı yazılannda soruşturmanın hâlen devam 
etmekte olduğunun bildirildiği, 

- 21, 37,47,48, 51, 58, 59, 60, 61, 65, 66, 83, 84, 95, 102,126,127,128, 
137, 155, 156, 157. sayfalannda yer alan tutuklulann, kendilerine gözaltında 
kötü muamele ve işkence yapıldığma ilişkin iddialan ile ilgili olarak Ceza İşleri 
Genel Müdürlüğünün 14.6.2000 gün ve 16117-18 sayılı yazılan ile Şişli 
Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği, anılan Cumhuriyet Başsavcılığın 
14.6.2001 gün ve 2000/49 B.M. sayılı yazılarında soruşturmamn 2000/26108 
hazırlık sayışma kayden devam ettiğinin bildirildiği, 

- 22, 26, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 45, 46, 47, 53, 54, 57, 58, 60, 
61, 63, 64, 79, 82, 84, 98, 99, 105, 106, 107, 108, 109, 128, 129, 137. 
sayfalannda yer alan tutuklulann, kendilerine gözaltında kötü muamele ve 
işkence yapıldığma ilişkin iddialan ile ilgili olarak Ceza İşleri Genel 
Müdürlüğünün 14.6.2000 gün ve 16119-20 sayılı yazılan ile gereğinin takdir 
ve ifası için yetkili ve görevli Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği 
ve anılan Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan soruşturma sonunda, 20.12.2000 
gün ve 2000/17780 hazırlık sayılı takipsizlik karan verildiği, 

- 29, 35, 36, 84. sayfalannda yer alan tutuklulann kendilerine göz altında 
kötü muamele ve işkence yapıldığına ilişkin iddialan ile ilgili Ceza İşleri Genel 
Müdürlüğünün 14.06.2000 gün ve 16118 sayılı yazılanyla yetkili ve görevli 
Zeytinburnu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği ve soruşturmamn anılan 
Cumhuriyet Başsavcılığınm 2000/5295 hazırlık sayışma kayden devam ettiği, 

Dosyaların tetkikinden anlaşılmıştır. 
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Öte yandan, Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevi binası esasen, Adlî Tıp 
Kurumu Başkanlığı gözlem, ihtisas merkezi ve hükümlü ve tutuklu hastanesi 
olarak projelendirilmiş bir binadır. Ancak, inşaatının uzun yıllar devam etmesi, 
yüksek kapasiteli bir hastane işletmeciliğinin Adalet Bakanbğuun doğrudan 
faaliyet alam içinde olmaması gerekçeleri ile İstanbul bölgesinde acil ihtiyaç 
duyulan kadm ve çocuk tutukluların barındırılması amacıyla, 1996 yılında 
tadil ettirilerek, kadm ve çocuk tutukevi olarak hizmete açılmıştır. Proje tasannu 
aşamasında bina kadm ve çocuk tutukevi olarak düşünülmediğinden, yapılan 
tadilata rağmen bazı fizikî eksiklikleri bünyesinde taşıması kaçınılmaz hâle 
gelmiştir. 

Ancak, soru önergesinde ifade olunduğu üzere, yaşam koşullarının diğer 
ceza infaz kurumlarından daha ağır olduğu iddiası doğru değildir. İstanbul 
bölgesinde faaliyette bulunan diğer ceza infaz kurumlarında, tutuklu ve hükümlü 
mevcudu normal kapasitelerinin iki veya üç kat fazlasına ulaşmaktadır. Bu 
nedenle, kadın ve çocuk tutuklulara mevcut infaz kurumlarında yeterli ve uygun 
bölüm ayrılamamaktadır. Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevi hizmete 
açılmadan önce, kadın ve çocuk tutukluların barındırıldıkları mekanlar, fiziki ve 
yaşam koşulları bakımından daha olumsuz şartları taşımıştır. Bu kurumun 
hizmete açılmasıyla birlikte belirtilen koşullar nispeten düzeltilmiştir. Ancak, 
kesin çözüm arazi bulunduğunda İstanbul bölgesine modern kadın ve çocuk 
cezaevlerinin yapılmasıdır. Arazi bulunması ve kadın ve çocuk tutuklulara özgü 
cezaevi projelerinin geliştirilmesi çalışmalarına devam olunmaktadır. 

Eğitim çağındaki çocukların tutukluluk sürelerinin uzaması nedeniyle 
mağdur olmamaları için tutuklu çocukların eğitimlerine devam ettirilmesi 
hususunda, Bakanlığımızca gerekli girişimler yapılmakta, il millî eğitim 
müdürlükleri ve okul müdürlükleri ile yapılan işbirliği sonucunda İstanbul 
bölgesinde ve Ülkemizin diğer bölgelerinde tutuklu çocukların eğitimlerinin 
aksamasının önüne geçilmektedir. Bu konuyla ilgili olarak örgün eğitime 
katılmayan veya tutuklanmadan önce herhangi bir okula gitmeyen çocuk 
tutuklulara örgün ve yaygın eğitim olanaklarının sağlanmaktadır. 

SORUŞTURMA, KOVUŞTURMA, YARGILAMA, CEZA VE İNFAZI 
ŞANLIURFA RAPORU 1998 ve 2000 

Söz konusu Rapor 'un; 

- 40. sayfasında yer alan hülcümlülerin, kendilerine gözaltında kötü 
muamele ve işkence yapıldığına ilişkin iddiaları ile ilgili olarak Genel 
Müdürlüğümüzün 14.6.2000 gün ve 16130-31 sayılı yazılan ile gereğinin 
takdir ve ifası için yetkili ve görevli Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığma 
gönderildiği, soruşturmanın anılan Cumhuriyet Başsavcılığın 2000/6423 
hazırlık sayısında devam ettiği, 

- 14, 15, 17, 19, 20, 23 , 30, 3 1 , 32, 33, 4 1 , 42, 46, 47, 48 , 49, 50, 53 , 54, 
55, 56, 71 , 72, 73 . sayfalarında yer alan hükümlü ve tutukluların iddiaları ile 
ilgili Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 14.06.2000 gün ve 16128 sayılı 
yazılarıyla Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği, anılan 
Başsavcılıkça yapılan soruşturma sonucunda bazı iddialarla ilgili efrada 
suimuameleden kamu davası açıldığı, bazı iddialarla ilgili ise takipsizlik kararı 
verildiği, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının 23.11.2001 ve BK.2000/26 
saydı yasalarıyla belirtildiği, 

Dosyaların tetkikinden anlaşılmıştır. 
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SORUŞTURMA, KOVUŞTURMA, YARGILAMA, CEZA VE İNFAZI 
ERZİNCAN RAPORU 1998 ve 2000 

Söz konusu Rapor'un; 

- 38, 60, 61. sayfalarında yer alan hükümlülerin, kendilerine gözaltında 
kötü muamele ve işkence yapıldığma ilişkin iddialan ile ilgili olarak Ceza 
îşleri Genel Müdürlüğünün 14.6.2000 gün ve 16129-30 sayılı yazılan ile 
gereğinin takdir ve ifası için yetkili ve görevli Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına 
gönderildiği, amlan Cumhuriyet Başsavcıhğmca yapılan soruşturma sonucunda 
8.1.2001 gün ve 2000/24651-45 sayılı takipsizlik karan verildiği, 

- 3,4,5,7,8,9,10,11,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26, 
28,29, 30,31,32,33,34,36,37,39,40,41,42,45,46,47,48,52, 53,58, 59, 
60, 67, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79. sayfalarında yer alan hükümlülerin, 
kendilerine gözaltında kötü muamele ve işkence yapıldığına ilişkin iddialan ile 
ilgili olarak Ceza îşleri Genel Müdürlüğünün 14.6.2000 gün ve 16131-32 sayılı 
yazılan ile gereğinin takdir ve ifası için yetkili ve görevli Erzincan Cumhuriyet 
Başsavcılığma gönderildiği, soruşturmanın amlan Cumhuriyet Başsavcılığın 
2000/1572 hazırlık sayısına kayden devam ettiğinin bildirildiği, 

- 20, 23, 24, 44, 45, 61. sayfalarında yer alan hükümlülerin, kendilerine 
gözaltında kötü muamele ve işkence yapıldığma ilişkin iddialan ile ilgili 
olarak Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 14.6.2000 gün ve 16132-33 sayılı 
yazılan ile gereğinin takdir ve ifası için yetkili ve görevli Ağn Cumhuriyet 
Başsavcılığma gönderildiği ve amlan Cumhuriyet Başsavcılığmm 18.1.2001 gün 
ve 2000/1129 sayılı yazılarından soruşturmamn devam ettiğinin bildirildiği, 

- 29, 30, 43, 44, 63. sayfalarında yer alan hükümlülerin, kendilerine 
gözaltında kötü muamele ve işkence yapıldığma ilişkin iddialan ile ilgili olarak 
Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 14.6.2000 gün ve 16133-34 sayılı yazılan ile 
gereğinin takdir ve ifası için yetkili ve görevli Van Cumhuriyet Başsavcılığma 
gönderildiği ve yapılan soruşturma sonucunda amlan Cumhuriyet 
Başsavcıhğmca 13.9.2000 gün ve 2000/2863-1180 sayılı takipsizlik karan 
verildiği, 
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- 12, 13, 14, 26, 27, 28, 30, 54, 56, 57, 58. sayfalarında yer alan 
hükümlülerin, kendilerine gözaltmda kötü muamele ve işkence yapıldığına 
ilişkin iddiaları ile ilgili olarak Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 14.6.2000 gün 
ve 16058-1 sayılı yazılan ile gereğinin takdir ve ifası için yetkili ve görevli 
Erzurum Cumhuriyet Başsavcıhğma gönderildiği ve yapılan soruşturma 
sonucunda anılan Cumhuriyet Başsavcılığınca 1.11.2000 gün ve 2000/4237-
2685 sayılı takipsizlik karan verildiği, 

-10,11. sayfalannda yer alan hükümlülerin, kendilerine gözaltında kötü 
muamele ve işkence yapıldığına ilişkin iddialan ile ilgili olarak Ceza İşleri 
Genel Müdürlüğünün 14.6.2000 gün ve 16110-11 sayılı yazılan ile gereğinin 
takdir ve ifası için yetkili ve görevli Ordu Cumhuriyet Başsavcıhğma 
gönderildiği, yapılan soruşturma sonucunda anılan Cumhuriyet Başsavcılığınca 
5.10.2000 gün ve 2000/117-126 sayılı takipsizlik karan verildiği, 

- 11, 12, 31, 32. sayfalannda yer alan hükümlülerin, kendilerine 
gözaltmda kötü muamele ve işkence yapıldığına ilişkin iddialan ile ilgili olarak 
Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 14.6.2000 gün ve 16111-12 sayılı yazıları ile 
gereğinin takdir ve ifası için yetkili ve görevli Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığına gönderildiği ve yapılan soruşturma sonucunda anılan 
Cumhuriyet Başsavcılığınca 3.10.2000 gün ve 2000/48719 sayılı takipsizlik 
karan verildiği, 

- 67, 68, 69. sayfalarında yer alan hükümlülerin, kendilerine gözaltmda 
kötü muamele ve işkence yapıldığına ilişkin iddialan ile ilgili olarak Ceza İşleri 
Genel Müdürlüğünün 14.6.2000 gün ve 16114-15 sayılı yazılan ile gereğinin 
takdir ve ifası için yetkili ve görevli Kars Cumhuriyet Başsavcılığına 
gönderildiği ve anılan Cumhuriyet Başsavcılığın 13.3.2001 gün ve B/1134 sayılı 
yazılarında soruşturmamn 2000/1296 hazırlık sayısına kayden devam ettiğinin 
bildirildiği, 

- 8, 9. sayfalannda yer alan hükümlünün, kendisine gözaltmda kötü 
muamele ve işkence yapıldığına ilişkin iddiası ile ilgili olarak Ceza İşleri Genel 
Müdürlüğünün 14.6.2000 gün ve 16115-16 sayılı yazılan ile gereğinin takdir ve 
ifası için yetkili ve görevli Eyüp Cumhuriyet Başsavcıhğma gönderildiği ve 
anılan Cumhuriyet Başsavcılığın 2.4.2001 gün ve 2000/267 C.İş. sayılı 
yazılarında soruşturmamn 2000/3219 hazırlık sayışma kayden devam ettiğinin 
bildirildiği, 
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- 10, 33 , 34, 35 , 5 1 , 52. sayfalarında yer alan hükümlülerin, kendilerine 
gözaltında kötü muamele ve işkence yapıldığına ilişkin iddiaları ile ilgili olarak 
Ceza işleri Genel Müdürlüğünün 14.6.2000 gün ve 16117-18 sayılı yazıları ile 
gereğinin takdir ve ifası için yetkili ve görevli Şişli Cumhuriyet Başsavcılığına 
gönderildiği, anılan Cumhuriyet Başsavcılığın 14.6.2001 gün ve 2000/49 B.M. 
sayılı yazüannda soruşturmanın 2000/26108 hazırlık sayışma kayden devam 
ettiğinin bildirildiği, 

Dosyaların tetkikinden anlaşılmıştır. 

MAYIS 2000 TARİHİNDE YAYIMLANAN ELAZIĞ ÇOCUK 
ISLAHEVİ RAPORU 1998 ve 2000 

Elazığ çocuk ıslahevinin çocuk psikolojisine, ergenlik dönemine ait destek 
ve eğitim aynı zamanda da esenlendirme sağlayacak yapıda olmadığı, 
ıslahevinin personel, teknik bilgi ve program olarak iyi hazırlanmadığı 
yolundaki tespitlere katılmak mümkün değildir. Ülkemizde Ankara, İzmir ve 
Elazığ illerimizde olmak üzere üç adet çocuk ıslahevi bulunmaktadır. Her üç 
ıslahevi de eğitim ve iyileştirme programları bakımından başarılıdır. Bu 
başarının daha da artırılması amacıyla 2001 yılı içinde ıslahevlerinin yönetici ve 
diğer teknik personeline Ankara Ceza infaz Kurumlan Personeli Eğitim 
Merkezinde hizmet içi eğitim kurslan düzenlenmiştir. 

Raporun yayımlanmasından sonra ıslahevlerinde ve özellikle Elazığ 
Çocuk Islahevinde özel bir önlem alınmamıştır. Daha önce belirtildiği üzere, 
çocuk ıslahevlerinde uygulanan eğitim ve iyileştirme programlan yeterlidir. 
Ceza infaz kurumlanmn yeniden yapılandırılması projesi çerçevesinde, Elazığ 
Çocuk Islahevinde de gerekli düzenlemeler yapılmaktadır. 

30.04.1998 tarihinde Elazığ Çocuk Islahevinde meydana gelen isyan 
niteliğinde olaylarla ilgili olarak ıslahevinin birinci ve ikinci müdürü hakkında, 
Elazığ 1. Asliye Ceza Mahkemesinde kamu davası açılmış, mahkemece ilgililer 
hakkında 09.08.1998 tarih ve 1998/210 Esas ve 1998/289 sayı ile berâet karan 
verilmiştir. Aynı olayla ilgili olarak idarî soruşturma başlatılmış ve yapılan 
incelemelerde adı geçenlerin disiplin yönünden cezalandınlmalarma yer 
olmadığına 3.05.1999 tarihinde karar verilmiştir. 

SORUŞTURMA, KOVUŞTURMA, YARGILAMA, CEZA VE İNFAZI 
ELAZIĞ RAPORU 1998 ve 2000 

Elazığ E Tipi Kapalı Cezaevinin fizikî koşullarının iyileştirilmesi 
konusuyla ilgili olarak Elazığ E Tipi Kapalı Cezaevi bütünüyle oda sistemine 
dönüştürülmek üzere 2001 yılı içinde tadil ettirilmiş ve bu kapsamda cezaevinin 
müşahede hücreleri de standart oda biçimine dönüştürülmüştür. 

ö t e yandan, söz konusu "Elazığ Çocuk Islahevi Rapor"u ile "Soruşturma, 
Kovuşturma, Yargılama, Ceza ve İnfazı Elazığ" Raporlarında tutuklu ve 
hükümlülerin iddialan ile ilgili olarak Ceza işleri Genel Müdürlüğünün 
14.6.2000 gün ve 16102-3 sayılı yazılan, gereğinin takdir ve ifası için yetkili ve 
görevli Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiş, anılan Cumhuriyet 
Başsavcılığmca 9.2.2001 gün ve 1-2/1165-1-5/1300 sayılı yazüannda 
soruşturmamn 2000/3467 hazırlık sayışma kayden devam ettiğinin bildirildiği 
dosyaların tetkikinden anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Prof.Dr.Hikmet Sami TÜRK 

Bakan 
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T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 
'ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

TUNCELİ AĞIR CEZA MERKEZİ CEZA MAHKEMELERİNE TCK 266JCK 571 V 
İLE İLGİLİ AÇILAN DAVALAR VE SANIK SAYILARI 

YİLLAR 
1998 
1999 
2000 

DAVA 
SAYISI 

10 
11 
31 

TCK 266 
SANIK SAYİSİ 

ERKEK 
14 
7 
43 

KADIN 
0 
4 
4 

DAVA 
SAYISI 

2 
1 
0 

TCK 571 
SANIK SAYISI 

ERKEK 
12 
1 
0 

KADIN 
0 
0 
0 

DAV 
SAY 

NOT: BİLGİLER TUNCELİ AĞIR CEZA MERKEZİ VE MÜLAKATLARINI KAPSA 
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19.- Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, iç ve dış borçlara ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Orman Bakam ve Devlet Bakam vekili Nami Çağan'ın cevabı (7/4391) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için 

gereğini saygı ile arz ederim. 

ELKATMIŞ 
Milletvekili 

SORULAR 

1. 1999 ve 2000 yıllarının; 

a. Toplam iç borç stoku ne kadardır? 

b. Toplam dış borç stoku ne kadardır? 

2. 1999 ve 2000 yıllarında; 

a. Toplam ne kadar iç borç ana parası ve ne kadar da iç borç faizi ödenmiştir? 

b. Toplam ne kadar dış borç ana parası ve ne kadar da dış borç faizi ödenmiştir? 

3. 2001 yılında dış borç ve iç borç stokunun ne kadar olması programlanmıştır? 

4. 2001 yılında mayıs sonu itibariyle dış borç ve iç borç stoku ne kadardır? 

5. 2001 yılı içinde; 

a. Toplam ne kadar iç borç ana parası ve ne kadar da iç borç faizi ödejjçpektir?, 

b. Toplam ne kadar dış borç ana parası ve ne kadar da dış borç faizi ödenecektir? 

6. 2001 yılı için İMF ve Dünya Bankasının vermeyi taahhüt etliği dış borçların vadeleri 

ve faiz oranları nedir? 
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T.C 
BAŞBAKANLIK 

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 

Sayı :B.02.1-HM.0.KAF.01.01- 04.07.0 î * 5 S Ç H O 
KVmıı • Yazılı Snnı önemeleri *J U y Konu : Yazalı Soru önergeleri 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: (a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın 04/06/2001 tarih ve 
KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/4391-10675/25022 sayılı yazısı. 

(b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlügü'nün 06/06/2001 tarih 
ve B.02.0.KKG.0.12/106-518-6/2736 sayılı yazısı 

İlgide kayıtlı yazalar konusu Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın Sayın 
Başbakanımıza tevcih ettiği 7/4391-10675 numaralı yazılı soru önergesinde yer alan ve 
Bakanlığımız görev alanına giren soruların yanıtlan ekte yer almaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 
ProfeTür. NmartAĞAN 

ORMAN BAKANI 
DEVLET BAKANI V. 

EK-1 

Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın 7/4391-10675 numaralı soru önergesinde yer 
alan ve Bakanlığımız görev alanına giren sorulara ilişkin yanıtlar. 

Soru 1: 1999 ve 2000 yıllarının, 
a. Toplam iç borç stoku ne kadardır? 
b. Toplam dış borç stoku ne kadardır? 

Cevap 1: 
a. 1999 yılı iç borç stoku 22,9 katrilyon TL (42,4 milyar dolar), 2000 yılı iç borç 

stoku 36,4 katrilyon TL (54,2 milyar dolar)'dir. 

b. İlgili yıllara ait dış borç stok bilgileri aşağıda yeralmaktadır: 

Dış Borç Stoku 
(Milyon ABD Dolan) 

Di? Borç Stoku 
Kısa Vadoll Dıç Borçlar 
Orta-Uzun Vadoli Dıs Borçlar 

1099 2000 
103,344 116,105 
23,472 28,912 
79,872 87,193 

Soru 2: 1999 ve 2000yıllarında, -
a. Toplam ne kadar iç borç anaparası ve ne kadar iç borç faizi ödenmiştir? 
b. Toplam ne kadar dış burç anaparası ve ne kadar dış borç faizi ödenmiştir? 

Cevap 2: 

1999 yılında 9,8 katrilyon TL'si faiz ve 14 katrilyon TL'si anapara olmak üzere 
toplam 23,8 katrilyon TL iç borç servisi gerçekleştirilmiştir. 2000 yılında ise 
iç borç faiz ödemeleri 18,8 katrilyon TL iç borç anapara ödemeleri ise 16,5 
katrilyon TL'dir. 2000 yılı için iç borç servisi ise toplam 35,3 katrilyon 
TL'dir. 
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b. 1999 ve 2000 yıllarında gerçekleşen konsolide bütçe dış borç anapara ve faiz 
ödemeleri aşağıda yeralmaktadır: 

Konsolide Bütçe Dış Borç Servisi 
(Trilyon TL) 

Soru 3:2001 yılında dış borç ve iç borç stokunun ne kadar olması programlanmıştır? 

Soru 4:2001 yılında mayıs sonu itibariyle dış borç ve iç borç stoku ne kadardır? 

Cevap 4: 2001 yılı Mayıs ayı sonu itibariyle iç borç stoku 84,5 katrilyon TL'dir. Dış 
borç stok bilgileri fiçcr aylık dönemler itibariyle yayınlanmaktadır. . Stok bilgileri en 
son 29 Haziran 2001 tarihinde açıklanmış olup, 1996-2001 birinci üç aylık dönemine 
ilişkin dış borç istatistiklerini yansıtmaktadır. 

Dıç Borç Stoku 
(Milyon ABD Doları) 

Dış Borç Stoku 
Kısa Vadoll Dış Borçlar 

Genel Hükümet 
TCMB 
Ticari Bankalar 
Diğer Sektörler 

Orta-Uzun Vadoll Dıo Borçlar 
Toplam Kamu 
TCMB 
Özel 

1998 
79,642 
17,345 

0 
984 

8,419 
7,942 

62,297 
40,227 
11,389 
10,681 

1997 1998 
84,876 98,890 
18,048 21,217 

54 0 
889 905 

8,503 11,159 
8,602 9.153 

66,829 75,673 
39,361 40,495 
10,868 12,073 
16,600 23,104 

1999 
103,344 

23,472 
0 

686 
13,172 
9,614 

79,872 
43,766 
10,312 
25.794 

2000 
116,105 

28,912 
1,000 

653 
16,900 
10,359 
87,193 
47,743 
13,398 
26,052 

2001 Q1 
112,054 

26,636 
1,000 

608 
15,280 
9,748 

85,418 
47,235 
12,904 
25,278 

Soru 5: 2001 yılı içinde, 
a. Toplam ne kadar iç borç anaparası ve ne kadar iç borç faizi ödenecektir? 
b. Toplam ne kadar dış borç anaparası ve ne kadar dış borç faizi ödenecektir? 

Cevap 5: 
a. 2001 yılı için Haziran sonu itibariyla kesinleşen iç borç faiz ödemesi, 33,1 
katrilyon TL, anapara ödemesi ise 35,1 katrilyon TL'dir. Ancak, sözkonusu borç 
servisi, yılın kalan döneminde yapılacak ve ödemeleri yıl içine düşecek 
borçlanmalar nedeniyle değişebilecektir. 
b. Türkiye'nin kısa vadeli dış borçlan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca 
izlenmekte olup, Hazine Müsteşarlığı'nca izlenmekte olan orta-uzun vadeli dış borç 
ödeme projeksiyonları aşağıdaki gibidir: 

Türkiye'nin 2001 Yılında öngörülon Orta-Uzun 
Vadoll Dış Borç Gori ödemo Projeksiyonu 

(Milyon ABD Doları) 

Kamu SoktörÜ 
TCMB 
özel Sektör 
Toplam 

Anapara Faiz 
8,768 3,626 
1,095 300 

12.146 2.071 
22,008 5,997 

Toplam 
12,393 

1,394 
14,217 
28,005 
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Soru 6: 2001 yılı için IMF ve Dünya Bankasının vermeyi taahhüt ettiği dış borçların 
vadeleri ve faiz oranlan nedir? 

Cevap 6: a) IMF İmkanlarının Koşullan: 

(i) Stand-by: 

Stand-by düzenlemesi çerçevesinde temin edilen imkanların vadesi ilk 2 yıl 3 ayı geri 
ödemesiz dönemden oluşmak üzere toplam 4 yıldır. Ancak sözkonusu vade, ülke koşullan 
gözönüne alınarak 3 yıl 3 ayı geri ödemesiz dönemden oluşmak üzere S yıla 
uzatılabilmektedir. Geri ödemesiz dönemin bitiş tarihinden başlamak üzere temin edilen 
imkan üçer aylık dilimler halinde geri ödenmektedir. 

IMF, ülkeler tarafından kullanılacak imkanlara düzenlemenin türüne göre belirli faiz 
oranlan uygulamaktadır. Stand-by imkanın kullanımında, ülke kotasının %200'üne kadar 
(Türkiye'nin kotası 964 milyon SDR, yaklaşık 1.225 milyon ABD Dolan kadardır) 
Normal Oran uygulanmaktadır. Kullanılan imkanların kümülatif bazda ülke kotasının 
%200'ünü geçen miktarlan için Normal Oran + 100 baz puan, kotanın %300'ünü aşan 
tasım için ise Normal Oran + 200 baz puan uygulanmaktadır. 

Normal Oran, SDR oranının önceden belirlenmiş bir oranda arttınlması suretiyle 
hesaplanmaktadır. Belirlenen oran mevcut dönem için % 17.6 olmakla birlikte, Fon 
tarafından değişime tabidir. SDR Oranı ise SDR sepetini oluşturan 4 para biriminin (Euro, 
Japon Yeni, ingiliz Sterlim, ve ABD Dolan) para piyasalarındaki faiz oranlarının ağırlıklı 
ortalamalan alınarak haftalık olarak belirlenmektedir. SDR oram 18 Haziran 2001 tarihi 
itibariyle % 3.49, normal oran ise SDR oranının %17.6 oranında artınlmasıyla elde edilen 
%4.10'dur. 

(ti) Ek Rezerv Kolaybğı (SRF): 

IMF'den temin edilen Ek Rezerv Kolaylığı (SRF), piyasa güveninin sarsılmasıyla ortaya 
çıkan ödemeler dengesi güçlüklerini aşmayı amaçlayan kısa dönemli bir olanak olup, 
koşullan diğer imkanlardan farklıdır. 

Ek Rezerv Kolaylığı dahilinde temin edilen imkanlann vadesi ilk yıl ödemesiz, toplam 1 
yıl 6 aydır. Ancak sözkonusu vade, ülke koşullan gözönüne alınarak 2 yıl ödemesiz 2 yıl 6 
aya uzatılabilmektedir. Geri ödemesiz dönemin bitiş tarihinden başlamak üzere temin 
edilen imkan 2 eşit dilim halinde geri ödenmektedir. 

Ek Rezerv Kolaylığı imkanının kullanımında IMF, ilk yıl için Normal Oran + 300 baz 
puan uygulamaktadır. İlk yıldan sonraki her altı ay için ise sözkonusu oran, 50 baz puan 
artmaktadır. 
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20.- İstanbul Milletvekili Emre Kocaoğlu'nun, jandarma teşkilatının görev ve yetkilerine ilişkini 
Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Rüştü Kazım Yücelen'in cevabı (7/4393) - " 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA, 

Aşağıdaki sorularımın, bir kaç Bakanlığı birden ilgilendirdiği için, Başbakan 
Saym Bülent Ecevit tarafindan yazılı olarak cevaplandınlmasmı saygılanmla arz 
ederim 

EmreKOCAOĞLU 
İstanbul Milletvekili 

1- Hürriyet Gazetesinin 25 Mayıs 2001 tarihli sayısında Sayın Sedat Ergin 
imzalı köşe yazısında, 1983 tarihli "Jandarma Teşkilat Görev ve Yetkileri 
Kanunu"nun 10. maddesindeki "Jandarma'nm görev ve sorumluluk alanı 
polis görev sahası dışı olup, bu alanlar il ve ilçe belediye hudutları 
haricinde kalan veya polis bağlantısı olmayan yerlerdir" hükmü dikkate 
alınarak, Ankara'nın Bahçelievler kavşağındaki Enerji Bakanlığında 
Jandarmanın operasyon yapmasının yasaya aykırı olduğu belirtilmektedir. 
Bu iddia doğruysa, Jandarma'mn işlemi yanlıştır. Jandarma'mn işlemi 
yanlışsa, kanunsuz bir soruşturma yürütülmekte ve kamu oyu bu şekilde 
aldatılmaktadır. Bu durumda, Jandarma'mn yetkisini aşıp aşmadığını, 
aştıysa bu kanunsuz tavrın nereden kaynaklandığını soruşturmayı; (varsa) 
sorumluların tespit ve tecziyesini amaçlayan bir denetim sürecini 
başlatmayı düşünür müsünüz? 

2- İnsan Haklan Vakfi'nın Nisan 2001 tarihli İnsan Haklan Raporunun 4. 
sayfasında, 19 Mart 2001 tarihinde, Bingöl'ün Karlıova ilçesi Yiğitler 
Köyünde 11 yaşmda Gazal Berü adlı bir kız çocuğunun köydeki 
Jandarma Karakoluna ait köpekler tarafindan kasıtlı olarak 
parçalattınldığı ve bu şekilde ölümüne sebep olunduğu iddia 
edilmektedir. Bu korkunç iddia doğru mudur? Bu konuda bir soruşturma 
açılmış mıdır? 

3- TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nun 24 Mayıs 2001 tarihli 
toplantısında, Hayata Dönüş Operasyonu hakkında yapılan inceleme 
sürecinde, Jandarma'mn TBMM Komisyonuna gerekli bilgi ve belgeleri 
vermediği belirtilmiş ve bu iddia ertesi günkü gazetelerde^ (25 Mayıs) 
"Jandarma Meclisten bilgi saklıyor" diye kamuoyuna duyurulmuştur. Bu 
iddia doğru mudur? Bu konuda bir soruşturma açılmış mıdır? 

4-12 Eylül döneminden kalma "Jandarma Teşkilat Görev ve Yetkileri 
Kanunu"nun değiştirilerek, Jandarmayla Polis arasındaki görev 
bölümünün Polisin lehine yeniden tanımlanmasını düşünür müsünüz? 
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5- Sadece günlük gazeteleri izlemek bile, yukarıda arzedilen bazı iddiaların 
aslında daha fazla olduğunu göstermektedir. Şu halde, Cumhuriyetimizin 
ilk yıllarının kırsal sosyoloji şartlarında uygun bir kolluk kuvveti biçimi 
olarak tasarlanmış bulunan Jandarma'nın, aradan geçen onlarca yıl 
sonunda, gelişen ve kentleşen Türkiye'nin modern şartlarına uyamadığı, 
yöntem ve zihniyet bakımından gelişmelerin gerisinde kaldığı akla 
gelmektedir. Yasa dışına çıkıp keyfî işlemler yapan, vatandaşına kötü 
davranıp onu Cumhuriyet'ten uzaklaştıran, Meclis'ten bilgi saklayıp 
soruşturmalardan kaçan veya bu izlenimleri veren bir kolluk kuvveti, 
başkalarını adaletle soruşturmak şöyle dursun, kendisi soruşturulacak bir 
hale gelmiş demektir. Eğer böyleyse, bu durum, demokrasimiz ve 
Cumhuriyetimiz açısından ciddi bir tehlikenin işaretidir. Bu durumda, 
Jandarma'nın bir kolluk kuvveti olarak varlığım daha ne kadar 
sürdürmesi gerekmektedir? Ülkemizin meskun alanlarının büyük 
kısmının artık kcntleştiği ve Belediyeler kapsamına girdiği düşünülürse, 
Jandarma'nın tedrici bir plan çerçevesinde kapatılarak kolluk işlevinin 
zaman içinde tümüyle Emniyete devredilmesi düşünülemez mi? 

6- Bu gibi konular açıldığı zaman, genellikle, teknik tartışma yerine hamasi 
retorik usuller tercih edilir ve sonuçta konu içeriğinden saptırılıp üstü 
örtülür. Ancak konunun artık bu gibi oyalama ve örtme ahşkanlıklarıyla 
geçiştirilemeyecek derecede önem kazandığı anlaşılmaktadır. Bu 
durumda, Jandarma'nın kendi bünyesindeki veya hiyerarşik ilişkili 
kurumlarm bünyesindeki denetim birimleriyle denetlenmesinin yeterli 
olmayabileceği düşüncesiyle, devletin daha üst denetim mekanizmalarıyla 
denetlenmesini ve bu amaçla genel bir soruşturma açtırmayı düşünür 
müsünüz? 

T.Ç. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 
A N K A R A 

GN.PL.P.: 011Hh-01/KUV.PLD.PL.KOOR.Ş.(23 A Ol % ) ° 2 TEMMUZ 2001 
K O N U : İstanbul Milletvekili Emre KOCAOĞLU'nun 

Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: Başbakanlık Kan.ve Kar.Gn.Md.lüğünün 06 Haziran 2001 gün ve B.02.0.KKG.0.12/ 
106-518-8/2734 sayılı yazısı. 

1. İstanbul Milletvekili Emre KOCAOĞLU'nun Sayın Başbakan tarafından 
cevaplandırılması talebi ile TBMM Başkanlığına sunduğu, Başbakanın da kendileri adına 
İçişleri Bakanı koordinatörlüğünde cevap verilmesini tensip ettiği 7/4393-10677 Numaralı 
yazılı soru önergesi ilgi yazı ekinde alınmıştır. 
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2. Soru önergesi ile ilgili tespit edilen hususlar müteakip maddelere çıkarılmıştır. 

3. Enerji Bakanlığında yolsuzluk yapıldığına dair; İhbarın ve suçla ilgili belgelerin 
Jandarma Genel Komutanlığına gelmesini müteakip, İçişleri Bakanı ve Ankara DGM 
Başsavcılığı ile irtibata geçilerek yapılan görüşmeler sonucu, soruşturmanın; İçişleri 
Bakanının sürekli olarak bilgisi ve koordinesinde, Ankara DGM Başsavcılığının bilgisi ve 
talimatları doğrultusunda genel kolluk kuvveti olan Jandarma tarafından Polis ile işbirliği 
yapılarak yürütülmesine karar verilmiş olup, soruşturma yasalara uygun olarak yapılmıştır. 

4. Bingöl ili Karlıova ilçesi Yiğitler köyünden 11 yaşındaki Gazal BERÜ'nün ölümü ile ilgili 
yapılan araştırma neticesinde; 

Olayın; 19 Mart 2001 tarihinde Yiğitler Karakolunun tel örgüsü dışında, karakola 400 
metre mesafede bulunan çöplüğe beslenmek maksadıyla gelen, karakola ait olmayan 
başıboş köpeklerin saldırısı ile vuku bulduğu, 

Olayın meydana geldiği andan itibaren maktuleye ilk yardımın Jandarma personeli 
tarafından yapıldığı, hastaneye şevki ile bizzat karakol personelinin ilgilendiği, 

Bu hususta; olayın meydana gelmesini müteakip Karlıova Cumhuriyet Savcılığınca 
19 Mart 2001 tarihinde adli tahkikata başlandığı, yapılan adli tahkikat kapsamında yer alan 
tanık ifadelerinde de (Maktulenin ablası, olay yerine yakın köylüler.karakol personeli, 
maktuleyi hastaneye götüren sivil araç sahibi) köpeklerin karakola ait olmadığının açıkça 
anlaşıldığı, ayrıca karakol kayıtlarından da köpeklerin karakola ait olmadığının tespit 
edildiği, 

Tanık ifadeleri ve kayıtlara rağmen köpeklerin karakoldan beslenmesi ihtimaline 
binaen; Cumhuriyet Savcılığınca karakol komutanı hakkında "Dikkatsizlik ve Tedbirsizlik 
ilo bir kişinin ölümüne neden olunması" suçundan hazırlanan dosya soruşturma izni 
verilmesi için Karlıova Kaymakamlığına gönderilmiştir. Kaymakamlıkça yapılan idari 
tahkikat sonucunda; Karakol Komutanı hakkında herhangi bir suç unsuru tesbit 
edilemediğinden, adli soruşturmaya gerek olmadığına karar verilmiştir. 

5. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığının 27 Şubat 2001 tarihli, 
"Hayata Dönüş Operasyonu" sırasında çekilen video görüntüleri ve resimlerin örneklerinin 
gönderilmesi talebi, Jandarma Genel Komutanlığınca yerine getirilmiş ve cezaevlerine 
müdahale sırasında çekilen görüntülere ait (2) adet VCD ile müdahale sırasında çekilen 
fotoğrafların kaydedildiği (1) adet CD, İçişleri Bakanlığı kanalı ile TBMM İnsan Haklarını 
İnceleme Komisyonu Başkanlığına 28 Mart 2001 tarihinde gönderilmiştir. Yetkili 
makamlardan istenen bilgiler zamanında gönderilmektedir. 

6. Jandarma ile Polis arasındaki görev bölümünün, Polis lehine yeniden tanımlanmasının 
düşünülüp düşünülmediği sorulmaktadır. 

Jandarma; eğitimli ve disiplinli personeli, modern teçhizatı ve homojen yapısı ile 
Türkiye Cumhuriyeti'nin teminatı olan teşkilatlardan biridir. 

Etkin bir emir komuta yapısı içinde faaliyetini sürdüren Jandarma Teşkilatı, bir taraftan 
görevin özelliği nedeniyle askeri yapıya sahipken, diğer taraftan yasalarla kendisine verilen 
emniyet ve asayiş görevleri bakımından Polis gibi genel kolluk hüviyetini taşımaktadır. 
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Genel kolluk kuvvetleri olan Jandarma ve Polisin sorumluluk ve yetkileri mukayese 
edildiğinde; 

Jandarmanın sorumluluk alanı Türkiye yüzölçümünün %91'ini kapsamakta olup, 
Türkiye nüfusunun %45'i Jandarma sorumluluk alanında yaşamaktadır. Yaz aylarında bu 
nüfus turizm ve işçi hareketleri gibi nedenlerle %64'e ulaşmaktadır. 

1984 yılından sonra Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanunu'nda yapılan değişikliklerle 
Polise ilave yetkiler verilmesine rağmen, daha geniş bir sahada polis gibi emniyet ve 
asayiş görevi icra eden Jandarmaya aynı yetkiler verilmemiştir. Halbuki, yetki ve 
sorumlulukların orantılı olması gerekmektedir. 

örneğin, 16 Haziran 1985 tarihli 3233 sayılı yasayla, Polise genel güvenlik, kaçakçılık 
ve uyuşturucu maddeyle ilgili olayları soruşturmak için, Jandarma bölgesinde de 
merkezden ve illerden ekipler görevlendirebilirle yetkisi verilmiştir. Ayrıca Polis, Jandarma 
bölgesinde de istihbarat faaliyetlerinde bulunabilmektedir. Daha geniş bir bölgede aynı 
görevi yapan Jandarma ise bu yetkilerden mahrum bırakılmıştır. 

Ülkemizde olduğu gibi, başta Fransa ve italya olmak üzere bir çok AB üyesi ülkede, 
genel kolluk hizmeti Jandarma ve Polis teşkilatları tarafından yerine getirilmektedir. 
özellikle İtalya'da Jandarma (Karabinieri) teşkilatı ülkenin bütününde emniyet ve asayiş 
görevi icra etmekte, Fransız Jandarması da Paris'in içinde dahi hizmet vermektedir. Bu 
ülkelerde Jandarma yaptığı hizmetlerden dolayı kamuoyunun takdirini kazanmıştır. 

Bir çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de iki genel kolluk kuvvetinin bulunması, karşılıklı 
denetim, hizmette etkinlik ve verimliliği artırmaktadır. Polisle işbirliği içinde yürütülen trafik 
hizmetlerinde iyileşmenin sağlanması buna örnek olarak gösterilebilir. 

Bu nedenle Avrupa Birliğine giriş sürecindeki ülkemizin kolluk hizmetlerine yönelik 
faaliyet ve düzenlemelerinin daha iyi bir şekilde yerine getirebilmesi için Jandarmanın daha 
çok desteklenmesi önem arz etmektedir. 
7. Jandarmanın Türkiye'nin modern şartlarına uymadığı iddia edilerek, kolluk işlevinin 
Emniyet'e devredilmesinin düşünülüp, düşünülmediği sorulmaktadır. 

Jandarma; başta Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu, Türk Ceza Kanunu, 
Ceza Muhakemeleri Usul Kanunu, İl İdaresi Kanunu olmak üzere, (506) civarında kanun, 
tüzük ve yönetmelik ile kendisine verilen görevleri üstün bir gayret ve fedakarlık ile yerine 
getirmektedir. 

Jandarma; çağın süratle değişen ve gelişen şartlarına paralel olarak, sürekli kendini 
yenileyen, insan haklarına saygılı, göreve yönelik olarak görev sahalarına göre 
ihtisaslaşmış, suç ve suçlulukla mücadelede ileri teknoloji, malzeme ve araçlara sahip, 
ülke sathında emniyet ve asayişi sağlayan, giderek artan organize suçların 
aydınlatılmasında etkili ve bilimsel esaslarla çalışan, her türlü suç ve suçlulukla mücadele 
edebilen bir kolluk kuvvetidir. 

Jandarma görevlerini en iyi şekilde yapabilmek için; çağdaş ülke jandarmalarındaki 
gelişmeleri de yakından takip ederek, zamanında yapısal düzenleme ve yenilikler yaparak 
çağdaş Jandarma hüviyetini muhafaza etmektedir.Geçmişte olduğu gibi, şimdi ve 
gelecekte de değişen ve gelişen koşullara paralel olarak kendisini yenileyerek görevini en 
iyi bir şekilde yerine getirme inanç ve kararlığındadır. 
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8. Jandarma Genel Komutanlığı birlikleri sıralı amirleri tarafından sürekli 
denetlenmektedir. 

Bununla birlikte Jandarma; Genelkurmay Denetleme heyeti tarafından eğitim ve 
öğretim bakımından, 

Jandarma Genel Komutanlığı denetleme heyeti tarafından mülki, adli, askeri ve diğer 
görevleri bakımından, 

Jandarma Genel Komutanlığı Teftiş Kurulları tarafından. mali hizmetler bakımından 
mevcut mevzuat çerçevesinde belli sıra ve süre içinde planlı ve bunun dışında plansız 
olarak denetlenmektedir. 

Ayrıca, emniyet ve asayiş hizmetleri ile ilgili görevleri bakımından iç güvenlik birlikleri, 
Mülkiye Müfettişleri tarafından denetlenmektedir. 

Adli görevlerle ilgili olarak Jandarma, il ve ilçelerde Cumhuriyet Başsavcılarına karşı 
sorumlu bulunmaktadır. 

Yukarıda belirtildiği şekilde Jandarma birliklerinin bütün faaliyetleri hem belli sıra ve 
süreye bağlı olarak planlı ve hem de belli sıra ve süreye bağlı kalınmaksızın plan dışı 
olarak denetime tabi tutulmaktadır. 

Bu nedenle mevcut denetim sistemi yeterli ve etkili olup, yeni denetim mekanizmasına 
ihtiyaç bulunmamaktadır. 

Arz ederim. 

Rüştü Kazım YÜCELEN 

Bakan 

21.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal'in, 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Ş^aj la^ 
marşlar öğretildiği iddialarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakam Metin Btfstancıoğlu nun cevabı (7/4402) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın, Metin 
BOSTANCIOĞLU tarafından yazılı olarak cevaplandmln^mTlaygılanrnla arz 
ederim. 29.05.2001 

Zeki ÜNAL 
Karaman Milletvekili 

Bir gazetenin köşe yazarı, "Kur'ana karşı İstiklal marşı" başlıklı bir yazı 
yazmıştır. 
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Köşe yazarı, yazısında; 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1. Sınıf 
öğrencilerinden aldığı bir mektupta; İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman 
Zümrüt'ün, öğrencilerin Kur'anı Kerim derslerine gelerek, her hafta Kur'an 
derslerinin birinde, Eğitim Fakültesinden gelecek bir öğretim görevlisi 
nezaretinde, İstiklal Marşı, Onuncu yıl marşı ve Gençlik marşı gibi marşların 
öğretileceğini, yapılacak sınavlarda, marşlardan geçenlerin Kur'an dersinden 
geçmiş olacağını, bu marşlardan kalanların derslerden de kalmış olacağını 
belirterek, "bunu böylece bilin", dediği ifade edilmektedir. Hayretlerini 
gizleyemeyen köşe yazarı, olayı teyiden Dekanı aradığını ve konunun Dekan 
tarafından da doğrulandığını açıklamaktadır. Ayrıca, bundan bir süre sonra 
fakültenin 1 ve 2. Sınıf öğrencileri zorla konferans salonuna doldurulup marşlar 
öğretilmeye başlandığı da verilen bilgiler arasındadır. 

Sorularım şunlardır: 

1-Bir eğitim kurumu olan fakültede, bir kışla mantığı kullanarak baskıyla 
ve sınıf geçme şantajıyla öğrencilerin konferans salonlarında doldurularak 
marşlar öğretilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? 

2-Bu fakültede, ders ve sınavlarla ilgili yasa ve yönetmelikler yok mudur? 
Varsa, bir Fakülte Dekanı, böyle keyfî ve çarpık bir uygulamanın içine nasıl 
girilebiliyor? Hele toplumun inanç yapısının temel taşı olan, Kur'an dersi, böyle 
bir fanatizme nasıl alet edilebilmektedir. Bunun bir müeyyideşj yok mudur? 

3-Köşe yazarına, mektubun kimler tarafından yazıldığı, kimlerin 
imzasının bulunduğunu da soran Dekan, cevap alamayınca, "Siz gizli tutsanız 
bile,ben bulup çıkaracağım" diyerek, kendine göre öğrencilere destek olan 
öğretim görevlilerini de "temizleyeceğini" vurgulamıştır. Dekanın bu tavrına 
karşı, Bakanlık olarak ne gibi bir işlem yapmayı düşünüyorsunuz? 

T.C. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI :B.08.O.APK.0.03.05.O0-03//ŞlS" 11/^-/2001 
KONU : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ÎLGÎ: T.B.M.M Başkanlığının 6.6..2001 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-10824-7/4402-
10711/25072 sayılı yazısı. 

Karaman Milletvekili Sayın Zeki ÜNAL'm, "19 Mayıs Üniversitesi ilahiyat 
Fakültesinde şantajla marşlar öğretildiği iddialarına ilişkin" yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1 -2. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde, diğer tüm birimlerde olduğu 
gibi, her problem olumlu ve hiçbir zorlama yapılmadan gönüllü ilişkiler içerisinde karşılıklı 
diyalog ve ikna yöntemleriyle çözümlenmektedir. Bu bağlamda İlahiyat Fakültesinde çok 
sesli bir koro oluşturulmuş ve bu koroya gönüllü olarak çalışmak isteyen öğrenciler dahil 
edilmiştir. Kur'an dersinin verildiği dershanelerle koro çalışmalarının yapıldığı mekanlar 
farklı alanlardır. İlahiyat Fakültesinde piyano olmadığı için önce Eğitim Fakültesi Konferans 
Salonunda yapılan koro çalışmaları daha sonra İlahiyat Fakültesi Konferans Salonuna 
alınmıştır. Kur'an dersleri ise önceden programlandığı gibi İlahiyat Fakültesindeki 
dershanelerde yapılmaktadır. Kur'an derslerinde koro çalışması yapıldığı iddiası doğru 
değildir. İlahiyat Fakültesinde sınavlar henüz yapılmamıştır ve Kur'an dersinden başarısız 
olan öğrenci yoktur. Kur'an dersinden başarılı olmak için bu dersle ilgili bilgilerin geçerli 
olacağı yapılacak olan sınavlarda görülecektir. 
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İddialar gerçekle bağdaşmamaktadır. Kur'an dersinde zorla veya gönüllü olarak hiçbir 
öğrenciye marş söyletilmemiştir. Kur'an dersinde Fakülte Kurulundan geçen program 
çerçevesinde dersler uygulanmıştır. Halbuki olay kamuoyuna Kur'an dersinde marş 
söyletiliyormuş gibi yansıtılmıştır. Fakültede böyle bir uygulama yapılmamıştır. Kur'an 
dersinde yasa ve yönetmeliklere uygun ayrıca da Fakülte Yönetim Kurulu kararına uygun ders 
yapılmıştır. Yasa ve yönetmeliğin ihlali söz konusu olmamıştır. Kur'an dersi öğretim üyeleri 
Yrd.Doç.Dr.Remzi ATEŞYÜREK, Yrd.Doç.Dr.Hayrettin ÖZTÜRK, Öğr.Gör. Hamdi 
UYGUN, müzik çalışmasını yürüten öğretim elemanları ise Yrd.Doç.Dr.Ahmet ÇAKIR ve 
Şef Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Ana Sanat Dalı öğrtGör.Aynur ÖZGÜR 
ile Ahmet Sedat METE'dir. 

3. Mevzuatı eksiksiz uygulayan yöneticiler hakkında herhangi bir işlem yapılmasını 
düşünmek anlamlı bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Metin BOSTANCIOĞLU 

Millî Eğitim Bakanı 

22.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Sabah Gazetesinin Emlakbanka olan kredi borcuna ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakanı Kemal Derviş ve Orman Bakanı ve Devlet Bakanı vekili Nami Çağan'm cevabı 
(7/4404) ^ 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Kemal DERVİŞ tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 29.05.2001 

Zeki ÜNAL 
Karaman Milletvekili 

• Basına yansıyan haberlere göre; Sabah Gazetesi, Emlakbanktan kredi alan 
en riskli 50 kuruluş içinde, 7. sırada yer almasına rağmen 31.Mart.2001 tarihi 
itibari ile Emlakbanktan 29 Trilyon TL. kredi almıştır. 

Sorularım Şunlardır: 

1-Basına yansıyan haberler doğru ise, Sabah Gazetesinin Emlakbanktan 
aldığı 29 Trilyon TL. borcunu ödemiş midir? ödemiş ise, ne zaman ödemiştir? 
Ödememiş ise ne zaman ve hangi şartlarla ödeyecektir? 

2-Sabah Gazetesi, Emlakbanktan kredi alan en riskli 50 kuruluş arasında 
7. sırada olduğu belirtildiğine göre, bu krediyi veren banka yöneticileri suçlu 
değiller midir? Suçlu iseler haklarında ne gibi işlem yapılmıştır yada 
yapılacaktır? 

- 2 0 3 -

http://31.Mart.2001


T.B.M.M. B : 129 17. 9 . 2001 0 : 1 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAYI : B.02.0.019/ I4>- 1 6 Z > &&./..<?..$../2001 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İ LGİ : a) 06.06.2001 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-10824 
sayılı yazınız. 

b) 20.06.2001 tarihli ve KRDT: 51 sayılı yazı. 

Karaman Milletvekili Zeki ÜNAL tarafından Bakanlığıma yöneltilen 7/4404-
10713 sayılı yazılı soru önergesi hakkındaki ilgi (a) yazınız üzerine Bakanlığım ilgili 
kuruluşu T.Emlak Bankası Genel Müdürlüğü'nden alınan ilgi (b) yazı ve ekinin 
suretleri ilişikte gönderilmiştir. 

Bilgilerine arz ederim. 

Dr. Kemal DERVİŞ 
Devlet Bakanı 

EMLAK BANKASI 

HUKUK KREDİ TAKİP GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI 

İstanbul, 20.00.2001 

SAYİ : EMLAK BANKASI-KRDT^L. 

KONU : Karaman Milletvekili Zeki ÜNAL, Elazığ Milletvekili Mustafa GÜL vo 
Samsun Milletvekili Musa UZUNKAYA'mn yazılı soru önergeleri. 

ÎLGl : T.B.M.M. Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar Dairesi 
BaskanlığYmn, A.01.0.GNS.0.10.00.02/10824-A.01.0.GNS.0.10.00.02/10824 
sayılı yazılan. 

TC. DEVLET BAKANLIĞI 
(Sayın Kemal DERVİŞ) 

T.B.M.M. Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanhgı'nın, ilgide 
kayıtlı yazıları ekinde gönderilen Karaman Milletvekili Zeki ÜNAL, Elazığ Milletvekili 
Mustafa GÜL ve Samsun Milletvekili Musa UZUNKAYA'mn yazılı soru önergelerinde yer 
alan hususlardan. Bankamızca yanıtlanabilecek olanlara ilişkin görüşlerimiz ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederiz. 

y/^JL^ 
M. HlkerGENÇ Lütfî Coşkun ÖZEK 

Genel Mudur Yardımcısı Genel Müdür Veldli 
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Karaman Milletvekili Zeki ÜNAL'ra 29.05.2001 tarihli soru önergesinde yeralan 
sorulara ilişkin cevaplar aşağıdadır. 

Cevap - 1 

Gayrettepe Şubemiz aracılığı ile Sabah Grubu'na ait 5 firmaya (Medya Holding, 
Medya Basın Yayın Tic. A.Ş., Sabah Yayıncılık A.Ş., Satel Sabah Prod. A.Ş., Bilgin 
Yayıncılık A.Ş.) kredi kullandırılmış olup, USD cinsinden alacağımız 32.109.000.-
USD civarındadır. 

Bu krediler 1998 yılı ağırlıklı olarak kullandınlmış, Sabah Grubu'na 2000-2001 
yılları içinde herhangi bir kredi kullandırılmamıştır. 

Grup fırmalannın 13.04.2000 tarihi itibariyle vadesi geçen 8.970.015.- EUR'lik 
borcu, 26.04.2000 tarih, 10/299 sayılı Yönetim Kurulu Karan ile ödeme plamna 
bağlanmıştır. Firma sözkonusu borcunu 13.05.2000-13.07.2001 tarihleri arasmda 
%12 oranındaki faizi ile birlikte taksitler halinde ödeyecek, henüz vadesi gelmeyen 
kredileri ise vadelerinde kısmi tahsilatlar yapılmak suretiyle vade yenilemesi 
yapılarak tedricen tasfiye edilecekti. 

Ekim/2000 ayma kadar taksitlerini ödeyen firmadan toplam 4.276.043.- EUR'lik 
tahsilat sağlanmıştır. Kasım/2000 ayından itibaren taksitlerini ödeyemeyen grubun 
22.11.2000 tarihinde 2.400.000.- USD'lik H.G.M. kredisi nakde dönüşmüştür. 
Bununla birlikte vadesi geçen borç toplamı 5.713.360.- USD seviyesine ulaşmıştır. 

Alacaklarımızın güvencesinde Mayıs/2000 tarihi itibariyle 17.7 triyon TL ekspertiz 
değerli gaynmenkuller üzerinde 82.5 trilyon TLMik ipotek ile grup firmaları ve 
ortakların şahsi kefaletleri bulunmaktadır. 

Gruba ait Bankanın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilmesi nedeniyle, 
grubun diğer firmaları Üzerindeki yetkilerinde de bazı kısıtlamalara gidilmiş olup, 
Bankamız alacağının tahsili amacıyla, T.S.MJF. ile ortak bir çözüm bulunması 
konusunda çalışmalara devam edilmekte ve gelişmeler izlenmektedir-
Cevap - 2 

Banka Teftiş Kurulu tarafından düzenlenen raporlarda; 

Soruya konu firmaya kullandırılan krediler ile ilgili olarak yasal sorumluluğu 
gerektirici bir husus bulunmadığı, saptanan idari sorumluluğun ise kamu 
çalışanlarının disiplin cezalarının affına dair kanun kapsamında kaldığı, 

Ancak, kredilendirme sürecinin detaylı şekilde incelenmesi sonucunda; kullandırılan 
kredilerle ilgili olarak; 399 sayılı KHK'nin bütün KİT çalışanları için getirdiği *... 
verilen sermayeyi ve sağlanan diğer kaynakları verimlilik ve karlılık esaslarına 
göre kullanmak ve değerlendirmek hususunda gerekli gayret ve basireti 
göstermek».* yükümlülüğüne uyulmayarak usul, mevzuat, bankacılık ilke ve 
teamülleri ile kredilendirme prensiplerine aykırı hareket eden ilgililerin Mali 
Sorumluluklarının bulunduğu ve kredi borçlarının işleyecek faiz, komisyon ve diğer 
masraflarla birlikte geri ödemeleri ve alacaklarımızın yapılacak kanuni takipler 
sonucunda Banka zararına dönüşmesi halinde, doğacak zarardan mali sorumlulukları 
bulunduğu kanısına ulaşılan ilgililer hakkında, zamanaşımı ihtimali de dikkate 
alınarak Borçlar Kanunu'nun 41. Maddesi uyarınca Hukuk Davası açılması gerektiği 
belirtilmiş olup, konu ile ilgili olarak sorumlular hakkındaki hukuki işlemler devam 
etmektedir. 
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T.C. 
D E V L E T B A K A N L İ Ğ İ 

SAYI : B.02.0.019//£./£2f &ZJû£.J2Q01 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) 06.06.2001 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-10824 sayılı 
yazınız. 

b) 21.06.2001 tarihli ve BDDK.2.DEG.01/BG-4345 sayılı yazı. 

Karaman Milletvekili Zeki ÜNAL tarafından Bakanlığıma yöneltilen 7/4404-
10713 sayılı soru önergesi konusundaki ilgi (a) yazınız üzerine Bankacılık 
Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanlığı'ndan alınan ilgi (b) yazının sureti 
ilişikte gönderilmiştir. 

Bilgilerine arz ederim. 
Prof.D^Namj ÇAĞAN 

' Orman Bakanı 
Devlet Bakanı V. 

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME 
K U R U M U 

SAYI :BDDK.2.DEG.01/BG-4"9QS" 2 1 HAZİRAN 2001 

Devlet Bakanlığına 
(Sayın Dr. Kemal Derviş) 

İlgi: 07.06.2001 tarih ve B.02.0.019/16/1274 sayılı evrak akış talimat formunuz eki 
TBMM Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 6.6.2001 tarih ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02/10824 sayılı yazısı. 

TBMM Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının ilgide kayıtlı 
yazısı ekindeki 7/4404-10713 ve 7/4417-10737 sayılı soru önergelerinde yer alan hususlara 
ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır. 

A- Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın 7/4404-10713 sayılı soru önergesi: 

1-2) 4389 sayılı Bankalar Kanununun 22. maddesinin 7 nci fıkrası "Bu Kanunun 
uygulanmasında ve uygulanmasının denetiminde görev alanlar, görevleri sırasında 
öğrendikleri bankalar ile bunların iştirakleri, kuruluşları ve müşterilerine ait sırları bu 
Kanuna ve özel kanunlarına göre yetkili olanlardan başkasına açıklayamazlar ve kendi 
yararlarına kullanamazlar. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder. 
Bu yükümlülüğe uymayan kimseler için bir yıldan üç yıla kadar ağır hapis ve iki milyar 
liradan az olmamak üzere ağır para cezasına hükmolunur." hükmünü amirdir. Bu itibarla 
konunun bankacılık sırtı kapsamında olması nedeniyle T.Emlak Bankası A.Ş.'nce Sabah 
Gazetesine kullandırılan kredilerin mahiyeti hakkında bilgi verilmesi mümkün 
bulunmamaktadır. 

Diğer taraftan, adıgeçen Banka nezdinde yapılan incelemeler neticesinde mevzuata 
aykırı uygulamaların tespit edilmesi halinde Bankalar Kanunu hükümleri çerçevesinde 
gereğinin yerine getirileceği tabiidir. 
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B-îstanbul Milletvekili Celal Adan'ın 7/4417-10737 sayılı soru önergesi: 

1-2) 4389 sayılı Bankalar Kanununun 22. maddesinin 7 nci fıkrasında yer alan "Bu 
Kanunun uygulanmasında ve uygulanmasının denetiminde görev alanlar, görevleri sırasında 
öğrendikleri bankalar ile bunların iştirakleri, kuruluşları ve müşterilerine ait sırları bu 
Kanuna ve özel kanunlarına göre yetkili olanlardan başkasına açıklayamazlar ve kendi 
yararlarına kullanamazlar. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder. 
Bu yükümlülüğe uymayan kimseler için bir yıldan üç yıla kadar ağır hapis ve iki milyar 
liradan az olmamak üzere ağır para cezasına hükmolunur." hükmü uyarınca, T.C. Ziraat 
Bankasınca kullandırılan kredilerin - mahiyeti hakkında bilgi verilmesi mümkün 
bulunmamaktadır. 

Bilgilerine arz olunur. 

'Engin AKÇAKOCA 
Başkan 

23.- Diyarbakır Milletvekili Sebgetullah Seydaoğlu'nun, Emniyet Genel Müdürlüğünün silah 
ithaline ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Rüştü Kazım Yücelen'in cevabı (7/4409) 

TÜRKİYE BlMK MİLLET McCLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın 

Dr.Devlet BAHÇELl tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
müsaadelerinize arz ederIm.30.05.200I 

Sebcetullah SEYDAOĞLU 
Diyarbakır Milletvekili 

Emniyet Genel Müdürlüğü mensubu polislere verilmek üzere yurtdışından 
tabanca alımına iırkan sağlayan Bakanlar Kurulu Kararı ile ilgili olarak; 

I- Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığınca yurtdışından 
tedarik edilmesi gereken silah, araç ve diğer mal zerreler (istisnai durumlar 
hariç) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/p maddesine göre yapılmaktadır. 
Yasanın 51/p maddesine göre yurtdışı alımın yapılabilmesi için, Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığından yeri i üretimin olmadığına dair 'Yerli İmal Durum 
Belgesi" al ınrrası zorunludur. Yurt içinde yeteri i üretim olduğu için Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığından onay alarrayan İçişleri 3akanlığına hangi gerekçe
lerle 3akanlar Kurulu tarafından yurtdışından tabanca alımı için izin 
veriImişt ir? 
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2- Sanayi ve Ticaret 3akanlıhının 22CC sayılı Sevlet ha le Kanunun, 

Devlet İhaleleri Genelgesi ve 20.C6.1998 ta r i h l i "Savunma Öa^ay*!- !?ol i t İkası 

ve S t ra te j i s i " konulu 3akanlar Kurulu Kararı gereğince dört yıldan beri 

yurtdışı tabanca alımına İzin vermediği halde Bakanlar Kurulunun söz 

konusu kararını doğru buluyor musunuz? 

Su kararın veri Imeşinde başta İstanbul olmak üzere bazı i l ler imizde pol is 

ırarur/arrnrn yapmış ofduğü yasadışı gö'sterf ferfn etkisi olmjş mudur? 

3- Bakanlar Kurulu Kararı dogVultuşunda yur td ış ı tabanca alımı 

g e r ç e k l e ş t i r i l d i ğ i takdirde; 

a) Türk S i l ah l ı Kuvvet ler i ve GüveniIk Güçler inin tabanca i h t i y a ç l a 

r ı n ı karşılamak üzere ya t ı r ım yapan y e r l i ü r e t i c i l e r i n zor durumda kalacak

la r ın ı düşünüyor nusunuz? (M<E) g i b i . 

b ) Sı r f bu yan l ış ve gereksiz uygulama nedeniyle i şs iz kalacak 

insanlar ve hat ta kapanrrak zorunda kalacak f i rmalar nedeniyle herhangi 

b i r raha ts ız l ı k duymayacak mısınız? 

c) Bu s i lahlardan ne kadar alınacak ve bunların Ulusal Bütçeye 

mal iyet i Dolar bazında ne kadar tutacakt ı r? 20.05.2001 tar ih inde 10 

t r i l yon luk İ ta lyan Firmasından tabanca alımı kararı çıkmış mıdır? 

4 - Türk S i l ah l ı Kuvvet ler in in tabanca ih t iyac ın ı M i l l i Savunma 

3akanlıQı tarafından y e r l i ü re t i c i le rden tedarik ed i ld iğ i halde, İ ç i ş l e r i 

3akanhgının yurtdışından tabanca satın alrrak istemesini haklı buluyor 

musunuz? Devlet in Kurumları arasında en basi t konularda b i l e f a r k l ı uygula

malar olmasını nası l değerlendiriyorsunuz? 

5- Bugüne kadar kaç b in adet (yabancı menşeli) s i l ah i tha l edl Id iSI 

ve Ulusal Bütçeden ne kadar ödenek ödendl3t? ve bu i t h a l i n devap edrI ip— 

edi Imeyecegi? 

6- Noter, vergi dairesi v .S. kurumların vası tasıy la onbinlerce 

p o l i s memuru s i l ah l a r ı n ı (zoral ım-demirbaş) g ib i dev i r , hibe veya satmış 

mıdır? 3u yasalara uygun mudur? 
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T.C 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Emniyet Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.05.1.EGM.0.12.04.01 
Konu: Yazılı Soru Önergesi 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: TBMM Başkanlığının 15.062001 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4409-1072672S088 saydı yazısı. 

Diyarbakır Milletvekili Sebgetuüah SEYDAOĞLU tarafindan TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan 
cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkartılmıştır. 

1. Emniyet Genel Müdürlüğünce 1999 mali yılmda 40.000 adet 9x19 mm. çapında yan otomatik 
tabancanın yurtiçinden satm alınabilmesi için 2S.0S.1999 tarihinde ihaleye çıkıldığı, ihaleye teklifleri veren 
firmaların teklifleri, abına esas olmak üzere hazırlanan şartnamelere uygun bulunmadığından ihalenin iptal edildiği, 
bunun üzerine Emniyet Teşkilatının ihtiyacım karşılamak amacıyla, 2886 saydı Devlet İhale Kanununun 
71jnaddesine istinaden 15.000 adet Yavuz-16 marka tabanca için 16.07.1999 tarihinde 1999/53 sayı ile Makine 
Kimya Endüstrisi Kurumu ile Emniyet Genel Müdürlüğü arasında protokol yapıldığı, ancak tabancalar zamanında 
teslim edilmediği gibi protokol hükümlerine göre teslim edilen tabancalann, üzerlerinde yapılan test ve denemeler ile 
fiilen kullanıma verilmeleri sonucunda teknik şartname hükümlerini karşılamadığı tespit edildiğinden, Makine 
Kimya Endüstrisi Kurumu ile Emniyet Genel Müdürlüğü arasında akdedilen protokolün Devlet İhale Kanunu 
hükümlerince Emniyet Genel Müdürlüğünce fesh edildiği, 

01.03.2001 tarih ve 24333 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2001/1 sıra no'lu Devlet İhaleleri Genelgesi 
ve daha önceki genelgelerde 2886 sayılı Kanunun Sljnaddesinin (P) bendi ile ilgili olarak; "Alımın yapılabilmesi 
için ihale konusu mal ve hizmetlerin yerli üretimi bulunmadığının Sanayi ve Ticaret Bakanlığından yazı ile 
belgelendirilmesi" gerektiğinin hükme bağlandığı ve dolayısıyla sadece yurt içinde yeterli üretimin olması değil, 
ayrıca istenen teknik evsaflara, kalite ve standartta üretimin olması halinde yurtdışından alım yapılmadığı, bu 
çerçevede 2886 saydı Kanunun 89jnaddesi kapsamında, istenilen nitelik ve miktarda tabancanın yurtiçi imkanlarla 
karşılanamayacağı anlaşıldığından, yurtdışından samı alınabilmesi için Bakanlar Kurulundan karar istihsal 
edilmesinin istenildiği, 

2. Kullanım esnasında tabancanın hiçbir anza ve tutukluk yapmaması veya çok düşük oranda olması 
gerektiği, anza oram yüksek tabancalann kritik anlarda görevlilerin hayatma mal olduğu ve psikolojik yönden 
personel üzerinde giderilmesi mümkün olmayan etkiler yarattığı gerçeği karşısında Emniyet Genel Müdürlüğünce 
yurtdışından silah imal etme amacıyla ihale yapılmasına karar verildiği, bu nedenle Bakanlar Kurulunun söz konusu 
karanmn doğru olduğu, bu kararın verilmesinde) başta İstanbul olmak üzere bazı İUerimizdeki polis memurlarının 
yapmış olduğu gösterilerin etkisinin olmadığı, l , .> 

3. Türk sanayinin gelişmesine daima ön ayak olan ve destek veren Emniyet Teşkilatınca akma esas olmak 
üzere hazırlanan teknik şartnameye uygun ve istenilen standart ve kalitede silahların yurtiçinde üretilmesi ve belirli 
bir zaman dilimi içerisinde dikkate değer miktardaki tabancanın teslimi mümkün olabilmesi için yerli silah üretici 
firmaların temsilcileri nezaretinde üretmiş olduktan numune silahların, komisyon marifeti ile testlere tabi tutulduğu 
ve hiçbir firmanın testleri geçemediği, 

Emniyet Teşkilatı tarafindan, silah ihtiyacım karşılamak üzere 40.000 adet 9x19 mm. çapında yan otomatik 
tabancanın, 7.600.000 $ bedelle İtalya'da yerleşik Beratta s.p.a finnasmdan satm alınmasına karar verildiği ve bu 
alıma ilişkin sözleşme tasarısı ve eklerinin, vize işlemi için Maliye Bakanlığına gönderildiği, zati demirbaş 
tabancalann bedeUerinin ise görevli personelce ödendiğinden bütçeye herhangi bir yük getirmediği, 

4. Emniyet Teşkilatınca alman zati demirbaş tabancalann bedellerinin, görevli personelce ödendiğinden 
bedelini ödediği tabancalann kaliteli, güvenilir ve yüksek standartlarda olmasını talep ve tercih etmesi, personelin en 
doğal hakkıdır. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, MİT Müsteşarlığı gibi kurumların da yurtdışından silah ithal ettiği, 

Aynca, Emniyet Teşkilatı tarafindan 2 yıl önce, yukanda da belirtildiği üzere yurtiçi üretimi desteklemek 
amacıyla yerli silah alımı için Makine Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü ile protokol yapıldığı, 

tfl « • . ^ 
A * 

İP 

GÜNLODGR 
J..J2001 
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S. Emniyet Teşkilatınca, 1986 yılından bu yana yaklaşık 157.250 adet yabancı menşeli tabanca ithal edildiği 
ve bedellerinin görevli personelce ödendiği, 

6.6136 sayıh Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun uygulamasına ilişkin 91/1779 
sayıh YöaetmeUğin "Ruhsatlı Silahların Devri" başhğı alandaki 21jnaddesmin birinci fikrasında "Kanunun 
lljnaddesmin dördüncü fikrasmm (a) ,(b) ve (c) bendi kapsamındaki silahlar hariç olmak üzere, taşıma veya 
bulundurma ruhsatlı silaha sahip olanlar, ruhsatlarında nitelikleri yazılı silahlarını bu Yönetmelik hükümlerine göre 
silah taşıma veya bulundurma ruhsatı verilebilecek olan kişilere satış veya hibe yoluyla devredebilir ya da Türk 
Silahlı Kuvvetlerine veya Genel Müdürlüğe hibe edebilirler.", ikinci fikrası ise "RuhsaÜı silahların başka bir şahsa 
devrinin yapılabilmesi için devir almak isteyenin silah taşıma veya bulundurma ruhsatı ahnasmda herhangi bir engel 
halinin bulunmadığının tespit edilmiş ohnası gerekir. Silah devrim öngören sözleşme noterce düzenlenir. Silah ve 
mermiler, ruhsat düzenlenmeden devredilen şahsa teslim edilemez." hükmünü amirdir. 

Yukarıdaki açık hükümlerden de anlaşılacağı üzere sadece Polis Memurları değil, engel hah bulunmayan 
her Türk vatandaşının silah satm alabildiği ve bu silahlarım ruhsata bağlattıktan sonra yine engel hah bulunmayan 
kişilere devredebilecekleri, ancak armağan silahlann devrinin yapılamayacağı, 

Dolayısıyla, Polis Memurlarının usulüne uygun edindikleri ya da kendilerine tahsis edilen zoralım, standart 
dışı gibi silahlarmm başkalarına devretmelerinde herhangi bir sakıncanın bulunmadığı, zati demirbaş silahlann ise 
emeldi oluncaya kadar devrinin mümkün olamayacağı anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

İçişleri Bakam 
Rüstutaam YÜCELEN 
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24.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, Sümer Holdingin borçlarına ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Devlet Bakanı Yılmaz Karakoyunlu'nun cevabı (7/4410) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması 
hususunu saygılarımla arzederim.30.05.200l 

SORULAR 

özelleştirme sürecindeki Sümer Holding'in borçları ile ilgili olarak: 

I.l-Sümer Holding'in işçilere ve memurlara ne kadar borcu faulunmaktadır?Borcun 
sebepleri nelerdir? İşçilerin aylık ücret,ikramiye alacağı,izin ücreti gibi 
unsurlar itibariyla alacaklarını tasnif edebil irmişiniz? 
2-Bursa Merinos Yünlü İşletmesi personelinin toplam alacak miktarı unsurları 
da zikredilmek suretiyle ne kadardır? 
3-Borçlu Sümer Holding borçlarını öderken gecikme faizleri ile birlikte borcunu 
ödemekt emidir? 

Alacaklıların Sümer Holding'ten alacaklarını zananında alamanaları nedeniyle 
uğradıkları zarar borçlu tarafından hangi ölçülerle karşılamaktadır? 
If-Sümer Holding'in Sosyal Sigortalar ile Emekli Sandığına toplam prim borcu 
nedir? 
Il.l-Sümer Holding'in Türkiye'de esnaf ve tüccara ve piyasaya ne kadar borcu 
vardır? Bu borcun sebepleri ve dökümü nedir? 

Sarıkamış Ayakkabı Fabrikasının ilçe halkına olan borç miktarı nedir? 
Borç kimleredir ve bu kişilerin alacaklarının sebebi nedir? 

2-Borçlu alacaklılara borcunu öderken alacaklıların uğradıkları zararı 
da karşılamaktamıdır ve hangi ölçüde ve hangi kriterleri esas alarak karşılamak
tadır? 

III. Sümer Holding borçlarını işçi ve esnaf sokağa döküldükten sonra mı ödeye
cektir? 

Borçlunun borcunu ödemekteki ihmalim ciddiyetle bağdaştırabiliyonmsunuz? 
Borçlu borçlarını ne zaman ödeyecektir? 

Borçlu borçlarını öderken alacaklının gecikmeden doğan gerçek zararını 
ispatlamsı halinde faiz ile birlikte herhangi bir ek ödeme yapacakmıdır? 

^>W 
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T.C. 
D E V L E T B A K A N L I Ğ I 

SAYI :B.02.0.006/O/-teB6 f& / ? /2001 
KONU :7/4410esasno'lu 

soru önergesine cevap 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 06.06.2001 tarih ve KAN.KAR.GN.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4410-10728/25098 
sayılı yazınız. 

İlgi yazınızda belirtilen Bursa Milletvekili Ertuğrul YALÇINBAYIR tarafından Sayın 
Başbakanımıza tevcih edilen ve Sayın Başbakanımızca da tarafımdan cevapiandtniması tensip 
olunan 7/4410-10728 esas no'lu soru önergesinin cevapları aşağıda belirtilmiştir. 

Sümer Holdingin işçilere olan borçlarına ilişkin liste aşağıda sunulmuştur. 

(Milyon TL) 

İşçi Ücreti (Mayıs Ayı) 
İşçi Ücreti (Haziran Ayı) 
Vergi ladesi (Mayıs-Haziran Ayı) 
İşçi İlave Tediye İkramiyesi 
İşçi Toplu Sözleşme İkramiyesi 
İşçi İzin Ücreti 
Emekli İşçilerin Kıdem Tazminatı 
Kıdemli İşçiliği Teşvik Primi 
Sendika Aidatı 
Taşeron İşçi Ücreti 

Toplam 

1.122.401 
3.739.374 

463.900 
1.383.736 
2.326.017 

261.590 
962.092 
194.690 
365.020 
23.894 

10.842.714 

Bursa Merinos Yünlü Sanayi İşletmesi personelinin alacaklarına ilişkin liste aşağıda 
sunulmuştur. 

(Milyon TL) 

İşçi Ücreti (Mayıs Ayı) 
İşçi Ücreti (Haziran Ayı) 
Vergi ladesi (Mayıs-Haziran Ayı) 
işçi İlave Tediye İkramiyesi 
İşçi Toplu Sözleşme İkramiyesi 
işçi İzin Ücreti 
Emekli İşçilerin Kıdem Tazminatı 
Kıdemli işçiliği Teşvik Pirimi 

Toplam 

68.940 
320.000 

20.000 
135.310 
268.200 

17.000 
99.460 
35.000 

963.910 

Resmi kurumlara olan borçlar haricinde gecikme faizi ödenmemektedir ve alacaklıların 
alacaklannı zamanında alamamaları nedeniyle uğradıkları zarar karşılanmamaktadır. 

(Milyon TL) 

Sosyal Sigortalar Kurumu Prim Borcu 8.000.754 
Emekli Sandığı (Memur İkramiye ve Kesenekleri) 118.776 
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.Sümer Holding'in Türkiye'de esnaf ve tüccara ve piyasaya olan borçlarının dökümü 
aşağıda sunulmuştur. 

(Milyon TL) 

Tüccar 2.781.446 
Esnaf 695.402 
Yurt Dışından İthal Edilen Yapak (Gümrük ve Transfer) 1.531.600 
Diğer 727.581 

Toplam 5.885.573 

Sankamış Ayakkabı İşletmesinin borçları Ek-Tde sunulmuştur. 

Alacaklılann uğradıkları zarara karşılık herhangi bir ödeme yapılmamaktadır. 

Sümer Holding'in nakit imkanlarının yetersizliği nedeniyle, borçlar gününde ödenmemiştir. 
Bu konunun çözümü için çalışmalar devam etmektedir. 

Ayrıca Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 12.03.2001 tarih ve 2001/24 sayılı kararı ile 
sermayelerindeki kamu paylarının Sümer Holding'e devredilmesi sonucu aşağıda belirtilen 
şirketlerin 2000 yılı bilançolanndaki karlarından, 

İstanbul İmar Limited Şirketinden 1.045.574.560.000.-TL 
BUMAS Karaman Bulgur San. Tic. A.Ş.'den 26.594.276.278.-TL 
Mannesman Boru Endüstri A.Ş.'den 9.301.720.000.-TL 

olmak üzere toplam 1.081.470.556.278.-TL'lik kar payı Holding hesabına intikal ettirilmiştir. 

Sümer Holding A.Ş.'ye özelleştirme İdaresi Başkanlığının 07.06.2001 tarih ve 392 sayılı 
Olur'u ile İdaremizin sermaye borcuna mahsuben 07.06.2001 tarihinde 1.650.000.000.000.-TL ve 
05.07.2001 tarih 475 sayılı Olur ile de 06.07.2001 tarihinde 10.000.000.000.000.-TL aktarılmıştır. 
Sümer Holding A.Ş.'nin işletmelerine yaptığı havale listesi ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

'Dr. Yılmaz KARAKOYUNLU 
Devlet Bakanı 
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SARIKAMIŞ AYAKKABI İŞLETMESİ BORÇ TABLOSU 

(Milyon TL) 

Meta Deri (Hammadde -Malzeme) 68.076 
Pabuç Makine (İşletme Malzemesi) 1.758 
Utez (Hammadde- Malzeme) 3.137 
Arıoğlu lztab(Hammadde Malzeme) 6.045 
Toktaş(Hammadde Malzeme) 3.755 
Renk Oluklu Mukawa(lşletme Malzemesi) 5.979 
Onar Kalıp(işletme Malzemesi) 5.755 
imasan (Hammadde Malzeme) 14.898 

. Et-Balık Kurumu Gıda 15.374 
Birdal Makine (işletme Malzemesi) 1.850 
Rekor Kauçuk (Hammadde Malzeme) 2.668 
Muhtelif (Gıda) 5.250 
Sankamış Belediyesi 15.000 

Toplam 149.545 

6.7.2001 

SÜMER HOLDİNG A.Ş. 
İSLETME ADI 
Adıyaman Pamuklu San. İşi. 
Bakırköy Konfeksiyon İşi. 
Diyarbakır Pamuklu Sanayii 
izmir Basma Sanayi İşletmesi 
Kayseri Pamuklu Sanayi İşletmesi 
Malatya Pamuklu Sanayi İşletmesi 
Nazilli Basma Sanayi İşletmesi 
Merinos Yünlü Sanayi İşletmesi 
Antalya Pamuklu Dokuma Sanayi İşletmesi 
Bergama Pamuk İpliği Dokuma Sanayii TAŞ. 
Manisa Pamuklu Mensucat A.Ş. 
Beykoz Deri Kundura Sanayi işletmesi 
Çanakkale Sentetik Deri İşletmesi 
Van Deri Kundura Sanayi İşletmesi 
Sarıkamış Ayakkabı İşletmesi 
Tercan Ayakkabı İşletmesi 
Pamuk Satınalma ve Çırçır işletme Müdürlüğü 
Pazarlama İşletmesi Müdürlüğü 
AKSANTAŞ T A Ş . 
Sivas Dokuma Sanayii T A Ş . 
TOPLAM 

HAVALE LİSTESİ 
(MİLYON TL.) 

417.155 
869.710 
379.060 
669.975 

35.695 
848.355 
517.870 
951.468 
342.255 
345.641 
365.015 
861.390 
174.966 
387.190 
407.130 
312.035 
50.417 

776.440 
1.109.140 

142.184 
9.963.091 
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n w n5'," Î S t ^ b u l ?î! l l e tveki l i CQU A d a n ' m ' Z i r a a t B a n k a s ı tarafindan verilen kredüere ilişkin sorusu ^ Devlet Bakanı Kemal Derviş'in cevabı (7/4417) *«*u«ae ıu*ıun sorusu 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki soruların Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Sayın Kemal DERVİŞ 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasında delaletleriniz talep olunur. 
30.05.2001 

Saygılarımla 
Celal ADAN 
İstanbul Milletvekili 

SORULAR: 

1- Son 4 yıl içerisinde su ürünleri kredisi olarak Ziraat Bankası tarafından 
verilen kredi adedi, bu kredilerin miktarı ve faiz oranları nedir? 

2- Ziraat Bankası'ndan balıkçılıkla uğraşmayan kişi ve kuruluşlara son 4 yıl 
içinde balıkçılık ve su ürünleri kredisi verilmiş midir? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAYI: B.02.0.019//6 - / £ / 0 «23./.Hİ../2001 

KONU: 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) 06.06.2001 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-10824 
sayılı yazınız. 

b) 20.06.2001 tarihli ve B.02.2.TZB.0.07/GENEL: 104613, ÖZEL159 
sayılı yazı. 

istanbul Milletvekili Celal ADAN tarafından Bakanlığıma yöneltilen 7/4417-
10737 sayılı yazılı soru önergesi hakkındaki ilgi (a) yazınız üzerine Bakanlığım ilgili 
kuruluşu T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlûğü'nden alınan ilgi (b) yazı ve ekinin 
suretleri ilişikte gönderilmiştir. 

Bilgilerine arz ederim. 

^ 7 ^ 
rTKemal DERVİŞ 
Devlet Bakanı 

216-
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T. C. 
Z İ R A A T B A N K A S I A.Ş. 

G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü 
SERMAYE: 1.500.000.000.000.000 TÜRK LİRASI 

SAYI : B.02.2.TZB.0.07-
KONU: Su Ürünleri Kredileri 

GENEL*104613 
ÖZEL : 159 

Ankarar 20/06/2001 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 
(Sayın Kemal DERVİŞ) 

(Özel Kalem Müdürlüğü'ne) 

ÎLGÎ: 07.06.2001 tarih ve B.02.0.019 (16) 1274 saydı evrak akış talimat formunuz. 

İlgide kayıtlı evrak akış talimat formu eki yazıda Bankamızı ilgilendiren soru 
önergeleri üe ilgili bilgiler ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederiz. 

EK: 2 (İki nüsha) 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
Z Î R A A T B A N K A S I A Ş . 

Mümin AKYOL 
Daire Başkanı 

ErtanYÖNGALIK 
Genel Müdür Yardımcısı 

Ek: 1 
1- Son 4 yıl içinde Bankamızca açılan su ürünleri kredi bakiyeleri ve Üretici 

sayılan ile faiz oranları aşağıdaki gibidir. 

YILLAR 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001* 

YIL SONU BAKİYESİ 
(OOO.OOO.-TL) 

2.871.844 

5.783.631 

10.169.162 

10.053.367 

9.100.132 

ÜRETlCÎ SAYISI 

3.665 

3.662 

3.503 

3.682 

2.713 

' (Nisan Sonu İtibariyle) 
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Su ürünleri kredilerimize uygulanan faiz oranlan ise; 

TARİHLER 

16.04.1996-08.09.1997 

08.09.1997-01.07.1998 

01.07.1998-01.01.2000 

Ocak/2000 

Şubat/2000 

Mart/2000" 

Nisan/2000 

Mayıs/2000 

Haziran/2000 

Temmuz/2000 

Ağustos/2000 

Eylül/2000 

Ekim/2000 

Kasım/2000 

Aralık/2000 

Ocak/2001 

Şubat/2001 

Mart/2001 

Nisan/2001 

Mayıs/2001 

Haziran/2001 

Küçük ve Orta 
Büyüklükteki İşletmelere 
Açılan Kredilerin Faiz 

Oranı (%) 

43 

59 

54 

54 

54 

40.36 

39.50 

37.81 

37.81 

38.34 

38.47 

38.47 

38.47 

39 

45 

50 

55 

92 

120 

118 

118 

Büyük İşletmeler ile Tarım 
Dışı Sermaye Gerektirir 

Faaliyetleri Bulunan Üreticilere 
Açılan Kredilerin Faiz Oram 

(%) 

43 

59 

54 

-

-

74.84 

71 

65 

60 

55 

55 

55 

55 

50 

55 

65 

70 

105 

130 

125 

125 

* Bu tarihten itibaren faiz oranımız her ay belirlenerek şubelerimize duyurulmuştur. 

2- Su ürünleri tesisi bulunmayan, avcılık ve yetiştiricilik ile uğraşmayan gerçek vç. 
tüzel kişilere mevzuatımız gereği su ürünleri konusunda kredi kullandınlmamaktadır. 
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A ,A ı ? ' " •!C^bÜk Mil le tv
A

e? I, İ M u S t a f a E r e n ' i n ' ö l ü m o n , Ç , a n n a v e 5 a r t h Salıverme Yasasınd faydalananlara ilişkin sorasu ve Adalet Bakanı Hikmet Sami tûrk'ün cevabı (7/4419) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Hikmet Sami TÜRK tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim, -s o . o-?. ic o \ 

Mustafa EREı 
Karabük Milletvekili 

1-F Tipi Cezaevlerini protosto etmek amacıyla ölüm orucu tutanlardan şimdiye 
kadar kaç kişi vefat etmiştir? 

2-Halen kaç kişi ölüm omcu tutmaktadır? Bunlar hakkmda herhangi bir önlem 
alınmış mıdır? 

3-Şartlı Salıverme Yasasından faydalanıp salıverilenlerden kaç tanesi tekrar suç 
işleyip tutuklanıp mahkum edilmiştir? 
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T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Bakan: ° |B^ 

B:129 17 . 9 . 2001 O: 1 

ANKARA 
Ö&/3-./2001 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 06/06/2001 tarihli 
ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/4419-10739/25112 sayılı yazınız. 

b) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 28/06/2001 tarihli 
ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-11123 sayılı yazınız 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan, Karabük Milletvekili Mustafa Eren 
tarafından Bakanlığımıza yöneltilen ve yazılı olarak cevaplandırılması 
istenilen 7/4419-10739 Esas No.lu soru önergesine verilen cevap örneği iki 
nüsha hâlinde ilişikte sunulmuştur. ^^ 

Bilgilerinize arz ederim. 

Prof.Dr.Hikmet Sami TÜRK 
Bakan 

- 2 2 0 -



T.B.M.M. B : 129 17. 9 . 2001 O : 1 

Sayın 
Mustafa EREN 
Karabük Milletvekili 
T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yönelttiğiniz ve yazılı olarak cevaplandırılmasını 
istediğiniz 7/4419-10739 Esas No.lu soru önergesinin cevabı aşağıda 
sunulmuştur: 

Bugüne kadar F Tipi Cezaevlerini protesto etmek amacıyla ölüm orucu 
eyleminde bulunan 20 kişiden 19'u kaldırıldıkları hastanelerde, 1 tanesi ise 
hastaneye kaldırılırken yolda hayatım kaybetmiştir. 

Hâlen 198 kişi ölüm orucu eylemini sürdürmektedir. Ölüm orucu ve açlık 
grevi eylemim sürdüren hükümlü ve tutuklulara acil tıbbî müdahaleyi. 
gerektirecek muhtemel durumlar nazara alınarak, 24 saat ambulans ve doktor 
hazır olarak bekletilmektedir. Ayrıca açlık grevi ve ölüm orucu nedeniyle 
hastanelere şevki yapılan hükümlü ve tutukluların ayrı odalarda tedavileri 
sürdürülmektedir. 

öte yandan, 23 Nisan 1999 Tarihine Kadar İşlenen Suçlardan Dolayı 
Şartla Salıverilmeye, Dava ve Cezaların Ertelenmesine Dair 21.12.2000 tarihli 
ve 4616 sayıh Kanundan faydalamp tekrar suç işleyen ve işledikleri suçlardan 
dolayı mahkûm edilerek cezaevine giren kişilerin sayısı 61'dir. Ayrıca, 
Bakanlığımız Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünden alman bilgi liste 
hâlinde ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Prof.Dr.Hikmet Sami TÜRK 
Bakan 

s*<&* 
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T.c. 
ADALET BAKANLIĞI 

ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

4616 SAYILI YASADAN İSTİFADE EDİP, TAHLİYE OLDUKTAN 
SONRA YENİ SUÇ İSNADIYLA HAKKINDA TAKİBAT YAPILANLARIN 

CÜRÜMLERE GÖRE SAYISAL VE ORANSAL DAĞILIMI 
(2 TEMMUZ 2001TABİHÎ İTİBAKİYLE | 

CÜRMÜN NEVİ 

1219 SKM 
3713 S.K. MUHALEFET 
6136 SKM. 
ADAM KAÇIRMAYA TEŞEBBÜS 
ADAM ÖLDÜRME 
ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS 
DOLANDIRICILIK 
FUHUŞ YAPTIRMAK 
GASP 
GÖREVLİ MEMURA HAKARET 
GÖREVLİ MEMURA MUKAVEMET 
HIRSIZLIK 
IRZA GEÇME 
IRZA GEÇMEYE TEŞEBBÜS 
İZİNSİZ KAZI YAPMA 
KAVGADA SİLAH ÇEKMEK 
KIZ KAÇIRMA 
KÖY MERASINA TECAVÜZ 
KUMAR 
MES. MAH. İHLAL 

MÜESSİR FİİL 
MÜTECAVİZ SARHOŞLUK 
NAKLİYE ARAÇLARININ HAREKETİNE MANİ OLM 
PİYASAYA SAHTE PARA SÜRMEK 
SAHTECİLİK 
SARKINTILIK 
TEFECİLİK 
TEHDİT 
TELEFONLA RAHATSIZ ETMEK 
UYUŞTURUCU KULLANMA 
DİĞER 

TOPLAM 

KİŞ İ SAY. 

1 

1 

6 

a 
5 

1 

4 

1 

3 

a 
a 

43 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

a 
22 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

1 

4 

4 

130 

% 
0,8 

0,8 

5,0 

1,7 

4,3 

0,8 

3,4 

0,8 

3,5 

1,7 

1,7 

35,3 
0,8 

0,8 

0,8 

0,8 

0,8 

0,8 

0,8 

1,7 

18,5 
0,8 

0,8 

0,8 

0,8 

0,8 

0,8 

3,4 

0,8 

3,4 

3,4 

100,0 

TOPLAM BİLGİ GELEN SAVCILIK ORANI : % 44,9 
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27.- Karabük Milletvekili Muştala Eren'in, KARDEMİR İhtisas gümrükleri ve Filyas Liman 
Projesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakam Yılmaz Karakoyunlu'nun cevabı (7/4422) 

T-İİ<ÎV£ düYJK ,4tLL£T İÇLİSİ 3A»(ftU,3lrffi 

A=a5ida-;<i sorularının -Sadakan Sayın ılustafa jülent ECEVIT 

tarafınûan yazılı olarak cevaplandırılası nususunda dalaletlerinizi 

arz eueriA 3u.ü5.2îtii n A 

.'ijstafa üS; 
«Oraoük Milletvekili 

ulkanizın i l * Ajir Sanayi Tesislerı olan Mruâiirt ( Aaraoük 

ûenir Çelik ) Işletnslsri ougîln 44.Ü0J'in üzerinJ2.<i orta* sayısıyla 

raisi fsGİly-iLİni sürdüren sajece yjre .m.ü.un de^ii ji.<e Ekonomisinin 

te,*el unsurlarından olan oir nüessesedir. 

özelleştirildikten sonra yaklaşım 133 ılllyon Dolarlık y a t ı m 

yapan iüüessese, aynı donara ,-ülli Gelire 555 bilyon Jolarlı* katkı 

Sajldicii^Lir. AncüK üü̂ ûn ıiuxu.Tı3Lııi uyüUi6,;a.'vLd oiüLiyüı,çı<ûıiû.rıik Prûyraıvdu 

nedeniyle zor günler geçirmektedir. 

SiftJ: _1 - Kredi oulr.e gayreti içerisinde olan :<AAÜE;İİR'e Hü.<ü,net 

olara < ycrdi;;.cı olüayı tünüyor .ÜJS:J«"VJZ7 Düs/ilıüyorsanız planınız 

nedir? • 

SiRJ: 2- Filyos liıvıan Projesinin hayata geçirilmesine katkınız 

ne olacaktır? 

SıRJ: 3- Faaliyete geçmeden yürürlükten kaldırılan İntisas 

3ür.ırüî<lsrinl esnayı düşünüyor .nüsünüz? 

Sdft): 4- Ark Ocaklarına saylanan Elektrik Süspansiyonunu KAfüBiîtf 

için de-uygulamayı düşünüyor musunuz? 
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T.C. 
D E V L E T B A K A N L I Ğ I 

SAYI :B.02.0.006/Oİ-4635 3 / ? /2001 
KONU :7/4422 esas no'lu 

soru önergesine cevap 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :06.08.2001 tarih ve KAN.KAR.GN.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4422-10743 /25116 
sayılı yazınız. 

İlgi yazınızda belirtilen Karabük Milletvekili Mustafa EREN tarafından Sayın 
Başbakanımıza tevcih edilen ve Sayın Başbakanımızca da tarafımdan cevaplandırılması tensip 
olunan 7/4422-10743 esas no'lu soru önergesinin cevapları aşağıda belirtilmiştir 

Bu soru önergesinde yer alan hususlar özelleştirme İdaresi Başkanlığının yetki ve görev 
alanı dışında olmakla beraber KARDEMİR hakkında Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca yapılan 
işlemler ile ilgili bilgi verilmesinde fayda görülmüştür. 

Karabük Demir Çelik Fabrikaları A.Ş., Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 30.12.1994 tarih ve 
94/16 sayılı kararı özelleştirme kapsam ve programına alınmış ve bu karara istinaden 30.03.1995 
tarihinde imzalanan devir protokolü çerçevesinde, kurum çalışanları ve emeklileri ile yöre halkı 
ve müteşebbisleri tarafından kurulan KARDEMİR A.Ş.'ye devredilmiştir. 

30.12.1994 tarihli Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı uyarınca, KARABÜK Demir Çelik 
Fabrikalarfnın özelleştirilmesinden sonra KARDEMİR A.Ş.'ye özelleştirme Fonu'ndan, 10 milyon 
Dolarlık bölümü işletme sermayesi, 20.6 milyon Dolarlık bölümü yatırımların finansmanı, 46 
milyon Dolarlık bölümü de çalışanların kıdem ve ihbar tazminatları ile diğer yükümlülüklerinin 
karşılanmasında kullanılmak üzere toplam 77 milyon Dolar tutarında nakit kaynak aktarımı 
yapılmıştır. 

Bunun yanı sıra, 30 milyon Dolarlık hammadde, yan mamul ve stoku KARDEMİR A.Ş.'ye 
devredilmiş, ayrıca KARABÜK'ün özelleştirme öncesi 250 milyon dolar tutarındaki borçları 
Türkiye Demir Çelik İşletmeleri tarafından üstlenilmiştir. 

Bu suretle, KARABÜK Demir Çelik Fabrikalarına özelleştirme sonrası kamu 
kaynaklarından sağlanan nakdi ve gayrinakdi finansman tutarı 360 milyon Dolar düzeyine 
ulaşmıştır. 

özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş.'nin 
özelleştirilmesine ilişkin 30.12.1994 tarihli özelleştirme Yüksek Kurulu karan ve 30.03.1995 tarihli 
devir sözleşmesinde hükme bağlanan tüm taahhütlerini yerine getirmiş bulunmaktadır. a 

Bilgilerinize arz ederim. t 

Dr. Yılmaz KARAKOYUNLU 
/ Devlet Bakanı \ 
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28.- istanbul Milletvekili M. Murat Sökmenoğlu'nun, Ziraat Bankası'nın bazı şubelerinin 
kapatılmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı H. Hüsamettin Özkan'ın cevabı 
(7/4424) *""" 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIGLNA 

Son günlerde çiftçi ve köylümüze büyük hizmetler veren T.C. Ziraat 
Bankasının şube kapatma girişimlerinden dolayı meydana gelen sıkıntıyla ilgili 
aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın 
H.Hüsamettin ÖZKAN tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ve talep 
ederim. 

Saygılarımla. 

M.Murat SÖKMENOĞLU , j 
İstanbul Milletvekili ^ 

Soru 1.- Anadolunun muhtelif yerlerinde kapatılma karan alınan 
T.C.Ziraat Bankası şube sayısı kaç adettir? 

Soru 2.- Bu şubeler hangi kıstasa göre kapatılmaktadır? Bu kapatılan 
şubelerin yerine ajans kurulması hususunda ne düşünülmektedir? 

Soru 3.- Belediye olan beldelerde T.C.Ziraat Bankası şubesinin 
kapatılması insanımızı sıkıntıya sokarak, çaresizliğe ittiği için nasıl bir çözüm 
düşünülmektedir? 

Soru 4.- Çiftçi-köylü, kilometrelerce uzaklıktaki ilçe merkezlerine gidip 
kredisi ile ilgili işlemlerini nasıl yapacaktır?. 

Soru 5.-- Kapatılan şubelerin havale işlemlerini Posta-Telgraf İşletmeleri 
şubelerinde yapılması için bir girişimde bulunulacakmıdır ? 
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T.C 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

SAYI :B.02.0.002/ A o / / 4oS ANKARA 
KONU : ' /S" / tf /2001 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİ 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığına) 

İLGİ: 06 Haziran 2001 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4424-10754/25119 sayılı 
yazınız. 

İstanbul Milletvekili M. Murat Sökmenoğlu'nun tarafıma tevcih ettiği ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzüğünün 99. maddesi gereğince 
cevaplandırılması istenen 7/4424-10754 sayılı yazılı soru önergesine ilişkin 
cevaplar aşağıda sunulmuştur. 

Ziraat Bankası tarafından, Mayıs 2001 ayı içerisinde Beldelerde bulunan 44 
Şube ve 1. Büro kapatılmıştır. 

Kapatılacak şubelerin tespitinde; 

-Şubenin bulunduğu yerin mülki idare durumu (il, ilçe, belde), 
-Şubenin bulunduğu yerin nüfusu, 
-Şubenin, bulunduğu yerin ekonomik potansiyeli, 
-Şubenin işlem hacmi (kaynak yaratma ve kaynak kullandırma potansiyeli ile 

müşteri sayısı, ödeme yapılan maaş, SSK, Emekli Sandığı v.b gibi toplu ödeme 
miktarı ve kişi sayısı, işlem adedi, aktif büyüklüğü, anlaşmalı kuruluş bulunup 
bulunmadığı v.b. gibi) 

-Diğer bankacılık hizmetleri ile bu hizmetlerden elde ettiği gelir durumu, 
-Şubenin yıllar itibariyle kar/zarar durumu, 
-Şubenin yıllar itibariyle performans sıralaması durumu, 
-Şubenin bulunduğu yerde başka Ziraat Bankası Şubesi bulunup 

bulunmadığı, var ise diğer şubelerin durumu ile bu şubelere uzaklığı, 
-Şubenin olduğu yerde başka banka şubesi yok ise en yakın yerdeki Ziraat 

Bankası Şubesi uzaklığı, 
-Şubenin bulunduğu yerde diğer banka şubelerinin olup, olmadığı, 
-Şubenin hizmet binasının durumu (kiralık, banka mali), 
-Şubenin bulunduğu yerde meydana gelen ekonomik ve sosyal değişiklikler, 

dikkate alınmaktadır. 

Kapanan şubelerin bulunduğu Beldelerdeki emekli maaşı ödemeleri ile 
diğer bazı işlemlerin mahallindeki PTT işyerlerine© yapılabilmesi için PTT, SSK ve 
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T.C 
DEVLET BAKANLİĞİ VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

SAYI :B.02.0.002/4o/(6o3 ANKARA 
KONU : (S l £ /2001 

Emekli Sandığı ile yapılan protokol çalışmalan devam etmekte olup, adıgeçen 
Kurumlarca söz konusu işlemlere Ağustos 2001 ayında başlanması 
planlanmaktadır. 

Kapanan şubelerin bulunduğu Beldelerdeki kredi kullanacak üreticiler, 
kredinin kullandınlma aşamasında kapanan şube işlemlerinin devredildiği şubeye 
başvurarak kredi kullanacak olup, ancak kredi taksitlerini bulundukları 
beldelerdeki PTT işyerlerince Banka adına tahsil edilmesi için PTT ile yapılan 
protokol çalışmalan devam etmektedir. 

Kapatılan şubelerdeki yerlerde bulunan şahısların havalelerini PTT 
İşyerlerinden göndermeleri mümkün bulunmaktadır. 

Bilgi edinilmesini saygılarımla rica ederim. 

. W* 
H. Hüsamettin ÖZKAN 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 
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29.- Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya'nın, Tasarruf Mevduat Sigorta Fonuna devredilen 
bankalar' ile kamu bankalanmn görev zararlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakam Kemal 
Derviş'in cevabı (7/4425) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sn.Bülent ECEVIT tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını istiyorum. Gereğini arz ederim. 

Saygılarımla 

MehmetlföZLÜKAYA 
Denizli Milletvekili 

Sorular: 

1 -İçleri boşaltılmak suretiyle zarar eden ve bu seb.epten fona 
devredilen bankaların fona devredilmeden önceki ve şu andaki 
zararları ne kadardır? Hangi bankanın ne kadar zararı vardır? Devletin 
bu durumdan toplam kaybı ne kadardır?. 

2-Kamu bankalarının görev zararları ne kadardır? Bu zararların ne 
kadarı devlet sübvansiyonundan, ne kadarı batık kredilerden 
kaynaklanmıştır? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAYI: B.02.0.019/l6- İSİZ £L/.&.1/2001 

KONU: 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 06.06.2001 tarihli ve KAN.KAR. 
MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4425-10755/25129 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 12.06.2001 tarihli ve B.02.0.KKG.0.12/106-520-2/2827 sayılı 
yazısı. 

c) 21.06.2001 tarihli ve BDDK.2.DEG.01/BG-4946 sayılı yazı. 

Denizli Milletvekili Mehmet GÖZLÜKAYA'nın Sayın Başbakanımıza tevcih 
ettiği ve Sayın Başbakanımızca kendileri adına koordinatörlüğümde cevap verilmesi 
tensip olunan 7/4425-10755 sayılı yazılı soru önergesi konusunda Bankacılık 
Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanlığımdan alınan ilgi (c) yazının sureti 
ilişikte gönderilmiştir. 

Bilgilerine arz ederim. 

DrTKemal DERVİŞ 
Devlet Bakanı 
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BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME 
KURUMU 

SAYI :BDDK.2.DEG.Ol/BG-q0^fc 2 1 HAZIRA*/ 2001 

Devlet Bakanlığına 
(Sayın Dr. Kemal Derviş) 

İlgi: 12.06.2001 tarih ve B.02.0.019/16/1344 sayılı evrak akış talimat formunuz eki 
Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 12.6.2001 tarih ve 
B.02.KKG.0.12/106-520-2/2827 sayılı yazısı. 

Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün ilgide kayıtlı yazısı ekindeki 
Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya'nın 7/4425-10755 sayılı soru önergesinde yer alan ve 
Kurumumuzu ilgilendiren hususlara ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır. 

1) 31 Mayıs 2001 itibariyle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (Fon) kapsamındaki 
bankalann toplam zaran 11,6 katrilyon TL olup, bu tutann 7,4 katrilyon TL'sı geçmiş yıl 
zararlanndan oluşmaktadır. Bu bankalann Fona devir ve 31.05.2001 tarihleri itibariyle zarar 
rakamlan aşağıdaki gibidir: 

Zarar tutan fmilvar TVı 
BANKA 
Sümerbank A.Ş.* 
T.Ticaret Bankası A.Ş. 
Bank Ekspres A.Ş. 
Interbank A.Ş. 
Eskişehir Bankası T.A.Ş. 
EtibankAŞ. 
Demirbank T.A.Ş. 
İktisat Bankası T.A.Ş. 

Devir tarihi itibarivle 
2.596.733 
132.117 
131.834 
249.939 
578.483 
478.119 
436.600 

-

31,05,2001 
4.067.139 
280.883 
317.773 
1.290.390 
1.529.902 
619.585 
1.940.237 
1.625.250 

* Sümerbank A.Ş. bünyesinde birleştirilen Egebank, Bank Kapital, Yurtbank, Yaşarbank, ve Ulusal 
Bank dahil. 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, hisse senetlerinin çoğunluğunun veya tamamının 
mülkiyetine sahip bulunduğu bankalann rehabilitasyonu, satışa hazırlanması ve sisteme 
yeniden, kazandmlması çalışmalannı sürdürmektedir. Fonun bu işlemler nedeniyle maruz 
kalacağı zarar tutan sözkonusu bankalann ve aktiflerinin satışı ve açılan alacak davalan 
sonucunda kesinlik kazanacaktır. Dolayısıyla bu bankalann Fona maliyeti, bunlann donuk 
aktiflerinin tahsili ve satışı sonucunda ortaya çıkacaktır. 

Bilgilerine arz olunur. 

Engin'AKÇAKOCA 
Başkan 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

H A Z Î N E MÜSTEŞARLIĞI 
( E k o n o m i k Araştırmalar Genel Müdürlüğü) 

Sayı: B.02.1.HM.0.EKA-01.03-2/ 07.08.01* 64622 
Konu: Soru önergesi Hk, 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M Î L L E T MECLÎSİ B A Ş K A N L I Ğ P N A 

İlgi: Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü'nün 12.06.2001 
tarihli ve B.02.0.KKG.0.12/106-520-2/2827 sayılı yazdan. 

İlgide kayıtlı yazınızda, Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya'nın 
Başbakan Sayın Bülent Ecevit'e tevcih ettiği yazılı soru önergesi sureti ekli olarak 
gönderilmiş ve Sayın Başbakan adına önergenin cevaplandırılması talep edilmiştir. 

Söz konusu önergeye cevaben hazırlanan metin ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgileri ve gereği takdirlerine arz olunur. ^~j 

DrrKemal DERVİŞ 
Devlet Bakanı 

DENİZLİ MİLLETVEKİLİ MEHMET GÖZLÜKAYA'NIN BAŞBAKAN 
SAYIN BÜLENT ECEVİT'E TEVCİH ETTÎĞÎ 7/4425 NUMARALI 
YAZILI SORU ÖNERGESİ ÎÇİN HAZIRLANAN CEVAP M E T N İ 

2. Kamu Bankaları'nın görev zararları ne kadardır? Bu zararların ne kadarı devlet 
sübvansiyonundan ne kadarı batık kredilerden kaynaklanmıştır? 

Kamu bankalarının görev zaran tutarları; çeşidi Kanun ve Kararnameler uyannea, tarım 
kesimi ile esnaf, sanatkar, genç ve kadın girişimcilerin desteklenmesi amacıyla ve Töbank 
ile Sümerbank ve Denizcilik Bankası'nın devrine ilişkin bu bankalara verilen görevlerle, 
tabii afetler nedeniyle yine sayılan kesimlere yapılan kredi destekleri sonucunda ortaya 
çıkan zararları ifade etmekte ve bankalarca bilançolarında zarar olarak değil ancak, Aktif 
hesaplarında "Hazineden olan Alacaklar" kaleminde izlenmiştir. Bankaların görev zaran 
alacakları sınırlı bütçe imkanları nedeniyle Hazinece zamanında ödenemediğinden bunlara 
Kanunlar ve Kararnamelerle belirlenen faiz oranlan tahakkuk ettirilmiştir. 

Bankaların anılan görev zaran hesaplan Bankalar Yeminli Murakıplannca incelenmekte ve 
Kanun ve Kararnamelerle belirlenen usul ve esaslarla bankacılık kurallarına uygun olup 
olmadığı raporlarla tespit edilerek sonuçlan Hazine Müsteşarlığı'na bildirilmektedir. 

30.04.2001 tarihi itibariyle, T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin toplam görev zaran alacak tutan; 
12.141 trilyon TL, T. Halk Bankası A.Ş.'nin toplam görev zaran alacak tutan; 10.803 
trilyon TL ve T. Emlak Bankası A.Ş.'nin toplam görev zaran alacak tutan; 46.811 milyar 
TL' olup söz konusu alacaklar tamamen tasfiye edilmiştir. Söz konusu raporlar 
kesinleştiğinde doğabilecek farklılıklar sonucu oluşan yükümlülükler, taraflarca yerine 
getirilecektir. 
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, 31.- Adana Milletvekili Ali Gören'in, ders kitaplarında "Bilinçli Tasarım" konusuna yer^erilip 
verilmeyeceğine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakam Metin Bostancıoğlu'nun cevabı(7/4428) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Metin BOSTANCIOĞLU tarafından yazılı 
olarak cevaplanmasını delaletlerinizle arz ederim. 30.05.2001 

Bugün başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere pek çok ülkede bilim adamları, canlılığın 

meydana gelişi ile ilgili olarak "Intelligent Design" (Bilinçli Tasarım) görüşünü kabul etmektedirler. 

Darvvin'in Evrim Teorisi'ni bilimsel bulgular ve teknolojik gelişmeler ışığında masaya yatıran 

bilimadamlan, elde ettikleri somut delillerle evrimi çürütmüş ve geçersizliğini tüm dünyaya ilan 

etmişlerdir. Bugün dünya çapında birçok evrim savunucusu bilimadamı da, ortaya konan bu gerçeklerin 

evrim teorisini geçersiz kıldığını kendi itirafları ile desteklemişlerdir. 

Bu durumda, 
1- Bakanlığınız Bilinçli Tasarım konusundaki bilimsel gelişmeleri ve oluşan geniş literatürü 

yakından takip edebilmekte midir? 

2- Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre, çağın gereklerine ve yeni gelişmelere uygun olarak 
değiştirilmesi ve revize edilmesi gereken Milli Eğitim müfredatında; son yıllarda bilim 
dünyasında çok geniş kabul gören "Intelligent Design" (Bilinçli Tasarım) görüşünün 
detaylı bir şekilde yer alması gerekmez mi? 

3- Son 30 yıldır bilim dünyasının süratle terk ettiği evrim teorisine kitaplarda yer verilirken, 
bilim dünyasının çok büyük bir bölümünün savunduğu bilinçli tasarım konusuna yer 
verilmemesi milli eğitimde tarafsızlık ilkesine aykırı değil midir? 

4- Gelecek öğretim yılında, ilköğretim okullarında ve liselerde okutulan Fen Bilgisi ve 
Biyoloji ders kitaplarında, Bilinçli Tasarım konusundaki açıklamalara «ve, evrimi çürüten 
bilimsel verilere, en az evrimi anlatan bölümler kadar yer verecek midir? 

5- Evrim teorisinin geçersizliğini ortaya koyan bilinçli tasarım görüşünün gençlerimize vakit 
geçirilmeden ulaştırılabilmesi amacıyla Bakanlığınız hangi vasıtaları kullanarak başka ne 
gibi çalışmalar yapmayı planlamaktadır? 
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T.C. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.08.0.APK.0.03.05.00-03/ L2S6 *(./?•/2001 
KONU : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M Başkanlığının 6.6..2001 tarihli ve A.0L0.GNS.0.10.00.02-7/4428-
10759/25145 sayılı yazısı. 

Adana Milletvekili Sayın Ali GÖREN'in, "Ders kitaplarında 'Bilinçli Tasarım' 
konusuna yer verilip verilmeyeceğine ilişkin" yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Gelişmiş ve çağdaş ülkelerde fen bilimleri eğitimi, bilimsel teknolojik gelişmelere 
paralel olarak tarafsız bir şekilde yürütülmektedir. Gelişmiş ülkeler arasında ki yerini almayı 
amaçlayan ülkemizde de fen bilimleri eğitiminin, en son bilimsel verileri içerecek şekilde 
evrensel düzeyde geliştirilmesi esastır. Bu doğrultuda bütün disiplinlerde olduğu gibi fen 
bilimleri öğretim programlarında da bilimsel bulgu ve önermelere yer verilmektedir. 

1. Bakanlığımız bilimsel literatürü yakından takip etmektedir. 

2. Milli Eğitim Temel Kanunu gereğince ders programlan bilimsel gelişmeler ve çağın 
gerekleri göz önünde bulundurularak güncelleştirilip geliştirilmektedir. Bu doğrultuda 
literatürde yaygın olarak yer alan tüm bilimsel gelişmelere, teori ve görüşlere programlarda 
yer verilmektedir. 

3. Bilim adamları son yüzyıldır evrim teorisinin geçerliliğini değil, evrimin 
mekanizmalanm tartışmaktadırlar. Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre, fen bilimleri ve diğer 
disiplin alanlarında bilimsel bulgu ve görüşlere yer verilmektedir. 

4-5. Halen yürürlükte olan fen bilgisi ve biyoloji öğretimi programlan ve ders 
kitaplarında, bilim alanının karakteristiğine uygun olarak bilimsel bulgu ve görüşlere yer 
verilmektedir. 

Bakanlık olarak amacımız; öğrencilerimizi soran, sorgulayan, eleştiren, gerçeği 
arayan, inancmı aldıyla bütünleştiren, bilimsel yöntemi benimseyen ve sorunlannın 
çözümünde ön planda tutan, çağdaş ve evrensel değerlerle donanmış, ülkesini, kültürünü 
seven, demokratik değerleri özümsemiş, laik ve Atatürk milliyetçisi bireyler olarak 
yetiştirmektir. 

Bilgilerinize arz ederim. yAotySffî&SrjlŞ** 

MeferiÖÖSTANCIOĞLU 

Millî Eğitim Bakanı -
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32.- Konya Milletvekili Lütfı Yalman'ın, TRT Genel Müdürünün bir yakınının Antalya Bölge 
Müdürlüğünde emekli olduktan sonra yeniden işe başladığı iddiasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Yılmaz 
Karakoyunlu'nun cevabı (7/4429) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Rüştü Kazım YÜCELEN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

1. TRT Genel Müdürü Yücel YENER'in dayısı Kenan DEĞER TRT'ye ilk defa hangi 
dönemde atanmıştır? 

2. Kenan DEĞER Antalya Bölge Müdürlüğünden hangi tarihte emekli olmuştur? 

3. Kenan DEĞER hangi görevden ve hangi Kadro-Derece'den emekli olmuştur? 

4. Kenan DEĞER 63 YAŞINDA Antalya bölge Müdürlüğünde yeniden hangi statüde hangi 
prosedüre göre ve hangi tarihte görevlendirilmiştir? 

5. Genel Müdürün dayısı Kenan DEGER'in uzmanlık alanı nedir? Bu konu ile ilgili Kenan 
DEĞER'e ihtiyaç mı duyulmuştur? Hangi verimli işlere imza atmıştır? 

6. Kenan DEGER'in yüksek dereceden emekli olması için yeniden istihdam edildiği iddiaları 
doğru mudur? 

7. Sayın Genel Müdürün 2. Dereceden akrabası olan birisi için böyle bir uygulama yapması 
Görevi kötüye kullanmak değil midir? 
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T.C. 
DEVLET B A K A N L I Ğ I 

SAYI :B.02.0.006/O/-/555 *f lj /2001 

KONU :7/4429esasno'lu 
soru önergesine cevap 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 06.06.2001 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4429-10760 sayılı yazınız. 

İlgi yazınızda belirtilen Konya Milletvekili Lütfi YALMAN'ın vermiş olduğu 7/4429-
10760 esas no'lu soru önergesinin cevapları aşağıda belirtilmiştir 

01.04.1965 tarihinde Desinatör olarak TRT Kurumunda göreve başlayan Kenan 
DEĞER, Ressam, Şef, Program Müdürü, Antalya Radyo Müdürü, Antalya Bölge 
Müdürü, Diyarbakır Bölge Müdürü görevlerinde bulunmuştur. Diyarbakır Bölge Müdürü 
iken 04.04.1983 tarihinde emekli olan ve uzun yıllar TRT Kurumunda büyük bir 
özveriyle hizmet veren radyo ve televizyon yayıncılığı alanındaki bilgi ve tecrübeleri 
inkar edilemeyecek olan Kenan DEĞER'in Önergeye konu yapılan ataması eski 
görevine devami niteliğinde olup, ataması TRT Kurumu Hizmetlerinin Tanımı, 
Atanacaklarda Aranacak Nitelikler ve Atama Şartları Yönetmeliği hükümlerine uygun 
olarak 25.12.1997 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Bu uygulama TRT Kurumunda olağan 
bir uygulamadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

üf. Yılmaz KARAKOYfJNLU 
/ Devlet Bakanı 
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'33.- Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, Şanlıurfa - Bozova - Killik Köyü Sakız ve Bozuk 
nevkilerinin Yaylak Projesi kapsamına alınmasına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Zeki 
Hakan'ın cevabı (7/4430) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın delaletinizle Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Sayın Zeki ÇAKAN tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Yahya AKMAN ' 
Şanlıurfa Milletvekili 

Şanlıurfa'nın Bozova İlçesine bağlı Killik Köyü Sakız ve Bozuk 
mevkilerinde bulunan arazilerin Yaylak Projesi kapsamında sulanması 
talebiyle 14.08.1997 ve 4853 sayılı yazıyla DSİ. XV.Bölge 
Müdürlüğüne müracaatta bulunulmuştur. Söz konusu 1400 dönüm 
arazinin proje kapsamma alınması için yetkililer tarafından müspet bir 
cevap verilmemiştir. 

SORULAR: 

1- Adı geçen Sakız ve Bozuk mevkilerindeki 1400 dönüm arazinin 
proje kapsamının dışmda tutulmasının nedeni nedir? 

2- Killik köyü projeye dahil edildiği halde, 1400 dönüm aja^inin 
dışarıda tutulması fiziki bir engelden mi kaynaMamhaâtâdır? 

3- Söz konusu arazinin proje kapsamma almması için bir çalışmanız 
var mıdır? 

- 2 3 9 -



T.B.M.M. B : 129 17. 9 . 2001 

T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kumlu Başkanlığı 

Sayı : B.15.O.APK.0.23.300 - ^ ( £ -
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

9971 

0 : 1 

Ankara 

3.7.2001 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M Başkanlığı'nm 07.06.2001 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4430-
10761/25147 sayılı yazısı. 

Şanlıurfa Milletvekili Sayın Yahya AKMAN'ın tarafıma tevcih ettiği 7/4430-10761 esas 
no'lu yazılı soru önergesi T.B.M.M. iç Tüzüğünün 99'ncu maddesi gereği cevaplandınlarak 
ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Zeki ÇAKAN 
Bakan 

240-
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ŞANUURFA MİLLETVEKİLİ SAYIN YAHYA AKMAN'IN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

(7/4430-10761 esas no'lu ) 

SORULAR 1.2.3: 

Şanlıurfa'nın Bozova İlcesine bağlı Killik Köyü Sakız ve Bozuk mevkilerinde 
bulunan arazilerin Yaylak Projesi kapsamında sulanması talebiyle 14.08.1997 ve 
4653 sayılı yazıyla DSİ. XV. Bölge Müdürlüğü'ne müracaatta bulunulmuştur. Söz 
konusu 1400 dönüm arazinin proje kapsamına alınması için yetkililer tarafından 
müspet bir cevap verilmemiştir. 

1. Adı geçen Sakız ve Bozuk mevkilerindeki 1400 dönüm arazinin proje 
kapsamının dışında tutulmasının nedeni nedir? 

2. Killik Köyü projeye dahil edildiği halde, 1400 dönüm arazinin dışarıda 
tutulması fiziki bir engelden mi kaynaklanmaktadır? 

3. Söz konusu arazinin proje kapsamına alınması için bir çalışmanız var 
mıdır? 

CEVAPLAR: 

DSİ Genel Müdüriüğü'nce Yaylak Ovası Sulaması planlama çalışmaları 
sonucunda hazırlanan, Planlama Raporu kapsamında bölgenin arazi tasnif haritaları 
hazırlanmıştır. Bu haritalara göre Şanlıurfa İli, Bozova ilçesi, Killik Köyü Sakız ve 
Bozuk mevkilerinde bulunan 1400 dönüm arazinin ekonomik olarak sulanamayan 
araziler kapsamında olduğu görülmektedir. 

Bu nedenle söz konusu araziler "Yaylak Ovası Sulaması İnşaatı" kafi proje 
çalışmalarında proje sınırı dışında bırakılmıştır. 

Yaylak Ovası Sulaması İnşaatı işi, kafi projesi baz alınarak dış kredi temini 
suretiyle anahtar teslimi olarak ihale edilmiş olduğundan sulama alanı ilave edilmesi 
mümkün görülmemektedir. 

Ancak söz konusu arazilerin, yeniden yapılacak etüdler sonucuna göre 
sulanabilirliğınin tespit edilmesi halinde, sulanması için gereken azami gayret 
gösterilecektir. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞIMA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı R-/fâ2t/n Yâ'ce/â/ı tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz ederim. 

Doç. Dr. Abdullah GÜL 

Kayseri Milletvekili 

SORULAR: 

1 - TRT'de çalışan toplam personel sayısı kaçtır? 

2 - 1990 yılından bu yana emekli olan ve yeni işe alınan idari, teknik, yardımcı hizmetli v.b. 

yıllar itibariyle personel sayısı kaçtır? 

3 - Kurumun 2001 yılı içerisinde toplam personel harcaması ve yıllık bütçe içindeki oranının 

ne kadar olacağını bekliyorsunuz? 

4 - Benzer şekilde 1990 yılından bu yana yıllar itibariyle personel harcamalarının kurum 

bütçesi içerisindeki oranı nasıl gerçekleşmiştir? 
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T.C. 
DEVLET B A K A N L I Ğ I 

SAYI :B.O2.O.OO6/0/-/5£? 3 / ? / 2 0 0 1 

KONU :7/4431 esas no'lu 
soru önergesine cevap 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 06.06.2001 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4431-10763 sayılı yazınız. 

ilgi yazınızda belirtilen Kayseri Milletvekili Sayın Doç. Dr. Abdullah GÜL'ün 
vermiş olduğu 7/4431-10763 esas no'lu soru önergesinin cevapları aşağıda 
belirtilmiştir. 

1.1.1990-31.5.2001 tarihleri arasında, emeklilik, istifa, vefat, nakil, göreve 
son verme gibi sebeplerle 2704 kişi ayrılmış, ayrılan bu kişilerin yerine, TRT Kurumu 
Hizmetlerinin Tanımı, Atanacaklarda Aranacak Nitelikler ve Atama Şartları 
Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak, açıktan ihtiyaç sebebiyle yeterlik veya genel 
duyumlu sınavla olmak üzere 2127, naklen gelenler 520, Mahkeme Kararıyla 
dönenler 47 ve diğer 23 olmak üzere toplam 2717 kişi atanmıştır. Bu sayının içine 
uzun yıllar TRT Kurumunda akitli olarak çalışan personel ile Anadolu Ajansfndan 
atanan personel dahildir. TRT Kurumunda halen 6459 personel çalışmaktadır. 
Radyo ve Televizyon yayıncılığında ki değişimlere bağlı olarak gelişen TRT Kurumu 
hizmetleri gözönüne alındığında örneğin, 1994 yılındaki toplam 6255, 1995 yılındaki 
toplam 6279, 1996 yılındaki toplam 6051 personel sayısı ile karşılaştırıldığında 
önemli bir fark bulunmamaktadır. Ayrıca, verici tesislerinin TRT Kurumuna devri 
sonucunda Kanun gereği TELEKOM'dan 1782 personel TRT kurumuna 
devredilmiştir. 

TRT Kurumunun 2001 yılı personel harcamasının yıllık bütçe içindeki oranının 
% 44 olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. 1990 - 2000 yıllarında personel 
harcamalarının TRT Kurumu bütçesi içindeki oranı ortalama % 46-50 arasında 
gerçekleşmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr.Yffihaz KARAKOYUNLU 
/ Devlet Bakanı 
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35.-Konya Milletvekili Teoman Rıza Güneri'nin, Eti Holding AŞ'nin özelleştirme kapsamından 
çıkarılmasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Şükrü Sina Gürel'in cevabı (7/4432) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın delaletinizle Başbakan Bülent ECEVİT tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılmasını saygılarımla arzederim. 

SORULAR: 

Eti Holding AŞ.'nin özelleştirilmesi için hazırlık işlemlerinin 6 ay içerisinde tamamlanmasına 

ilişkin Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı, 6 Ocak 2001 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 

Fakat daha sonra yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında Eti Holding'in özelleştirme kapsamından 

çıkarılmasına ilişkin "ilke karan" alınmıştır. Bu çerçevede; 

1- Eti Holding AŞ.'nin özelleştirilmesiyle ilgili olarak 6 Ocak 2001 tarihli Resmi Gazete'de 

yayımlanan ÖYK karan mı, yoksa daha sonraki Bakanlar Kurulu'nun "ilke kararı" mı dikkate 

alınacaktır? 

2- Bakanlar Kurulu'nda alınan bu "ilke kararı"ndan sonra Eti Holding'e ilişkin resmi işlemler 

hangi aşamaya gelmiştir? 

3- Eti Holding'in özelleştirilmesi ile ilgili olarak öyle görülüyor ki Hükümet içerisinde farklı 

görüşler mevcuttur. Bu hususla ilgili net bir görüşün ortaya koyulamaması sebebiyle de 

kamuoyunda endişeler mevcuttur. Bu kararda IMF gibi uluslararası kuruluşların mı yoksa milli 

hassasiyetin mi ağır basacağı dikkatle takip edilmekte ve sonucu merakla beklenmektedir. Bu 

bakımdan Hükümetin Eti Holding'in özelleştirilmesi hususundaki nihai düşüncesi ne olacaktır? 

Bu konudaki resmi görüş ne zaman netleşecektir? 

4- Devlet Bakanı Şükrü Sina Gürel'in Bakanlar Kurulu'nun "ilke kararfnı hatırlatması 

karşısında Devlet Bakanı Yüksel Yalova'nın "4046 sayılı Kanun'un 3 üncü maddesi gereğince Eti 

Holding'in özelleştirme kapsamından çıkarılması ancak ÖYK kararı ile* mürhkürjÜür" şeklindeki 

cevabı basında (Milliyet, 29 Nisan 2001) yer almıştır. Bu doğrultuda Eti Holding'in özelleştirme 

kapsamından çıkarılması maksadıyla bir ÖYK kararı alınması çalışması var mıdır? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAYI : B.02.0.007/(kOt 
KONU : 5n75^2001 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) TBMM Başkanlığı'nın 06.06.2001 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/4432-10715 
25076 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 12.06.2001 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-520-9/2833 saydı 
yazısı. 

Konya Milletvekili Sayın Teoman Rıza GÜNERİ'nin, Sayın Başbakanımıza 
tevcih ettiği, Sayın Başbakanımızın da kendileri adma Bakanlığım koordinatörlüğünde 
cevaplandınlmasmı istediği 7/4432-10715 esas no'lu yazdı soru önergesi cevabı ekte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Prof. Dr. Şükrü S. GÜREL 
Devlet Bakam 
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Ek-1 

SN. TEOMAN RIZA GÜNERİ'NİN7/4432-10715 NO.'LUSORUÖNERGESİNE CEVAPTIR 

Eti Holding A.Ş., 1935 yılında kurulan ve bugünkü yapısıyla ana faaliyet alanları bor 
ve alüminyum sektörleri olarak belirlenen bir Kamu Kuruluşu'dur. 

Bor, ülkemizin sahip olduğu en önemli madenlerden biridir. Bünyelerinde değişik 
oranlarda bor oksit (B2O3) içeren bor minerallerinin en önemlileri kolemanit, üleksit ve 
tinkal'dir. Bor mineralleri bazı alanlarda ham olarak kullapılabildiği gibi, genel olarak rafine 
bor bileşiklerine ve uç ürünlere dönüştürüldükten sonra geniş bir kullanım alam bulmaktadır. 
Cam endüstrisinden sabun ve deterjanlara, gübre ve tarımsal ilaçlardan aleve dayanıklı 
malzemelere, nükleer uygulamalara kadar geniş bir kullamm alanı olan bor ürünleri günümüz 
teknolojisinde önemli bir yere sahiptir. 

Dünyadaki önemli bor yatakları Türkiye, ABD ve Rusya'dadır. Dünya toplam bor 
rezervinde Türkiye'nin payı %63, diğer önemli ülke olan ABD'nin ise %10,3'dür. Dünyadaki 
en önemli bor üreticileri; US Borax Inc. (ABD) ve Eti Holding AŞ. (Türkiye)'dir. Dünya bor 
üretiminin %70'den fazlasını ABD ve Türkiye gerçekleştirmektedir. Türkiye'nin bor pazarını 
gelişmiş ülkeler oluşturmakta olup ihracatının büyük çoğunluğu bu ülkelere yapılmaktadır. 

Son yıllarda ülkemiz bor ihracatının parasal değeri 220-240 milyon US$ arasında olup 
bu değerde ham bor ve rafine bor ürünlerinin payı yaklaşık yan yarıyadır. 

Ülkemizin en değerli yeraltı zenginliği durumundaki bor tuzlarının Türkiye 
ekonomisine katkısının azami seviyelere yükseltilmesi ve istikrarlı bir yapı içerisinde kalıcı ve 
uzun vadeli olarak devamı için bor tuzlannın Devlet eliyle İşletilmesi hem yasal bir 
zorunluluk, hem de ülke menfaatleri için bir gereklilik arz etmektedir. 

Soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin cevaplarımız aşağıda verilmiştir. 

Soru-1: Eti Holding AŞ.'nin özelleştirilmesiyle ilgili olarak 6 Ocak 2001 tarihli Resmi 
Gazete'de yayımlanan ÖYK karan mı, yoksa daha sonraki Bakanlar Kurulunun "ilke 
karan"mı dikkate alınacaktır? 

Cevap-1: Eti Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü Özelleştirme Yüksek Kurulunun 20.12.2000 
tarih ve 2000/92 sayılı kararı ile özelleştirme kapsamına alınmıştır. Ancak Devlet 
Bakanliğı'nın (Sn Prof. Dr. Şükrü Sina GÜREL) söz konusu karann değiştirilmesine yönelik 
olarak konuyu Bakanlar Kurulunun değişik tarihlerdeki toplantılannda'* gerekçeleri de 
açıklanarak gündeme getirmesinden sonra, Eti Holding A.Ş.'nin özelleştirme kapsamından 
çıkartılması hususunda 18.06.2001 tarihli Bakanlar Kurulu toplantısında karar alınmıştır. Bu 
amaçla özelleştirme Yüksek Kurulu'ndân bir karar istihsali amacıyla karar metni imzaya 

.açılmıştır. 
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Soru-2: ..Bakanlar .Kurulunda alman bu ilke kararından sonra Eti Holding'e ilişkin resmi 
işlemler hangi aşamaya gelmiştir? 

Cevap-2: Malumları olduğu üzere, Eti Holding A.Ş.'nin özelleştirilmesi için hazırlık 
işlemlerinin 6 ay içerisinde tamamlanmasına ilişkin Özelleştirme Yüksek Kurulu Karan 
06.01.2001 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Ancak, 18.06.2001 tarihli Bakanlar 
Kurulu toplantısında Eti Holding A.Ş.'nin özelleştirme kapsamından çıkartılması hususunda 
karar alınmış olup, bu amaçla özelleştirme Yüksek Kurulu'ndan bir karar istihsali amacıyla 
karar metni imzaya açılmıştır. 

Soru-3: Eti Holding'in özelleştirilmesi ile ilgili olarak öyle görülüyor ki hükümet içerisinde 
farklı görüşler mevcuttur. Bu hususla ilgili net bir görüşün ortaya konulamaması sebebiyle de 
kamuoyunda endişeler mevcuttur. Bu kararda IMF gibi uluslararası kuruluşlann mı yoksa 
milli hassasiyetin mi ağır basacağı dikkatle takip edilmekte ve sonucu merakla 
beklenmektedir. Bu bakımdan Hükümetin Eti Holding'in özelleştirilmesi hususundaki nihai 
düşüncesi ne olacaktır? Bu konuda resmi görüş ne zaman netleşecektir? 

Cevap-3: Hükümetimiz, geçmişi Cumhuriyet tarihimize dayanan ve madencilik sektörünün 
köklü kuruluşu olan Eti Holding A.Ş,'nin ülkemiz ekonomisine bugüne kadar yaptığı katkının 
bilinci ile ülkemizin en değerli yeraltı zenginliği durumundaki bor tuzlanmn Türkiye 
ekonomisine katkısının azami seviyelere yükseltilmesi ve istikrarlı bir yapı içerisinde kalıcı ve 
uzun vadeli olarak devamı için, bor tuzlanmn Devlet eliyle işletilmesinin hem yasal bir 
zorunhıluk, hem de ülke menfaatleri için bir gereklilik arz ettiği düşüncesindedir. Bu görüş 
doğrultusunda, 18.06.2001 tarihli Bakanlar Kurulu toplantısında Eti Holding A.Ş.'nin 
özelleştirme kapsamından çıkartılması hususunda karar alınmıştır. 

Sora-4: Devlet Bakam Şükrü Sina GÜREL'in Bakanlar Kurulunun ilke kararım hatırlatması 
karşısında Devlet Bakam Yüksel Yalova'nın "4046 sayılı kanunun 3. Maddesi gereğince Eti 
Holding'in özelleştirme kapsamından çıkanlması ancak ÖYK karan ile mümkündür" 
şeklindeki cevabı basında (Milliyet, 29 Nisan) yer almıştır. Bu doğrultuda Eti Holding'in 
özelleştinne kapsamından çıkanlması maksadıyla bir ÖYK karan alınması çalışması var 
mıdır? 

Cevap-4: 18.06.2001 tarihli Bakanlar Kurulu toplantısında Eti Holding A.Ş.'nin özelleştirme 
kapsamından çıkartılması karan alınmış ve Özelleştirme Yüksek Kurulu'ndan bir karar 
istihsal etmek üzere karar metni imzaya açılmıştır. 
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(7/4433) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın delaletinizle Başbakan Sayın Bülent ECEVİT tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını saygılarımla arzederim. 

^ ^ 

T. Rıza GÜNERL 
Konya Milletvekili 

SORULAR: 
1- Bayındır Holding'in Eti Soda A.Ş.'deki şirket sermayesinin % 36.5'ine tekabül eden tüm 

hisselerinin 14 milyon dolara, 1 yıl içinde geri alınmak kaydı ile Vakıflar Bankası'na satışı için 
27.11.2000 tarihli yazı ile izin istenildiği, Eti Holding A.Ş.'nin de bu işleme muvafakat verdiği; 
böylelikle Vakıfbank'ın, 1 yıllığına trona madenlerinin sahibi olduğu şeklindeki iddialar doğru 
mudur? Bu iddialar şayet doğru ise; 

a. Hisselerin Vakıfbank'a satışıyla gerçekleştirilen ortaklığa kaynaklık eden mevzuat 
hükümleri ile şirket ana sözleşme şartları nelerdir? Bu satış işleminin, bu yönüyle ilgili uygunluğu 
araştırılmış mıdır? 

b. Burada geçen "1 yıl içinde geri alınmak kaydı ile" belirtilen şart, ne manaya gelmektedir? 
c. Vakıfbank'tan Bayındır Holding'e bu hisseler 1 yıl sonra tekrar devredilecek midir? 

Devredilecekse şayet, devredilme durumunda bunun bedeli ne olacaktır? 
d. Bayındır Holding, bu satıştan dolayı hangi usulle vergiye tabi olacaktır? 
e. Trona ile ilgili 1998'den bu yana fizibilite ve yatırım için harcanan para tutarı 3.5 milyon 

dolar civarındadır. Bu miktarda yatırımı gerçekleştirecek bir şirketin % 36.5'lık hissesinin, 14 
milyon dolar bir bedelle Vakıfbank'a devredilmesi ne derece doğru bir alışveriştir? Bu tarz bir 
hisse devriyle, dolaylı olarak Bayındır Holding'e farklı bir metotla kredi kullandırılmış olunulmuyor 
mu? Bu işlemle devlet zarara uğratılmış olmuyor mu? 

f. Eti Holding (eski yapısı ve adıyla Etibank), yıllarca bu işlerle ilgili ihaleyi ehil, konuyu bilen 
bir gruba ihale etmek için titizlikle çaba göstermiştir. Buna karşın Vakıfbank, tronanın ne kadar 
uzmanıdır ki, hisseler bu kuruluşa kolaylıkla devredilebilmiştir? 

2- 1996'da 54. Hükümet döneminde trona madenleri için ilk sondaj vurma çalışmaları 
başlatılırken 2000 yılı 10 Kasım'ında üretime başlanacağı hedeflenmişti. Hedefteki bu sapma ve 
gecikme neden kaynaklanmıştır? 

3- Eti Soda AŞ., kurulmasından bugüne ne kadarlık yatırım yapmıştır ve trona tesisleri 
üretime ne zaman geçecektir? Tamamlandığında tesisin kapasitesi ne olacaktır? 

4- Tesis zamanında üretime geçmezse şayet, cezai şartlar var mıdır, var ise-bu şartlar 
nelerdir? *. ., 

5- Gerçekleştirilen ortaklıktan sonra şu an 2 metre üstü katman kalınlığı dikkate alınarak 
fizibilite çalışmaları yapılmaktadır. Bu da en kısa zamanda en verimli katmanın alınmasırve kârın 
maksimize edilmesi demektir. Bu durumda 2 metrenin altında oluşan katmarilardaki tronayı 
almak mümkün olmayacaktır. Ülke yararına da ters düşen bu uygulama karşısında ne 
yapılmaktadır? 

6- Park Holding'e bağlı Park Teknik Şirketi, sahada hangi işlemleri nasıl bir anlaşmayla ve 
hangi şartlarda yapmaktadır? 

7- Park Teknik Şirketi'nin yabancı ortağı var mıdır? Var ise şayet; 
a.Bu ortaklar hangi şirketlerdir ve bunların diğer iştirakleri ile iştigal sahaları nelerdjr? 
b.Park Teknik Şirketi'nin bu yabancı ortaklarının, Eti Holding'in iştigal saha'larVa aynı olan 

iştigal sahaları nelerdir? Bu konuda bu firmalar Eti Holding'in rakibi sayılabilirler mi? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAYI : B.02.0.007/43M- ANKARA 
KONU : ^ÂŞâÖÖÎ 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) TBMM Başkanlığımın 06.06.2001 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/4433-10719 
25080 saydı yazısı. 

b) Başbakanlığın 12.06.2001 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-520-10/2832 saydı 
yazısı. 

Konya Milletvekili Sayın Teoman Rıza GÜNERİ'nin, Saym Başbakanımıza 
tevcih ettiği, Sayın Başbakanımızın da kendileri adma Bakanlığım koordinatörlüğünde 
cevaplandınlmasmı istediği 7/4433-10719 esas no'lu yazılı soru önergesi cevabı ekte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Prof. Dr. Şükrü S. GÜREL 
Devlet Bakanı 
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Konya Milletvekili Sayın T. Rıza GÜNERİ'nin 7/4433-10719 esas no'lu 
yazılı soru önergesi cevaplandır. 

SORU 1: 

Bayındır Holding'in Eti Soda A.Ş.'deki şirket sermayesinin %36.5'ine tekabül eden 
tüm hisselerinin 14 milyon dolara, 1 yıl içinde geri alınmak kaydı ile Vakıflar Bankası'na 
satışı için 27.11.2000 tarihli yazı ile izin istenildiği, Eti Holding A.Ş.'nin de bu işleme 
muvafakat verdiği; böylelikle Vakıfbank'ın 1 yıllığına trona madenlerinin sahibi olduğu 
şeklindeki iddialar doğru mudur? Bu iddialar şayet doğru ise; 

a. Hisselerin Vakıfbank'a satışıyla gerçekleştirilen ortaklığa kaynaklık eden mevzuat 
hükümleri ile şirket ana sözleşme şartlan nelerdir? Bu satış işleminin, bu yönüyle ilgili 
uygunluğu araştınlmış mıdır? 

b. Burada geçen "1 yıl içinde geri alınmak kaydı ile "belirtilen şart, ne manaya 
gelmektedir? 

c. Vakıfbank'tan Bayındır Holding'e bu hisseler 1 yıl sonra tekrar devredilecek midir? 
Devredilecekse şayet, devredilme durumunda bunun bedeli ne olacaktır? 

d. Bayındır Holding, bu satıştan dolayı hangi usulle vergiye tabi olacaktır? 

e. Trona ile ilgili 1998'den bu yana fizibilite ve yatırım için harcanan para tutan 3.5 
milyon dolar civanndadır. Bu miktarda yatınmı gerçekleştirecek bir şirketin %36.5'lık 
hissesinin, 14 milyon dolar bir bedelle Vakıfbank'a devredilmesi ne derece doğru bir 
alışveriştir? Bu tarz bir hisse devriyle, dolaylı olarak Bayındır Holding'e farklı bir metotla 
kredi kullandınlmış olunulmuyor mu? Bu işlemle devlet zarara uğratılmış olmuyor mu? 

f. Eti Holding (eski yapısı ve adıyla Etibank), yıllarca bu işlerle ilgili ihaleyi ehil, 
konuyu bilen bir gruba ihale etmek için titizlikle çaba göstermiştir. Buna karşın Vakıfbank, 
tronamn ne kadar uzmanıdır ki, hisseler bu kuruluşa kolaylıkla devredilebilmiştir? 

CEVAP 1: 

Beypazan Trona Yataklannın, öncelikle fizibilitesi yapılarak ve sonucun olumlu 
olması durumunda, işletilmesi, elde edilecek soda külü ile eşdeğer ürünlerin üretilmesi ve bu 
ürünlerin yurt içi ve yurt dışında pazarlanması amacıyla, Teşekkülümüz ile Bayındır Holding 
A.Ş./ Park Holding A.Ş. konsorsiyumu arasında 30.06.1998 tarihinde imzalanan Çerçeve 
Anlaşması ve 18.08.1998 tarih ve 98/T-41 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Karan ile Eti Soda 
A.Ş.'nin kurulmasına yönelik 23.09.1998 tarihli Ortaklar Anlaşması yapılmıştır. 5 Milyar TL 
sermayeli Şirket'teki, hisse oram % 36.5 olan Bayındır Holding A.Ş. 27.11.2000 tarih ve 233 
sayılı, hisse oram % 0.5 olan Bayındır İnşaat Turizm Tic. ve San.A.Ş. 27.11.2000 tarih ve 
2473 sayılı yazılan ile Teşekkülümüze.müracaat ederek, sahip olduklan tüm Şirket hisselerini 
Vakıflar Bankası ve Vakıf Sistem Pazarlama Yazılım Servisi Tic.ve SanAŞ.'ye bir yıl içinde! 
geri almak kaydıyla satmayı düşündüklerini, Ortaklık Anlaşmasının 5.10. Maddesine göre 
öncelik Şirket Ortaklarında olduğundan Teşekkülümüzce hisselerin alınıp alınamayacağı 
hususunun, alınmayacaksa muvafakatinin bildirilmesini Teşekkülümüzden istemiştir. 
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Yönetim Kurulumuz 29.11.2000 tarih ve 111/1 sayılı kararında, Teşekkülümüz Bağlı 
Ortaklıklar ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 29.11.2000 tarih ve 1424 sayılı takriri ile 
Hukuk Müşavirliğinin "hukuken hisselerin satılabileceğine muvafakat edilebileceği" 
görüsünü dikkate alarak, hisselerin tarafımızca devir alınmaması, yeni ortaklann 30.06.1998 
tarihli Çerçeve, 23.09.1998 tarihli Ortaklar Anlaşmasındaki fizibilite ve yatırımla ilgili 
yükümlülüklerini aynı şekilde yerine getirmesini kabul ve taahhüt etmeleri kaydı ile hisse 
satışına muvaffakat verilmesini kararlaştırmıştır. 

Eti Soda Üretim Pazarlama Nakliyat San. ve Tic.A.Ş.'nin 29.11.2000 tarihinde yapılan 
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında da "Şirket ortaklarından Bayındır Holding A.Ş.'nin 
sahip olduğu toplam 1.825.000.000.-TL nominal değerli B Grubu 1825 adet hissenin 
tamamının T.Vakıflar Bankası TAO.'ya ve Baymdır İnş.Turizm Tic.ve San. A.Ş.'nin sahip 
olduğu 25.000.000.-TL nominal değerli 25 adet D grubu hissenin tamamının Vakıf Sistem 
Pazarlama Yazılım Servis Tic. ve San.A.Ş.'ye devrine, diğer'Şirket ortaklanmn bu hisseleri 
devir alma konusunda bir talepleri olmadığından, Ana Sözleşmenin 16.1.1.Maddesi uyarınca 
izin verilmesine" oybirliği ile karar verilmiştir. 

Böylece, Vakıfbank, Şirket Ana Sözleşmesi ve Ortaklar Anlaşmasının ilgili hükümleri 
uyarınca, % 36.5 hisse oranında ortaklığa katılmıştır. 

CEVAP 1-a. 

Çerçeve Anlaşmasının: 

8.6.Hisselerin Devri Maddesinde " Hisselerin satışı, devri, temliki Genel Kurul Karan 
veya Genel Kurulca yetkilendirilmiş Yönetim Kurulu tarafından Şirket ortaklanna öncelik 
verilerek karara bağlanacaktır." 

8.2.6. Maddesinde "Hisselerin devri hususunda 8.6. Maddesi hükmü geçerli olacaktır. 
Bununla birlikte hisse satışmda öncelik Şirket ortaklarına verilecektir. Şirket hisselerinin 
halka arz yoluyla yapılacak satışında halka arz, ortaklann elindeki hisselerin arzı yoluyla 
yapılacak ise sermaye dağılımındaki oranlar değiştirilmeyecek şekilde, ortaklann hisseleri 
oranında halka arz edilecektir." 

11.5. Hak ve Yükümlülüklerin Devri Maddesinde "Anlaşmada belirtilen hak ve 
yükümlülükleri tamamen veya kısmen tarafların tümünün yazılı mutabakatı olmadıkça hiçbir 
şekilde herhangi bir üçüncü tarafa devir ve temlik edilemez." 

10.3.1. Maddesinde, mutlak çoğunluk onayını gerektiren işler belirtilmiş, hisselerin el 
değiştirmesi de bu madde kapsamına alınmıştır. 

Ortaklar Anlaşmasının: 

5.10. Hisse Senedi ve Menkul Kıymet İhracı Maddesinin 2.parg.'da "Hisse satışmda 
öncelik Şirket ortaklanna verilecektir. Hisselerin satışı, devri,temliki Genel Kurul Karan veya 
Genel Kurulca yetkilendirilmiş Yönetim Kurulu tamundan Şirket ortaklarına öncelik 
verilerek karara bağlanacaktır. Şirket hisselerinin halka arz yoluyla satışında." 

- ' . _ -16. :A^aşmanut Salısı, De^^y^Tejnİiki Maddesinde "Taraflar,1 Anlatmanın jyürüriüğe . 
girmesinden sonra; asgafrİ-(bir) milyon ton/yıl satılabilir nitelikte' soda külü Ve/veyaleşdeğerî-
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ürünlerin üretim kapasitelerinin kurulduğunun tespit edildiği aşamaya kadar, başlangıçtaki 
ortaklık, yapışım korumaya kararb olacaklardır. Ancak, teknik ve fînansal gerekçelerle 
taraflardan birinin gerekli görmesi durumunda, ilgili taraf Anlaşmayı bağlı ortaklıklarına, 
iştiraklerine veya üçüncü taraflara satış, devir ve temlik edebileceklerdir. Üçüncü şahıslara 
yapılacak satış ve devirlerde diğer ortakların öncelikli satınalma haklan saklı kalacaktır." 

6.4.1.1. Maddesinde de mutlak çoğunluk onayını gerektiren işlemler düzenlenmiş ve 
bu maddede de hisselerin el değiştirmesinin mutlak çoğunluk onayı ile olacağı belirlenmiştir. 

19.9. Hak ve Yükümlülüklerin Devri Maddesinde " Anlaşmada belirtilen hak ve 
yükümlülükler, tamamen veya kısmen tarafların tümünün yazılı mutabakatı olmadıkça, hiçbir 
şekilde herhangi bir üçüncü tarafa devir veya temlik edilemez." 

Türk Ticaret Kanunu ve 23.09.1998 tarihli Ortaklar Anlaşması ve ilgili diğer kanun 
hükümlerine tabi Şirket Ana Sözleşmesinde: 

16.1.1. Mutlak Çoğunluk Onayım Gerektiren İşlemler Maddesinin Hisselerin El 
Değiştirmesi ile ilgili (a) fıkrasında "Eti Soda A.Ş.'nin mevcut ortaklarının hisse satışı yoluyla 
veya sermaye, artışı yoluyla Şirket'e yeni ortak alınması ve hisselerin Menkul Kıymetler 
Borsalarına kote edilmesi" yeralmaktadır. 

Bu hükümler çerçevesinde konu incelenmiş ve Teşekkülümüz Hukuk Mü^virliğinin 
29.11.2000 tarih ve 1899 sayılı yazısı ile "...Şirket ortaklarınca satılması düşünülen hisselerin 
Teşekkülümüzce alınması düşünülmüyorsa, hisseleri alacak olan her iki Şirketin Çerçeve 
Anlaşması ve Ortaklar Anlaşmasında yeralan ve Bayındır Holding A.Ş. ve Bayındır İnşaat 
Turizm Tic. ve San.A.Ş.'nin kabul ve taahhüt etmiş olduklan hak ve yükümlülükleri aynen 
kabul etmeleri ve fizibilite çalışmasını ve yatırımı bu tarihe kadar yürüten ve yürütecek olan 
ilgili birimimiz açısından da hisselerin bir başka üçünce kişiye (dilekçede belirtilen Şirketlere) 
satılmasında bir salanca görülmüyorsa, hukuken hisselerin satılmasına Teşekkülümüzce 
muvaffakat edilebileceği" şeklinde görüşü alınmıştır. 

Yukanda belirtildiği gibi, Çerçeve Anlaşması, Ortaklar Anlaşması ve Şirket Ana 
Sözleşmesine göre, hisselerin satış işleminin hukuken uygun olduğu görülmektedir. 

CEVAP 1-b, eve d. 

1 yıl içinde geri alınmak kaydı, geri almacaksa bedelinin ne olacağı ve Bayındır 
Holding'in hangi usullerle vergiye tabi olacağı hususlarında, Teşeklcülümüzü ilgilendiren 
Ana Sözleşme ve Anlaşmalar çerçevesinde herhangi bir hüküm yer almamaktadır. 

CEVAP 1-e. 

Şirket hisselerinin devir bedeli bu alışverişi yapanların tayin edeceği bir husustur. 
Fizibilite çalışmalan için 16,5 milyon $!t bedelin yatırımcı ortaklar tarafından finanse 
edileceği öngörülmüştür. Ancak, harcanan para tutan teknik nedenlerle yapılan değişiklikler 
sonucunda farklılık göstermektedir. 
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CEVAP 1-f. 

Ortaklar Anlaşmasının 3.Maddesinde, tarafların beyan ve taahhütleri belirlenmiş olup, 
bu maddenin 2. Fıkrasında açıkça belirtildiği gibi: 

'Taraflar, tek tek ve birlikte; 18.08.1998 tarih ve 98^-41 sayılı Yüksek Planlama 
Kurulu Kararında belirtilen, 

a) Çerçeve Anlaşması'nda işbirliği Aşaması'na ilişkin olarak belirlenen sorumluluk 
ve yükümlülüklerin yerine getirileceğini, 

b) Anlaşma' mn yürürlüğe sokulmasının yanısıra, İşbirliği Aşaması' nda yapılacak 
olan çalışmaların Çerçeve Anlaşması hükümleri doğrultusunda sürdürüleceğini, 

c) Eti Holding ve kurulacak Şirket arasında imzalanacak Kira Sözleşmesi'nin, 
yatırımın gerçekleştirilmesi ve üretimin devamlılığının garanti altına alınmasını 
sağlayacak şekilde düzenleneceğim, 

beyan ve taahhüt ederler." 

hükmü yeralmaktadır. Sözleşme ve Anlaşmalar ile, tarafların sorumluluk ve 
yükümlülüklerini bilerek, karşılıklı olarak taahhütleri sözkonusudur. 

SORU 2: 

1996'da 54. Hükümet döneminde trona madenleri için ilk sondaj vurma çalışmaları 
başlatılırken 2000 yılı 10 Kasım'mda üretime başlanacağı hedeflenmişti. Hedefteki bu sapma 
ve gecikme neden kaynaklanmıştır? 

CEVAP 2: 

54. Hükümet Döneminde, Eti Holding A.Ş. tarafından Beypazan trona projesi 
kapsamında 385 milyon $ yatırım yapmak üzere çalışma başlatılmış, 10 Kasım 1996 tarihinde 
bu amaçla temel atılmış, bu işlerin yürütülmesi ve koordinasyonu amacıyla Beypazan Trona 
İşletme Müdürlüğü kurulmuş ve projenin 3 yılda bitirilmesi hedeflenmiştir. Ancak bu projeye 
54. Hükümet Döneminde 1997 yılı içinde ek ödenek de dahil olmak toplam 
1.404.000.000.000 TL (Yaklaşık 10 milyon $) ödenek aynlabilmiştir. Bu ödeneklerle böyle 
bir projenin bitirilmesinin mümkün gözükmemesi, bu proje için dışandan kredi alabilmek için 
uluslararası fînans kuruluşlarınca kabul edilebilir bir fizibilite ve pazar etüdünün olmaması ve 
hükümet politikalan gereği özelleştirmelerin yapıldığı bir ortamda kamunun yeni bir yatırım 
yapmasına sıcak bakılmaması nedenleriyle bu politikadan vazgeçilerek Kurumumuzun da 
içinde bulunacağı yerli firmaların katılımıyla yapılan bir ihale süreci başlatılmıştır. 

"SORU 3: 

Eti Soda A.Ş., kurulmasından bugüne ne kadarlık yatırım yapmıştır ve trona tesisleri 
üretime ne zaman geçecektir? Tamamlandığında tesisin kapasitesi ne olacaktır? 
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CEVÂP 3: 

Beypazarı trona projesi kapsamında yürütülen tüm faaliyetler; Eti Holding A.Ş. ile 
Bayındır Holding A.Ş.-Park Holding A.Ş. ortaklığı arasında 30.06.1998 tarihinde imzalanmış 
olan Çerçeve Anlaşması kapsamında yürütülmektedir. Bu anlaşma Yüksek Planlama 
Kurulunun 18.08.1998 tarih 98/T-41 sayılı karan ile yürürlüğe girmiştir. 

Yatırımcılar tarafından taahhüt edilen Çerçeve Anlaşması Eki İş Programında yer alan 
tüm faaliyetler mevcut anlaşmalar ve kararlar gereği 18.05.2001 tarihinde tamamlanmış bu 
süre içinde yatırımcılar tarafından 6.800.000 $ civarında para harcanmıştır. Taraflar en geç 
18.08.2001 tarihine kadar yatırım kararının olumlu veya olumsuz olmasını kesinleştirecektir. 
Tarafların yatırım kararının olumlu olması durumunda 23.09.1998 tarihinde imzalanan 
Ortaklar Anlaşması yürürlüğe girecek, kredi temini, yatırım faaliyetleri ve Ticari Üretim 
Teşekkülümüz'ün de ortak olduğu Eti Soda A.Ş. tarafından yürütülecektir. 

Yatırımın süresi; yatırım karan alındıktan sonra başlayacak ve finansman temin ve 
deneme üretimi süreleri dahil olmak üzere en fazla 4 yıl olacaktır. Bu sürenin sona ermesiyle, 
satılabilir nitelikte ürün üretiminin yapılacağı Ticari Üretim dönemine geçilmiş olacaktır. 

Kurulacak tesisin pazar etüdündeki veriler de dikkate alınarak 1.000.000 ton/yıl soda 
külü üretebilecek alt yapı, 500.000 ton/yıl soda külü üretim kapasitesi ile başlayacak olup 
kapasite 3 yıl içinde 1.000.000 ton/yıl soda külü kapasitesine ulaşacaktır. 

SORU 4: 

Tesis zamanında üretime geçmezse şayet, cezai şartlar var mıdır, var ise bu şartlar 
nelerdir? 

CEVAP 4: 

23 Eylül 1998 tarihli Ortaklar Anlaşmasının 13.1.2. maddesine göre, İşletme 
Döneminde yıllık ruhsat kira bedeli olarak alınacak alt limit olan 4 milyon $ yatırım kararının 
alındığı tarihten 4 tam yıl sonra ticari üretim başlasın veya başlamasın alınmaya başlanacaktır. 

SORU 5: 

Gerçekleştirilen ortaklıktan sonra şu an 2 metre üstü katman kalınlığı dikkate alınarak 
fizibilite çalışmalan yapılmaktadır. Bu da en kısa zamanda en verimli katmanın alınması ve 
kârın maksimize edilmesi demektir. Bu durumda 2 metrenin altında oluşan katmanlardaki 
tronayı almak mümkün olmayacaktır. Ülke yararına da ters düşen bu uygulama karşısında ne 
yapılmaktadır? 

.CEVAP 5: 

Teşekkülümüzün tarafından 1991-1992 yıllarında OTI-MDPA-Sofrernines-
TEKNOMAD firmalarına hazırlattırmış olduğu fizibilite raporunda da teknik ve ekonomik 
değerlendirmeler sonucunda 2 metre ve üzeri kalınlıklar dikkate alınarak fizibilite çalışmalan 
yapılmıştır. Mevcut Çerçeve Anlaşması kapsamında Kvaerner Metals firmasına uluslar arası 
finans^lrarutoşlan^tar^ haârlattinUnıştif. Bir-

'Tcalişmâdâ da teknik gerekçelerle ayni sonuca 'ulaşümîştir. İ metre ve üzeri kalınlıktaki trona 
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damarlannm değerlendirmeye alındığı fizibilite raporlardaki ekonomik.verilere göre kar 
etmek bir yana yatınm.açısından zor karar verilebilecek ve kredi temininde, zorlanılacak 
sonuçlar elde edilmiştir. 2 metre ve altındaki kalınlıklarına sahip darharlann işletilmesi 
ekonomik açıdan mümkün olmayıp teknik açıdan da çok büyük zorluklarla karşılaşılacaktır. 

Damar kalınlığı 2 metrenin altında kalan ve bundan dolayı uzun ayak yöntemi ile 
alınamayan rezervler ile kuru madencilik yöntemleriyle üretim yapılan ancak topuk olarak 
bırakılan kısımlar da ileride çözelti madenciliği ile almmaya çalışılacaktu:. Böylece daha çok 
rezervden faydalanılmış ve yatağın ömrü de uzatılmış olacaktır. 

SORU 6: 

Park Holding'c bağlı Park Teknik Şirketi, sahada hangi işlemleri nasıl bir anlaşmayla 
ve hangi şartlarda yapmaktadır? 

CEVAP 6: 

Çerçeve Anlaşmasının 7.2. maddesinde "Fizibilite Çalışması, taraflardan gerekli 
sayıda teknik elemanın leaülımıyla oluşturulacak bir Fizibilite Grubu tarafından veya ihtiyaç 
duyulması durumunda ve ihtiyaç duyulan hususlarda hizmet alımı yoluyla, Fizibilite 
Grubunun denetiminde yürütülecektir." denilmektedir. Park Holding'e bağlı Park Teknik 
A.Ş.; Çerçeve Anlaşmasının bu maddesine istinaden Yatırımcılar ile Eti Soda A.Ş. arasında 
yapılan 24.11.1999 tarihli Teknik Destek Anlaşması çerçevesinde sahada çalışmaktadır. 

SORU 7: 

Park Teknik Şirketi'nin yabancı ortağı var mıdır? Var ise şayet; 

a. Bu ortaklar hangi şirketlerdir ve bunlann diğer iştirakleri ve iştigal sahalan 
nelerdir? 

b. Park Teknik Şirketi'nin bu yabancı ortaklarının, Eti Holding'in iştigal sahalarıyla 
aynı olan iştigal sahalan nelerdir? Bu konuda bu firmalar Eti Holding'in rakibi sayılabilirler 
mi? 

CEVAP 7: 

Çerçeve Anlaşması gereği Yatırımcı olarak muhataplarımız hisselerim Vakıfbank'a 
devir edene kadar Bayındır Holding A.Ş. ile Park Holding A.Ş olup, Park Holding'e bağlı 
Park Teknik A.Ş Eti Soda A.Ş.'nin ortağı değildir. 
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37.- Afyon Milletvekili İsmet Athla'nın, vergi kanunlarında yeni düzenlemeler yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Başbakandan somsu ve Maliye Bakanı Sümer Oral'ın cevabı (7/4434) ^ 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Başbakan Sayın Bülent Ecevit tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 01.06.2001 

İsmet ATTİLA 
Afyon Milletvekili 

55. Hükümet döneminde 22.07.1998 tarihli ve 4369 Sayılı Kanunla bazı Vergi Kanunlannda 
önemli değişiklikler ve düzenlemeler yapılmıştı. Bu çerçevede; 

- Gelir Vergisine tabi gelirin tanımı değiştirilerek "kaynağı ne olursa olsun (kişinin tasarruf 
veya harcamasına kaynak teşkil eden) her türlü kazanç ve iratlann vergilendirilmesi" yoluna gidilmek 
suretiyle bir nevi "servet vergisi" modeli getirilerek "nereden buldun"/, sorgulamasıyla halk tedirgin 
edilmiştir. 

- 30 Eylül 1998 tarihi "mali milat" ilan edilerek herkesin elindeki para, altın, döviz ve alacağı 
bildirmesi ve benzeri kıymetlerini bir günlüğüne de olsa bankaya yatırması istenerek toplumda ciddi 
kuşku ve endişe yaratılmak suretiyle çok büyük miktarlarda servet ve sermaye kaçışu/a yol açmıştır. 

' • . ' . . • . < • „ < . » * 
Yapılan bu hatanın sebep olduğu olumsuz sonuçlar ve ortaya çıkardığı büyük tahribat kısa 

sürede görülerek, bunu gidermek üzere 57. Hükümet döneminde'11.08.1999 tarihli ve 4444 Sayılı 
Kanunla yukanda belirtilen vergisel düzenlemelerin 2002 yılı sonuna kadar ertelenmesi cihetine 
gidilmiştir. 

Ancak, bu sürenin sonuna yaklaşıldıkça, eski hükümlerin tekrar uygulamaya gireceği 
endişesinden dolayı toplumda kuşku ve kaygılar artmakta ve vergi mükelleflerimiz tedirgin bir bekleyiş 
içine girmektedirler. 

S O R U ; 

Halkımızın ve vergi mükelleflerimizin endişelerini gidermek ve mevcut duruma ilaveten ciddi 
ekonomik sorunlara yol açmamak bakımından vergi kanunlannda tedirginliğe sebep olan hükümlerin 
ertelenmesi veya değiştirilmesi yönünde 2002 yılının sonunu beklemeden t teVari'bir düzenleme 
yapmayı düşünüyor musunuz? 
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T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

Gelirler Genel Müdürlüğü 

SAYI :B.07.0.GEL.0.82/8211-155 
nü . *» ta»* 13.07.01038641 

TÜRKİYE BÖYÖK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü'nün 12.06.2001 gün ve 
B.02.0.KKG.0.12/106-526/2835 sayılı yazısı. 

Afyon Milletvekili Sayın İsmet ATTİLA'mn Sayın Başbakanımız Bülent 
ECEVİT'e tevcih ettiği Sayın Başbakanımızın da tarafımdan yazılı olarak 
cevaplandırılmasını istediği 7/4434-10766 Esas nolu yazılı soru önergesinde yer 
alan hususlara ilişkin cevabımız aşağıda açıklanmıştır. 

Bilindiği üzere, 4369 sayılı Yasa toplumun geniş kesimlerince kabul ve 
destek görmüştür. Ancak bu yasanın hazırlıkları sırasında ve yasalaşma sürecinde 
var olan koşullar daha sonradan hızla değişmiş, 1997 yılı ortalarında Tayland'da 
başlayan ve sermaye ve mal hareketleri yoluyla Güneydoğu Asya'yı etkisi altına 
alan finansal kriz 1998'in ortalarında Rusya'yı da etkisi altına alarak bütün 
dünya ekonomilerini derinden sarsmıştır. 

Tüm dünya ekonomilerini sarsan ekonomik krizin olumsuz etkileri Türkiye 
ekonomisini önemli ölçüde etkilemiş, 1998 yılında başlayan ekonomik daralma 1999 
yılında da devam etmiştir. Dışsal faktörlerin etkileri sonucu ortaya çıkan yeni 
ekonomik durum bütün işletmeleri olumsuz yönde etkilemiş, bunun sonucunda da 
mükelleflerin yeni ekonomik koşullardan kaynaklanan haklı talepleri gündeme 
gelmiştir. 

Vergi sistemlerini ekonomik koşullardan bağımsız olarak düşünmek mümkün 
olmadığı gibi, vergi mevzuatını değişmez kabul etmek de mümkün değildir. Vergi 
sisteminin temel fonksiyonu ekonomik koşulları değiştirmek değildir. Tersine 
ekonomik koşullar vergi sistemini değiştirmek için yeterli gerekçe olabilir. 
Vergi sistemi ekonomik koşulları ve yapıyı izlemek ve yeni koşul ve yapıya uygun 
düzenlemeleri yapmak durumundadır. 

Açıklanan gerekçelerle vergi sistemini ekonomik koşullar çerçevesinde 
tekrar gözden geçirmek ve gerekli önlemleri almak zorunluluğu doğmuştur. Bunu 
yaparken vergi sisteminin özüne dokunulmaması, temel ilkelerin korunması, vergi 
ile ilgili uzun vadeli amaçlara ulaşmaya çalışırken mükelleflerin mali 
yapılarını olumsuz etkilemeyecek başka yöntem ve araçların kullanılması temel 
hareket noktasını oluşturmaktadır. 
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özetlenen çerçevede ihdas edilen 4444 sayılı Yasa, 4369 sayılı Yasa ile 
getirilen ve kayıt dışı ekonominin kayda alınmasında çok önemli bir düzenleme 
olan bütün gelirlerin vergiye tabi olduğu yönündeki gelir tanımını değiştirmemiş 
sadece uygun bir süre için ertelemiştir. Bu sürede; vergi idaresine, yeni 
düzenlemeyi mükelleflere sağlıklı bir şekilde anlatma ve yeterli hazırlığı 
yapabilmeleri için daha geniş bir zaman tanınmıştır. Böylece geçiş dönemi 
olmayan düzenlemenin mükelleflerde yarattığı olumsuz psikolojik etkiler ortadan 
kaldırılmış ve uygun koşullarda bir geçiş dönemi öngörülmüştür. 

Buna göre, 4444 sayılı Yasanın ihdasında olduğu gibi uygulanmasında da 
hiç şüphe yok ki vergi sistemi ekonomiye duyarlı olacağından, sözkonusu 
hükümlerin ertelenmesi veya değiştirilmesi 2002 yılındaki koşullar çerçevesinde 
yeniden değerlendirilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

*&-0W. -
Sümer ORAL | 

Maliye Bakanı I 
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38.-Yozgat Milletvekili Mehmet Çiçek'in; 

Marmaris'te kurulan baraj katı atık ve çöp antma tesisleri ihalesine, 

- Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın; 

Sayıştay'ın 2000 Mali Yılı Raporunda yeralan Ziraat Bankasının borç ve görev zararına, 

İlişkin Sorulan ve Devlet Bakam Kemal Derviş'in cevabı (7/4435,4439) 

TÜRKİYE 3ÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularının Hazineden sorumlu Savlet Öakanı 
Sayın Keral 0ER^İŞu. tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
saygılarımla arz ederim. 

Mehmet ÇİÇEK 
Yozgat Milletvekili -~ 

1- r.iar^nris' te yapılmakta olan 3araj/ katı atık arıtma 
ve çöp arıtma tesisleri ne zaman, hangi usullerle, kaça 
ihale edilmiştir? İ-;,} T «''• * - ., 

2- Başlangıçtaki toplam ihale bedeli ne kadardır? 
3- Daha sonra toplam ihale bedeli kaça çıkarılmıştır? 
4- Hazine bu kredinin yüzde kaçına kefil olmuştur? 

Faiz oranları nedir? Kaç yılda geri ödenecektir? 
5- İhaleye kimler katıl.îiıj ve hangi firmayo hangi 

nedenlerle ihale verilmiştir? 
6- . Aynı firmanın aynı kredi şartları ile Milas, Oidim, 

İzmit ihalelerinin de aynı firmalara verilmesi bir tesadüf 
mUdür? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Kemal DERVİŞ tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.31.05.2001 

Zeki ÜNAL 
Karaman Milletvekili 

Sayıştay'ın, 2000 Mali Yılı Raporunda, "Bir görev zararı uygulaması 
örneği" başlığı altında verilen bilgilere göre; 1993-1994 yılında üreticiye 315 
milyon Dolar tutarında kütlü pamuk destekleme pirimi ödenmesi 
kararlaştırılmıştır. Ancak bu ödemeyi hazineden yada bütçeden karşılamak 
yerine, Ziraat Bankasının gerçekleştirdiği ifade edilmektedir. Ziraat bankasınm 
da, bu parayı borçlanarak bulduğu, neticede hazinenin de ödeniel yapma'ması 
sonucu, görev zararı yazıldığı belirtilmektedir. 1998 yılında bu borç, faiz 
yüzünden katlanarak 7.5 milyar Dolar olduğu, bu durumun böyle devam etmesi 
halinde ise görev zararının, 2002 yılında 34 milyar Dolara ulaşacağı ifade 
edilmektedir. 

Sorularım şunlardır: 

1-Raporda belirtilen borç ve görev zararı rakamları doğru mudur? Doğru 
ise, bu borç ve görev zararı hangi ekonomik hesaplama tekniği ile yapılmıştır? 
Belirtilen borç ve görev zararının bu boyutlara gelmesinin sebebi, ilgili kurum 
yetkililerinin ihmali veya duruma göz kapatmaları değil midir? Sorumlular 
hakkında, herhangi bir soruşturma yapılması düşünülmekte midir? 

2-1993-1994 yılınca, üreticiye destek pirimi olarak verilmesi 
kararlaştınlan ve Ziraat Bankasınca ödenen 315 milyon Dolar, İlgili bankaya 
hazineden veya bütçeden niçin zamanında ödenmemiştir? Söz konusu 
borçlanmanın bu boyutlarda artış göstereceği ve Devleti zarara sokacağı tahmin 
edilmemiş midir? 

3-Ziraat Bankası, üreticiye ödenen destek pirim parasını hangi 
kaynaklardan, yüzde kaç faizle temin etmiştir? Biriken borcun &ukkdar yüksek 
olması, uygulanan yüksek ve sarmal faizin bir sonucu mudur? Devlet bu borcu 
ödeyecek midir? Ödeyecek ise, hangi kuruma veya kişiye nasıl ve ne şekilde 
ödeyecektir? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 

SAYLB.02.0.1.HM.KİT.03.02.52321 12.07.0U 5 7 8 4 9 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

ÎLGÎ: 07.06.2001 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-10843 
sayılı yazınız 

İlgi yazılan ekinde yeralan soru önergelerinden Bakanlığımı ilgilendiren 
hususlar hakkında hazırlanan bilgi notu ekte sunulmaktadır. 

Bilgileri ile gereğini arz ederim. 

e»-, 
Dr. Kemal DERVÎŞ 
DEVLET BAKANI 
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Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın 7/4439 sayılı soru önergesi hakkında Not: 

12.3.1993 tarih ve 93/4725 sayılı Kararname, Tarım Satış Kooperatifleri ile 
Birlikleri eliyle yapılan ürün dunlarında kaynak israfının önlenmesi ve doğrudan 
üreticiye destek sağlanması amacıyla yürürlüğe konulan söz konusu Kararname 
kapsamında T.C. Ziraat Bankası aracılığıyla pamuk üreticilerine üretim maliyetleri 
gözetilerek hesaplanan "hedef fiyatı" ile dünya maliyetleri ve ürün özelliklerine bağlı 
olarak, ithal ve ihraç maliyetlerine göre saptanan "müdahale fiyatı arasındaki farkın, 
"destekleme primi" olarak T.C. Ziraat Bankası'nca doğrudan üreticilere ödeme 
yapılması kararlaştırılmıştır. 

Anılan Kararnamede, söz konusu uygulama sonucunda doğacak zararın (ana 
para ve faiz tutan) Hazinece karşılanacağı hükme bağlanmıştır. 

Söz konusu Kararname kapsamında, T.C. Ziraat Bankası'nca 1.9.1993-
14.4.1994 tarihleri arasında 4,7 trilyon TL tutarında prim ödemesi Bankanın kendi 
kaynaklanndan olmak üzere gerçekleştirilmiştir. 

Banka tarafından üreticilere ödenen 4,7 trilyon TL'lık tutar sonucunda ortaya 
çıkan zarann hesaplama yöntemi daha sonradan yürürlüğe konulan çeşitli 
kararnamelerle farklılık göstermiştir. 

T.C. Ziraat Bankası kaynaklanndan ödenen 4,7 trilyon TL'lık tutara ilişkin 
olarak hesaplanacak faiz oranının tespit edilebilmesini teminen çıkanlan 
kararnamelerden ilki 7.5.1995 tarih ve 95/6969 sayılı Kararnamedir. Bu Kararnameye 
göre 2.9.1993 tarihinden başlamak üzere Bankanın prim ödemelerine ilişkin doğan 
görev zaran alacağına uygulanacak faiz oranı Banka ticari kredi faiz oranına 20 puan 
eklenmek suretiyle belirlenmiştir. Bankaca söz konusu görev zaran alacaklarına 
uygulanan faiz oranlan ortalaması 1993 yılında % 105, 1994'de %140, 1995 ve 
1996'da%150,1997'de% 130'dur. 

Ancak söz konusu faiz hesaplama yöntemi 1.1.1998 tarihinden itibaren geçerli 
olmak üzere Bakanlar Kurulunun 7.10.1997 tarih ve 97/10221 sayılı Karan ile 
değişikliğe uğramıştır. Buna göre, hesaplamalarda esas alınacak faiz oranı, Banka 
ticari kredi faiz oranı olarak belirlenmiştir. Bu dönemde Bankaca ortalama ticari 
kredi faiz oram olan % 110 uygulanmıştır. 

Bakanlar Kurulu'nun 09.03.1999 tarihinde yürürlüğe konulan 99/12520 sayılı 
Karan ile ise hesaplama yöntemi tekrar değiştirilmiş ve bu Kararda Bankanın 1998 yıl 
sonu itibariyle görev zaran alacak tutan 2,3 katrilyon TL olarak belirlenmiş ve bu 
tutara daha sonra uygulanacak olan faiz oranının ise 1.1.1999 tarihinden geçerli olmak 
üzere, Hazine ve Bankaca müştereken belirleneceği ve belirlenen faiz oranının 
Hazineden Sorumlu Devlet Bakanı tarafından onaylanacağı, ancak belirlenen faiz 
oranının o döneme ait Banka ticari kredi faiz oranını aşamayacağı belirtilmiştir. Buna 
göre; 1999 yılında pamuk prim ödemelerinden kaynaklanan görev zaran alacaklarına 
Bankaca birinci çeyrekte % 116, ikinci çeyrekte % 130, üçüncü çeyrekte % 112, 
dördüncü çeyrekte % 84 faiz oranlan uygulanmıştır. 

- 2 6 2 -



T.B.M.M. B : 129 17. 9 . 2001 O : 1 

2000 yılında ise 2000/62 sayılı Karar çerçevesinde bankaların tüm stok görev 
zararı alacaklarına (kütlü pamuktan kaynaklanan görev zararları dahil) yürütülecek 
faiz oranlan Hazine borçlanma maliyeti ile ilişkilendirilmiş olup, buna göre, 
31.12.1999 tarihi itibarıyla oluşmuş olan görev zaran bakiyelerine, ilgili ay içinde 
oluşan ve Hazinece ihale yöntemiyle ihraç edilen 12 ay ve/veya 12 aya en yakın 
vadeli devlet iç borçlanma senetleri yıllık bileşik ortalama faizinin üzerine azami 26 
puan ilave edilmek suretiyle faiz tahakkuk ettirileceği hükme bağlanmıştır. 

Bu kapsamda T.C. Ziraat Bankası'nın 31.12.2000 tarihi itibanyla kütlü pamuk 
destekleme primi nedeniyle doğan tahmini görev zaran alacaklan 8 katrilyon TL'na 
ulaşmış olup, 2001/2312 sayılı Karar çerçevesinde kütlü pamukdan doğan görev 
zararlan ile birlikte Bankanın tüm görev zaran alacaklarının 30.4.2001 tarihi itibanyla 
oluşan yaklaşık 12 katrilyon TL'hk tutarına mahsuben, Bankaya özel tertip devlet iç 
borçlanma senedi verilerek, görev zararlan tasfiye edilmiştir. 

Sn. Mehmet Çiçek'in 7/4435 saydı soru önergesi hakkında not: 

Yanıtlar: 

08.04.1985 tarih ve 18721 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe 
giren 2886 sayılı Kanun kapsamına giren Kamu Kurum ve Kuruluşlanmn Açacağı 
Uluslararası İhalelere ilişkin Genel Esaslar'a ait Bakanlar Kurulu Karan gereği bir 
işin uluslararası ihaleye açılabilmesi, Hazine Müsteşarlığının iznine bağlı tutulmuştur. 
Bu çerçevede, Marmaris-tçmeler-Armutlu Belediye Birliğine 18.11.1997 tarihli 
Makam Onayı uyannca uluslararası kredili ihale izni verilmiştir. 

Birlikçe gerçekleştirilen ve Maliye Bakanlığı ile Sayıştay tarafından vize 
edilen ihale neticesinde Auksu Antma, Katı Atık ve İçme Suyu Temini Projesi 
89.378.000 ABD Dolan bedelle ihale edilmiştir. 

Yüksek Planlama Kurulunun 12.07.2000 tarih ve 2000/47 sayılı karan ile 
proje maliyetinin 205.829.756 Dolar olarak revize edilmesi kararlaştmlmıştır. 

Anılan Birlik, Projenin artan maliyetinin finansmanını sağlamak üzere 
124.829.756 Dolar tutannda bir ticari kredi teklifini Hazine Müsteşarlığına iletmiştir. 
İki yılı ödemesiz beş yıl vadeli, LIBOR + % 1.75 değişken faizli kredi Hazine 
Müsteşarlığı tarafından borçlanılmış, bilahare sözkonusu kredi sözleşmesinin 
05.10.2000 tarihinde 2000/1353 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile onaylanmasım . 
müteakip aynı koşullarla kredi Birliğe devredilmiştir. 

Hazine Müsteşarlığı uluslararası kredili ihale izni verdikten sonra ihale 
sürecine hiçbir şekilde müdahil ve taraf olmadığı için ihaleye verilen teklifler ve 
değerlendirme sürecine ilişkin bir bilgi Hazine Müsteşarlığında bulunmamaktadır. 

İhale sürecinde tekliflerin alınması ve değerlendirilmesi, ilgili mahalli 
idarelerin bilgisi, yetkisi ve takdirinde sonuçlandmlmaktadır. 
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39.-Konya Milletvekili Veysel Candan'ıh, Vakıflar Bankasının Romanya'daki bir bankaya verdiği 
krediye ilişkin sorusu ve Orman Bakanı ve Devlet Bakan vekili Nami Çağan'ın ve Devlet Bakanı 
Kemal'Derviş'ın cevabı (7/4437) 

TÜ3KİYE 3ÜYÜ< M İLLE f İ Ç L İ S İ 3AŞ<ANLI-Sl\'A 

AşaŞıdaki sorularımın Devlet 3akanı Sayın Kemal DîlVİŞ tarafından 

yaz ı l ı olarak cevaplandırılması hususunu arz ederim. Cl.06.2001 

Veysel CMOAN 

Kpriya Mi I letv.eki I i 

3asında yeralan b i l g i l e r d e n özel leşt i rme kapsamında olan Vak ı f l a r 

3ankasının 3ayındır Holdingin 3omanyadakl 3ankasına 150 milyon dolar kredi 

verdimi ayrıca aynı hold ingin Glinay Ege Enerj i Ş i r ke t i n i n % 45 ' ine İSO . 

milyon dolar bedel le ortak olduju anlaşı Im3ktadır,3u s t e p l e ; 

1 - Özelleşt irme Kapsamında olan Vak ı f l a r 3ankasının a3ır K r i z ş a r t l a r ı n ı n 

yaşandığı o i r ortanda yurtdışındaki b i r banka i ç i n - ICC milyon do I ar*, kredi 

vermesi doSrumudur? 

2- Ayrıca Sankasın Bayındır Holdingin enerj i ş i r k e t i n i n % 45 ' İne 

120 ni İyen dolar bedel le ortak olması 3ankanın görevler i açısından dog>urrudur? 

Vakı f la r 3ankasının enerj i üret imi i l e i l g i s i nedir? 

2- E lek t r i k piyasası Kanununun yürürlü3e g i r d i l i b i r dönemde Güney 

•Ege Limited ş i r k e t i n i n s a n t r a l l e r i n i n üreteceği ve TEAŞ taraf ından sat ın 

alınacak e l ek t r i k bedel ler ine Hazine garant is i veri lecekmi? Şayet v e r i l i r s e . 

Hazineye get i receği r i sk miktarı nedir? 
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T.C. 
D E V L E T B A K A N L I Ğ I 

SAYI : B.02.0.018/fH{#T Ol.l&l.lim 

KONU : 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) 07.06.2001 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-10843 sayılı 
yazınız. 

b) 21.06.2001 tarihli ve BDDK.DEG/BG-4970 sayılı yazı. 

Konya Milletvekili Veysel CANDAN tarafından Bakanlığıma yöneltilen 7/4437-
10770 sayılı soru önergesi konusundaki ilgi (a) yazınız üzerine Bankacılık 
Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanlığı'ndan alınan ilgi (b) yazının sureti 
ilişikte gönderilmiştir. 

Bilgilerine arz ederim. 

.. •• /Prof. Dr. Nami ÇAĞAN 
' ' ' -"'tfrrna'n Bakanı' 

> * '-. Devlet Bakanı V. 
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BANKACıLıK DÜZENLEME VE DENETLEME 
KURUMU 

SAYI :BDDK.DEG/BG-MW 2 1 UAZlRAfl 2UÖ1 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sn. Kemal Derviş) 

İlgi: 08.06.2001 tarih ve B.02.0.019 (16) 1303 sayılı evrak akış formu eki 07.06.2001 
tarih ve 10843 sayılı TBMM Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı yazısı. 

İlgide kayıtlı yazınız ekinde gönderilen Yozgat Milletvekili Mehmet Çiçek ve 
Karaman Milletvekili Zeki Ünal'a ait soru önergelerinde Kurumumuzu ilgilendiren bir husus 
bulunmamaktadır. Diğer taraftan, Konya Milletvekili Sayın Veysel Candan'ın 7/4437-10770 
sayılı soru önergesinde yer alan ve Kurumumuz ilgi alanına giren hususlara ilişkin 
açıklamalar aşağıda yer almaktadır. 

1-4389 sayılı Bankalar Kanununun 22 nci maddesinin 7 nci fikrası "Bu Kanunun 
uygulanmasında ve uygulanmasının denetiminde görev alanlar, görevleri sırasında 
öğrendikleri bankalar ile bunların iştirakleri, kuruluşları ve müşterilerine ait sırları bu 
Kanuna ve özel kanunlarına göre yetkili olanlardan başkasına açıklayamazlar ve kendi 
yararlarına kullanamazlar. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder. 
Bu yükümlülüğe uymayan kimseler için bir yıldan üç yıla kadar ağır hapis ve iki milyar 
liradan az olmamak üzere ağır para cezasına hükmolunur." hükmünü amirdir. Bu itibarla, 
konunun bankacılık sun kapsamında olması nedeniyle, Vakıfbank T.A.Ş. tarafından 
kullandırılan kredilere ilişkin olarak müşteri bazında bilgi verilmesi Kanunun anılan hükmü 
karşısmda mümkün bulunmamaktadır. 

2- Adı geçen Kanunun 11. maddesinin 1 numaralı fıkrasına göre bir bankanın ortaklık 
paylan izlendikleri hesaba bakılmaksızın bu Kanun uygulamasında kredi sayılmaktadır. Aynı 
Kanunun 4672 sayılı Kanun ile değişik 12. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi ise, 11 inci 
madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bankaların, ana faaliyet konulan para ve sermaye 
piyasalan ile sigortacılık olan ve bu konulardaki özel kanunlara göre izin ve ruhsat ile faaliyet 
gösteren malî kurumlar dışındaki bir ortaklığa, kendi özkaynaklannın en fazla yüzde onbeşi 
oranında iştirak edebileceklerini ve bu iştiraklerin toplam tutannın banka özkaynaklannın 
yüzde altmışını aşamayacağını hüküm altına almıştır. Bu çerçevede, kredi ve iştirak sınınna 
ilişkin olarak mevzuatta yer alan hükümlere uyulması kaydıyla banka tarafından bir ortaklığa 
iştirak edilmesinde sakınca bulunmamaktadır. 

Bilgilerine arz olunur. 

İn AKÇAKOCA 
Rnstknn 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 

SAYI:B.02.0.1.HM.KÎT.03.02.52321 12.07.01* 5 7 8 4 9 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

İLGİ: 07.06.2001 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-10843 
sayılı yazınız 

İlgi yazılan ekinde yeralan soru önergelerinden Bakanlığımı ilgilendiren 
hususlar hakkında hazırlanan bilgi notu ekte sunulmaktadır. 

Bilgileri ile gereğini arz ederim. 

e^S 
Dr. Kemal DERVİŞ 
DEVLET BAKANI 
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Sn. Veysel Candan'ın 7/4437 sayılı soru önergesinde yeralan hususlardan 
Bakanlığımı ilgilendirenler hakkında not: 

Yanıtlar: 

Verilebilecek Hazine Garantisi'nin kapsamı, "satın al ya da öde" kapsamındaki 
alımlar ilk 5 yıl kesintisiz devam edecek ve devamında da şayet Elektrik Piyasası 
Düzenleme Kurulu tarafından liberal bir elektrik piyasası oluşmadığı beyan ediliyorsa 
ilave bir en fazla 5 yıl daha sürecek şekilde geliştirilmiş ve ikinci 5 yıldan sonra da, 
TEAŞ'ın ihtiyacı halinde yıllık bazda taahhüt altına girerek satın aldığı elektriğin 
bedelinin mevcut Uygulama Anlaşmalanndaki süre boyunca Hazine Garantisi altında 
olacağı Enerji BakanlığYnda 27 Mayıs 2001 tarihinde yapılan toplantılarda ilgili 
Şirkete bildirilmiştir. Ayrıca, süre dışındaki görüşlerimiz saklı kalmak kaydıyla, 
mevcut tesislerde işletme hakkı devrini içeren projelerin gerçekleştirilebilmelerine 
katkıda bulunmak üzere, "satın al ya da öde" yükümlülüğüne ilişkin Hazine Garantisi 
süresinin uzatılmasının düşünülebileceği Enerji Bakanlığı'na 11.6,2001 tarihli 
yazımız ile iletilmiştir. 

Diğer yandan, Enerji Bakanlığı ve ilgili Şirketlerle yapılan görüşmelerde 
Müsteşarlığımızın süre dışındaki görüşleri aşağıdaki gibi özetlenmiştir: 

Çevre mevzuatından veya herhangi bir izin ya da ruhsatın eksikliğinden 
kaynaklanan sebeplerle tesislerin işletilememesi halinde "kapasite bedeli" 
ödenmeyecektir. 

Çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilecek ilave finansman ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere sağlanması muhtemel köprü krediler için Hazine Garantisi sağlanmayacaktır. 

Yargı kararlan sonucunda işletme hakkı devir ihalelerinin iptali halinde, 
verilmiş Hazine Garantileri de iptal edilmiş sayılacaktır. 

Uygulama Anlaşmaları ve Fon Anlaşmalan'nda, Elektrik Enerjisi Fonu 
("EEF")'na belirli şartlara bağlı olarak ödeme yükümlülükleri getirilmekte ve 
EEF'nun bu kapsamdaki ödemelerine Hazine Garantisi verilmesi öngörülmektedir. 
Bilindiği üzere, Elektrik Enerjisi Fonu'mın tasfiye edilmesine karar verilmiş olup, 
mevcut yükümlülükleri konsolide bütçe yükümlülüğü haline dönüştürülecektir. 
Uygulama Anlaşmalan'nda yer alan EEF yükümlülüklerine Hazine Garantisi 
verilmesi yerine bunlann konsolide bütçe yükümlülükleri haline gelmesi ile birlikte 
Müsteşarlığımız tarafından garanti edilmesine de gerek kalmayacağı düşünülmektedir. 

Yukandaki görüşlere Enerji Bakanlığı'ndan yanıt beklenmektedir. 
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40 - Erzurum Milletvekili Fahrettin Kukaracı'nın, Manisa - Saühli'de meydanagelen tanniı eser 
kaçakçılığına İİİşkin sorusu ve İçişleri Bakanı Rüştü Kâzım Yücelen in cevabı (7/4441) 

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLlül'NA 

TBMM İçtüzüğü'nün 96'nci maddesi uyarınca aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam 
tarafından yazdı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılanmla.01.06.2001 . / â 

Fahrettin KUKARACI 
Erzurum Milletvekili 

27 Mayıs 2001 tarihK Yeni Asır ve Sabah gazetelerinde yer alan habere göre, Salihli'de Ali 
Yanık'ın reisi olduğu, tarihi eser kaçakçılığı yapan kişileri tuzağa düşüren bir çete ortaya 
çıkartılmıştır. Aralarında polis memurlarının da bulunduğu bu şebekenin, Durmuş Yıldırım, 
Hayati Yıldırım ve Şuayip Armağan'ı tuzağa düşürüp, Durmuş Yıldırım ile Hayati Yıldınm'ı 
öldürerek cesederini yaktıkları tespit edilmiştir. 

SORULAR: 
1-Temel öz ve Sadettin Haytabey isimli polis memurlarının şebeke üyesi olması nedeni ile 

Emniyet teşkilatı bünyesinde bir soruşturma başlatılmış mıdır? Ölenlerin yakınları ve yöre halkının 
taşıdığı, "daha üst düzey bağlantılar olduğu" yolundaki kuşkulan doğrulayıcı bilgi ve bulgulara 
rastlanılmış mıdır? 

2-Polis soruşturmasında; şebeke reisi Ali Yanık'ın bir derneğin eski başkam olmasının akla 
getirdiği, "bir siyasi oluşumla bağlantı" noktasında herhangi bir delile ulaşılmış mıdır? Meselenin 
bu boyutu ile ilgili bir soruşturma içme girilmiş midir? Şebekeyi koruyan siyasiler var mıdır? 

3-Şebeke siyasi cinayedere ya da faili meçhul cinayetlere karışmış mıdır? 
4-Görevi; ülke insanının can ve mal güvenliğini sağlamak olan polisin içinde, az da olsa bu 

gibi kanunsuzluklara bulaşanlar olduğu anlaşilmaktadır.Bu hadiseler^nsanımızm teşkilata olan 
güvenini sarsmaktadır.Vatandaşın yarınından emin olabilmesi ve güveninin sağlanması,teşkilat 
içindeki bu çürüklerin ayıklanması ile mümkündür.Bunun için içe dönük, özel bir çalışmanız var 
mıdır? 
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TASNİF PİSİ 
T.C. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 

A N K A R A 
GN.PL.P. : 0111-4£01/KUV.PL.D.PL.KOOR.Ş.(2« rO39^ ) <=>*" TEMMUZ 2001 

K O N U : Erzurum Milletvekili Fahrettin KUKARACI'mn 

Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : Başbakanlık Kan.ve Kar.Gn.Md.lüğünün 06 Haziran 2001 gün ve B.02.0.KKG.0.12/ 
106-518-8/2734 sayılı yazısı. 

1 . Erzurum Milletvekili Fahrettin KUKARACI tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve 
içişleri Bakanı tarafından cevaplandırılması istenilen 7/4441-10778 Numaralı yazılı soru 
önergesi ilgi yazı ekinde alınmıştır. 

2. Soru önergesi ile ilgili olarak tespit edilen hususlar müteakip maddelere çıkarılmıştır. 

3. önergede adı geçen polis memurları Temel ÖZ ve Sadettin HAYTABEY hakkında 
yapılan araştırma neticesinde; adı geçen polis memurlarının 18 Mayıs 2001 tarihinde 
Manisa-Salihli İlçesi Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde Ali 
YANIK, Şaban ŞEVİK, Özkan OKUMUŞ, Ayhan YANIK ve Naim KURTOĞLU isimli 
şahıslarla birlikte; tarihi eser alışverişi yaptıkları Durmuş ve Hayati YILDIRIM isimli 
şahısları, istedikleri parayı elde edemediklerinden dolayı av tüfeği ile vurarak yakmak 
suretiyle öldürdükleri, 

Olayın öğrenilmesini müteakip Emniyet Genel Müdürlüğünce olaya karışan ve Salihli 
İlçe Jandarma Komutanlığınca gözaltına alınan polis memurları hakkında inceleme ve 
soruşturma yapmak amacıyla bir Polis Müfettişinin görevlendirildiği, soruşturma 
neticesinde polis memurlarının 23 Mayıs 2001 tarihinde görevlerinden uzaklaştırıldığı 
tespit edilmiştir. 

4 . Olayla ilgili tahkikata Salihli Cumhuriyet Başsavcılığınca 18 Mayıs 2001 tarihinde 
başlanılmış olup, soruşturma devam etmektedir. 

önergede adı geçen Ali YANIK isimli şahsın Turgutlu Ülkü Ocakları eski başkanı 
olduğu ve başkanlıktan önceki yıllarda uzaklaştırıldığı, çete ve üyelerinin bir siyasi oluşum 
tarafından kullanılmadığı, desteklenmediği tespit edilmiştir. 
5. Şebekenin siyasi cinayetlere ya da faili meçhul cinayetlere karışıp karışmadığı tespi 
edilememiştir. 

Arz ederim. ^-^ >, 

Rüştü Kazım YÜCELEN 
Bakan 

- 2 7 0 -



T.B.M.M. B: 129 17.9.2001 0 : 1 

ît*?*861* Milletvekili M e h m e t Batuk'un, Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı hakkındaki 
iddialara ve atamalara ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Enis öksöz'ün cevabı (7/4443) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Delaletinizle aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sn. Enis ÖKSÜZ 
tarafından eMâ'ölarak cevaplandırılmasını arz ederim.04.06.2001 ı .t/) A[\ | / 

""-"Mehmet BATUK * 
Kocaeli Milletvekilr 

Basın-yayın organlarında çıkan haberlerde, Türk Telekom Genel Müdür 
Yardımcısı ve 18 Nisan 1999 seçimlerinde MHP'nden Keçiören Belediye Başkanı 
adayı olan Muharrem Beşir hakkında "10.000 Amerikan doları karşılığı kuruma 
personel aldığı" gerekçesiyle soruşturma açıldığı belirtilmektedir. Haberlerde yapılan 
soruşturmanın Cumhurbaşkanı'nın talebi üzerine yapıldığı belirtilmektedir. Bu 
konuyla ilgili sorularım şunlardır: 

1-Türk Telekom eski Genel Müdürü Fatih Yurdal, daha önce de aynı kişi 
hakkında benzer iddiaları duyduğunu belirtmektedir. Eğer böyle bir iddia daha önce 
de gündeme geldi ise niçin o zaman soruşturma açılmamıştır? 

2-Adı geçen kişi hakkında soruşturma açılması için, niçin Cumhurbaşkanının 
talebi beklenmiştir? 

3-Türk Telekom'da veya Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı başka kurumlardaki üst 
düzey görevlilerle ilgili herhangi bir soruşturma yapılmış mıdır?Yapıldıysa sonucu 
nedir? Sorumluluğu görülen kişiler hakkında ne gibi işlemler uygulanmıştır? 

4-Bakanlığınız süresince Ulaştırma Bakanlığı veya bağlı kurumlara işçi, 
memur, geçici işçi statüsünde kaç kişi göreve başlatılmıştır? Bunların ne kadarı 
Devlet Memurları Sınavı sonuçlarına göre, kaç tanesi de söz konusu sınava 
girmeden yapılmıştır? Ayrıca, açıktan atama veya kurumlar arası geçiş yoluyla 
toplam kaç kişi göreve başlamıştır? 

5-Türk Telekom A.Ş'nin özelleştirilmesi yıllardır Türkiye'nin gündeminden 
düşmemiştir. Sizin bakanlığınız süresince de gündemde yoğun bir şekilde yer almış, 
defalarca bu konuda çekinceleriniz olduğunu ifade etmiştiniz. Ancak satışla ilgili yasa 
tasarısı sizin Bakanlığınız tarafından hazırlanmıştır. Tasarı yasalaştıktan sonra, Türk 
Telekom'un özelleştirilmesi ile ilgili çalışmalar ne aşamaya gelmiştir? 

6-Telekom yasa tasarısının hazırlanması öncesinde, adtnjza bazı basın 
organlarında yer alan ."Eğer hükümeti ve partimi ilzam etmiş "olmasaydı, çok şey 
açıklardım." İfadesi doğru mudur? Biz, şahsınızın ülke ve millet çıkarlarını parti ve 
hükümet çıkarlarının üzerinde tuttuğunuza inanmak istiyoruz. Açıklamaktan 
kaçındığınız hususlar nelerdir? Ne zaman bu konuda etraflı bir açıklama yaparak 
kamuoyunun bilgilenmesini sağlayacaksınız? 
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T.C. 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

JAYI :B.11.0.APK.0.10.01.21./EA/ 
CONU :Kocaeli Milletvekili 

Sayın Mehmet BATUK'un 
yazılı soru önergesi 

-«fy -̂mtf*, "«^rjzaoı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ:TBMM Başkanlığının 07.06.2001 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4443-10788/25204 
sayılı yazısı. 

Kocaeli Milletvekili Sayın Mehmet BATUK'un 7/4443-10788 sayılı yazılı soru önergesinin 
sevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Prof.Dr.Enis ÖKSÜZ 
Ulaştırma Bakanı 
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KOCAELİ MİLLETVEKİLİ SAYIN MEHMET BATUK'UN 7/4443-10788 SAYILI YAZILI 
SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

SORULAR: 

Basın-yayın organlarında çıkan haberlerde, Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı ve 18 
Nisan 1999 seçimlerinde MHP'nden Keçiören Belediye Başkam adayı olan Muharrem Beşir 
hakkında "10.000 Amerikan dolan karşılığı kuruma personel aldığı" gerekçesiyle soruşturma 
açıldığı belirtilmektedir. Haberlerde yapılan soruşturmanın Cumhurbaşkanının talebi üzerine 
yapıldığı belirtilmektedir. Bu konuyla ilgili sorularım şunlardır: 

1-Türk Telekom eski Genel Müdürü Fatih Yurdal, daha önce de aynı kişi hakkında benzer 
iddiaları duyduğunu belirtmektedir. Eğer böyle bir iddia daha önce de gündeme geldi ise niçin o 
zaman soruşturma açılmamıştır? 

2-Adı geçen kişi hakkında soruşturma açılması için, niçin Cumhurbaşkanının talebi 
beklenmiştir? 

3-Türk Telekom'da veya Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı başka kurumlardaki üst düzey 
görevlilerle ilgili herhangi bir soruşturma yapılmış mıdır? Yapıldıysa sonucu nedir? Sorumluluğu 
görülen kişiler hakkında ne gibi işlemler uygulanmıştır.? 

4-Bakanlığınız süresince Ulaştırma Bakanlığı veya bağlı kurumlara işçi, memur, geçici işçi 
statüsünde kaç kişi göreve başlatılmıştır.? Bunların ne kadarı Devlet Memurları Sınavı sonuçlarına 
göre, kaç tanesi de söz konusu sınava girmeden yapılmıştır? Aynca, açıktan atama veya kurumlar 
arası geçiş yoluyla toplam kaç kişi göreve başlamıştır? 

5-Türk Telekom A.Ş.'nin özelleştirilmesi yıllardır Türkiye'nin gündeminden düşmemiştir. 
Sizin bakanlığınız süresince de gündemde yoğun bir şekilde yer almış, defalarca bu konuda 
çekinceleriniz olduğunu ifade etmiştiniz. Ancak satışla ilgili yasa tasansı sizin Bakanlığınız 
tarafından hazırlanmıştır. Tasan yasalaştıktan sonra, Türk Telekom'un özelleştirilmesi ile ilgili 
çalışmalar ne aşamaya gelmiştir? 

6-Telekom yasa tasansının hazırlanması öncesinde, adınıza bazı basın organlarında yer 
alan,"Eğer hükümeti ve partimi ilzam etmiş olmasaydı, çok şey açıklardım" ifadesi doğru mudur? 
Biz, şahsımzın ülke ve millet çıkarlannı parti ve hükümet çıkarlannm üzerinde tuttuğunuza 
inanmak istiyoruz. Açıklamaktan kaçındığınız hususlar nelerdir? Ne. zaman bu konuda etraflı bir 
açıklama yaparak kamuoyunun bilgilenmesini sağlayacaksınız? 

CEVAP: 

Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Muharrem BEŞİR hakkında ileri 
sürülen iddialar, hiçbir bekletmeye meydan verilmeden Teftiş Kurulu Başkanlığınca gerekli 
inceleme ve soruşturmaya tabi tutulmuştur. Bası-yaym organlannda çıkan haberlerde yer alan 
iddialara ilişkin olarak, başlatılmış bulunan 1.6.2001 tarihi ve 21 sayı ve 5.9.2000 tarih ve 46 sayılı 
inceleme ve araştırma raporlan tamamlanmıştır. 

Yapılan inceleme sonucunda; iddialann yer, zaman, şahıs adresi ve diğer konularda hiçbir 
belgeye dayanmadığı tespit edilmiş ve ilgili mercilere intikal ettirilmiştir. Aynca Sn. Muharrem 
BEŞİR tarafından karşı dava açılmıştır. 

Bundan sonraki ihbarlar da hukuk çerçevesinde derhal işleme^^şîîhjîakta ve 
yürütülmektedir. ,"•''*•*' ^ " i * V \ 
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. 57. Cumhuriyet Hükümetinin göreve başladığı tarihten bugüne kadar geçen 2 yıllık süre 
içerisinde, yolsuzlukla mücadeleye büyük önem verilmiştir. 

Bakanlığımızda oluşturulan Muhakkiklerin hazırladığı 12 adet rapor da dahil Teftiş Kurulu 
Başkanlığı Müfettişlerince toplam 143 adet inceleme ve soruşturma yapılmış olup, 25 adedi gereği 
yapılmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılıklarına intikal ettirilmiştir. Ayrıca, yine aynı dönem 
içerisinde yolsuzlukla mücadele için Bakanlığımız İlgili Kuruluşlarından; 

-TCDD Genel Müdürlüğü ve Bağlı Ortaklıkları Müfettişlerince 463 adet, 
-PTT Genel Müdürlüğü Müfettişlerince 2319 adet, 
-DHMİ Genel Müdürlüğü Müfettişlerince 70 adet, 
-Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlüğü Müfettişlerince de 423 adet 

olmak üzere, toplam 3418 inceleme ve soruşturma yapılmış olup, soruşturma raporlarından 
suç unsuru tespit edilen 341 adedi gereği yapılmak üzere, ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına 
gönderilmiş olup, konuya ilişkin ayrıntılı tablo ekte verilmiştir. 

57.Cumhuriyet Hükümetinde Ulaştırma Bakanlığı görevine başladığım günden bugüne 
kadar ki süre içinde; Bakanlığımız ile Bağlı ve İlgili Kuruluşlarında, emeklilik, istifa veya vefat 
nedeniyle boşalmış kadrolara, hizmetin gereği olarak; özelleştirme Kanunu gereği Devlet Personel 
Başkanlığınca gönderilen 234 adet personel, Terörle Mücadele Kanunu gereği İçişleri 
Bakanlığı'nca atanan 27 adet personel, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tüzüğüne 
göre alman 32 adet personel, 1475 Sayılı İş Kanunu gereği çalıştırılması mecburi olan Sakat ve Eski 
Hükümlü olarak atanan 49 adet personel, Deprem Felaketinden sonra TÜVASAŞ 'tan atanan 17 
adet personel, Demiryolu Meslek Lisesi mezunu olup meslek elemanı olarak atanan 120 adet 
personel ile Geçici İşçi Statüsünde atanıp asgari ücretle çalıştırılan 1280 adet personel hareketi 
olmuştur. Ayrıca, Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın ihtiyacı nedeniyle Başbakanlığın 
müsaadesi doğrultusunda ÖSYM'ce gerçekleştirilen sınav sonucu 12 adet Müfettiş Yardımcısı 
atanmıştır. 

Türk Telekom'un özelleştirilmesi yönünde, daha önceki yıllarda çıkarılan ancak, Anayasa 
Mahkemesi tarafından iptal edilen Kanunlar yerine, Ülkemiz menfaatleri gözetilerek Anayasa 
Mahkemesi kararlarındaki iptal gerekçelerini de kapsayan 4502 sayılı Kanun 27.01.2000 tarihinde, 
4673 sayılı Kanun ise 12.05.2001 tarihinde TBMM tarafından kabul edilerek özelleştirmenin önü 
açılmıştır.. 

6. Madde de yer alan soru ve ifade eksik olup, burada kastedilen söz Milli Menfaatlerin 
korunmasıdır. Belirli sözlerin zaman ve üslup bakımından ihtiyatlı davranrnayı gerektireceği 
malumlarıdır. Bugün bile olsa sonuç itibari ile gereken yapılmış ve Ülkemizin menfaatleri en yararlı 
bir şekilde korunmuştur. Hem iktidar hem muhalefet kanadından açılftgadestek görmüş olmamız da 
bunun bir sonucudur. ''" ^ N 
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42.-Elaağ Milletvekili Mustafa Gül'un; 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen bankalara ve yöneticilerine ilişkin; 

- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'ran; 

Kamu bankalanmn yönetim kurulu başkanlığına atanan bürokrata ve Emlakbank'ın batık 
kredilerine, 

İlişkin sorulan ve Devlet Bakanı Kemal Derviş'in, cevabı (7/4444,4445) 

Aşağıdaki sorularımın, delaletlerinizle Devlet Bakanı, Sayın Kemal 
Derviş tarafindan yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılanmla arz ederim. 
1.6.2001 

Mustafa GÜL 
Elazığ Milletvekili 

1. Fon bünyesine alman 13 adet bankanın; Fona devredilmeden önceki idari 
ve kanuni takip hesap bakiyeleri nedir? Bugünkü tarih itibariyle, 
bakiyeleri ne olmuştur? 

2. Fona devredilen bankalara atamış olduğunuz Genel Müdür, Genel Müdür 
Yardımcısı ve Yönetim Kurulu üyelerine ödenen aylık ücretler ile diğer 
ödemeler nelerdir? Miktarları ne kadardır? 

3. 31 Mayıs 2001 tarihi itibariyle kapatılan Emlak Bank yerine konut 
kredisiyle ilgili banka tespit edilmiş midir? 

4. Kamu bankalanmn özelleştirilmesi ve özerkleştirilmesi ile ilgili olarak,' 
yapmış olduğunuz üst kurul atamalarında ilgili şahısların bankacılık 
deneyimleri var mıdır? Hangi özel bankalardan transferj£$ilrı$ş}erdir ? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLlSÎ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sn. Kemal Derviş tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılması hususunda delaletlerinizi arz 
ederim. . •" 

*— ~* \Eilr 
Musa Uzunkaya >v" , 

Samsun Milletvekili 
1-üç kamu bankasının yönetim kurulu başkanlığına getirilen, 

Doğan Grubuna ait Dışbank'ın murahhas azası Vural Akışık'ın Türk 
Merchant Bank*in yönetim kurulu başkanı olduğu dönemde Selim Edes'in 
paravan şirketlerini kullanarak Emlakbank'ın zarara uğratılmasına 
neden olduğu yönündeki iddiaların yer aldığı, Emlakbank Teftiş Kuru
lu raporu gereğince bakanlığınızca ne gibi işlemler yapılmıştır? 

2-EDT)?r'ia:ı va ^kcnoraiden sorumlu bakan olarak zatı alinizin 
cevaplandırması srz ve talebiyle vermiş olduğum 6/1334-9906 sayılı 
sözlü soru önergemde vaki iddia ve ithamlara hedef olarak gösterilen 
BDDK Başkanı Engin Akçakoca'nın kendisi ile ilgili iddia ve itham
lara karşı vermiş olduğu cevabı yeterli ve ikna edici bularak, tara
fıma gönderilmesini ̂ 'denetim" olgusuna ve hukuk usulüne uygun bulu-
yormusunuz? 

5-Bu konuda, sorumlu bakan olarak ilave edeceğiniz hçrhangi bir 
husus bulunmamakta mıdır? 

4—Söz konusu önergemde yer alan 2. ve 3- sorulara niçin cevap 
verme gereği görülmemiştir? Sehven ve unutarak yapılmış bir durum 
söz konusu ise, anılan soruları-na bu defa cevap verme lutfun
da bulunur musunuz? 

5-Takriben yarısı "batık" durumdaki kredileri nedeniyle kendisi 
de "batık"hale gelen Emlakbank'ın kimlerden ne miktar kredi alacağı 
olduğunu açıklar mısınız? 

6-Armatörlerin bu bankaya olan borçları hangi gerekçe ile er
telenmiştir? 

7-Emlakbank da dahil, kamu bankalarının birleştirme operasyonu 
içerisinde bu bankaların hayatiyetini/) devamı süresince bile tahsil 
olunamayan kredilerin geri dönmesini temin edecek*ne-tür tedbirler 
öngörülmektedir? 

8-Emlakbank'tan 29 trilyon U alan Sabah Gazetesi almış olduğu| 
bu krediyi ne şek.'lde ödemiştir? Şu anda bakiye borç var mıdır? 
Varsa, ödeme takvimi ne şekildedir? 

-277-
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 

SAYI: B.02.1.HM.0.BAK07-03/Per. 
KONU: Soru önergesi Hk. 

SÜRELİDİR 

.. , . . . . . 2707.01* 6 2 0 3 4 
TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ ^ U 0 4 

BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 07.06.2001 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0. GNS.0.10.00.02 -
10844 sayılı yazıları. 

İlgi yazınız eki listede yer alan Elazığ Milletvekili Mustafa Gül ve 
Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya tarafından verilen 7/4444 ve 7/4445 sayılı 
soru önergelerinde yer alan hususlara ilişkin olarak ilgili Kurumlardan alınan 
açıklamalar ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerine arz olunur. 

Kemal DERVİŞ 
Devlet Bakanı 
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KURUMU 

SAYI :BDDK.2.DEG.01/BG-^3o4 
O & TIMMIl? 2DD1 

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞINA 

İlgi: 14.06.2001 tarih ve BAK.07-03/Per-49759 sayılı yazınız. 

İlgi yarınız konusu Elazığ Milletvekili Mustafa GüTün 7/4444-10790 sayılı ve 
Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın 7/4445-10765 sayılı soru önergelerinde ŷer alan ve 
Kurumumuzu ilgilendiren hususlara ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır. 

Elazığ Milletvekili Mustafa GüTün 7/4444-10790 sayılı soru önergesi: 

1) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (Fon) kapsamındaki bankaların Fona devir ve en 
son tarihler itibariyle toplam takipteki alacaklar (net) hesabı bakiyeleri aşağıdaki gibidir 
(milyar TL): 

Devir tarihi itibariyle En son tarih itibariyle 
Sümerbank A.Ş.* 
t.Ticaret Bankası A.Ş. 
Bank Ekspres A.Ş. 
Interbank A.Ş. 
Eskişehir Bankası T.A.Ş. 
EtibankA.Ş. 
Demirbank TAŞ. 
İktisat Bankası T.A.Ş. 

29,114 
3,953 

10,078 
272,460 
(34,037) 

9,075 
88,380 
48,962*** 

88,959** 
49,940 
12,352 

172,898 
34,980 
15,480 

0 

(31.05.2001) 
(31.05.2001) 
(30.04.2001) 
(30.04.2001) 
(30.04.2001) 
(30.04.2001) 
(30.04.2001) 

* Sümerbank A.Ş. bünyesinde birleştirilen Egebank, Bank Kapital, Yurtbank, Yaşarbank, ve Ulusal 
Bank için Fona devir tarihi itibariyle sözkonusu tutarlar sırasıyla (-) 58,700 milyar TL, 12,598 milyar 
TL, 44.882 milyar TL, 21,997 milyar TL, 4,593 milyar TL 'dir. 
** Egebank, Bank Kapital, Yurtbank, Yaşarbank, ve Ulusal Bank dahil 
***Kesirileşmemiş tutar. 

2) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen bankaların Yönetim Kurulu 
Başkanları, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdürleri, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 
Yönetim Kurulu Kararları ile atanmakta, Genel Müdür Yardımcıları ve diğer personelin 
atamaları ise Banka yönetimince geçekleştirilmektedir. Yönetim Kurulu Başkanları ve 
Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri anılan Kurul tarafindan, Genel Müdür, Genel Müdür 
Yardımcıları ve diğer personelin ücretleri ise görev yaptıklan Banka Yönetim Kurulları 
tarafindan belirlenmektedir. 

Buna göre, Yönetim Kurulu Başkanlarına ve Yönetim Kurulu Üyelerine, görev 
yaptıklan her bir banka tarafindan sırasıyla net 800 milyon TL ve net 750 milyon TL aylık 
ücret ödenmekte, Fon Bankalarının Genel Müdürlerine ise bankalann ücret politikalanna bağlı 
olarak net 6,9 milyar TL ile 8,9 milyar TL arasında aylık ödeme yapılmakta olup sözkonusu 
kişiler özel hukuk hükümlerine tabi olarak çalışmaktadırlar. 
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Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nm 7/4445-10765 sayılı soru önergesi: 

1) 4389 sayılı Kanunun 5/1. maddesine göre, bu Kanun ile diğer Kanunların bankalarla 
ilgili hükümlerinin uygulanmasının ve her. türlü bankacılık işlemlerinin denetimi bankalar 
yeminli murakıplarına aittir! Bankalar yeminli murakıpları tarafından gerek özel, gerek kamu 
bankalarında yapılan incelemeler şuasında tespit edilen Kanuna aykırı uygulamalar Rapora 
bağlanmakta ve rapor konusu işlemler ile ilgili olarak yürürlükteki mevzuat hükümleri 
çerçevesinde, gerek adli gerekse idari işlemler tesis edilmektedir. 

5,8) 4389 saydı Bankalar Kanununun 22. maddesinin 7 nci fıkrasında yer alan "Bu 
Kanunun uygulanmasında ve uygulanmasının denetiminde görev alanlar, görevleri sırasında 
öğrendikleri bankalar ile bunların iştirakleri, kuruluşları ve müşterilerine ait sırları bu 
Kanuna ve özel kanunlarına göre yetkili olanlardan başkasına açıklayamazlar ve kendi 
yararlarına kullanamazlar. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder. 
Bu yükümlülüğe uymayan kimseler için bir yıldan üç yıla kadar ağır hapis ve iki milyar 
liradan az olmamak üzere ağır para cezasına hükmolunur" hükmü uyarınca, T.Emlak 
Bankasınca kullandırılan kredilerin mahiyeti hakkında bilgi verilmesi mümkün 
bulunmamaktadır. 

Bilgi edinilmesini ve gereğini arz ederim. 

A.Teoman KERMAN 
Başkan Yardımcısı 
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EMLAK BANKASI 

HUKUK KREDt TAKİP GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI 

'İstanbul, 20.06.2001 

SAYI : EMLAK BANKASI-KRDT$L 

KONU : Karaman Milletvekili Zeki ÜNAL, Elazığ Milletvekili Mustafa GÜL ve 
Samsun Milletvekili Musa UZUNKAYA'nın yanlı soru Önergeleri. 

ÎLGİ. : T.B.M.M Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar Dairesi 
Başkanlığı'nm, A.01.0.GNS.0.10.00.02/10824-A.01.0.GNS.0.10.00.02/10824 
sayılı yaslan. 

TC. DEVLET BAKANLIĞI 
(Saym Kemal DERVİŞ) 

T.B.M.M. Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar Dairesi BaşkanhğTrun, ilgide 
kayıtlı yazılan ekinde gönderilen Karaman Milletvekili Zeki ÜNAL» Elazığ Milletvekili 
Muştam GÜL ve Samsun Milletvekili Musa UZUNKAYA'nın yazılı soru önergelerinde yer 
alan hususlardan. Bankamızca yanıtlanabilecek olanlara ilişkin görüşlerimiz ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederiz. 

Elazığ Milletvekili Mustafa GÜL'ûn 01.05.2001 tarihli soru önergesinde yeralan 
sorulara ilişkin cevâplar aşağıdadır. 

Cevap - 1 

Bankamız nezdinde, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilen 13 adet bankaya 
ait herhangi bir idari veya kanuni takip bakiyesi bulunmamaktadır. 
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Samsun Milletvekili Musa UZUNKAYA'mıt soru önergesinde yoralan sorulara 
ilişkin cevaplar aşağıdadır. 

Cevap - 5 

31.05.2001 tarihi itibariyle Bankamızın Tasfiye Olacak Alacaklar Hesabı tutan 680 
trilyon TL civarındadır. 

Bu tutarın %23 »lük bölümü Denizcilik sektörüne, %32'lik bölümü Hizmet sektörüne, 
%23'lük bölümü inşaat sektörüne, %1 l'lik bölümü İmalat sektörüne, %9'luk bölümü 
Tekstil sektörüne ve %2'lik bölümü de diğer sektörlere aittir. 

Tamamına yahni, takip işlemlerinin etkinleştirilmesi sonucunda tahsil edilebilecek 
nitelikte olan Tasfiye Olacak Alacaklar hesaplarında izlenen kredilerimizin 
teminatında, yaklaşık 740 trilyon Tt , 116 milyon USD, 25 milyon DEM ve 240 
milyon CHP tutarında ipoteklerimiz bulunmaktadır. 

Cevap-6 

Denizcilik sektöründe faaliyet gösteren firmaların gerek T. Emlak Bankası A.Ş.'den, 
gerekse Emlak Bankası teminatıyla H. Landesbank'tan kullanmış oldukları 
kredilerden kaynaklanan muaccel borçları, deniz ticaretinde yaşanan olumsuz 
gelişmelerin bir an önce giderilmesini sağlamak amacıyla denizcilik sektörünün 
Emlak Bankası'na olan borçlarının bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmesinin 
prensip olarak uygun olacağı gerekçesiyle, 540 sayılı K.HJC.'nin 5. maddesine 
istinaden;Yüksek Planlama Kuhılu'nun 2000/T-5 sayılı karan uyarınca ertelenmiştir. 

Karar çerçevesinde borç ertelemesine ilişkin esasların Bankanın kaynak maliyeti, 
denizcilik sektörünün ödeme gücü ve karlılığı dikkate alınarak Banka Yönetim 
Kurulunca belirlenmesine hükmedilmiş olup, buna göre firmaların muaccel 
borçlaıınm, ilki 31.01.2001, ikincisi 31.03.2001 tarihinde daha sonrakiler ise üçer 
aylık dönemler halinde ödenecek taksitlerle 31.12.2003 tarihine kadar tasfiye 
edilmesi gerekmektedir. 

- 2 8 2 -



T.B.M.M. B : 129 17 .9 .2001 0 : 1 

43.- İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, İstanbul'daki (M) seri plakalı araçlara ilişkin sorusu ve 
İçişleri Bakanı Rüştü Kazım Yücelen'in cevabı (7/4447) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı 
cevaplandırmasını arz ederim.4.6.2001 

Ahmet GÜZEL -
İstanbul Milletvekili 

İstanbul'da ( M ) seri plakalı 219 araca plaka verilmesine ilişkin İl Trafik 
Komisyonunun vermiş olduğu 12.2.1996 gün ve 1996/7 sayılı karar daha sonra İl Trafik 
Komisyonunun vermiş olduğu 12.2.1996 gün ve 1996/7 sayılı karar daha sonra İl Trafik 
Komisyonunca yeniden incelenerek 16.3.1996 tarih ve 1996/7-Ek 2 sayılı kararla (M) seri 
plaka verilmesine dair tüm işlemler iptal edilmiş ve (M) seri plakalann geri alınmasına karar 
verilmiştir. 

Konu ile ilgili olarak İstanbul 1 No'lu idare mahkemesinde açılmış olan 1997/1013 
esas no. Davaya da zamanın İstanbul Valisi Sn. Kutlu AKTAŞ tarafından yazılan 15 Eylül 
1997 tarih B.05.1.EGM.4.34.00.61 Dav işl.997/4781-2141 tarih ve yazılı yazıyla (M) plakalı 
araçların plakalannın iptal edildiği bildirilmiştir. Bunun üzerine ilgili mahkemece il Trafik 
Komisyonunca kararın geri alındığı anlaşıldığından dava konusunun kalmadığı belirtilerek 
dava sonuçlandmlmıştır. 

Soru 1. Kentimizde halen (M) seri plakalı 219 araç trafikte bulunmaktadır. Bu 
araçların çalışmasına kim izin vermiştir? 

Soru 2. İzin verilmemişse bu araçları trafikten men etmeyi düşünüyor musunuz? 

Soru 3. İl Trafik Komisyonunun aksi kararı olmasına rağmen bu araçlann çalışmasına 
göz yuman İstanbul'daki kent yetkilileri hakkında işlem yapmayı düşünüyor musunuz? 

Soru 4. Bu araçların hiçbir zaman Trafikten yasaklanmadığı söylenmektedir. O halde 
dönemin İstanbul Valisi Sn. Kutlu AKTAŞ bahse konu yazıyı mahkemeyi yanıltmak amacıyla 
mı yazmıştır? Bu konuda soruşturma açmayı düşünüyor musunuz? 
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tt.tfl.ttV 
T.C 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 
Emniyet Genel Müdürlüğü 

G Ü N L Ü D Ü R 
Sayı : B.05.1.EGM.0.12.04.01 ..../..J2001 
Konu: Yazılı Soru önergesi 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: TBMM Başkanhğımn 12.06.2001 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/4447-10803/10907 saydı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Ahmet GÜZEL taralından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan 
cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkartılmıştır. 

1. önergeye konu (219) aracın tamamının trafikte bulunduğu iddialarının doğru olmadığı, halen (219) araç 
sahibinden (191)'nin, verilen (M) seri plakaların geri alınması hakkındaki 199677-2 saydı İstanbul Valiliği Ü Trafik 
Komisyonu kararının, kendi araçlarına yönelik kısmının iptali istemiyle, ilgili Valilik aleyhine muhtelif idare 
mahkemeleri nezdinde açmış olduktan idari yargı davası sonunda davayı kazandıkları ve Anayasanm 138 ve 
ÎYUKjıun 28jnaddesi uyarınca (M) seri plakalarım geri aldıkları, 26.06.2001 tarihi itibariyle (191) adet aracın yargı 
kararının bir gereği olarak çalıştığı, 

2. Yargı kararlan ile ticari plaka alan bu araçlarm durumlarının İstanbul İl Trafik Komisyonu gündemine 
getirildiği, ancak İl Trafik Komisyonunun almış olduğu 2001/04 saydı karar gereğince "..idarenin yargı kararlan 
doğrultusunda halen sürdürmekte olduğu işlemlerin devanuna" karar verildiğinden bu araçlarm trafikten men 
edilmesinin mümkün görülmediği, 

3. İl Trafik Komisyonunun aksi karan olduğu iddia edilen 1996/7-2 saydı kararın 1. maddede açıklandığı 
üzere, araç malikleri tarafından açdan yargı davası sonunda kendi araçlarına yönelik kısmınm iptal edilmesi suretiyle 
ortadan kalktığı, yargı kararım uygulayan kent yetkilileri hakkında işlem yapılmasının hukuken mümkün olmadığı, 

4. önergeye konu araçlarm hiçbir zaman trafikten yasaklanmadığı iddialarının gerçek dışı olduğu, yargı 
karariaruun gereği olarak araç plakalannm geri alındığı ve yargı kararlamun bir gereği olarak bu plakaların tekrar 
iade edildiği, dönemin Valisinin ilgili mahkemeye gönderdiği yazıda; İdarenin 1996/7 sayılı kararının 199677-2 saydı 
karar ile iptal edildiğinin belirtildiği, ancak davacdarm 1996/7-2 saydı kararın iptali istemiyle açmış olduklan yargı 
davalarının mevcut olduğu, halen çalışmakta olan (191) aracm İstanbul Valiliği aleyhine açmış olduklan yargı 
davalarım kazanan araçlar olduğu, nitekim İl Trafik komisyonunca alınan 2001/04 saydı karar ile, İdarenin bu 

, araçlarla ilgili olarak halen yürütmekte olduğu işlemlerin devanuna karar verildiği anlaşılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

- 2 8 4 -

http://tt.tfl.ttV


T.B.M.M. B : 129 17. 9 . 2001 O : 1 

44.- Diyarbakır Milletvekili Osman Aslan'ın, Diyarbakır Devlet Hava Meydanları Bölge 
Müdürlüğüne ve Türk Hava Yollan şefliğine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Enis öksüz'ün 
cevabı (7/4449) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakam tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması hususunda delaletlerinizi saygılarımla ajz-ederim. 04.06.2001 

Uluslar arası standartlara sahip Diyarbakır Hava Meydanının fiziki 
altyapısının %95'i tamamlanmış durumdadır. Diyarbakır ilimiz, Olağanüstü Hal, 
GAP ve eski medeniyetlerin beşiği olması hasebiyle bir turizm merkezidir. Aynı 
zamanda Büyükşehir konumunda bulunan ilimiz hava limanı, Gümrük kapısı 
olmaya namzettir. 

Hal böyle iken, Devlet Hava Meydanları Müdürlüğü ve Türk Hava 
Yollan Şeflikleri ilimizin ve bölgenin ihtiyaçlarına cevap verememektedir. 

Bu itibarla, Devlet Hava Meydanları Müdürlüğünün Bölge 
Müdürlüğüne; Türk Hava Yollan Şefliğinin de Müdürlüğe dönüştürülmesi 
düşünülüyor mu? 

T.C. -*HtW5 -a> 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI ' Qfift\ 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı ^" vJ 

Yi :B.11.0.APK.0.10.01.21. /EA/-fc*jl - ^ 4 5 2 g HAZ!RAN m ] 

NU :Diyarbakır Milletvekili 
Sayın Osman ASLAN'ın 
yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
İLGİ: TBMM Başkanlığının 12.06.2001 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/4449-10805/25265 
sayılı yazınız. 

Diyarbakır Milletvekili Sayın Osman ASLAN'ın 7/4449-10805. sayılı yazılı soru 
ergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

BHgUerinize-arz-ederim. 

P/pf.Djtenjs ÖKSÜZ /t, / 
ÜlaştırihS'Bakanı ' , ) 
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DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ SAYIN OSMAN ASLAN'IN 7/4449-10805 
SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

SORU: 

Uluslar arası standartlara sahip Diyarbakır Hava Meydanının fiziki altyapısının 
% 95'i tamamlanmış durumdadır. Diyarbakır ilimiz, Olağanüstü- Hal, GAP ve eski 
medeniyetlerin beşiği olması hasebiyle bir turizm merkezidir. Aynı zamanda 
Büyükşehir konumunda bulunan ilimiz hava limanı, Gümrük kapısı olmaya 
namzettir. 

Hal böyle iken, Devlet Hava Meydanları Müdürlüğü ve Türk Hava Yollan 
Şeflikleri ilimizin ve bölgenin ihtiyaçlarına cevap verememektedir. 

Bu itibarla, Devlet Hava Meydanları Müdürlüğünün Bölge Müdürlüğüne; Türk 
Hava Yollan Şefliğinin de Müdürlüğe dönüştürülmesi düşünülüyor mu? 

CEVAP: 

Diyarbakır-Havaalanı, Ülkemizde Devlet Hava Meydanlan İşletmesi Genel 
Müdürlüğü'nün işletiminde bulunan 39 havaalanından biri olup, iç hat trafiğine açık, 
askeri-sivil müşterek kullanımlı bir havaalanıdır. 

Bu havaalanımız, 1990 yılında İçişleri Bakam Onayı ile hac seferleri ve askeri 
amaçlı seferler için geçici hava hudut kapısı ilan edilmiştir. 

Devlet Hava Meydanlan İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün taşra teşkilatı, 
Meydan Müdürlükleri ve Başmüdürlükler şeklinde düzenlenmiş olup, Bölge 
Müdürlüğü şeklinde bir organizasyon bulunmamaktadır. 

Öte yandan, Türk Hava Yollan A.O. Genel Müdürlüğü, Bakanlığımızın İlgili 
kuruluşu iken 22.08.1990 tarih ve 90/822 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile 
özelleştirilmek üzere Başbakanlığa (Özelleştirme İdaresi Başkanlığı) bağlanmış olup, 
konuya ilişkin adı geçen Genel Müdürlükten alman cevabi yazıda; verimlilik ilkesi 
ışığında yapılan değerlendirmeler sonucunda, THY Diyarbakır Satış Müdürlüğüne 
bağlı olarak Şeflik düzeyinde yürütülen istasyon faaliyetlerinin, henüz ayrı bir 
Müdürlük bazmda yapılmasına imkan vermediği belirtilmektedir. 
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45.- Erzurum Milletvekili Fahrettin Kukaracı'nın, İğdır - Dilucu sınır kapısının kapatılacağı 
iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Tunca Toskay'ın cevabı (7/4451) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

TBMM İçtüzüğü'nün 96'nci maddesi uyarınca aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından 
yazdı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. / 

Fahrettin KUKARACl / 
Erzurum Milletvekili 

/ 
İğdır 8 Numaralı Birleşim Kamyoncular ve Minibüsçüler Motorlu Taşımacılar 

Kooperatifi yöneticileri, "Devletimiz bize iş alanı açmamış, bizi istihdam edecek herhangi bir 
kamu iktisadi teşekkülü kurmamıştır. 60 bin nüfuslu İğdır ekonomisi tamamen, Dilucu sınır 
kapısına; mazot permisine dayanmaktadır. 5845 kamyoncu esnafı hem kendi ailelerini 
geçindirmekte, hem İğdır ekonomisine hayatiyet kazandırmaktadır, ödedikleri KDV ile de devlet 
bütçesine katkıda bulunmaktadırlar. Kapıdan, giderek azaltılmakta olan ve ayda ortalama 15.000 
tona düşürülen mazot girişi daha da sınırlandırılmak istenmektedir. Mazot girişinin engellenmek 
istenmesi ile, İğdır bir kamyon çöplüğüne dönecek, bu da bütün İğdır ekonomisinin felç olması, 
halkımızın açlığa mahkum edilmesi sonucunu doğuracaktır." demektedirler. 

SORULAR: 
1-İğdır ekonomisinin can daman niteliğindeki Dilucu sınır kapısının kapatılması ya da 

buradan mazot girişinin durdurulması söz konusu mudur? 
2-60 bin nüfusu bulunan İğdır'ın hemen hemen tek geçim kaynağı Dilucu sınır kapısından 

mazot girişinin durdurulmak istenmesi doğruysa, bunun sebepleri nelerdir? 
3-Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin terör sonrası kalkındırılması için özel çaba 

gerekirken, bunun için devletin zirvesi sık sık bölgeye geziler düzenler, bölgenin kalkındırılmasına 
dönük paket üstüne paketler açarken, yeni iş imkanları oluşturmadan, halkın en önemli geçim 
kaynağının değişik mülahazalarla kurutulmak istenmesi doğru bir yol mudur? Bunun; ekonomik, 
sosyal ve güvenlik bakımından beraberinde getireceği tahribatlar iyi hesap edilmiş midir? 

4-Dilucu sınır kapısından, ayda 15.000 ton civarında olduğu tahmin edilen mazot girişinin 
engellenmesi ile devlet ne kazanacaktır, buna mukabil neler kaybedecektir? 

5-Sınır kapılarından serbest ticaretin özendirilmesi temel devlet politikası olması 
gerekirken, sınır kapılarının mefluç, yöre halkının ise mağdur ve muhtaç duruma düşürülmesinin 
bir izahı var mıdır? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI 
İhracat Genel Müdürlüğü 

™™ ^B.021DTM0.02.04.01.101 02.07.01 4 2 3 4 4 
CONU: Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

LGİrBaşbakanlığa muhatap 12/6/2001 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02.7/4451-
10807-25267 sayılı yazılan. 

llgi'de kayıtlı yazılan konusu, Erzurum Milletvekili Sayın Fahrettin Kukancı tarafından 
Sayın Başbakanımıza tevcih edilen yazılı soru önergesine ilişkin olarak Bakanlığım 
koordinatörlüğünde hazırlanan cevabı içeren not ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerine arz olunur. 

Prof.Cr.Tunca TOSKAY 
Devlet Bakanı 
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ERZURUM MİLLETVEKİLİ SAYIN FAHRETTİN KUKARICI TARAFINDAN 
SAYIN BAŞBAKANIMIZA TEVCİH EDİLEN YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN 

CEVABI İÇEREN NOT 

SORU 1: İğdır ekonomisinin can daman niteliğindeki Dilucu Sınır Kapısı'nm 
kapatılması ya da buradan mazot girişinin durdurulması sözkonusu mudur? 

İğdır İli Dilucu Gümrük Kapısı'nm diğer gümrük kapılarımıza göre sahip olduğu en önemli 
özelliği; Ülkemizin siyasi, iktisadi kültürel ve ticari çıkarları açısından vazgeçilmez bir yeri 
bulunan Nahçıvan özerk Cumhuriyeti'ne açılıyor olmasıdır. Bu itibarla, sözkonusu kapının 
kapatılması düşünülemeyeceği gibi, uzun yıllardır ihmal edilen bahsekonu kapı İğdır Valiliğince 
yürütülen yoğun çalışmalar neticesinde Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışır bir görünüme 
kavuşturulmuştur. 

öte yandan, İğdır Valiliği'ne kayıtlı Türk ve Nahçıvan plakalı kamyonlar tarafından anılan 
kapıdan sınır ticareti yoluyla taşıt üzerindeki depolarda her türlü vergi ve fondan muaf olarak 
(KDV hariç) motorin ithalatına devam edilmektedir. 

Ancak, sınır ticaretinin kapsamının daraltılması ve bu kapsamda motorin ithalatının 
tedricen kaldmlmasına yönelik olarak 1999 yılından itibaren yürürlüğe konulan politikalar 
uyarınca, diğer yetkili illerde olduğu gibi motorin ithalatında aylık kota miktarları aşamalı bir 
şekilde aşağıya çekilmektedir. 

SORU 2: 60 bin nüfusu bulunan İğdır'ın hemen hemen tek geçim kaynağı Dilucu 
Sınır Kapısı'ndan mazot girişinin durdurulmak istenmesi doğruysa, bunun sebepleri 
nelerdir? 

Nahçıvan ekonomisini desteklenmesi gayesi ile başlatılan motorin ithalatı, Ermenilerin 
Nahçıvan ile Azerbaycan arasındaki toprak bağlantısını kesmesi üzerine sözkonusu ürün doğrudan 
Azerbaycan yerine İran üzerinden getirilmeye başlanmış hatta Türkiye'de yerleşik bazı şahıslarca 

* serbest bölgelerden transit olarak bu ülkeye götürülen motorinin tekrar ülkemize ithali şeklinde 
gerçekleşmeye başlamış ve gerçek amacından uzaklaşmıştır. 

Diğer taraftan, Dilucu ve Habur Gümrük Kapılarından benzer şekilde ithal edilen 
motorinin her bir tonundan devletimiz yaklaşık 200 ABD Dolan değerinde vergiden feragatta 
bulunmaktadır. Bu çerçevede, 1997-1999 döneminde motorin ithalatından dolayı devletin yaklaşık 
3,5 milyar ABD Doları'na tekabül eden vergi gelirinden mahrum kaldığı hesaplanmıştır. 

öte yandan, motorin ticaretinden dolayı, özellikle İğdır'daki tarım faaliyetleri (bilhassa yaş 
meyve sebze üretimi) önemini yitirmeye başlamış yöre insanı sahip olduğu arazi, traktör vs. sabit 
sermayesini elinden çıkararak, konjonktürel ve palyatif uygulama niteliğindeki motorin 
taşımacılığına yönelmiştir. 

SORU 3: Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin terör sonrası kalkındırılması için 
izci çaba gerekirken, bunun için devletin zirvesi sık sık bölgeye geziler düzenler, bölgenin 
kalkındırılmasına dönük paket üstüne paketler açarken, yeni iş imkanları oluşturmadan, 
talkın en önemli geçim kaynağının değişik mülahazalarla kurutulmak istenmesi doğru bir 
Wİ mudur? Bunun; ekonomik sosyal ve güvenlik bakımından beraberinde getireceği 
:ahribatlar iyi hesap edilmiş midir? 
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Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca hazırlanan ve 2000 yılının ikinci yansından 
itibaren uygulamaya konulan Doğu Anadolu Eylem Planı çerçevesinde orta ve uzun vadede 
bölgenin ekonomik, ticari ve sosyal açıdan kalkınması hedeflenmektedir. 

Ancak, her şeyden önce Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki tarımsal potansiyelin 
biran önce harekete geçirilmesi ve kullanılabilir arazilerin işler hale getirilmesinde yarar 
görülmektedir. 

öte yandan, her ne kadar petrol ithalatı tedricen kaldmlacaksa da, diğer ürünlerin ithalatını 
içeren sınır ticaretinin yapılmasına devam olunacaktır. 

Ayrıca, Türk kamyoncularının İran'da karşılaştıkları çeşitli boyutlardaki sıkıntılar dikkate 
alındığında, bilhassa Azerbaycan ve Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine karayoluyla ulaşımda 
Dilucu Gümrük Kapısı'nın öneminin bir kat daha artacağı mütalaa edilmektedir. Böylece, İğdır ve 
çevresi transit güzergah üzerinde olması sebebiyle önemli bir gelir kaynağına sahip olacaktır. 

SORU 4: Dilucu Sınır Kapısından ayda 15.000 ton civarında olduğu tahmin edilen 
mazot girişinin engellenmesi ile devlet ne kazanacaktır, buna mukabil neler kaybedecektir? 

Dilucu ve Habur Gümrük Kapısından yapılan motorin ticareti diğer sınır illerine de emsal 
teşkil etmekte ve sınır illerinde yerleşik orta ve dar gelirli insanlar için önemli bir gelir kaynağını 
teşkil eden sınır ticaretinin gerçek amacına uygun yapılmasına engel olmakta ve sözkonusu 
ticaretin büyük sermaye gerektiren ve ülke genelinde rahatsızlığa sebep olan sadece motorin 
ithalatına dayalı bir ticaret şekline dönüşmesine yol açmaktadır. 

Bu durum bölge insanını üretim yaparak kazanç sağlamak yerine atalate alıştırdığı gibi 
ayrıca, devletin vergi kaybına, yerli üreticinin mahsulünü iç piyasada zararına satmasına, 
Cumhuriyet tarihimiz boyunca milyarlarca Dolar değerinde yatırımlar yapılarak binbir zorlukla 
kurulan rafinerilerin eksik kapasiteyle çalışmasına, normal ithalatta alınan vergilerinin tamamını 
ödeyerek dış alım yapan tacirlerin haksız rekabete uğramasına yol açmaktadır. 

Başka bir ifadeyle, motorin ticareti her şeyden önce Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
Bölgelerindeki sınır illerinde mukim vatandaşlarımız için yaşamsal önemi olan sınır ticaretine 
zarar vermektedir. 

Kaldı ki, ülkemizde zaten yeterli düzeyde ve kalitede motorin üretimi yapıldığı halde, 
bilhassa İğdır'da standartlara uygun olmayan ve trafik açısından tehlike arz eden araçlarla yapılan 
motorin ithalatı anlamsız bulunmaktadır. 

SORU 5: Sınır kapılarından serbest ticaretin özendirilmesi temel devlet politikası 
olması gerekirken, sınır kapılarının mefluç, yöre halkının ise mağdur ve muhtaç duruma 
düşürülmesinin bir izahı var mıdır? 

Ülkemiz; içinde bulunduğu coğrafık bölgede modern koşullarda üretim yapan ve ürettiğini 
serbest piyasa kurallarının geçerli olduğu ve yoğun bir şekilde uluslararası rekabetin yaşandığı 
Avrupa Birliği, ABD, Japonya ve Uzakdoğu ülkelerine ihraç eden bir ülke vasfını taşımaktadır. 

Bu çerçevede, motorin ithalatı tedricen kaldırılmakla birlikte, Dilucu Gümrük Kapısı'ndan 
gerek sımr ticareti yoluyla Bakanlar Kurulu Kararı'nın uygun gördüğü mallar gerekse Dış Ticaret 
Rejimi kapsamında diğer ürün çeşitlerinin ihraç ve ithaline engeHûr hal bulunmamaktadır. 
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46.- Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, karakol ve hapishanelerde işkence yapıldığı 
iddialarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Rüştü Kazım Yücelen'in cevabı (7/4453) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularıma İçişleri Bakanının . yazılı olarak cevap 
vermesi için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 04.06.2001. f]A'6^^c 1 Prof. Dr. Mehmet Bekaroğlu 

Rize Milletvekili 
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi 

Devlet görevlilerinin işkence yaptıkları, işkence yapanların herhangi bir soruşturma ve 
takibata uğramadığı, adeta işkencenin teşvik edildiği, hatta işkenceye maruz kalmış kişilerin 
kendilerine yapılan işkenceyi kamuoyuna açıkladıkları için, haklarında adli ve idari takibatın 
yapıldığı iddiaları eksik olmamaktadır. 

Kendilerine yapılan cinsel işkenceyi kamuoyuna anlatarak, "Cumhuriyeti, Devletin 
Askeri ve Emniyeti muhafaza Kuvvetlerini, Adliyenin manevi şahsiyetini tahkir ve tezyif 
ettikleri" için; Hayriye Ümün Yurdakol, özgül Han, Gülizar Tuncer, Suna Araş, Duygu 
Aydın, Tülay Çağlar, Berrin Taş, Nazlı Top, Nahide Kılıç, Fatma Karakaş, Fatma Kara, 
Safiye Top, Sultan Seçik, Zeynep Ovayağoğlu, Temim Salmanoğlu, Cemile Güçlü hakkında 
dava açıldığı, böylece; cinsel işkenceye maruz kalan kadınların baskı altında tutularak 
davalarından vazgeçirilmeye çalışıldığı ve psikolojik baskı yapıldığı iddialarının basın yayın 
organlarında yer aldığı gibi, konu taranma da iletildi. 

öyle ki, burada isimleri sayılan ve bunların dışındaki çok sayıda kadına Devlet 
görevlileri tarafından karakollarda, hapishanelerde ve diğer mekanlarda1* cinsel ̂  işkence 
yapıldığı, yapanlar hakkında ya herhangi adli ve idari bir soruşturmanın yapılmadığı ya da 
çok küçük idari cezalarla olayların örtbas edildiği ifade edilmektedir. Aynca göz altına alınıp, 
sonradan takipsizlik karan verilen bazı vatandaşlann pasaportlanna el konulduğu, aradan S 
yıl, 10 yıl geçmesine rağmen yurt dışına çıkmalarına izin verilmediği iddia edilmektedir. 

Bu nedenle; 
1- "Ülkemizde sistematik işkence yok" açıklamalanna rağmen, işkence iddialannın 

devam etmesinin nedeni nedir? İşkence, özellikle de cinsel işkence gördüğünü 
doktor raporları ile kanıtlayan mağdurları; "bunlar, vatan hainleri, iftira ediyorlar" 
diyerek susturmaya çalışmakla işkenceyi önlemeniz mümkün müdür? 

2- İşkence ve cinsel işkence iddiaları üzerine niçin yeteri kadar gidilmemektedir? 
Gidilmekte ise bu iddiaların suç duyurusu ve şikayetlerin nedeni» nebır?*» v* 

3- Son on yıl içerisinde kadınlara cinsel işkencede bulunan kaç güvenlik görevlisi 
hakkında adli ve idari işlem yapılmıştır? Bu işlemler nelerdir? Örneğin bir kadına 
copla veya parmağıyla cinsel işkencede bulunduğu tespit edilen kaç güvenlik 
görevlisi vardır? Bunlar hakkında ne gibi bir işlem yapılmıştır? 

/ 
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4-. Herhangi bir suç isnadıyla karakollara getirilen sanıklann, çırılçıplak soyulmalan, 
bunlara sözle ve elle sarkıntılık yapılması, işkence anlamına gelmez mi? Gelirse 
niçin bu tür olaylann önüne geçilmemekte, böyle yaptığı tespit edilen görevliler 
nasıl hala Devlet memuru olarak görev yapmaya devam edebilmektedirler? 

5- Herhangi bir suç isnadıyla karakolda sorgulanan ancak savcılıklarca veya 
mahkemelerce serbest bırakılan vatandaşlara pasaport verilmediği, buna gerekçe 
olarak güvenlik birimlerinin gayri resmi raporlannın gösterildiği iddia 
edilmektedir. Herhangi bir mahkeme karan olmamasına rağmen vatandaşlara 
pasaport verilmemesinin nedeni nedir? Pasaport verilirken hangi kriterler esas 
alınmakta ve kimlere pasaport verilmemektedir? 

6- 1992 yılında göz altına alınarak cinsel işkenceye maruz kalan, ancak 
mahkemelerce "herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı için serbest bırakılan" 
Nazlı Top'a bu güne kadar pasaport verilmediği iddia edilmektedir. Bu doğru 
mudur? Doğru ise pasaport verilmeyişinin gerekçesi nedir? 
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T.C 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
G Ü N L Ü D Ü R 

Sayı : B.05.1.EGM.0.12.04.01 0 3.07.01 *t 6 2 6 6 3 ..../..../2001 
Konu: Yazılı Soru Önergesi. 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: TBMM Başkanlığının 12.06.2001 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/4453-10809/10907 
sayılı yazısı. 

Rize Milletvekili Mehmet BEKAROĞLU tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan 
cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkartılmıştır. 

1. Ülkemizde sistematik işkencenin olmadığı kafidir. Eğer böyle bir uygulama olsaydı, işkence 
yaptığı iddia edilen görevliler hakkında hiçbir araştırma ve soruşturma yapılmazdı. Oysa bu tür iddialar 
çok ciddi olarak soruşturulmakta ve en küçük ihmali görülen personele dahi cezai müeyyide 
uygulanmaktadır. Bunun yanmda ülkemizde işkence yapıldığına dair çok kapsamlı bir karalama 
kampanyası yürütülmektedir. Adli Tıp Kurumundan alman raporlarda işkence yapıldığına dair hiçbir 
bulguya rastlanılmazken, belli kesimlerden temin edilen doktor raporları ile işkence iddiaları 
desteklenmekte ve uluslararası camiada bu bir koz olarak kullanılmaktadır. 

2. İşkence ve cinsel işkence iddiaları üzerine yeteri kadar gidilmekte, işkence ve kötü muamele 
yaptığı iddia edilen personel hakkında gerekli adli ve idari soruşturma yapılmakta ve gereken cezalar 
verilmektedir. Bu kapsamda işkence yaptığı tespit edilenler Türk Ceza Kanununun 243.maddesi, kötü 
muamelede bulunanlar ise aynı kanunun 245.maddesi gereğince adli tahkikata tabi tutulmakta ve aynca 
bu tür suçlan işleyenler hakkında Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğünün ilgili maddeleri gereğince idari 
tahkikat başlatılmaktadu. Bu çerçevede, 01.01.1995-30.04.2001 tarihleri arasında; TCK.nun 
243.maddesine istinaden 762 personel hakkında adli, 614 personel hakkında idari soruşturma açılmıştır. 
TCK.mm 24S.maddesine istinaden ise; 4586 personel hakkında adli, 6573 personel baklanda ise idari 
soruşturma açılmıştır. 

3. TCFCnunun 243 ve 245 maddeleriyle ilgili olarak 01.01.1995-31.05.2001 ve 01.01.2000-
31.05.2001 tarihleri arasında haklannda adli ve idari soruşturma açılan personel sayısını gösterir tablo 
ek'te sunulmuştur. 

4. Herhangi bir suç isnadı ile karakollara getirilen samklann çınlçıplak soyulmalan, bunlara sözle 
ve elle sarkıntılık yapılmasının tasvip görmesi mümkün değildir. Karakollarda ve Emniyet 
Müdürlüklerinde gözaltına almanlar, devletin sorumluğu alandadır. İnsan Haklan ihlal iddialannın 
tamamı anında araştınlrnaktadır. özellikle gözaltına alman bayanlarla ilgili olarak Yakalama, Gözaltına 
Alma ve İfade Alma Yönetmeliğinin 8.maddesinin (a) fıkrasına göre üst aramalan bayan görevlilerce 
yapılmaktadır. 

5. Anayasanın 23.maddesinde ifadesini bulan " seyahat hürriyerT'nin kullanımına, yine 
Anayasanın 13.maddesi çerçevesinde 5682 sayılı Pasaport Kanunu ile sınırlamalar getirilmiştir. 

Pasaport Kanununun 3463 sayılı Kanunla Değişik 22.maddesinde; " Mahkemelerce yurtdışına 
çıkışı yasaklananlara, memleketten aynlmalannda genel güvenlik bakımından mahzur bulunduğu İçişleri 
Bakanlığınca tespit edilenlere, vergiden borçlu olduğu pasaport vermeye yetkili makamlara bildirilenlere, 
pasaport veya seyahat vesikası verilmez..." hükmü amirdir. 
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Anılan kanun hükmünden de anlaşılacağı üzere, şahısların yurtdışına çıkışlarının yasaklanmasına 
ilişkin kısıtlama karan alınmasına mahkemelerin yanında İçişleri Bakanlığı da "Genel Güvenlik" kavramı 
çerçevesinde yetkili kılınmıştır. Başka bir deyişle Bakanlığımızca kullanılan kısıtlama yetkisi, yasada da 
belirlendiği üzere, mahkemelerden tamamen ayrı gerekçelerle farklı şekilde kullanılan bir yetkidir. 

Ayrıca, kanunun amir hükmü gereğince yurtdışına çıkışı yasaklanan şahıslar hakkında 
Bakanlığımızca bu karann alınması için, mutlak surette ilgilinin yasadışı faaliyetlerinin adli makamlarca 
tescil edilmesi gerektiğine ilişkin bir mevzuat hükmü de bulunmamaktadır. 

Diğer taraftan, Pasaport Kanunu'nun 22.maddesinde belirlenen genel güvenlik nedeni ile İçişleri 
Bakanlığınca yurt dışına çıkış yasağı konulmasının, Anayasa'nın 38.maddesi çerçevesinde " İdarenin, 
kişinin hürriyetinin kısıtlanması sonucunu doğuran bir müeyyide uygulanamayacağı" hükmüne göre 
mümkün olmadığı düşünülürse, aym şekilde Pasaport Kanunu'nun 22.maddesinde yer alan vergi borcu 
nedeni ile de idarenin yurtdışına çıkma yasağı koyamayacağının da değerlendirilmesi gerekecektir. 

Bu bağlamda, ülkemiz açısından doğacak sakıncaların giderilmesini teminen Anayasanın 
13.maddesi ile yukanda ifade edilen kıstasın getirildiği değerlendirilmekte ve Pasaport Kanunu'nun anılan 
madde hükmünün bu anlamda düşünülmesi gerektiği mütalaa edilmektedir. 

6. Bakanlığım ilgili biriminde yapılan inceleme neticesinde; yurtdışına gitmek üzere 1996 yılında 
pasaport talebinde bulunan önergeye konu şahsın, 5682 sayılı Pasaport Kanununun 3463 sayılı Kanunla 
değişik 22.maddesine göre yurtdışına çıkması ve pasaport talebinin yerine getirilmesinin genel güvenlik 
bakımından sakıncalı görüldüğü, 

Söz konusu şahsın, pasaport verilmemesine dair işlemin iptali talebiyle Bakanlığım aleyhine 
Ankara ili lO.nolu İdare Mahkemesine 1997/261 esasına İcayden dava açtığı, açılan davanın halen devam 
ettiği, mahkemenin vereceği karar doğrultusunda gerekli işlemin yapılacağı ankışıhnıştrr^V A / 

Bilgilerinize arz ederim. ^ > ^ f l ^ - - - y C ^ ] \ = > / C . A d ^ 

iü^hVKazım YÜCELEN 
İçişleri BaKanı 
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OI.OI.rOOO-31 U5 200İ TARİHİ İTİDARİYLE HAKLARINDA 

T.C.K.NUN M5.MAÜDESİ (EFRADA SUİ MUAMELE) DOLAYISIYLA 

ADLİ İŞLEM YAPILAN PERSONEL 

YARGILAMASI DEVAM 
EDEN 

DERAAT EDEN 

HUKUM GİYEN 

MEN'I MUHAKEME 
KARARI VERİLEN 

TAKİPSİZLİK KARARI 
VERİLEN 

İŞLEM YAPILAN 
TOPLAM PERSONEL 

TEM. PRS 

5 

95 

5 

40 

40 

185 

DİĞER PRS. 

66 

394 

115 

470 

391 

1436 

TOPLAM 

71 

489 

120 

510 

431 

162J 

01.01.2000-11.05.2001 TARİHİ İTİDARİYLE 1IAKLARINDA 

T.C.K.NUN 243.MADDESİ (İŞKENCE) DOLAYISIYLA 

ADLİ İŞLEM YAPILAN PERSONEL 

YARGILAMASI DEVAM 
EDEN 

BERAAT EDEN 

HÜKÜM GİYEN 

MENİ MUHAKEME 
KARARI VERİLEN 

TAKİPSİZLİK KARARI 
VERİLEN 

İŞLEM YAPILAN 
TOPLAM PERSONEL 

TEM. PRS 

5 

24 

14 

5 

20 

68 

DİĞER PRS. 

11 

77 

15 

9 

20 

132 

TOPLAM 

16 

101 

29 

14 

40 

200 

NOT:HAZIRLIK TAHKİKATI DEVAM EDENLER KONUSUNDA PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞINA HERHANGİ BİR BİLGİ İNTİKAL ETMEDİĞİNDEN 

BU SÜTUN YARGILAMASI DEVAM EDENLER SAYISINA KATILARAK AYNI YERDE GÖSTERİLMİŞTİR. 

01.01.2000-31.05.2001 TARİHİ İTİBARİYLE HAKLARINDA 

T.C.K.NUN 245 MADDESİ (EFRADA SUİ MUAMELE) DOLAYISIYLA 

İDARİ İŞLEM YAPILAN PERSONEL 

C.T.M.O. VERİLENLER 

UYARMA CEZASI 

KINAMA CEZASI 

%WLIK KESİMİ CEZASI 

KISA SURELİ 
DURDURMA 

UZUN SURELİ 
DURDURMA 

MESLEKTEN 
ÇIKARILAN 

MEMURİYETTEN 
ÇIKARILAN 

İŞLEM YAPILAN 
TOPLAM PERSONEL 

TEM. PRS 

135 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

137 

DİĞER PRS. 

1255 

l 

3 

16 

95 

17 

2 

0 

1389 

TOPLAM 

1390 

1 

3 

16 

97 

17 

2 

0 

1526 

01.01.2000-31.05.2001 TARİHİ İTİBARİYLE HAKLARINDA 

T.C.K.NUN 243.MADDESİ (İŞKENCE) DOLAYISIYLA 

İDARİ İŞLEM YAPILAN PERSONEL 

C.T.M.O. VERİLENLER 

UYARMA CEZASI 

KINAMA CEZASI 

AYLIK KESİMİ CEZASI 

KISA SURELİ 
DURDURMA 

UZUN SÜRELİ 
DURDURMA 

MESLEKTEN 
ÇIKARILAN 

MEMURİYETTEN 
ÇIKARILAN 

İŞLEM YAPILAN 
TOPLAM PERSONEL 

TEM. PRS 

14 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

14 

DİĞER PRS. 

83 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

83 

TOPLAM 

97 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

97 
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01.01.1995-31.05.2001 TARİHİ İTİBARİYLE HAKLARINDA 

T.C.K.NUN 243.MADDESİ (İŞKENCE) DOLAYISIYLA 

ADLİ İŞLEM YAPILAN PERSONEL 

YARGILAMASI DEVAM 
EDEN 

BERAAT EDEN 

HÜKÜM GİYEN 

MENİ MUHAKEME 
KARARI VERİLEN 

TAKİPSİZLİK KARARI 
VERİLEN 

İŞLEM YAPILAN 
TOPLAM PERSONEL 

TEM. PRS 

96 

85 

25 

16 

76 

298 

DİĞER PRS. 

18 

256 

27 

116 

53 

470 

TOPLAM 

114 

341 

52 

132 

129 

768 

01.01.1935-31.65.2001 TARİHİ İTİBARİYLE HAKLARINDA 

T.C.K.NUN 245.MADDESİ (EFRADA SUİ MUAMELE) DOLAYISIYLA 

ADLİ İŞLEM YAPILAN PERSONEL 

YARGILAMASI DEVAM 
EDEN 

BERAAT EDEN 

HÜKÜM GİYEN 

MENİ MUHAKEME 
KARARI VERİLEN 

TAKİPSİZLİK KARARI 
VERİLEN 

İŞLEM YAPILAN 
TOPLAM PERSONEL 

TEM. PRS 

41 

248 

12 

153 

94 

548 

DİĞER PRS. 

367 

967 

251 

1704 

755 

4044 

TOPLAM 

408 

1215 

263 

1857 

849 

4592 

NOT:HAZIRLIK TAHKİKATI DEVAM EDENLER KONUSUNDA PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞINA HERHANGİ BİR BİLGİ İNTİKAL ETMEDİĞİNDEN 

BU SÜTUN YARGILAMASI DEVAM EDENLER SAYISINA KATILARAK AYNI YERDE COSTERİLMİŞTİR. 

01.01.1995-31.05.2001 TARİHİ İTİBARİYLE HAKLARINDA 

T.CK.NUN 245.MADDESİ (EFRADA SUİ MUAMELE) DOLAYISIYLA 

İDARİ İŞLEM YAPILAN PERSONEL 

C.T.M.O. VERİLENLER 

UYARMA CEZASI 

KINAMA CEZASI 

• VYLIK KESİMİ CEZASI 

KISA SÜRELİ 
DURDURMA 

UZUN SÜRELİ 
DURDURMA 

MESLEKTEN 
ÇIKARILAN 

MEMURİYETTEN 
ÇIKARILAN 

İŞLEM YAPILAN 
TOPLAM PERSONEL 

TEM. PRS 

856 

l 

5 

3 

13 

1 

0 

0 

879 

DİĞER PRS. 

5118 

3 

70 

125 

354 

104 

10 

0 

5784 

TOPUM 

5974 

4 

75 

128 

367 

105 

10 

0 

6663 

01.01.1995-31.05.2001 TARlHİ İTİBARİYLE HAKLARINDA 

T.C.K.NUN 243.MADDESİ (İŞKENCE) DOLAYISIYLA 

İDARİ İŞLEM YAPILAN PERSONEL 

C.T.M.O. VERİLENLER 

UYARMA CEZASI 

KINAMA CEZASI 

AYLIK KESİMİ CEZASI 

KISA SÜRELİ 
DURDURMA 

UZUN SÜRELİ 
DURDURMA 

MESLEKTEN 
ÇIKARILAN 

MEMURİYETTEN 
ÇIKARILAN 

İŞLEM YAPILAN 
TOPLAM PERSONEL 

TEM. PRS 

243 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

244 

DİĞER PRS. 

372 

0 

3 

1 

3 

4 

0 

0 

383 

TOPLAM 

615 

1 

3 

1 

3 

4 

0 

0 

627 
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47.- Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, doğu Karadeniz Projesine ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Devlet Bahçeli'nin cevabı (7/4454) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularıma Başbakan Sayın Bülent Ecevit'in yazılı olarak cevap vermesi 
için gereğim arz ederim. 

Saygılarımla. 31.05.2001. / 1/1 IX t ==~~~? ' 

J Prof. Dr. Mehmet Bekaroğlu / 

Rize Milletvekili "~ 

Doğu Karadeniz Projesi (DAKOP), Doğu Karadeniz Bölgesinde yaşayan halkımızın, 
yeni iş olanaklanna kavuşmasına, bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel yönden gelişip, 
canlanmasına ortam hazırlayacağı için bölge halkı tarafından önemsenip, desteklenmektedir. 

Aradan üç yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen gözle görülür herhangi bir gelişmenin 
olmaması, büyük sıkıntılar içerisinde olan bölge halkını ümitsizliğe sevk etmiştir. Bölgenin 
tek geçim kaynağı olan tanm üretiminde büyük sorunlar yaşanması ve fındık ve çay gibi tanm 
ürünlerinin bölge halkının geçimini sağlamaya yeterli olmaması Doğu Karadeniz Projesinin 
önemini arttırmıştır. 

Bu nedenle; 

1- Şu an bu proje hangi aşamadadır? Proje planlandığı gibi yürümekte midir? 
Yürümekte ise niçin bölgeye yansıyan herhangi bir oluşum söz konusu değildir? 
Eğer proje planlandığı gibi yürümüyorsa niçin ve hangi sebeple yürümemektedir? 

2- Bu proje için bu güne kadar ne kadar harcama yapılmıştır? Proje çerçevesinde 
hangi illerde hangi çalışmalar yapılmıştır? 
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T.C. 
DEVLET BAKANI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

SAYI : B.02.0.001/ (&25T -£?/-£/2001 
KONU: 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 12.06.2001gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02.-7/4454-10810-25270 sayılı 
yazınız. 

Rize Milletvekili Mehmet BEKAROGLU'nun, Sayın Başbakanımıza 
tevcih ettiği ve tarafımdan cevaplandınlması tensip edilen 7/4454-10810 esas 
no'lu yazılı soru önergesine verilen cevap ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Devlet BAHÇELİ 
Devlet Bakam ve 

Başbakan Yardımcısı 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI 
MÜSTEŞARLIĞI 

(Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü) 

l:B.02.1.DPT.0.10.02-lff-*lV2.4»2sZ •, 2 6 HAZİRAN 200?' 

Yazılı Soru Önergesi 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sayın Dr. Devlet BAHÇELİ) 

İLGİ: Makamlarının 15.06.2001 tarih ve 1218 sayılı Evrak Akış Fişinde yer 
alan Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü yazısı ve eki 

Rize Milletvekili Prof. Dr. Mehmet BEKAROGLU'nun Sayın 
Başbakanımıza tevcih ettiği 7/4454-10810 esas nolu yazılı soru önergesi ile 
ilgili Açıklama Notu ekte yer almaktadır. 

Bilgilerinize arzederim. 
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Rize Milletvekili Prof. Dr. Mehmet BEKAROĞLU'nun 
7/4454-10810 Esas Nolu Yazılı Soru Önergesi Hakkında 

' Açıklama Notu 

Doğu Karadeniz Bölgesel Gelişme Planı (DOKAP) Devlet Planlama 
Teşkilatı Müsteşarlığımın destek ve koordinasyonunda Japon Uluslararası 
İşbirliği Ajansı (JICA) tarafından, Japon Teknik İşbirliği Programı çerçevesinde 
hibe olarak hazırlanmıştır. 

Bu teknik işbirliği çerçevesinde Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, 
Ordu, Rize ve Trabzon'dan oluşan yedi ilin meydana getirdiği Doğu Karadeniz 
Bölgesi için hedef yılı 2020 olmak üzere, kısa ve uzun dönemli bir Entegre 
Bölgesel Gelişme Planı hazırlanması ve bu plan doğrultusunda öncelikli 
sektörlerin ve mümkün olabilecek yatırım projelerinin belirlenmesi 
öngörülmüştür. 

Plan çalışmalarına Nisan 1999 tarihinde başlanılmış olup, çalışma 
Türkiye'de yürütülen bir seri saha çalışması ve Japonya'da yapılan bazı ilave 
işlerle yürütülmüştür. Plan çalışmaları kapsamında, Doğu Karadeniz 
Bölgesinde yer alan 7 il için; Doğal Yapı Araştırması, Coğrafi Bilgi Sistemi 
(GIS) Çalışması, Devlet İstatistik Enstitüsü ile birlikte Sosyal Yapı Araştırması, 
Karadeniz Teknik Üniversitesi ile birlikte Kentsel Etki Alanları Araştırması ve 
KOSGEB ile birlikte Sanayi Araştırması yapılmıştır. 

DOKAP çalışmaları tamamlanmış olup, 8 ciltten oluşan DOKAP Nihai 
Raporu Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde basılmıştır. DOKAP Ana 
Planında farklı sektörlerle ilgili toplam 10 program paketi ve 52 proje yer 
almaktadır. Bu programlarla, ulaşım ve iletişim altyapısının iyileştirilmesi, su 
kaynaklarının geliştirilmesi ve yönetilmesi, toprak mülkiyeti ve kullanımının 
iyileştirilmesi, mahalli idarelerin güçlendirilmesi ve insan kaynaklarının 
geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 

VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı dönemi DOKAP Ana Planı'nın Birinci 
Dönemini oluşturmakta olup, Ana Plan'ın bu dönem için öngördüğü projelerin 
uygulamaya konulması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede DOKAP kapsamında 
yer alan illerdeki belirli projeler 2001 Yılı Yatırım Programı'na DOKAP rumuzu 
ile alınmıştır. DOKAP'ın önerdiği programlardan ulaştırma altyapısının 
iyileştirilmesi programı kapsamında Karadeniz Sahil Yolunun yapımına bütçe 
imkanları çerçevesinde devam edilmektedir. 
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48.- Konya Milletvekili Teoman Rıza Güneri'nin, Eti Soda A:Ş. hisselerinin Vakıflar Bankasına 
satışına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Keçeciler'in cevabı (7/4455) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın delaletinizle Türkiye Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğü'nden 
sorumlu Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla 
arzederim. 

T. Rıza^GÜR^Rİ 
Konya Milletvekili 

SORULAR: 
Bayındır Holding'in Eti Soda A.Ş.'deki şirket sermayesinin % 36.5'ine tekabül eden 

tüm hisselerinin 14 milyon dolara, 1 yıl içinde geri alınmak kaydı ile Vakıflar Bankası'na 
satışı için 27.11.2000 tarihli yazı ile izin istenildiği, Eti Holding A.Ş.'nin de bu işleme 
muvafakat verdiği; böylelikle Vakıfbank'ın, 1 yıllığına trona madenlerinin sahibi olduğu 
şeklindeki iddialar doğru mudur? Bu iddialar şayet doğru ise; 

1- Devre ilişkin satış sözleşmesinde geçen "1 yıl içinde geri alınmak kaydı ile" 
belirtilen şart, ne mana ifade etmektedir? 

2- Bu hisseler Vakıfbank'tan Bayındır Holding'e 1 yıl sonra tekrar devredilecek 
midir? Devredilecekse şayet, devir durumunda bunun bedeli ve şartları ne şekilde 
olacaktır? 

3- Hisselerin Vakıfbank'a satışıyla gerçekleştirilen bu ortaklığın, Bayındır Holding'in 
Eti Holding A.Ş. ile yaptığı şirket ana sözleşmesi şartlarına uygunluğu araştırılmış mıdır? 

4- Vakıfbank, trona madeninin ne kadar uzmanıdır ki, Eti Soda A.Ş.'nin hisselerini 
kolaylıkla alabilmiştir? 

5- Vakıfbank'ın daha önce bu tür hisse alımı ve ortaklığa girme örnekleri var mıdır 
var ise nelerdir? 

6- Trona ile ilgili 1998'den bu yana fizibilite ve yatırım için harcanan para tutarı 3.5 
milyon dolar civarındadır. Bu miktarda yatırımı gerçekleştirecek bir şirketin % 36.5'lık 
hissesinin, 14 milyon dolar bir bedelle Vakıfbank tarafından alınması ne derece doğru bir 
işlemdir? 

7- Vakıfbank madem bu sektöre girecekti; Eti Holding'in açtığı ihale sırasında hiç 
bedel ödemeden bu tesise ortak olabilirdi (Park ve Bayındır Holding böyle ortak 
olmuştu). Niçin bu yol tercih edilmedi de sonradan % 36.5 hissesi için 14 milyon dolar 
bedel ödeyerek ortak olma yolu seçildi? 

8- Bu tarz bir hisse devriyle, dolaylı olarak Bayındır Holding'e farkjı bir rnejotla kredi 
kullandırılmış olunmuyor mu? Bu işlemle devlet zarara uğratılmış olmuyor mü? * 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAYI :B.02.0.003/£.oo~ f,22J ANKARA 
KONU: 2;3/.&/2001 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 12.06.2001 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4455-
10811/25271 sayılı yazınız. 

İlgide kayıtlı yazınız eki, Konya Milletvekili Teoman Rıza 
GÜNERİ'nin TBMM Başkanlığına tevdi ettiği yazılı soru önergesinde, 
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Genel Müdürlüğü tarafından, Eti Soda 
Üretim Pazarlama Nakliyat A.Ş.'yc iştirak edilmesinin usul ve esasları 
hakkında bilgi istenilmektedir. 

Yapılan inceleme sonucunda, Beypazarı Trona Maden yatağının 
işletmeye açılması, Maden'den üretilecek tüvenan trona cevherini işleyerek 
başta soda külü olmak üzere, yapılacak araştırmalar sonucunda uygun 
bulunacak ürünlerin üretilmesi ve üretilecek ürünlerin yurtiçi ve 
yurtdışında pazarlanması fizibl görülerek, belirtilen faaliyetlerin 
yürütülebilmesi amacıyla kurulan Eti Soda Üretim Pazarlama Nakliyat 
A.Ş.'ye Türkiye Vakıflar Bankasınca iştirak edilmiştir. 

Sözkonusu işlemler tamamen bankacılık uygulamaları ve mevzuata 
uygundur. 

Sorulan diğer hususlar ise, Bankalar Kanunu'nun 22. Maddesinin 8. 
bendi gereğince banka ve müşteri sırrı niteliğindedir. 

Gereği için bilgilerinize arz ederim. 

İLER , 
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49.- Konya Milletvekili Teoman Rıza Güneri'nin, Eti Holding A.Ş.'nin özelleştirme çalışmalarına 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Yılmaz Karakoyunlu'nun cevabı (7/4456) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın delaletinizle özelleştirme İdaresi Başkanlığımdan sorumlu Devlet 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arzederim. 

T.Rız^GÜNİRİ ^ / 
Konya Milletvekili 

SORULAR: 
Eti Holding AŞ.'nin özelleştirilmesi için hazırlık işlemlerinin 6 ay içerisinde tamamlanmasına 

ilişkin özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı, 6 Ocak 2001 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 
Fakat daha sonra yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında Eti Holding'in özelleştirme kapsamından 
çıkarılmasına ilişkin "ilke karan" alınmıştır. Bu çerçevede; 

1- Kurul bünyesinde oluşturulan özelleştirmeye ilişkin hazırlık çalışmaları ne durumdadır? 
Çalışmalarda Eti Holding AŞ.'nin özelleştirilmesiyle ilgili olarak 6 Ocak 2001 tarihli Resmi 
Gazete'de yayımlanan ÖYK kararı mı yoksa daha sonraki Bakanlar Kurulu'nun "ilke kararı" mı 
dikkate alınacaktır? Bu hususla ilgili nihai karar ne zaman açıklanacaktır? 

2- Bakanlar Kurulu'nun aldığı "ilke karan"ndan sonra özelleştirme Yüksek Kurulu'nun Eti 
Holding'e ilişkin özelleştirme politikası ne şekilde olmuştur? 

3- Devlet Bakanı Şükrü Sina Gürelin bu ilke kararını hatırlatması karşısında Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığı'ndan sorumlu Devlet Bakanı Yüksel Yalova'nın "4046 sayılı Kanun'un 3 üncü 
maddesi gereğince Eti Holding'in özelleştirme kapsamından çıkarılması ancak ÖYK kararı ile 
mümkündür" şeklinde verdiği cevap, basında (Milliyet, 29 Nisan 2001) yer almıştır. Bu 
doğrultuda Eti Holding'in özelleştirme kapsamından çıkarılması maksadıyla bir ÖYK kararı 
alınması çalışması var mıdır? 

4- 6 Ocak 2001 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ve Eti IHolding A..Ş.'nin özelleştirme 
kapsamına alınarak hazırlık işlemine tabi tutulmasına ilişkin özelleştirme Yüksek Kurulu 
Kararı'nda; hazırlık işlemlerinin ilgili Devlet Bakanlığı ve Eti Holding A.Ş. tarafından Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığı ile işbirliği içerisinde yürütülmesi belirtiliyordu. Bu çalışmalarda ilgili Devlet 
Bakanlığı ile Eti Holding AŞ.'nin görüşleri ve destekleri alınmış mıdır? Şayet yeterli destek 
alınmamışsa; stratejik önemini göz önüne aldığımızda, yapılabilecek bir özelleştirme ne derece 
sıhhatli olabilecektir? 

5- Eti Holding'e bağlı olan ve özelleştirilmesi kapsamına alınan Eti Bakır, Eti Krom, Eti 
Elektrometalurji ve Eti Gümüş'ün özelleştirme çalışmaları hangi aşamadadır? Bu kuruluşların, 
özelleştirme kapsamına alınmadan önceki üretim ve ihracat miktarları ile sonraki üretim ve 
ihracat miktarları nedir? 
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T.C. 
D E V L E T B A K A N L I Ğ I 

SAYI :B.02.0.006/Of-/592. 4 / 7 /2001 
KONU :7/4456 esas no'lu 

soru önergesine cevap 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 12.06.2001 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4456-10812/25272 sayılı yazınız. 

ilgi yazınızda belirtilen Konya Milletvekili T. Rıza GÜNERİ'nin vermiş olduğu 
7/4456-10812 esas no'lu soru önergesinin cevapları aşağıda belirtilmiştir. 

Bilindiği üzere, 6 Ocak 2001 tarihli ve 24279 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 
20.12.2000 tarihli ve 2000/92 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı ile Eti Holding 
A.Ş.'nin özelleştirme kapsamına alınarak hazırlık işlemine tabi tutulmasına, hazırlık 
işlemlerinin ilgili Devlet Bakanlığı ve Eti Holding A.Ş. tarafından özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı ile işbirliği içerisinde yürütülmesine, hazırlık işlemlerinin 6 ay içerisinde 
tamamlanmasına karar verilmiştir. 

Eti Holding A.Ş.'nin özelleştirme kapsamından çıkarılmasına ilişkin Bakanlar 
Kurulu'nca alındığı belirtilen bir ilke kararı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na 
ulaşmamıştır. 

Bakanlar Kurulu'nun aldığı "İlke Kararı" özelleştirme idaresi Başkanlığı'na 
ulaşmamış olup Eti Holding A.Ş.'nin özelleştirme kapsamından çıkarılması, 4046 sayılı 
Kanun gereğince ancak Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı ile mümkündür. 

Yukarıda da ifade edildiği üzere, 20.12.2000 tarihli ve 2000/92 sayılı Özelleştirme 
Yüksek Kurulu (ÖYK) Kararı ile Eti Holding A.Ş.'nin özelleştirme kapsamına alınarak 
hazırlık işlemine tabi tutulması, hazırlık işlemlerinin ilgili Devlet Bakanlığı ve Eti Holding 
A.Ş. tarafından Özelleştirme idaresi Başkanlığı ile işbirliği içerisinde yürütülmesi, hazırlık 
işlemlerinin 6 ay içerisinde tamamlanması hüküm altına alınmıştır. 

Hazırlık işlemlerine ilişkin süre 20 Haziran 2001 tarihinde sona ermiştir. 

Ancak Türkiye Petrol Kimya Lastik işçileri Sendikası tarafından, Ankara 10'uncu 
İdare Mahkemesi'nin 2001/168 esasında özelleştirme idaresi Başkanlığı aleyhine 
Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 20.12.2000 tarihli ve 2000/92 sayılı Eti Holding AŞ.'nin 
özelleştirme kapsamına alınarak hazırlık işlemine tabi tutulmasına dair kararının iptali 
talebi ile açılan davada, anılan Mahkemece verilen 26.04.2001 tarihli yürütmenin 
durdurulmasına dair Kararın özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na tebliğ tarihi olan 
04.06.2001 tarihini takip eden günden itibaren otuz günlük süre içinde (04.07.2001 
tarihine kadar) dava konusu işlemden önceki hukuki ve fiili durumun tesisi gerekmektedir. 

Bu itibarla, Eti Holding AŞ.'nin özelleştirme kapsamından çıkarılarak eski 
statüsüne iade edilmesine ilişkin olarak özelleştirme idaresi Başkanlığı tarafından 
hazırlanan Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı, istihsal aşamasındadır. 
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Söz konusu özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı; Devlet Bakanı Sn. Şükrü Sina 
GÜREL'in ilke kararını hatırlatması üzerine değil, Ankara 10'uncu idare Mahkemesi'nin 
yürütmenin durdurulmasına dair kararına istinaden istihsal edilecektir. 

20.12.2000 tarihli ve 2000/92 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) Kararı'na 
istinaden, bugüne kadar Eti Holding A.Ş. tarafından özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na 
özelleştirmeye hazırlık işlemlerine esas olacak herhangi bir bilgi veya belge intikal 
ettirilmemiştir, özelleştirme İdaresi Başkanlığı tüm çabalarına rağmen, Eti Holding 
A.Ş.'nin özelleştirme çalışmalarına yönelik hazırlık işlemleri ile ilgili olarak ne bu kuruluşla 
ilgili Devlet Bakanlığı, ne de Eti Holding AŞ.'den hiçbir destek alamamıştır. 

Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 28.07.2000 tarih ve 2000/63 sayılı Kararı ile Eti 
Bakır A.Ş. (Şirket) özelleştirme kapsam ve programına alınmış olup, Şirket hisselerinin 
özelleştirme idaresi Başkanlığına devrine ilişkin olarak 11.08.2000 tarihinde 
özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Eti Holding A.Ş. (Holding) ve Şirket arasında "Hisse 
Devir Protokolü" imzalanmıştır. Şirketin Ana Sözleşmesi 19.10.2000 tarihinde 4046 sayılı 
Kanun'un 4/f maddesi çerçevesinde yeniden düzenlenerek anılan kanuna uygun hale 
getirilmiştir. 

Şirketin 10 trilyon TL olan esas sermayesi özelleştirme idaresi Başkanlığın'ca 10 
trilyon TL artırılarak 20 trilyon TL'ye çıkarılmıştır. Söz konusu artış 08.11.2000 tarihinde 
gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul toplantısında onaylanmış olup, söz konusu 
artışa mahsuben bugüne kadar 2.397 Milyar TL şirkete kaynak olarak aktarılmıştır. 

Şirketin halihazırda madencilik faaliyetlerini yürütmekte olduğu ve hukuken 
Holdinge ait olan İR.4087 ve ÖİR.7805 nolu sahalara ilişkin ruhsatların Holding 
tarafından Şirkete devrinin temini hususunda Holdingin sermaye sahibi konumunda 
bulunan Hazine Müsteşarlığı KİT Genel Müdürlüğü nezrinde girişimlerde bulunulmuştur. 
2000/63 sayılı ÖYK Kararı doğrultusunda Şirketin KBİ A.Ş. ile birlikte özelleştirilmesine 
karar verilmesi nedeniyle Rekabet Kurumu'nun istişari görüşünün sorulmasını müteakip 
ön bildirimde bulunulmuş ölüp, konuya ilişkin cevap beklenmektedir. 

Şirketin özelleştirme kapsam ve programına alınmadan önceki üretim ve satış 
durumu incelendiğinde; yıllık bazda genel değerler olarak 43.000 ton civarında konsantre 
bakır üretilmiş, 42.000 ton civarında konsantre bakır satışı gerçekleştirilmiş ve bu 
miktarın yaklaşık 20.000 tonluk kısmı da yurt dışına ihraç edilmiş olup ortalama olarak 
160.000 ton civarında konsantre pirit üretiminde bulunulmuş ve yaklaşık 140.000 ton pirit 
konsantresi satışı gerçekleştirilmiştir. 

Diğer yandan, Şirketin özelleştirme kapsam ve programına alınmasından itibaren 
11 aylık bir sürenin geçmesi nedeniyle halihazırda yıllık bazda veriler bulunmamakla 
birlikte 31.05.2001 tarihine kadar olan 6 aylık döneme ait veriler ile geçmiş yılların ilgili 
dönemlerine ilişkin veriler karşılaştırıldığında üretim ve ihracat durumunda bir artış eğilimi 
gözlenmiştir. 

Eti Krom A.Ş., Eti Elektrometalurii A.Ş. ve Eti Gümüş A.Ş. özelleştirme Yüksek 
Kurulu (ÖYK)'nun 10.10.2000 tarihli ve 2000/76 sayılı kararıyla özelleştirme kapsam ve 
programına alınmış olup özelleştirme hazırlık çalışmaları devam etmektedir. 

Söz konusu şirketlerin özelleştirme kapsam ve programına alınmadan önceki 
iretim ve ihracat rakamları ile sonraki üretim ve ihracat rakamları Ek 1'de sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. /\JU[J^^>^^^/^) 
Dh Yılmaz KARAKOYUNLU 
/ Devlet Bakanı 
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EK-1 

Eti Krom A.Ş., Eti Elektrometaiurji A.Ş., Eti Gümüş A.Ş.'nin Üretim 
ve İhracat Rakamları 

Eti Krom A.Ş. 

Yüksek Karbonlu Ferrokrom: 
Dönem 
01.01.2000-10.10.2000 
10.10.2000-31.05.2001 

Üretim (ton) 
66.165 
57.085 

ihracat (ton) 
30.900 
-

Eti Elektrometaiurji A.Ş. 

Silikoferrokrom: 
Dönem 
01.01.2000-10.10.2000 
10.10.2000-31.05.2001 

Düşük Karbonlu Ferrokrom: 
Dönem 
01.01.2000-10.10.2000 
10.10.2000-31.05.2001 

Karpit: 
Dönem 
01.01.2000-10.10.2000 
10.10.2000-31.05.2001 

Ferrosilisyum: 
Dönem 
01.01.2000-10.10.2000 
10.10.2000-31.05.2001 

Söderberg: 
Dönem 
01.01.2000-10.10.2000 
10.10.2000-3105.2001 

Üretim (ton) 
5.379 
4.086 

Üretim (ton) 
8.488 
6.412 

Üretim (ton) 
7.523 
21.814 

Üretim (ton) 
-
-

Üretim (ton) 
3.255 
3.920 

ihracat (ton) 
-
-

ihracat (ton) 
6.027 
460 

ihracat (ton) 
2.803 
4.994 

İhracat (ton) 
-
-

İhracat (ton) 
-

1 

Eti Gümüş A.Ş. 

Gümüş: 
Dönem 
01.01.2000-10.10.2000 
10.10.2000-21.06.2001 

Üretim (kg) 
50.226 
64.125 

ihracat(kg) 
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50.- Afyon Milletvekili İsmet Attila'nın, Ziraat Bankası şubelerinin hangi kriterlere göre 
kapatıldığına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Kemal Derviş'in cevabı (7/4460) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Saym Bülent Ecevit tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 05.06.2001 

ismet ATTİLA 
Afyon Milletvekili 

Ülke genelinde T.C. Ziraat Bankası Şubelerinin bazılarının kapatıldığı 
görülmektedir. Şubelerin kapatılmasında nelerin gözöriüne alındığı, kriterlerin ne 
olduğu da anlaşılamamaktadır. 

Şubelerin kapatıldığı beldelerde, gerek kasaba ve yöre halkından maaş alanları, 
mevduat sahiplerini, zirai ve hayvancılık kredisi alan mudileri ve gerekse yurt içinde 
banka ile ilgili işlemleri olan vatandaşlarımızı mağdur ettiği gibi yurt dışında kazandığı 
dövizleri Ülkemize gönderen vatandaşlarımızı da mağdur etmektedir. 

Özellikle Belediye Başkanlığının Doğru Yol Partisi'ne mensup olduğu beldelerde 
Ziraat Bankası Şubelerinin kapatıldığı tespit edilmiştir. 

SORULAR: 

1- Ziraat Bankası Şubeleri hangi kriterlere göre kapatılmaktadır? 
2- Doğru Yol Partisi'ne mensup belediyelerin bulunduğu^ beldelerde kapatılan 

Şubeler bir tesadüf müdür? 
3- Şube kapatılmaları bilginiz dahilinde mi yapılmaktadır? 
4- Bilginiz dahilinde ise; bu uygulama fojk&nda- rie. (/j'şû'/jd'ydrfcJ/M?- i 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAYI: B.02.0.019/ / £ - /S2 ^ Ââ..l.P..İ.I2001 

KONU: 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın 12.06.2001 tarihli ve KAN.KAR. 
MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4460-10817/25286 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 15.06.2001 tarihli ve B.02.0.KKG.0.12/106-527-14/2896 sayılı 
yazısı. 

c) 22.06.2001 tarihli ve B.02.2.TZB.0.13.00-35/GENEL: 106096, ÖZEL: 167 
sayılı yazı. 

Afyon Milletvekili İsmet ATTİLA'nın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ve 
Sayın Başbakanımızca da kendileri adına koordinatörlüğümde cevap verilmesi tensip 
olunan 7/4460-10817 sayılı yazılı soru önergesi konusunda Bakanlığım ilgili kuruluşu 
T.C.Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'nden alınan ilgi (c) yazının sureti ilişikte 
gönderilmiştir. 

Bilgilerine arz ederim. 

(07^ 
Dr. Kemal DERVİŞ 

Devlet Bakanı 
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T. C. 
Z I R A A T B A N K A S I A.Ş. 

G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü 
SERMAYE: 1.500.000.000.000.000 TÜRK LÎRASI 

GENEL: 106096 Ankara,22/06/2001 
SAYI: B.02.2.TZB.0.13.00-35 
KONU: Kapatılan Şubelerimiz hakkında ÖZEL:l67 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI'NA 

(Sayın Dr.Kemal DERVİŞ) 

İLGİ : 15.06.2001 tarih B.02.0.019 (16) 1423 sayılı yazınız. 

İlgide kayıtlı yazınızla Genel Müdürlüğümüze intikal ettirilen 
T.C. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü'nün 15.06.2001 
tarih 14/2896 sayılı yazıları ekinde yer alan, Afyon Milletvekili 
Sayın İsmet ATİLLA'nın, Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği, kapatılan 
Bankamız Şubelerine ait yazılı soru önergesiyle ilgili Genel 
Müdürlüğümüz açıklamaları aşağıda belirtilmiştir. 

1-Kapatılacak Şubelerimizin tespitinde; 
-Şubenin bulunduğu yerin mülki idare durumu (il, ilçe, belde), 
-Şubenin bulunduğu yerin nüfusu, 
-Şubenin bulunduğu yerin ekonomik potansiyeli, 
-Şubenin işlem hacmi (kaynak yaratma ve kaynak kullandırma 

potansiyeli ile müşteri sayısı, ödeme yapılan maaş, SSK, Emekli 
Sandığı v.b. gibi toplu ödeme miktarı ve kişi sayısı, işlem adedi, 
aktif büyüklüğü, anlaşmalı kuruluş bulunup bulunmadığı v.b. gibi) 

-Diğer bankacılık hizmetleri ile bu hizmetlerden elde ettiği 
gelir durumu, 

-Şubenin yıllar itibariyle kar/zarar durumu, 
-Şubenin yıllar itibariyle performans sıralaması durumu, 
-Şubenin bulunduğu yerde başka Bankamız Şubesi bulunup 

bulunmadığı, var ise diğer şubelerin durumu ile bu şubelere 
uzaklığı, 

-Şubenin bulunduğu yerde başka Bankamız şubesi yok ise en 
yakın yerdeki Şubemize uzaklığı, 

-Şubenin olduğu yerde diğer banka şubelerinin olup olmadığı, 
-Şubenin hizmet binasının durumu (kiralık, banka malı), 
-Şubenin bulunduğu yerde meydana gelen ekonomik ve sosyal 

değişiklikler, 
Dikkate alınmaktadır. 

-309-



T.B.M.M. B:129 17. 9 .2001 0:1 

2-Bankamızca kapatılacak Şubelerin tesbitinde 1. maddede 
arzedilen objektif kriterler dikkate alınmakta, bulunduğu yerin 
Belediye Başkanlarının parti mensubiyetine bakılmamaktadır. Zira, 
kapatılan 44 şubemizin bulunduğu Beldelerin Belediye Başkanlarının 
parti mensubiyetlerine bakıldığında; ANAP 15, DYP 13, MHP 4, DSP 4, 
PP 3, CHP 3 ve Bağımsız aday 2'dir. 

Bilgilerinize arz ederiz. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
Z İ R A A T B A N K A S I A . Ş . 

H.Selçuk ARSEVEN 
Genel Müdür Yardımcısı 

Dr. Niyazi ERDOĞAN 
Genel Müdür 

Yönetim Kurulu Üyesi 
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51.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Batuk'un; 

Ziraat Bankasının denetlenmesi için açılan denetim ilıalesine, 

- Hatay Milletvekili Mustafa Geçer'in; 

Çıkarılmak istenilen tütün yasası ile ilgili çalışmalara, 

İlişkin sorulan ve Devlet Bakanı Kemal Derviş'in cevabı (7/4461,4467) 

Mehmet BATUK 
Kocaeli Milletvekili *— 

/ 

4389 Sayılı Bankalar Kanunu'nun 13. Maddesi gereğince bankalar, yıllık 
hesap ve işlemlerini bağımsız denetim kuruluşlarına denetletmek ve sonuçlarını 
kamuoyuna arz etmekle yükümlüdürler. 

T.C. Ziraat Bankası yıllık olağan bağımsız denetimini yıllardır serbest piyasa 
şartlarına uygun bir maliyetle yaptırmakta idi. Ancak 2000 ve 2001 yıllarına ilişkin 
denetimi, uluslararası bir kuruluşa yaptırması istenildiğinden, Banka yönetimi, bu 
dönemle ilgili denetim ihalesini yabancı ortaklı şirketlerle sınırlı olacak şekilde 31 
Mayıs 2000 tarihinde yapıldığı belirtilmektedir. 

Bu konuyla ilgili sorularım aşağıdadır. 

1- Yapılan bu ihalede bağımsız denetim kuruluşlarının yabancı- ortaklı 
şirketlerle sınırlandırılmasının amacı nedir? 

2- İhaleye kaç firma katılmıştır? İhaleye katılan firmaların teklifi ne olmuştur? 
İşi alan firmanın teklifi ile diğer firma teklifleri arasındaki farklar ne kadardır? Bu 
firmanın tercih edilmesinin sebebi nedir? 

3- İhaleye katılan firmalardan Saygın denetim ve ortağı HLB, 30 milyar TL'ye 
işi yapmayı taahhüt ederken, işin DRT denetim firmasına 410 bin dolara verildiği 
iddiası basına yansımış ve kamuoyunda tereddütlere ve tepkilere neden olmuştur. Bu 
iddia doğru mudur? 

4- Doğru ise bu işlemin yasal dayanağı var mıdır? Milletin malı olan Ziraat 
Bankası'na bu kadar büyük zarar getiren uygulamanın sorumluları hakkında^ ne gibi 
işlem yapılmıştır? 

5- Kamu Bankalan'nın birleştirilmesi ile ilgili İMF'e verilen taahhüt 
doğrultusunda Ziraat Bankası'nın pek çok şubesinin kapatılmasının, halkın özellikle 
de çiftçilerin mağduriyetlerine sebebiyet verilmesinin, söz konusu bankada çalışan 
personelin azaltılacağı haberleri banka çalışanlarını büyük bir endjşŞyjâ <se#ketmiştir. 
Azaltılan bu personel hangi kurumlarda, nasıl değerlendirilecektir? Bu personel içinde 
işten atılacak olanlar var mıdır? Sayıları ne kadar olacaktır? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Kemal DERVİŞ tarafından 
yazılı olarak .cevaplandırılmasını delaletlerinize arz ederim. 

Mustâfa GEÇER 
Hatay Milletvekili 

120 yıllık geçmişe dayanan üretimi, 600 bin üreticisi, 40 bine yaklaşan 
işçisi, 170 bin dağıtıcı, 250 bin bayii, 400 milyon dolarlık ihracatı ve toplam 
vergiler içerisinde % 5'lik payı olan tütün, ülkemiz ekonomisi ve tarımında 
önemli bir yere sahiptir. 

57. Hükümet'in uyguladığı politikalar (bölgelerdeki üretime göre 
kotaların belirlenmemesi, üretimde kalitenin arttırılması hususunda üreticinin 
desteklenmemesi, üretim teşvik primlerinin zamanında ödenmemesi ve 
uluslararası alanda rekabet gücünün arttırılmasına yönelik düzenlemelerin 
yapılmaması v.s.), tütün üreticilerini bir çıkmaza doğru sürüklemektedir. 

Bunun yanında tütün üreticilerinin, ziraat ve ticaret odalarının ve DPT 
Uzmanlarının görüşleri alınmadan IMF ve Dünya Bankası'nın borç karşılığı 
istekleri doğrultusunda çıkartılmasını istedikleri yeni Tütün Yasası bir çok 
ekonomik ve sosyal sorunları da beraberinde getirecektir. 

Sorular: 

S.l. Tütün üreticilerinin, ziraat odalarının ve kamuoyunun büyük 
tepkilerine rağmen alelacele çıkartılmak istenen ve ilgili bakanın istifasına yol 
açan yeni Tütün Yasası'nın arkasında yatan gerçekler nelerdir? 
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5.2. Çıkartılmak istenen Tütün Yasası'na "sigara ithalatının ve satışının 
serbest bırakılması" maddesinin ısrarla yer ajması için bir Amerikan firmasının 
(BAT) yoğun kulis faaliyetinde bulunduğu doğru mudur? 

5.3. Adı geçen firmanın ülkemizde bir holdingle işbirliği yaparak Ege 
Bölgesi'nde arazi satın alarak, bu arazi üzerinde fabrika kurma faaliyetini devam 
ettiği, şu ana kadar 1 milyar dolar yatırım yaparak tekelin özelleşmesi 
durumunda bu piyasayı ele geçireceği, onun için de yeni Tütün Yasası'nın 
çıkması için kulis faaliyetlerini hız verdiği iddiaları doğru mudur? 

5.4. Bu iddialar doğru ise, bu girişim yeni bir tekelleşmeye yol açmaz 
mı? 

5.5. Çıkarılması düşünülen yeni Tütün Yasası'nda bir tarım ülkesi olan 
yurdumuzdaki 600 bin Tütün Üreticisinin sorunlarını giderici, yörelerdeki farklı 
fiyat istikrarını sağlayıcı, üretime göre kotaların yeniden belirlenmesi, tütünde 
uluslararası rekabetin arttırılması için ürün kalitesinin yükseltilmesi için 
üreticinin desteklenmesi, ihracatın teşvik edilmesi ile ilgili düzenlemeler 
yapılamaz mı? 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 

SAYI:B.02.0.1.HM.KÎT.03.02.52321 13.07.01* 5 8 4 8 9 
KONU: 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

İLGÎ: 12.06.2001 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Or.O.GNS.0.10.00.02-10909 
sayılı yazınız. 

İlgi yazıları ekinde yeralan soru önergelerinden Bakanlığımı ilgilendirenler 
hakkında hazırlanan bilgi notu ekte sunulmaktadır. 

Bilgileri ile gereğini arz ederim. 
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Sn. Mehmet Batuk'un 7/4461 sayılı soru önergesine ilişkin Not: 

Sorular: 

1- Yapılan bu ihalede bağımsız denetim kuruluşlarının yabancı ortaklı şirketlerle 
sınırlandınlmasınm amacı nedir? 

2- İhaleye kaç firma katılmıştır? İhaleye katılan firmaların teklifi ne olmuştur? İşi 
alan firmanın teklifi ile diğer firmaların teklifleri arasındaki farklar ne kadardır? 
Bu firmanın tercih edilmesinin sebebi nedir? 

3- İhaleye katılan firmalardan Saygm Denetim ve ortağı HLB, 30 milyar TL'ye işi 
yapmayı taahhüt ederken, işin DRT denetim firmasına 410 bin dolara verildiği 
iddiası basına yansımış ve kamuoyunda tereddütlere ve tepkilere neden olmuştur. 
Bu iddia doğru mudur? , 

4- Doğru ise, bu işlemin yasal dayanağı var mıdır? Milletin malı olan Ziraat 
Bankasına bu kadar büyük zarar getiren uygulamanın sorumluları hakkında ne 
gibi işlem yapılmıştır? 

5- Kamu Bankalarının birleştirilmesi ile ilgili IMF'e verilen taahhüt doğrultusunda 
Ziraat Bankasının pek çok şubesinin kapatılmasının, halkın özellikle de çiftçilerin 
mağduriyetlerine sebebiyet verilmesinin, sözkonusu bankada çalışan personelin 
azaltılacağı haberleri banka çalışanlarını büyük bir endişeye sevketmiştir. 
Azaltılan bu personel, hangi kurumlarda, nasıl değerlendirilecektir? Bu personel 
içinde işten atılacak olanlar var mıdır? Sayıları ne kadar olacaktır? 

Yanıtlar: 

1,2,3 ve 4: Sözkonusu ihaleye 3 firma katılmıştır. Saygm denetim ve ortağı HLB, 77 
milyar TL'sma işi yapmayı taahhüt etmiş olmasına rağmen, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 
Muhasebe Daire Başkanlığı, Dış İlişkiler Daire Başkanlığı ve Araştırma ve Geliştirme 
Daire Başkanlığınca müştereken düzenlenen teknik değerlendirme sonucunda 
adıgeçen denetim şirketinin teknik şartnamenin 7 nci maddesinde yeralan " Ziraat 
Bankasına denetim hizmeti verecek bağımsız denetim kuruluşunun dünya çapında bir 
denetim ve danışmanlık kuruluşu ile ortaklık içinde bulunması ve ülkemizde faaliyette 
bulunan büyük çaplı ve uluslararası bankalardan birinde son 5 yıl içinde denetim 
yapması ve bu hususu belgelemesi" şartını taşımadığı tespit edilmiş ve bu ned^.1-.-''•; 
firma değerlendirme dışı bırakılmıştır. 

Sonuç olarak, ihale konusu denetim işlemlerinin teknik açıdan uygun görülen 
diğer iki firmadan fiyat açısmdan en uygun teklifi veren DRT Denetim Revizyon 
Tasdik Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'ne yaptırılmasına karar verilmiştir. Bu nedenle 
bu iddia doğru değildir. 

5: Bilindiği üzere "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun" 20.06.2001 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul 
edilmiştir. Anılan Kanun'un 1 inci maddesinde " ...Yeniden yapılandırma sürecinde 
bankaların yönetim kurulunca istihdam fazlası olarak tespit edilen banka personeli, 
24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesine (süreler hariç) göre, diğer 
kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilir." hükmü yeralmaktadır. 

Bu hüküm uyarınca kamu bankalarında çalışan personelin işten atılması 
sözkonusu değildir. 
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Sayın Mustafa Gcçcr'in 7/4467 sayılı som önergesine ilişkin not: 

Malumlan olduğu üzere, Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri 
Genel Müdürlüğünün Yemden Yapılandınlması ile Tütün ve Tütün Mamullerinin 
Üretimine, İç ve Dış Alım ve Satımına, 4046 Sayılı Kanunda ve 233 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasansınm 
yasalaşması, hükümetimizce yürütülmekte olan yapısal reformlanndan biri olan tanm 
reformunun en önemli aşamalanndan biri olarak değerlendirilmektedir. Kanun 
Tasansınm, 20.6.2001 tarihi itibariyle yasalaşmasıyla birlikte sektör yeniden 
yapılandınlacaktır. 

Bilindiği üzere, ihracat ve ithalat Dış Ticaret Müsteşarlığı 'nm yetki ve 
sorumluluğunda olan konulardır. Dış Ticaret Müsteşarlığı; tütün ve tütün 
mamullerinin ithalatı ve ithal edilen tütün mamullerinin fiyatlanmn belirlenmesi ve 
yurtiçinde pazarlanmasına ilişkin hükümleri belirlemiştir. Kanunun 6 ncı maddesinde 
yeraldığı üzere, sigara ithalatının ve satışının serbest bırakılması sözkonusu değildir. 

Malumlan olduğu üzere, hükümetimiz tarafından mevcut tarım politikalannın 
değiştirilerek tanmda ülke çapında "Doğrudan Gelir Desteği Sisteminin (DGD) 
uygulamaya konulması karanna varılmıştır. 

Bunun yanında, reformun gerçekleştirilmesi için Dünya Bankasından 600 
Milyon ABD Dolan tutannda bir proje kredisi sağlanacaktır. Aynca, 2001 yılı 
bütçesine Doğrudan gelir desteği ödemelerinin birinci dilim ödemeleri için 500 
Trilyon TL tutannda ödenek tahsis edilmiştir. 

Aynca, tütün üreticisi, hem doğrudan gelir desteğinden faydalanacak hem de 
alternatif ürün projesiyle arz açığı olan ürünlere yönlendirilecektir. Böylece, üretici 
mağdur edilmeyecektir. 

Bilindiği üzere, destekleme alımlan için görev zararı doğmaktadır ve bu 
meblağ 2000 yılı sonu itibariyle 1.5 Katrilyon TL'na ulaşmıştır. Tütün stoklan ise 500 
tonun üzerinde olup, sözkonusu stok miktan ülkenin altı yıllık iç tüketim ihtiyacım 
karşılayacak düzeydedir. Hem görev zaran yükü hemde stoklar sürdürülemez 
boyutlara ulaşmıştır. 

Uygulanmakta olan yapısal reformlar kapsamında, 2002 yılından itibaren 
destekleme alımlarına son verilmesi ve doğrudan gelir desteğine geçilmesi nedeniyle 
üretim alanlarına ve miktanna müdahale edilmemesi gerekmektedir. Bu kanunla, 
üretim kotası belirlenmeyecek, 2002 yılından sonra destekleme alım fiyatı 
açıldanmayacaktır. Tütün alım ve satımı sözleşme ve açık artırma sistemiyle 
yapılacaktır. Böylece arz-talep dengesinde üretim yapılması sağlanmış olacaktır. 
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52.- Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, Sinop'un 2000-2001 yıllan vergi rekortmenlerine 
ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Sümer Oral'ın cevabı (7/4462) «-

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Maliye Bakanı Sayın Sümer ORAL tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kadir BOZKURT / 
^ Sinop Milletve' "" 

> , -A< 

Sinop İli ve İlçeleri ayrı ayn olarak 2000-2001. yıllan vergi 
rekortmenleri kimlerdir? 

Ülkemizin büyük sıkıntılardan geçtiği şu günlerde vergi ödeme 
sıralamasında üst sıralarda yer alan bu vatandaşlarımızı teşvik 
açısından ödüllendirmeyi düşünür müsünüz? 

T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

Gelirler Genel Müdürlüğü 

SAYI : B.07.O.GEL.O.02/0211-152 
KONU ^•&°i 8 2 / 8 m - 1 5 2 JttKüfMrtM 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İLGİ: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 12.06.2001 tarih ve 

A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4462-10827/25297 sayılı yazısı. 
Tarafımdan cevaplandırılmak üzere Sinop Milletvekili Sayın Kadir BOZKURT 

tarafından, 1lgi yazı eki 7/4462-10827 sayılı yazılı soru önergesinde belirtilen 
hususlarla ilgili Bakanlığımız cevabı aşağıda açıklanmıştır. 

1999 ve 2000 yılları vergilendirme dönemlerine ait Sinop 111 ve 
İlçelerinin Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinden, en çok vergi ödeyenler 
sıralamasında ilk üçe girenlere ait listeler ilişiktedir. 

Ancak, 2001 yılı vergilendirme dönemine ilişkin gelir ve kurumlar vergisi 
beyannameleri, 2002 yılında verileceğinden 2001 yılına ilişkin en çok vergi 
ödeyenler 11e ilgili bilgi verilmesi bu aşamada mümkün bulunmamaktadır. 

Diğer taraftan, Bakanlığımızca en çok vergi ödeyenlerin, ayrıca 
ödüllendirilmelerine yönelik bir çalışma bulunmamaktadır. 

Bilgi edinilmesini arz ederim. 

Sümer ORAL , Jf 
Maliye Bakanı \S\ 
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1999 TAKVİM YILI VERGİLENDİRME DÖNEMİ GELİR VERGİSİ VERGİ REKORTMENLERİ 

M Ü K E L L E F İ N 
İL / İLCE SIRA NO VERGİ NUMARASI ADI SOYADI FAALİYET KONUSU 

Sinop/Merkez 234 003 3934 
029 000 0274 
195 002 8597 

Semih ÇELEBİ 
Cevat AKKAYA 
Erdal BÜZRÜÇ 

Petrol Ofisi Bayii 
özel Eğitim 
Noter 

Sinop/Ayancık 736 005 8128 
994 002 7344 
942 004 1404 

Mehmet SADIKOĞLU 
Nezahat YÜKSEL 
Şenay YAVUZ 

Akaryakıt Bayii 
Eczacı 
Eczacı 

Sinop/Boyabat 310 006 9960 
678 001 7199 
254 003 5995 

Ahmet İhsan DOYUM 
M.Samim ÖZDEMİR 
İbrahim ÇİFTÇİ 

Eczacı 
Eczacı 
Petrol Ofisi Bayii 

Sinop/Dikmen 993 003 3152 
481 004 3325 
115 014 0330 

A.Hamit YÜKSEL 
Cengiz İSTANBULLU 
Süleyman AYDIN 

Eczacı 
Min.i.Bakkal 
Lokanta 

Sinop/Durağan 

Sinop/Erfelek 

833 003 9336 
063 001 6166 
802 002 1355 
470 003 5066 
499 005 0107 
950 002 5323 

Muhittin TEK Eczacı 
Samettin ALTINKAYNAK " 
Çetin ŞEN " 
Hamdı" BAHTİYAR Eczacı 
İbrahim KAPLANLI 
Cevdet YEŞİL Gübre Bayii 

Sinop/Gerze 913 003 6318 
914 002 7815 
298 000 9823 

Ata ÜNLÜ 
Emine ÜNLÜ 
Gonca DİNÇ 

Eczacı 

Sinop/Saraydüzü 973 004 3321 
430 003 3431 
968 004 8434 

Mustafa YILMAZ 
Mustafa GÜNDÜZ 
Bekir YILMAZ 

Petrol Ofisi Bayii 
Fırıncı 
Petrol Ofisi Bayii 

Sinop/Türkeli 419 005 7443 
235 003 0612 
671 003 7660 

Yeşim GÜLER 
Ahmet ÇELİK 
Yaşar OZCAN 

Eczacı 
Akaryakıt 
Eczacı 
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1999 YILI VERGİLENDİRME DöiMENt KURUHLAR VERGİSİ VERGİ REKORTMENLERİ 

MÜKELLEFİN 
İL / İLCE SIRA NO VERGİ NUMARASI UNVANI 

FAALİYET 
KONUSU 

Sinop/Merkez 1 
2 
3 

148 003 7527 Başoğlu Su.Ür.Tr.Tic.Sn.Ltd.Şti Balıkç. 
101 006 4333 Atılım Dizel Mot.Ar.Tıc.Ltd.Şti. Oto.Yd.Pr 
245 006 1051 Çetinay Petrol Ltd.Şti. Pet.Of. 

Sinop/Ayancık 1 
2 
3 

815 006 6728 Tacirogiu Orman Ür.Tic.A.Ş. Ker.Gd.Md 
065 004 3374 Altıtaslar Pet.Mr.Kom.Nak.Tc.Ltd. Akaryakıt 
702 008 3324 Tecirler Mar.Gd.Köm.Mob.Nak.Ltd. Ker.Gd.Mr 

Sinop/Boyabat 1 
2 
3 

181 002 8695 Boyabat Lider Petrol Ltd.Sti. Pet.Ofisi 
434 006 5699 Güneş İnşaat Ltd.Şti. İn.Ml.St. 
474 001 5570 İmamo(Jlu Çivi Tel.Tic.Ltd.Şti. Çivi ürt. 

Sinop/Dikmen 1 
2 
3 

159 002 9910 Baysun Su ürünleri A.Ş. Bal.Top. 
781019 3602 S.S.21 No.Lu Mot.Taşı.Koop. Min.İşl. 
735 018 9345 S.S.27 No.Lu Nakliyeciler Koop. Nakliec. 

Sinop/Duragan 1 
2 
3 

144 001 8372 
511 003 0480 
702 008 3324 

Başgiyim Ltd.Şti. 
Karagözler Ltd.Şti. 
özlüler Ltd.Şti. 

Konfeks. 
Gıda 
Kon.Mob 

Sinop/Erfelek 1 
2 
3 

297 007 9369 Dilsizogiu Petrol ve Orm. ür.Ltd. Pet.Orm 
116 001 4357 Aydınlar Pet.ve İnş.Ltd.Şti. Pet.Bayii 
940 000 1641 Yaşarlar Pet.ve Dafj.Paz.Ltd.Şti. Akar.İst. 

Sinop/Gerze 1 
2 
3 

394 006 4183 
240 012 5157 
781 003 8397 

Gerze Tekstil Ltd.Şti. 
Çelik Un San. Ltd.Şti. 
S.S. Gerze Birlik Koop. 

Teks.İm 
Un İmalat 
Taşımac. 

Sinop/Türkeli 1 
2 
3 

820 003 3893 
385 010 1650 
565 006 8671 

Tanlar Ltd.Şti. 
Fabsteks Ltd.Şti. 
Kocabaşo§İti Ltd.Şti. 

Gıda-Kola 
Konfeksi. 
Akar.Bay. 
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2000 TAKVİM YILI VERGİLENDİRME DÖUEMİ GELİR VERGİSİ VERGİ REKORTMENLERİ 

İL / İLCE 

Sinop/Merkez 

Sinop/Ayancık 

Sinop/Boyabat 

Sinop/Dikmen 

Sinop/Durağan 

Sinop/Erfelek 

Sinop/Gerze 

Sinop/Saraydüzü 

Sinop/Türkeli 

M Ü K E L L E F İ ti 
SIRA CO VERGİ NUMARASI 

1 
2 
3 

1 
2 
3 

1 
2 
3 

1 
2 
3 

1 
2 
3 

1 
2 
3 

1 
2 
3 

1 
2 
3 

1 
2 
3 

234 003 3934 
195 002 8597 
920 003 0356 

942 004 1404 
994 002 7344 
340 002 2839 

254 003 5995 
310 006 9960 
505 001 8675 

993 003 3152 
481 004 3325 
654 007 4563 

883 003 9336 
063 001 6166 
802 002 1355 

470 003 5066 
499 005 0107 
115 002 3298 

298 000 9823 
913 003 6318 
914 002 7815 

196 005 9166 
430 003 3431 
803 000 0333 

235 003 0612 
671 003 7660 
419 005 7443 

ADI SOYADI 

Semih ÇELEBİ 
Erdal BÜZRÜÇ 
Seyhun ÜSTÜN 

Şenay YAVUZ 
Nezahat YÜKSEL 
Ersan ERCAN 

İbrahim ÇİFTÇİ 
Ali İhsan DOYUM 
Emel KARACA 

A.Hamit YÜKSEL 
Cengiz İSTANBULLU 
Fatih ÖKÜZOĞLU 

FAALİYET KONUSU 

Petrol Ofisi Bayi 
Noter 
Eczacı 

Eczacı 
Eczacı 
Eczacı 

Petrol Ofisi Bayi 
Eczacı. 
Eczacı 

Eczacı 
Min.i.Bakkal 
Ak.Pet.İst. 

Muhittin TEK Eczacı 
Samettin ALTINKAYNAK " 
Çetin ŞEN 

Hamdı İHTİYAR 
İbrahim KAPLANLI 
Sebahattin AYDIN 

Gonca DİNÇ 
Ata ÜNLÜ 
Emine ÜNLÜ 

Döndü CAN 
Mustafa GÜNDÜZ 
N. Bahri ŞEN 

Ahmet ÇELİK 
Yaşar OZCAN 
Yeşim GÜLER 

Eczacı 
II 

Kasap 

Eczacı 
Eczacı 

II 

Bakkal 
Fırıncı 
İriş.Mal.Sat. 

Akaryakıt 
Eczacı 
Eczacı 
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2000 YILI VERGİLENDİRME DÖNEMİ KURUMLAR VERGİSİ VERGİ REKORTMENLERİ 

MÜKELLEFİN 
İL / İLCE SIRA NO VERGİ NUMARASI 

Sinop/Merkez 

Sinop/Ayancık 

Sinop/Boyabat 

Sinop/Dikmen 

Sinop/Durağan 

Sinop/Erfelek 

Sinop/Gerze 

Sinop/Törkeli 

1 
2 
3 

1 
2 
3 

1 
2 
3 

1 
2 
3 

1 
2 
3 

1 
2 
3 

1 
2 

1 
2 
3 

499 002 4530 
245 006 1051 
771 006 2348 

815 006 6728 
827 016 5139 
065 004 3374 

434 006 5699 
474 001 5570 
522 002 8944 

159 002 9910 
781 019 3602 
735 018 9345 

702 008 3324 
511 003 0480 
211 006 0031 

297 007 9369 
940 000 1641 
116 001 4357 

949 001 7417 
781 003 8397 

820 003 3893 
829 003 7008 
565 006 8671 

UNVANI 

Kaptanoğlu Mot.Ak.Ltd.Şti. 
Çetinay Petrol Ltd.Şti. 
S.Tıb.Gör.Ltd.Şti. 

FAALİYET 
KONUSU 

Oto Al. 
Pet.Of. 
Ult.Tomoı 

Taciroğlu Orman ür.Tic.A.Ş. Ker.Gd.Mı 
Taşkan El.Ve Al.Ltd.Şti. El.Ev.üp 
Altıtaşlar Pet.Mr.Kom.Nak.Tc.Ltd. Akaryakıl 

Güneş İnşaat Ltd.Şti. ln.M1.St. 
İmamoğlu Çivi Tel.Tic.Ltd.Şti. Çivi Ürt, 
Karataş Paz.tnş.Ltd.Şti. Köm.Petr, 

Baysun Ürünleri A.Ş. Bal.Top. 
S.S.21 No.Lu Mot.Taşı.Koop. Miri.İşi. 
S.S.27 No.Lu Nakliyeciler Koop. Nakliec. 

özlüler Ltd.Şti. Kon.Mob 
Karagözler Ltd.Şti. Gıda 
Comartlar Gıd.San.ve Tic.Ltd.Şti. Un İmalt 

Dilsizoğlu Petrol ve Orm. ör.Ltd. Pet.Orm 
Yaşarlar Pet.ve Dağ.Paz.Ltd.Şti. Akar.1st. 
Aydınlar Pet.ve tnş.Ltd.Şti. Pet.Bayi i 

Kent Çivi San.Tic.A.Ş. 
S.S. Gerze Birlik Koop. 

Tanlar Ltd.Şti. 
Taşkıranlar Gıda Ltd.Şti 
KocabaşogTu Ltd.Şti. 

Çivi İm 
Taşımac. 

Market 
Market 
Akar.Bay. 
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53.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, basında çıkan Irak topraklarında Kürt devleti kurulduğu 

iddialarına ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı İsmail Cem'in cevabı (7/4465) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Dışişleri Bakanı Sayın İsmail CEM tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 05.06.2001 

Zeki ÜNAL S 
Karaman Milletvekili 

Yazılı basının, 04.06.2001 sayılı nüshasında,"Şok harita" başlıklı bir 
haber yayınlanmıştır. 

Haberde; Türkiye'nin kuruluşunu savaş sebebi saydığı, ABD ve İsrail 
güdümlü Kürt Devletinin, ilk resmi haritasının, Dünyaya yayıldığı ve Irak 
topraklarını kapsayan haritada, Devletin adının "Haremi Kürdistan" olarak 
yazıldığı iddia edilmektedir. 

Sorularım Şunlardır: 

1-İddia edildiği gibi, Irak topraklarında "Haremi Kürdistan" adıyla bir 
Kürt Devletinin kurulduğu doğru mudur? Şu ana kadar Bakanlığınıza, bu 
konuda bir bilgi ve belge intikal etmiş midir? 

2- Kürt Devletinin kurulduğu doğru ise, Türkiye'nin savaş sebebi 
sayacağı bu gelişmeyi, Bakanlık olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu konuda 
şimdiye kadar, diplomatik anlamda tepkiniz ne olmuştur? Bundan sonra ne gibi 
girişimleriniz olacaktır? 

3-Doğru değil ise, Basında yayınlanan, "Haremi Kürdistan" olarak 
sınırları çizilmiş haritanın, gerçekle alakası nedir? Söz konusu haritanın gerçek 
dışı ve hayal mahsulü olduğu söylenebilir mi? 

4-Rusya Güvenlik Kurulunca, Irakta kurulması, planlanan Kürt 
devletinin, sıcak ve tehlikeli gelişmelere yol açacağı daha önceden de 
vurgulanmış olup, Türkiye'nin, savaş sebebi sayma fikrende (- haklı olduğu 
belirtilmiştir. Bu gelişmeler çerçevesinde, Rusya ile, kurulduğu söylenen Kürt 
devleti hakkında diplomatik bir görüşme yapılmış mıdır? Bundan böyle Türk 
Hükümetinin bu konudaki tavn nasıl olacaktır? 

5- Bölgede kurulan bir Kürt Devleti, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 
Üniter yapısını tehdit eden bir gelişme olarak algılanabilir mi? Bu durum 
karşısında, ne gibi tedbirler alınması düşünülmektedir? 
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T.C. 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

Siyaset Planlama Genel Müdür Yardımcılığı 

Sayı : 000.000 / 2001/SPGY/l 16936 28.06.2001 
Konu : Yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 12.06.2001 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-10910 sayılı yazıları. 

Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'ın ilgide kayıtlı yazılarına konu soru önergesinin 
yanıtı ilişikte sunulmuştur. 

Saygılarımla arzederim. 

İsmail CEM 
Bakan 
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KARAMAN MİLLETVEKİLİ SAYIN ZEKİ ÜNAL'IN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ 

SORULAR: 

Yazılı basımn 04.06.2001 sayılı nüshasında, "Şok harita" başlıklı bir haber yayınlanmıştır. 
Haberde; Türkiye'nin kuruluşunu savaş sebebi saydığı, ABD ve israil güdümlü Kürt 
Devletinin, ilk resmi haritasının, Dünyaya yayıldığı ve Irak topraklanm kapsayan haritada, 
Devletin adının "Haremi Kürdistan" olarak yazıldığı iddia edilmektedir. 

Sorularım şunlardır: 

1. iddia edildiği gibi, Irak topraklarında "Haremi Kürdistan" adıyla bir Kürt 
Devletinin kurulduğu doğru mudur? Şu ana kadar Bakanlığınıza, bu konuda bir 
bilgi ve belge intikal etmiş midir? 

2. Kürt Devletinin kurulduğu doğru ise, Türkiye'nin savaş sebebi sayacağı bu 
gelişmeyi, Bakanlık olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu konuda şimdiye kadar, 
diplomatik anlamda tepkiniz ne olmuştur? Bundan sonra ne gibi girişimleriniz 
olacaktır? 

3. Doğru değil ise, Basında yayınlanan, "Haremi Kürdistan" olarak sınırları çizilmiş 
haritanın, gerçekle alakası nedir? Söz konusu haritanın gerçek dışı ve hayal 
mahsulü olduğu söylenebilir mi? 

4. Rusya Güvenlik Kurulunca, Irakta kurulması, planlanan Kürt devletinin, sıcak ve 
tehlikeli gelişmelere yol açacağı daha önceden de vurgulanmış olup, Türkiye'nin 
savaş sebebi sayma fikrinde haklı olduğu belirtilmiştir. Bu gelişmeler 
çerçevesinde, Rusya ile, kurulduğu söylenen Kürt devleti hakkında diplomatik bir 
görüşme yapılmış mıdır? Bundan böyle Türk Hükümetinin bu konudaki tavrı nasıl 
olacaktır? 

5. Bölgede kurulan bir Kürt Devleti, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Üniter yapısını 
tehdit eden bir gelişme olarak algılanabilir mi? Bu durum karşısında, ne gibi 
tedbirler alınması düşünülmektedir? 

YANITLAR 

1. Irak topraklarında "Haremi Kürdistan" adlı bir devletin kurulduğuna dair 
Bakanlığımıza ulaşmış bilgi veya belge mevcut değildir. Esasen ilgili yayın 
kuruluşunun 4 Haziran nüshasındaki haberde, Kürt devletinin kurulduğu iddia 
edilmemekte ancak, "ilan edilmemiş Kürt devletinin haritasına" atıf yapılmaktadır. 

Bölgedeki durum şu şekilde özetlenebilir: Körfez Savaşı'nın ardından, Bağdat'ın 
askeri ve idari yönetimini kuzey Irak'taki üç ilden tek taraflı olarak çekmesi 
üzerine bölgede bir otorite boşluğu meydana gelmiştir. Irak makamlarının bıraktığı 
bu boşluğu doldurmak üzere bölgedeki iki parti, Irak Kürdistan Demokratik Partisi 
(IKDP) ve Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği (IKYB) bölge halkının temel ve 
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günlük gereksinimlerini karşılamak ve bazı yerel hizmetleri sağlamak durumunda 
kalmışlardır. Kuzey Irak'ta yapılan bu tür düzenlemeler geçici bir nitelik 
taşımaktadır. IKDP ve IKYB ile Bağdat hükümeti arasında çeşitli konularda 
temaslar da mevcuttur. 

Kuzey Irak'ta tek taraflı herhangi bir oluşuma gidilmesi ne Irak hükümeti ne 
Irak'ın komşuları ne de uluslararası toplum tarafından kabul edilebilecek bir 
husustur. Irak'ın geleceği ve bu çerçevede Bağdat'ın 1974'te sınırlı özerklik 
tanıdığı kuzey Irak'taki üç il ile merkezi yönetim arasındaki ilişkinin biçimi, ancak 
Irak halkının tüm kesimlerince normal bir siyasi süreç sonucunda ve Irak içinde 
belirlenebilir. 

2 ve 3. Irak topraklarında bağımsız bir Kürt devletinin kurulduğu doğru değildir. Basına 
yansıyan sözkonusu harita gerçekleri ve fiili durumu yansıtmamaktadır. Nitekim, 
gazete haberi haritayı kimin hazırladığı, nereden ve kimin tarafından dünyaya 
yayıldığı gibi hususlara açıklık getirmediğinden bunun spekülatif bir haber olarak 
değerlendirilebileceği düşünülmektedir 

4. Türkiye yakından izlediği Irak'taki gelişmelere ilişkin kaygı ve değerlendirmelerini 
çeşitli devletlere olduğu gibi bölgenin bir diğer önemli ülkesi olan ve politikaları 
her zaman dikkate alınması gereken Rusya Federasyonu'yla da çeşitli vesilelerle 
paylaşmakta, bu konuda bölge ülkeleri arasında yakın bir diyalog bulunmasına 
önem vermektedir. 

Nitekim son olarak, 7-8 Haziran 2001 tarihlerinde davetlim olarak ülkemizi ziyaret 
eden RF Dışişleri Bakanı Igor Ivanov'la birçok bölgesel ve uluslararası konuda 
olduğu gibi Irak'a ilişkin gelişmeler hakkında da ayrıntılı ve yararlı geçtiğine 
inandığımız görüş alışverişinde bulunulmuştur. 

5. Daha önce de belirtildiği üzere, kuzey Irak'ta bir Kürt devletinin kurulması söz 
konusu değildir. Her şeyden önce, komşumuz Irak Cumhuriyeti'nin ilgili 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının güvencesi altında olan toprak 
bütünlüğünün ve siyasi birliğinin ihlali anlamına gelecek böyle bir gelişmeye ne 
Irak Cumhuriyeti ne Türkiye Cumhuriyeti ne de uluslararası toplum müsamaha 
gösterebilir. Bu husus temaslarımızda kuzey Irak'taki Kürt gruplara her vesileyle 
vurgulanmakta, sorunlarını Irak'ın toprak bütünlüğü ve siyasi birliği içinde Bağdat 
yönetimiyle ele almaları istenmektedir. 
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54.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, bor madeni üretimine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı 
Şükrü Sina Gürel'in cevabı (7/4466) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Şükrü Sina GÜREL 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.01.06.2001 

1-Ülkemizde, Bor cevherinin rezervi ve dünyadaki yıllık Bor üretimindeki 
yüzdesi nedir? 

2-Mevcut rezervin, dünya fiyatlarıyla, Dolar cinsinden değeri nedir? 
3-Üretilen Bor madeninin, bir yıldaki milli ekonomiye katkı değeri nedir? 
4-Üretilen Bor madeninin, yüzde kaçını, endüstride kullanabilmekteyiz? 

Bu miktar, ülke açısından yeterli sayılabilecek bir oran mıdır? 
5-Pazar konusunda ülkemizin bir sıkıntısı var mıdır? Varsa, bu ne tür bir 

sıkıntıdır? Giderilme şansı yok mudur? 
6-Hükümetiniz, Bor madeninin özelleştirilmesini istediği halde, 

Bakanlığınızca, buna muhalefet ettiğiniz bilinmektedir. Kendi hükümetinize 
rağmen, sizi bu konuda farklı düşünmeye sevk eden, sebep nedir? Bor 
madeninin özelleştirilmesinin, stratejik anlamda, ülkemize ne gibi, zararları 
olabilir? Hükümetin özelleştirme isteği, IMF.'nin taleplerine cevap anlamında 
değerlendirilebilir mi? 

7-Devletin işletmede, fınans sıkıntısı var ise, yerli sermayeye işletme 
hakkını vererek ve teşvik ederek, bu kaynağın harekete geçirilip, ekonomiye 
kazandırılması niçin düşünülmemektedir? 

8-İşletmenin canlanması ve ileri teknoloji kullanımına geçilerek entegre 
tesislerle, uç ürünler üretilmesi ne zaman gerçekleştirilecektir? 

9-Bor madeni hangi sektörlerde kullanılmaktadır? Kullanım, ham madde 
olarak mı yoksa endüstriyel madde olarak mı kullanılmaktadır? Ülkemizde, Bor 
madenini, endüstriyel madde haline getiren sanayi tesisleri var mıdır? Yoksa, 
dışarıdan ithal edilmekte midir? Edilmekte ise hangi ülkelerden temin 
edilmektedir? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAYI : B.02.0.007/<tköS 

KONU : 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: TBMM Başkanlığı'nra 12.06.2001 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/4466-10831 
25321 sayılı yazısı. 

Karaman Milletvekili Sayın Zeld ÜNAL'ın, Bakanlığıma tevcih ettiği, 7/4466-
10831 esas no'Iu yazılı soru önergesi cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

9.ğ*j 
Prof. Dr. Şükrü S. GÜREL 

Devlet Bakanı 
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Ek-1 

SN. ZEKİ ÜNAL'IN 7/4466-10831 NO. 'LUSORU ÖNERGESİNE CEVAPTIR 

Soru 1: Ülkemizde, bor cevherinin rezervi ve dünyadaki yıllık bor üretimindeki yüzdesi 
nedir? 

Cevap 1: Bor, ülkemizin sahip olduğu en önemli madenlerden biridir. Dünya toplam bor 
rezervinin yaklaşık %63'ü Ülkemizde, %10.3'ü ABD'de, %13.7'si Rusya'da ve diğer 
rezervler ise Çin, Şili, Bolivya, Peru, Arjantin, Sırbistan ve İran'da bulunmaktadır. 

Rezerv açısından bakıldığında, bor oksit (B2O3) bazında 497 milyon ton görünür, 524 
milyon ton muhtemel olmak üzere toplam dünya bor rezervi 1.021 milyon tondur. 
Türkiye'nin bor rezervi 375 milyon ton görünür, 269 milyon ton muhtemel olmak üzere 
toplam 644 milyon tondur. Dünya toplam bor rezervinde Türkiye'nin payı %63, görünür 
rezervde %75 olmaktadır. ABD ise 45 milyon ton görünü/, 60 milyon ton muhtemel rezervle 
dünya toplam bor rezervinin % 10,3'üne, görünür rezervin de %9'una sahiptir. 

Dünya bor üretimi B2O3 bazında 1.5 milyon ton olup bu üretimin %37'si ABD de 
yerleşik US Borax Inc., %31'i Eti Holding A.Ş. tarafından gerçekleştirilmektedir. Yıllık 
bazda dünya bor pazarının toplam parasal büyüklüğü 1 milyar 200 milyon US$ olup en büyük 
bor üreticileri US Borax Inc. ile Türkiye'de Eti Holding A.Ş.'dir. 

Soru 2: Mevcut rezervin, dünya fiyatlarıyla, dolar cinsinden değeri nedir? 

Cevap 2: Mevcut bor rezervlerinin parasal büyüklük olarak ifade edilmesi, çok karmaşık ve 
geleceğe yönelik tahminlere ilişkin varsayımlarda bulunmayı gerektirmektedir. Bu şekilde 
elde edilecek veriler amaca ve varsayımlara göre değişiklikler arz edeceğinden .söz konusu 
rezervlerin parasal büyüklük olarak ifade edilmesi madencilik sektöründe genelde tercih 
edilmemektedir. 

Soru 3: Üretilen bor madeninin, bir yıldaki milli ekonomiye katkı değeri nedir? 

Cevap 3: Eti Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklığı olan Eti Bor AŞ.'nin 1999 yılı faaliyetleri 
sonunda Gayri Safı Yurtiçi Hasılaya (GSYİH) katkısı üretici fiyatlarıyla 90,5 trilyon Türk 
Lirası, alıcı fiyatlarıyla 93,1 trilyon Türk Lirası olarak gerçekleşmiş olup, Gayri Safi Milli 
Hasılaya (GSMH) katkısı ise alıcı fiyatlarıyla 93,1 trilyon Türk Lirası olmuştur. 

Soru 4: Üretilen bor madeninin, yüzde kaçını, endüstride kullanabilmekteyiz? Bu miktar, 
ülke açısından yeterli sayılabilecek bir oran mıdır? 

Cevap 4: İç ve dış piyasaya arz edilen toplam bor minerallerinin % 5,64'ü ülkemiz 
sanayiinde kullanılmaktadır. Bu oranın ülkemiz açısından yeterli olarak görülmesi mümkün 
değildir. Ancak, en.düstrinin gelişmesine ve ileri teknolojilerin kullanılmasına paralel olarak 
250'den fazla kullanım alanına sahip olan bor bileşiklerinin tüketimi artacaktır. 
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Soru 5: Pazar konusunda ülkemizin bir sıkıntısı var mıdır? Varsa, bu ne tür bir sıkıntıdır? 
Giderilme şansı yok mudur? 

Cevap 5: Eti Holding A.Ş. tararından üretimi gerçekleştirilen ham ve rafine bor ürünlerinin 
tamamı iç ve dış pazara arz edilmektedir. Pazar konusunda herhangi bir sıkıntı 
bulunmamaktadır. Bununla birlikte, Eti Holding A.Ş.'nin dünya bor sektöründeki pazar 
payının daha üst seviyelere çıkarılmasına yönelik olarak gerek rafine ürün kapasite artırımı, 
gerekse pazarlama ağını genişletme çalışmalarına devam edilmektedir. 

Soru 6: Hükümetiniz, bor madeninin özelleştirilmesini istediği halde, Bakanlığınızca, buna 
muhalefet ettiğiniz bilinmektedir. Kendi hükümetinize rağmen, sizi bu konuda farklı 
düşünmeye sevk eden, sebep nedir? Bor madeninin özelleştirilmesinin, stratejik anlamda, 
ülkemize ne gibi zararları olabilir? Hükümetin özelleştirme isteği, MF'nin taleplerine cevap 
anlamında değerlendirilebilir mi? 

Cevap 6: J970'li yıllara kadar büyük oranda yerli ve yabancı özel şirketler eliyle işletilen 
ülkemiz bor yatakları; 1978 yılında çıkartılan ve bor madenlerinin devlet eliyle aranması ve 
işletilmesini düzenleyen 2172 sayılı kanun kapsamında Eti Holding A.Ş.'ne (Etibank) 
devredilmiştir. Daha sonra 1983 yılında çıkartılan Bor Tuzlan ile Nükleer Enerji 
Hammaddelerinin İşletilmesini, Linyit ve Demir Sahalarının Bazılarının İadesini Düzenleyen 
2840 sayılı Kanunun 2. maddesi "Bor tuzları uranyum ve toryum madenlerinin aranması ve 
işletilmesinin devlet eliyle yapılacağı ve bu madenler için 6309 sayılı Maden Kanunu 
gereğince gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine verilmiş ruhsatlar iptal edilmiştir." 
şeklindedir. Ayrıca 1985 yılında çıkartılan 3213 sayılı Maden Kanununun 49. maddesinde de 
bor madenleri ile ilgili olarak; "2840 sayılı Kanun hükümleri saklıdır." denilmiştir. Bu 
nedenle ülkemiz bor madenleri, bor ürünlerinin birbirlerinin yerine ikame edilebilir 
niteliklerinden dolayı satış fiyatları ve miktarlarının taşıdıkları hassasiyet de göz önüne 
alınarak Eti Holding A.Ş. tarafından işletilmekte, üretilmekte ve satılmaktadır. 

Bor cevherlerinin 1978'de devletleştirilerek Eti Holding A.Ş.'ne devredilmesinden 
sonra Eti Holding A.Ş. tarafından bugüne kadar yapılan yaklaşık 600 milyon USS'a yakın 
yatırım neticesinde, 1978 yılında cevher bazında toplam 660 milyon ton olan bor rezervi, 
günümüzde cevher bazında 2 milyar tonun üzerine, dünya bor üretiminde ülkemizin payı da; 
1975'de %11'den günümüzde %31 seviyesine çıkartılmıştır. 1978'den önce ülkemizde ancak 
40-60 US$/ton fiyatla ihraç edilebilen bazı bor tuzları, devletleştirme sonrasında bugün 160-
200 US$/ton fiyatla satılır hale getirilmiş olup 83 milyon US$ olan ülkemizin bor ihracat 
gelirleri de günümüzde 240 milyon US$/yıl seviyelerine yükseltilmiştir. 

Bor ürünlerinin birbirini ikame özelliği ürün çeşitlendirilmesini gerektirmekte olup bu 
durum büyük yatırımlar, sürekli teknoloji yenileme ve dünya çapında bir pazarlamayı içeren 
bir işletmeciliği zorunlu kılmaktadır. 

Dünya bor pazarının yapısı nedeniyle bor ürünleri üretim teknolojileri diğer birçok 
üründe olduğu gibi kolay ulaşılan teknolojiler değildir. Eti Holding AŞ. dışarıdan temini 
mümkün olmayan teknolojileri büyük masraflar yaparak deneme-yanılma yoluyla geliştirmek 
zorunda kalmış ve bu alanda önemli bir mesafe kaydetmiştir. 

Eti Holding A.Ş. ana faaliyet alanları olan bor ve alüminyum sektörlerinin mevcut 
durumları 23.11.2000 tarihli Bakanlar Kurulu toplantısında görüşülerek, "Bor cevherimizin 

•4daha verimlibir şçkjldeürçtimi ve Jahâ-akılcı hirpolhikaylapazarlanmusıMpnusıındü" ilke 
karart afınmiştır. 
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Bu karara rağmen, Devletçe işletilecek madenler kapsamında bulunan bor madenlerini 
işletrtie görevini tek elden yürütmekte olan Eti Holding A.Ş., 06.01.2001 tarih ve 24279 sayılı 
Resmi Gazete'de yayınlanan 20.12.2000 tarih ve 2000/92 no'lu Özelleştirme Yüksek Kurulu 
Kararıyla özelleştirme kapsamına alınmıştır. 

Bor madenciliğinin 2840 sayılı Kanunun getirdiği hukuki boyutunun yanında, 
Türkiye'nin makro menfaatlerini ilgilendiren ekonomik boyutu da büyük önem arz 
etmektedir. Bor madenlerinin özelleştirilmesi konusunda Türkiye'nin ulusal menfaatleri 
açısından "katma değer", "ihracat", "karlılık" ve "vergilendirme" konularında çok büyük 
riskler mevcuttur. Dünya bor pazarında fiyatların oluştuğu bir borsa mevcut olmayıp, 
piyasadaki geçerli fiyatlar; Eti Holding ve tek rakibi durumundaki Rio Tinto grubunun bir yan 
kuruluşu olan US Borax Inc. tarafından belirlenmektedir. 1978'den önce Türkiye'den ancak 
40-60 US$/ton fiyatla ihraç edilebilen bazı bor tuzlan, devletleştirme sonrasında bugün 160-
200 US$/ton fiyatla satılır hale gelmiştir. Bunun sebebi; dağınık ve birbirleriyle rekabet 
halindeki küçük ölçekli firmalar yerine, üretim, depolama, dağıtım ve pazarlama 
faaliyetlerinin Eti Holding tarafından tek elden yürütülmesi sayesinde fıyatlandırmada 
sağlanan disiplindir. 

Bor madenlerinin özelleştirilmesi durumunda; ortaya çıkabilecek birçok küçük veya 
orta ölçekli, sermaye, teknoloji ve tecrübe birikiminden yoksun firmaların Dünya pazarında 
birbirleriyle rekabete girmeleri neticesinde; bor ürünlerinin ikame özelliği yüzünden satış 
fiyatlarında önemli düşüşler görülecek ve ülkemizin bor ihracat gelirleri de aynı ölçüde 
gerileyecektir. Ayrıca bu durum; Eti Holding tarafından benimsenen "Ham bor yerine rafine 
bor üretimi ve satışı" ile "Dünya ölçeğinde dağıtım ve pazarlama" politikaları kapsamında 
girişilen, rafine bor üretimi ve uluslararası dağıtım ağının güçlendirilmesine yönelik yatırım 
ve organizasyon stratejisini de sekteye uğratarak, ülkemizin bor madenlerinden 
sağlayabileceği büyük katma değer potansiyelini yok edecektir. 

Bor madenlerinin özelleştirilmesi, büyük emekler verilerek bugünlere getirilen 
ülkemizin en önemli kaynağının yanlış ellerde heba edilmesi sonucunu doğuracaktır. 

Bu nedenle, Ülkemizin en değerli yeraltı zenginliği durumundaki bor tuzlarının 
Türkiye ekonomisine katkısının azami seviyelere yükseltilmesi ve istikrarlı bir yapı içerisinde 
kalıcı ve uzun vadeli olarak devamı için bor tuzlarının Devlet eliyle İşletilmesi hem yasal bir 
zorunluluk, hem de ülke menfaatleri için bir gereklilik arz etmektedir. 

Soru 7: Devletin işletme de fınans sıkıntısı var ise, yerli sermayeye işletme hakkını vererek 
ve teşvik ederek, bu kaynağın harekete geçirilip, ekonomiye kazandırılması niçin 
düşünülmemektedir? 

Cevap 7: Eti Holding A.Ş., bir taraftan üretim maliyetlerinin düşürülmesi, diğer taraftan satış 
hasılatını artırıcı tedbirlerin alınması suretiyle daha fazla kaynak üretir duruma gelmiş olup, 
kendi yatırımlarının finansmanını sağlayacak yapıya sahiptir. 

Bor cevherlerinin ekonomik hayatımıza daha etkin bir şekilde kazandırılması için, 
bugüne dek yapılamayanları belirli bir süre içerisinde yerine getirmek amacıyla, özellikle ham 
bor yerine rafine bor üretip satmak üzere son yıllarda yatırım atağına giren Eti Holding A.Ş. 
ruhsatlar, fiyatları belirleme ve pazar politikaları Eti Holding A.Ş.'nde kalmak şartıyla bor uç 
ve bor ileri uç ürünlerinin üretilmesinde özel.sektörle işbirliği yapılmasını desteklemektedir. 
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Soru 8: İşletmenin canlanması ve ileri teknoloji kullanımına geçilerek entegre tesislerle, uç 
ürünler üretilmesi ne zaman gerçekleştirilecektir? 

Cevap 8: Eti Holding A.Ş., bor politikasını ham bor cevheri yerine rafine bor ürünleri üretip 
satmak şeklinde değiştirmiştir. Bu çerçevede, halen 557 bin ton/yıl civarında olan rafine bor 
üretim kapasitesini önce 800 bin ton/yıl, daha sonra da 1 milyon 200 bin ton/yıl seviyelerine 
yükseltmek için yoğun bir yatırım atağı içerisine girmiştir. Bu kapsamda; Eti Holding 
A.Ş.'nin kendi kaynaklarından sağlayacağı toplam 200 milyon US$ seviyelerine yaklaşan, 
Emet Yeni Borik Asit Tesisi, Kırka 3. Bor Türevleri Tesisi, Yeni Sülfürik Asit Tesisi ve Tek 
Kademede Penta Üretim Tesisinden oluşan rafine bor ürünleri yatırımlarına başlanmıştır. 

Söz konusu yatırımların faaliyete geçmesiyle, yaklaşık 260 bin ton/yıl ilave rafine bor 
kapasitesi devreye girecek olup, Eti Holding A.Ş. bor satış gelirleri de yılda yaklaşık 100 
milyon US$ artacaktır. 

Ayrıca, 240 bin ton/yıl kapasiteli 4. Bor Türevleri Tesisi ile 70 bin ton/yıl kapasiteli 
Sodyum Perborat Tesisine ilişkin fizibilite çalışmaları devam etmektedir. Eti Holding 
AŞ.'nin hedefi olan 1 milyon 200 bin ton/yıl rafine ürün kapasitesine ulaşmak için ise hala 
250-300 milyon US$ yatırım gerekmekte olup, bor uç ve bor ileri uç ürünlerine (bor karbür, 
bor nitrür, ferro bor vb.) yatırım yapılmasının sağlanması da hedeflenmektedir. 

Ülkemizin rafine bor ürünleri kapasitesinin önümüzdeki yıllarda 1 milyon 200 bin 
ton'a çıkarılamaması durumunda fiyatta ve pazarda US Borax Inc. firmasını geçmemiz 
mümkün görülmemektedir. Bu nedenle, Eti Holding AŞ. tarafından yapılması planlanan 
yatırımların hayata geçirilmesi ülkemiz açısından büyük önem arz etmektedir. Planlanan 
yatırımların tamamlanması ile ülkemiz bor ihracatı 250-300 milyon US$/yıl seviyesinden 
yaklaşık 3 kat artırılarak 750-800 milyon US$/yıFa çıkarılabilecektir. 

Soru 9: Bor madeni hangi sektörlerde kullanılmaktadır? Kullanım, hammadde olarak mı 
yoksa endüstriyel madde olarak mı kullanılmaktadır? Ülkemizde, bor madenini, endüstriyel 
madde haline getiren sanayi tesisleri var mıdır? Yoksa, dışarıdan ithal edilmekte midir? 
Edilmekte ise hangi ülkelerden temin edilmektedir? 

Cevap 9: Bor mineralleri arasında ülkemizde yaygın olarak bulunanlar tinkal, kolemanit ve 
üleksit'tir. Başlıca tinkal yatakları Eskişehir-Kırka'da, kolemanit yatakları Kütahya-Emet 
(Espey ve Hisarcık), Balıkesir-Bigadiç ve Bursa-Kemalpaşa'da (Kestelek), üleksit yatakları 
ise Balıkesir-Bigadiç civarında bulunmaktadır. 

Bor mineralleri bazı alanlarda ham olarak kullanılabildiği gibi, genel olarak rafine bor 
bileşiklerine ve uç ürünlere dönüştürüldükten sonra geniş bir kullanım alanı bulunmaktadır. 
Cam endüstrisinden, sabun ve deterjanlara, gübre ve tarımsal ilaçlardan aleve dayanıklı 
malzemelere, nükleer uygulamalara kadar geniş bir kullanım alanı olan bor ürünleri günümüz 
teknolojisinde önemli bir yere sahiptir. 

Ülkemiz sanayiinde kullanılan bor bileşiklerinin sektörlere göre dağılım yüzdeleri 
yaklaşık olarak şöyledir; %45 Cam Endüstrisi, %15 Sabun ve Deterjan Endüstrisi, %10 Sır ve 
Emaye Endüstrisi, %8 Tarım sektörü ve %22 Diğerleri. 

Ülkemizde, bor madenini endüstriyel madde haline getiren sanayi tesisleri vardır Eti 
Holding AJŞ.'njn halen .borik- asit, boraks dekahidrat, boraks pe.ntahidraj4 sodyum perborat 
tetrafiidrât, •- rodyum • perborat monohidrat' ve' susuz - boraks; kurulu"- üretim. kapasiteleri 
mevcuttur. Eti Holding AŞ. toplam 1.800.000 tön/yıl ham bor, 557.000 ton/yıl (susuz boraks 
dahil) rafine bor kurulu üretim kapasitesine sahiptir. 
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55.- Hatay Milletvekili Metin Kalkan'ın, Hatay-Belen-Saranaa Mahallesindeki orman 
alanlarının imha edildiği iddiasına ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Nami Çağan'ın cevabı (7/4469) 

I IÜMYE BÜYÜK MILLET MECLISI BASKANLIGINA 

Aşağıdaki sorularımın Orman Bakanı Sayın Nami ÇAĞAN tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arzederim. 

( S.Metin KALKAN 
Hatay Milletvekili 

Hatay ili Belen İlçesi Sarımazı mahallesi sınırları içerisin: 
deki 40 dönümlük orman arazisi fıstık tarlası yapılması bahanesiyle 
bazı firmalara verilerek ormanlık alanının imha edildiöi iddia edil
mektedir. 

1- Sözkûousu orman alanı, daha önce birçok talep geri çevri
lirken neden bu firmaya verilmiştir? 

2- Hatay orman bölge müdürlüsünün böyle bir yetkisi varmıdırl 
Varsa yasal dayanağı nedir? 

3- Hatay sınırları içeresinde sonJS^p;!: içerisinde J kullanım 
alanına açılan kaç dönüm orman alanı vardır? Bu ajanları hangi kurum 
ve kuruluşlar almıştır? Maliyeti nedir? 
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ORMAN BAKANLIĞI 
Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Koordinasyon vo Mevzuat Dairesi Başkanlığı 

SAYI : KM. 1 .SOR/ 5 B 8 - ' ^ *~ 2tj3t.l2001 
KONU : Sn. Metin KALKAN'ın 

Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar vo Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ: TBMM'nın 30.05.2001 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6/1508-10587/24832 
sayılı yazısı 

İlgi yazı ekinde alınan Hatay Milletvekili Sayın Metin KALKAN'ın "Hatay-Belen-
Sarımazı Mahallesindeki orman alanlarının imha edildiği iddiasına ilişkin" 7/4469 
esas sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabı yazımız 
ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. ^ 

Prof.Dr. Naırtı ÇAĞAN 
Bakan 

HATAY MİLLETVEKİLİ SAYIN METİN KALKAN'IN HATAY-BELEN-SARIMAZI 
MAHALLESİNDEKİ ORMAN ALANLARININ İMHA EDİLDİĞİ İDDİASINA İLİŞKİN 

7/4469 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 
ORMAN BAKANLIĞININ CEVABI 

1-Antakya Orman İşletme Müdürlüğü sınırları ve Hatay İli, Belen İlçesi Sarımazı 
Mahallesi dahilinde 40 dönümlük bir orman arazisinin fıstık tarlası yapılması bahanesi ile 
bazı firmalara verilerek ormanlık alanın imha edildiği iddiaları doğru değildir. Bu durum 
teknik elemanlarımızca mahallinde düzenlenen 19.06.2001 tarihli tutanakla 
belirlenmiştir. 

2- Hiçbir Orman İşletme Müdürlüğünün, dolayısıyla Antakya Orman İşletme 
Müdürlüğünün belli bir plan ve programa bağlı olmayacak şekilde kesim yaptırması 
mümkün olmayıp, bu konuda yetkisi de bulunmamaktadır. Orman sayılan alanların 
gerek üzerindeki orman varlığının, gerekse üzerindeki orman varlığı alındıktan sonra 
arazisinin herhangi bir tüzel kişiliğe veya gerçek kişilere verilmesi mümkün değildir. 

Bu husus Anayasanın 69 uncu maddesinde ve ormancılığı düzenleyen 
kanunlarda kesin olarak belirtilmiştir. 

3- Hatay sınırları içerisinde yasal olmayan ve idaremizin iradesi ile kullanıma 
açılan orman alanları bulunmamaktadır. Ancak, vatandaşlar tarafından zaman zaman 
usulsüz olarak işgal edilen alanlar ülkemizin her tarafında olduğu gibi Hatay İlimizde de 
mevcut olup, bunlar hakkında idaremizce yasal işlemler yapılmış ve yapılmaktadır^ 
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56.- Sakarya MffletvekiliNezir Aydın'ın, findik ekim alanlarına ve üretimine ilişkin sorusu ve 
Tarım ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp'in cevabı (7/4470) 

.TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA jyZtydÇJfe-f&gZÇ--^ 

bayın Başkanım; 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın HUsnU Yusuf Gökalp 

tarafından yazılı olarak cevaplanması hususunu delaletlerinize arz ederim. 

05.06.2001 

EZİR AYDIN 
BYİL-MtLLEIVEK-İ-tî " f~ 

Fındık Alanlarının tespitine ve söklllen fındık bahçeleriyle birlikte ye

rine alternatif Urlin yetiştireceklerin desteklenmesine dair "24 Nisan 2001 ta

rih,24382 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile ilgili o-

larak; 

1)İlgili Kararın 1.maddesinde "fındık Üretilmesine izin verilen sahaların 

idari sınırı" hangi ölçülerden hareketle tespit edilmiştir. 

2)Şayet bu sınırlar bilimsel ve teknik verilerden hareketle çizilmişse; 

Sakarya'nın Akyazı ilçesini liretim alanı dahiline KarapUrçek ilçesini liretim 

alanı haricine bırakan veriler nelerdir. 

Aynı şekilde {Sakarya'nın Kaynarca ilçesini liretim .alanı'haricine-, Kocaeli'-

nin Kandıra ilçesini Üretim alanı dahiline koyan veriler nelerdir? Yine Sakar

ya'nın Karasu ilçesi ile Ferizli ilçesini liretim alanı dahili ve haricine bı

rakan veriler nelerdir? 

3)Bugline kadar "Fındık liretim alanlarının tesbiti ve sınırlandırılmasıy

la " ilgili hangi yıllarda ve hangi Hükümetler döneminde,hangi kanun ve Ba

kanlar Kurulu Kararları yürürlüğe girmiştir ' 

4)Daha önce yürürlüğe konulan kanun ve Bakanlar Krulu Kararlarının uygu

lama sonuçları nelerdir ? 
a)Hangi illerde, ne kadar fındık bahçesi sökümü yapılmıştır? 
b)Sökül'en alanlarda üretici ne şekilde desteklenmiştir.İste

ğe bağlı sökümde tazminat ödenmesi kararlaştırılmışındır? Kararlaştırıldı 
ise; bu amaçla, bugüne kadar gönüllü sökümde ödenen tazminat miktarı ne 
kadardır? 
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5) Sakarya ilinde; 24 Nisan 2001 tarih ve 24382 sayılı Resmi Gazete

de yayınlanan ilgili kararda menfi olarak etkilenecek (Fındık Üretim alanı dı

şında kalarak sHklim yapmak durumunda kalacak) Fındık Üreticisi sayısı ne kadar

dır? Tahmini fındık Üretim kaybı ne kadardır? Tahmini maddi kayıp TL. cinsinden 

ne kadardır? 

6)Fındık Üretim alanı olarak tesbit edilen idari sınırlar dahilinde olması

na rağmen; sökUm yapmak zorunda kalacak Sakarya'lı fındık Üreticisi varmıdır?Var-

sa ilçeleriyle birlikte sayıları ne kadardır? (Akyazı,Hendek,Karasu ve Kocaali 

sınırları dahilinde) ve bunların sökUm gerekçeleri nelerdir? 

7) Fındık üretim alanlarının yeniden tesbiti ile TUrkiye genelinde,halen 

üretim yapılan alanın % olarak ne kadar daraltılması hedeflenmektedir.Yıllık fın

dık rekoltesinde ne kadar dllsUş olacaktır? Bu kararın fındık ihracaatma etkisi 

ne olacaktır? Türkiye'nin dUnya fındık piyasasındaki pazar payına etkisi ne ola

caktır? 
T.C. 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 
Araştırma Planlama vo Koordinasyon 

Kurulu Başkanlığı 

SAYI : KDD.S .Ö.1 -01 / jZ^2 .S~ 
KONU:Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 12.06.2001 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4470-10835/25325 sayılı 
yazınız. 

İlgide kayıtlı yazınız ekinde gönderilen Sakarya Milletvekili Nezir AYDIN'a ait 
7/4470-10835 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımız görüşleri ekte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Prof.Dr.Hüsnü Yusuf GÖKALP 
Bakan 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi : Nezir AYDIN 
Sakarya Milletvekili 

Esas No : 7/4470-10835 

Fındık Alanlarının tespitine ve sökülen fındık bahçeleriyle birlikte yerine 
alternatif ürün yetiştireceklerin desteklenmesine dair, "24 Nisan 2001 tarih, 24382 
sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile ilgili olarak; 

SORU 1) ilgili Kararın 1. maddesinde Tındık üretilmesine izin verilen 
sahaların idari sınırı" hangi ölçülerden hareketle tespit edilmiştir? 

CEVAP 1) 9 Temmuz 1989 tarih ve 20220 sayılı Resmi Gazete'de 
yayınlanarak yürürlüğe giren, Fındık Üretiminin Planlanması ve Dikim Alanlarının 
Belirlenmesi Hakkındaki Kanunla ilgili Yönetmelik gereği, Bakanlığımız fındık üretimi 
ile ilgili fındık üreticilerinden beyannameler almıştır. Bu beyannameler daha sonra 
Gazi Üniversitesi Ekonometri Bölümünde değerlendirmeye tabi tutulmuş, yaklaşık 
100 bin hektar alanda yönetmelik dışı fındık bahçesinin bulunduğu tespit edilmiştir. 
Bu çalışmaların sonunda Bakanlığımız tarafından 3 Şubat 1993 tarih ve 21485 sayılı 
Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 93/3985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 
ile Fındık Dikim Alanları, 13 il ile sınırlandırılmıştır. 

SORU 2) Şayet bu sınırlar bilimsel ve teknik verilerden hareketle çizilmişse; 
Sakarya'nın Akyazı ilçesini üretim alanı dahiline, Karapürçek ilçesini üretim alanı 
haricine bırakan veriler nelerdir? 

Aynı şekilde; Sakarya'nın Kaynarca ilçesini üretim alanı haricine, Kocaeli'nin 
Kandıra ilçesini üretim alanı dahiline koyan veriler nelerdir? Yine Sakarya'nın Karasu 
ilçesi ile Ferizli ilçesini üretim alanı dahili ve haricine bırakan veriler nelerdir? 

CEVAP 2) Fındık üretimine izin verilen illerde I. ve II. sınıf taban araziler ile %6 
meyilin altındaki lll.Sınıf tarım arazilerinde de fındık alanlarının sökümü, eğer fındık 
bahçesi tesis edilmemiş ise fındık bahçelerinin kurulmasının yasaklanması 
getirilmiştir. Dolayısıyla İl olarak fındık üretimine izin verildiği halde bazı ilçelerin 
üretim dışında tutulmasının ana amacı, yukarıda sözü edilen tarım arazisi "vasfında 
olmasından kaynaklanmaktadır. 

SORU 3) Bugüne kadar "Fındık üretim alanlarının tespiti ve 
sınırlandırılmasıyla " ilgili hangi yıllarda ve hangi Hükümetler döneminde, hangi 
kanun ve Bakanlar Kurulu Kararları yürürlüğe girmiştir? 

SORU 4) Daha önce yürürlüğe konulan kanun ve Bakanlar Kurulu Kararlarının 
uygulama sonuçları nelerdir? 

a) Hangi illerde, ne kadar fındık bahçesi sökümü yapılmıştır? 
b)Sökülen alanlarda üretici ne şekilde desteklenmiştir, isteğe bağlı sökümde 

tazminat ödenmesi kararlaştırılmış mıdır? Kararlaştırıldı ise, bu amaçla, bugüne 
kadar gönüllü sökümde ödenen tazminat miktarı ne kadardır? 

CEVAP 3-4) - Fındık Üretiminin Planlanması ve Dikim Alanlarının Belirlenmesi 
Hakkındaki Kanun, 18.06.1983 tarih ve 18081 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak 
yürürlüğe girmiştir. 
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- Kanuna ilişkin yönetmelik ise, 9 Temmuz 1989 tarih ve 20220 sayılı Resmi 
Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 

- 3 Şubat 1993 tarih ve 21485 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe 
giren 93/3985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Fındık Dikim Alanları, 13 İl ile 
sınırlandırılmıştır. 

- 25 Şubat 1995 tarih ve 22213 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak 
yürürlüğe giren 94/6519 sayılı Bakanlar Kurulu Karan'nda 93/3985 sayılı Kararname 
ile fındık üretimine izin verilen I.sınıf ve II.sınıf arazilerle, %6'dan daha az eğimli 
III.sınıf arazilerde kurulu fındık bahçelerini, ekonomik ömrünü doldurmadan gönüllü 
söken üreticilere tazminat ödenmesi kararlaştırılmıştır. 

- 24 Nisan 2001 tarih ve 24382 sayılı Resmi Gazete'de fındık alanlarının 
tespitine ve sökülen fındık bahçeleriyle yerine alternatif ürün yetiştireceklerin 
desteklenmesine dair Bakanlar Kurulu Kararı ile 93/3985 ve 94/6519 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararları yürürlükten kaldırılmıştır. 

SORU 5) Sakarya ilinde; 24 Nisan 2001 tarih ve 24382 sayılı Resmi Gazete'de 
yayınlanan ilgili kararda, menfi olarak etkilenecek (Fındık üretim alanı dışında kalarak 
söküm yapmak durumunda kalacak) fındık üreticisi sayısı ne kadardır? Tahmini fındık 
üretim kaybı ne kadardır? Tahmini maddi kayıp TL. cinsinden ne kadardır? 

CEVAP 5) 24 Nisan 2001 tarih ve 24382 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 
Bakanlar Kurulu Kararıyla, söküm yapmak durumunda kalacak fındık üreticisi 
sayısının tespiti ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. 

SORU 6) Fındık üretim alanı olarak tespit edilen idari sınırlar dahilinde 
olmasına rağmen; söküm yapmak zorunda kalacak Sakaryalı fındık üreticisi var 
mıdır? Varsa İlçeleriyle birlikte sayıları ne kadardır? (Akyazı, Hendek, Karasu ve 
Kocaaii sınırları dahilinde) ve bunların söküm gerekçeleri nelerdir? 

CEVAP 6) Yukarıda açıklanan gerekçelere bağlı olarak Sakarya İlimiz söküm 
öncelikli illerimizden biridir. Fındık sokumunun diğer öncelikli illeri, Zonguldak, Düzce 
ve Samsun ilinin Çarşamba ve Bafra Ovalarında ki taban arazilerdeki fındık 
alanlarıdır. 

SORU 7) Fındık üretim alanlarının yeniden tespiti ile Türkiye genelinde, halen 
üretim yapılan alanın% olarak ne kadar daraltılması hedeflenmektedir. Yıllık fındık 
rekoltesinde ne kadar düşüş olacaktır? Bu kararın fındık ihracatına etkisi ne 
olacaktır? Türkiye'nin dünya piyasasındaki pazar payına etkisi ne olacaktır? 

CEVAP 7) Dünya Bankası kaynaklı Alternatif Ürün Projesi çerçevesinde 
fındıkta hedeflenen söküm alanı 100.000 hektardır. Bu miktar alanın sokumunun 
gerçekleşmesi sonucunda fındık üretimimiz 100.000-150.000 ton civarında azalmış 
olacaktır. Dolayısıyla 500.000 - 600.000 ton civarında olan fındık üretimimiz 400.000-
450.000 ton civarında olacaktır. 
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57.- Hatay Milletvekili Metin Kalkan'ın, Danvin Teorisinin üniversitelerde okutulma nedenine 
ilişkin Başbakandan sorusu ye Mim Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu'nun cevabı (7/4471) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Bülent ECEVİT tarafından yazılı olaratcevaplanmasıru 

delaletlerinize arz ederim. S. / s^ 

/ S . MelhıKALKAN 

l.. Hatay Milletvekili 

1) Charles Danvin'in Yüce Türk Milleti için sarfettiği "barbar, aşağı ırk, Avrupalı milletler 

tararından yokedilmesi gereken bir toplum1* sözleriyle, (Kaynak: Francis Danvin, Lifi And 

Letters of Charles Danvin, Vol. I, 1888. New York: D. Appleton and Company, s.285-286) 

bugüne kadar birçok Batılı ülkede soydaşlarımızın maruz kaldıkları düşmanca saldırıların 

sebebi olan Türk düşmanlığım körüklediği bilinmekte inidir? 

2) Lenin, Stalin, Hitler, Mussolini gibi eli kanlı diktatörlerin yaptıklan katliamlann temelinde 

hep Danvin'in "insanlar evrim geçirmiş birer hayvandır, hayat bir mücadeledir ve güçlüler 

yaşamak için zayıflan yoketmelidirler" felsefesinin bulunduğu bilinmekte inidir? 

3) Üniversitelerimiz, Türk Gençliği'ni vatanım seven, milletine ve devletine bağlı, aydın ve 

müreffeh bir Türkiye hedefi için çalışan bireyler olarak yetiştirdiğimiz eğitim kurumlan değil 

midir? Danvin'in toplundan kaosa, kargaşaya sürükleyen karanlık anarşik ideolojilere ve 

Türklük düşmanlığına dayanak olan görüşleri ortaya atan kişi olduğu düşünüldüğünde, 

üniversitelerimizde kimi öğretim görevlilerinin Danvin'in görüşlerini telkin etmeye 

çalışmaları hatalı olmaz mı? Bazı öğretim görevlilerinin şahsi inanç ve görüşleri 

doğrultusunda öğrencilerimize evrim inancım empoze ederek toplum, millet ve devlet 

düşmam bireyler yetiştirmelerine göz yuraulabilir mi? 

4) Bilim insanlarının örnek alındığı ve gerçek bilim adamlanmn yetiştirildiği bir kurum olan 

ODTÜ Biyoloji Bölümü'nde, Charles Danvin gibi bir Türklük düşmam kişinin büstü ne 

aramaktadır? Madem ki bazı üniversite çevrelerince Charles Danvin ısrarla bir 

bilimadamıymış gibi lanse edilmekte ve gençlerimize örnek gösterilmektedir, o halde Yüce 

Türk Milleti'ne "barbar, aşağı ırk, Avrupalı milletler tarafından yokedilmesi gereken bir 

toplum" diyen Danvin'in Türk düşmam görüşleri, Türk gençlerinden neden saklanmaktadır? 

5) Bilim tarihine imzasını atan gerçek bilimadamı varken, milyonlarca masum insanın 

öldürülmesine, toplumlann kaos ve kargaşaya sürüklenerek sıkılmasına sebep olmuş 

Danvin'in büstüne üniversitelerimizde neden yer verilmektedir? Bazı öğretim görevlilerinin 

bu yöndeki baskılanna devletin resmi kurumlan boyun mu eğmiştir? Danvin'in büstünün 

kaldınlması için gereken işlemler aciliyeüe başlatılacak ve hemen neticelendirilecek inidir? 
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T.C. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI :B.08.0.APK.0.03.05.00-03/2tS'*. 13/^/2001 
KONU : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İLGÎ • a ) T-B-M.M Başkanlığının 12.06.2001 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-

7/4471-10836/25326 sayılı yazısı. 
b) .Başbakanlığın 15.06.2001 tarihli ve B.02.0.KKG.0.12/106-528-10/2904 

sayılı yazısı 

Hatay Milletvekili Sayın Metin KALKAN'in, Danvin'in görüşlerine ilişkin 
Sayın Başbakanımıza yönelttiği ve kendileri adına tarafımdan cevaplandırılması 
istenen yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. Charles Danvin, 150 yıl önce yaşamış ve teorisi bilim alanında, ortaya atıldığı 
tarihten itibaren tartışılmakta olan bir bilim adamıdır. Yaşadığı toplumun genel 
atmosferine uygun olarak bugün için ırkçı veya şovenist nitelik taşıyan görüşleri 
olabilir. Bir bilim adamını değerlendirirken onun politik görüşleri bir kriter olarak 
alınmamalıdır. Bu tür değerlendirmelerin temeli bilime yapılan katkı olmalıdır. Her 
dönemde, soydaşlarımıza saldırılar, Türk düşmanlığına sebep olan kişi ve kuruluşlar 
olmuştur. 

2. Tarihte Darwin'den önce de, Danvin'den sonra da diktatörler her zaman ve 
her çağda katliamları için bir bahane ve mazeret bulmuşlardır. 

3. Vatandaşlarımızın Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi, Anayasamızın 42. 
maddesiyle düzenlenmiştir. Bu maddeye göre; "... Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri 
ve inkılapla:: doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, Devletin gözetim 
ve denetimi altında yapılır. Bu esaslara aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamaz. 
Eğitim ve öğretim hürriyeti, Anayasaya sadakat borcunu ortadan kaldıramaz. (...) 
Eğitim ve öğretim kurumlarında sadece eğitim, öğretim, araştırma ve inceleme ile ilgili 
faaliyetler yürütülür. Bu faaliyetler her ne suretle olursa olsun engellenemez..." 

Hiçbir öğretim görevlisinin, millet ve devlet düşmanı bireyler yetiştirmesi söz 
konusu olamaz. Yasalara uymayanlar hakkında, ilgili mevzuatı çerçevesinde gereken 
yapılmaktadır. 

4-5. Bilim insanlarının yetiştirildiği bir kurum olan ODTÜ'de, Charles Danvinin 
günümüzdeki biçimiyle evrim teorisinin öğretilmemesi düşünülemez. Gençlerimize, 
Charles Danvinin politik görüşleri değil, bilim adamı karakteri ve yaratıcılığı örnek 
gösterilmektedir. 

Ortadoğu Teknik Üniversitesinde pek çok bilim insanının büstü vardır. Bunlar 
politik görüşlerine ve etnik kökenlerine bakılmaksızın sadece bilime yaptıkları katkı 
nedeniyle seçilmiştir. 

Üniversitelerimizdeki bilim insanlarına yönelik tüm değerlendirmeler evrensel 
normlar dikkate alınarak yapılmakta, bilimsellik ve objektiflik dışmda hiçbir ölçüt 
dikkate alınmamaktadır. Bu çerçevede, öğretim elemanlarının bilimsel görüşlerini 
özgürce dile getirmeleri, resmi kurumlar üzerinde bir baskı aracı olarak 
değerlendirilemez. 

Bilgilerinize arz ederim. __/- / 

Metin BOSTANCIOĞLU 
Mili! Eğitim Bakanı 
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faaHvPt1Pnn8;J.-Iîraman M i l , ^ e k i " Z e k i Vrf'm, Rum Patriğinin ülkemizde düzenlediği ayinlere ve faaliyetlerine ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı İsmail Cem'in cevabı (7/4473) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

Aşağıdaki sorularımın Dışişleri Bakanı Sayın İsmail CEM tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 05.0&2Ö01 

Zeki ÜNAL ' 
Karaman Milletvekili 

"Anadolu Patrik'e teslim mi edildi" başlığıyla yazılı basında bir haber 
yayınlanmıştır. Haberde; Rum Patriği Bartholomeos'un cihan patriği iddiasında 
bulunarak, Türkiye'ye kafa tuttuğunu ve ülkenin muhtelif il ve ilçelerinde 
Yunanistan'dan getirdiği soydaşlanyla birlikte ayinler düzenlediği, 
Hıristiyanlar'm Anadolu'ya yerleşmeleri için çağında bulunduğu iddia edilerek 
gerekli tedbirlerin alınmasının gerekliliği üzerinde durulmaktadır. 

Sorulanm Şunlardır: 

1-Türk Dışişleri, MİT ve Emniyet Teşkilatı, haberde belirtilen, Rum 
Patriğinin ülkemizdeki faaliyetlerini takip etmekte midir? Takip etmekte ise, 
Patriğin yurt içindeki bu faaliyetlerine, kaç tane yerli ve yabancı mensubu 
katılmıştır? Patriğin Cihan Patriği iddiasında bulunmasını, Hristiyan'lan 
Anadolu'ya davet etmesini ve pervasızca Fethiye, Ayvalık, Altınoluk, İzmit ve 
İznik'te, özellikle hiç Hristiyan bulunmayan Ürgüp'te, Yunanistan'dan getirdiği 
soydaşlanyla ayinler düzenlemesini nasıl değerlendiriyorsunuz? 

2-Bütün bu faaliyetlerini yaparken, Patrik, Dışişlerini ve İçişlerini 
bilgilendirmiş midir? Yada diğer ilgili mercilerden izin alma ihtiyacını duymuş 
mudur? Duymamış ise bu durum, Türkiye'ye bir meydan okuma anlamına 
gelmez mi? Bu konuda Bakanlık olarak, tavnnız ne olacaktır? 

3-Halkın % 98'i Müslüman olan ülkemizde, bir kısım insanlar, dini 
vecibelerini yerine getirmek için, bir araya geldikleri zama ,̂i.<btu.yatandaşlann 
bulunduklan binalara veya mekanlara Emniyet güçleri veya kolluk kuvvetleri 
tarafından baskın yapılarak irticai faaliyetler yapılıyor diye, sorguya alındıklan 
ve hatta tutuklandıktan her zaman yaşanan birer hakikat iken, Rum patriği 
Bartholomeos' un bu kadar rahat bir faaliyet içerisinde bulunması bir çelişki 
değil midir? 
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T.C. 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

Siynset Planlama Genel Müdür Yardımcılığı 

Sayı : 000.000 /2001/SPGY/l 18334 28.06.2001 
Konu : Yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
7/4473-25328 

İLGİ : 12.06.2001 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-10910 sayılı yazılan. 

Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'ın ilgide kayıtlı yaalanna konu soru önergesinin 
yanıtı ilişikte sunulmuştur. 

Saygılarımla arzederim. 

im 
İsmail CEPf 

Bakan 
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KARAMAN MİLLETVEKİLİ SAYIN ZEKİ ÜNAL'IN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ 

SORULAR: 

"Anadolu Patrik'e teslim mi edildi?' başlığıyla yazılı basında bir haber yayınlanmıştır. 
Haberde; Rum Patriği Bartholomeos'un cihan patriği iddiasında bulunarak, Türkiye'ye kafa 
tuttuğunu ve ülkenin muhtelif il ve ilçelerinde Yunanistan'dan getirdiği soydaşlarıyla birlkte 
ayinler düzenlediği, Hıristiyanlar'ın Anadolu'ya yerleşmeleri için çağnda bulunduğu iddia 
edilerek gerekli tedbirlerin alınmasının gerekliliği üzerinde durulmaktadır. 
Sorularım Şunlardır: 

1. Türk Dışişleri, MİT ve Emniyet Teşkilatı, haberde belirtilen, Rum Patriğinin 
ülkemizdeki faaliyetlerini takip etmekte midir? Takip etmekte ise, Patriğin yurt 
içindeki bu faaliyetlerine, kaç tane yerli ve yabancı mensubu katılmıştır? Patriğin 
Cihan Patriği iddiasında bulunmasını, Hristiyan'lan Anadolu'ya davet etmesini ve 
pervasızca Fethiye, Ayvalık, Altınoluk, İzmit ve İznik'te, özellikle hiç Hristiyan 
bulunmayan Ürgüp'te, Yunanistan'dan getirdiği soydaşlarıyla ayinler 

~- düzenlemesini nasıl değerlendiriyorsunuz? 

2. Bütün bu faaliyetlerini yaparken, Patrik, Dışişlerini ve İçişlerini bilgilendirmiş 
midir? Yada diğer mercilerden izin alma ihtiyacını duymuş, mudur? Duymamış ise 
bu durum, Türkiye'ye bir meydan okuma anlamına gelmez mi? Bu konuda 
Bakanlık olarak, tavrınız ne olacaktır? 

3. Halkın %98'i Müslüman olan ülkemizde, bir kısım insanlar, dini vecibelerini 
yerine getirmek için, bir araya geldikleri zaman, bu vatandaşların bulundukları 
binalara ve mekanlara Emniyet güçleri veya kolluk kuvvetleri tarafından baskın 
yapılarak irticai faaliyetler yapılıyor diye, sorguya alındıkları ve hatta 
tutuklandıkları her zaman yaşanan birer hakikat iken, Rum patriği 
Bartholomeos'un bu kadar rahat bir faaliyet içerisinde bulunması bir çelişki değil 
midir? 

YANITLAR: 

İstanbul İl Hudutlan dahilinde yaşayan ve Türkiye'yle Yunanistan arasında 1923 yılında 
imzalanan anlaşmalar mucibince kendilerine azınlık statüsü tanınmış Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşı Rum Ortodoksların ruhani lideri olan Fener Rum Patriği Bartholomeos'un kendisi 
de Türk vatandaşıdır. 

Nitekim, yürürlükteki mevzuatımız Fener Rum Patriği'nin Türk vatandaşı olmasını öngördüğü 
gibi, hangi kural ve koşullarla belirleneceğini de düzenlemiştir. Cumhuriyet döneminde Fener 
Rum Patriği'nin ve Patrikhane'nin faaliyetlerini düzenleyen yeni, bir mevzuat çalışması 
yapılmamıştır. 

Ülkemize yönelik turizm hareketliliğinin çeşitlendirilmesi amacıyla iki yıldır sürdürülen 
"İnanç Turizmi" etkinlikleri kapsamında, 1923 yılında Türkiye ile Yunanistan arasında 
imzalanmış bulunan Yunanistan'daki Türk nüfus ile Anadolu'daki Rum nüfusun mübadelesini 
öngören anlaşma çerçevesinde ülkemizi terkeden eski Osmanlı vatandaşı Rumların bugün 
hayatta olan torunlannın vaktiyle atalannın yaşadıklan mahalleri ziyaret etmeleri ve bu 
vesileyle düzenlenen ayinlere iştirak etmelerinde mevzuatımız bakımından bir salanca 
bulunmamaktadır. Nitekim, sözkonusu ziyaret ve ayinler güvenlik boyutu da dahil olmak 
üzere ilgili tüm resmi kuruluşların ve yerel yönetimlerin bilgisi ve izni dahilinde 
gerçekleştirilmektedir. 
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59.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, IMF'den alınan krediler ile iç ve dış borçlara ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakanı Kemal Derviş'in cevabı (7/4474) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Kemal DERVİŞ tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.05.06.2001 

Karaman Milletvekili 

Yazılı basında "IMF kaşıkla verip kepçeyle alacak" başlıklı bir haber 
yayınlanmıştır. 

Haberde; Son ekonomik krizin ardından, sağladığı dış yardımın önemli bir 
bölümünü gelecek yıl Türkiye'den tahsil edeceği, Türkiye'nin 2002 yılında 
IMF'ye, 10.1 milyar Dolar ödeyeceği iddia edilmektedir. 

Sorularım şunlardır: 

1-IMF programları uygulayan ülkelerden, hangileri ekonomilerini 
düzeltmişlerdir? 

2-Türkiye'ye 2001 ve 2002 yıllarında IMF'den geleceği taahhüt edilen 
borç kaynağmın geliş zamanına bağlı 'olarak planı ve miktarı nedir? Yine aynı 
yillârdâ, Türkiye'nin ödemesi ğerekeri borcun faizleriyle birlikte, Dolar 
cinsinden tutan ne kadardır? 

3-Alınan ve ödenen borcun birbirini karşılama oranı nedir? Şayet bu 
oranlar, birbirlerine çok yakın büyüklükler ise, Türkiye'nin bu borçlanmadaki 
menfaati nedir? Aynı zamanda alınan her kuruş borcun ülke açısından 
ekonomik ve sosyal açıdan bir riski yok mudur? Varsa, niçin hep borçlanma 
yöntemi tercih edilmektedir? 

4-Türkiye, sürekli dış borç bulma yerine, kendi iç kaynaklarını ve 
dinamiklerini harekete geçirerek, kendi öz kaynaklarıyla bu bizleri aşma 
imkanı yok mudur? Var ise, niçin bu yol denenmemektedir? «• ' <5' !• İ" 

5-Giderek büyüyen iç ve dış borç stokları nedeniyle, fakirleşen ve sosyal 
açıdan patlama noktasına gelen ülkemiz, ne zaman bu krizlerden kurtulacaktır? 
Bu konuda, Bakanlık olarak bir taahhüdünüz var mıdır? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 
Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü 

Say ı : B.02.1 .HM.O.DEİ.02.00 / 3000 Ankara, Â , 0 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
BAŞKANLIĞINA 

ilgi: 13 Haziran 2001 tarih ve 10909 sayılı yazınız. 

İlgide kayıtlı yazınız konusu yazılı soru önergelerinden Karaman 
Milletvekili Sayın Zeki Ünal'ın, Devlet Bakanı Sayın Kemal Derviş'e 
tevcih ettiği 10839/25329 sayılı soru önergesine ilişkin cevabi yazımız 
ekte yer almaktadır. 

yx Bilgileri ve gereği arz olunur. 

DERVİŞ 
Dsvlot Bakanı 

Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın Sayın Kemal Derviş'e 
Tevcih Ettiği Yazılı Soru Önergesine Cevaplar 

Soru 1 : IMF programları uygulayan ülkelerden, hangileri ekonomilerini 
düzeltmişlerdir? 

Cevap : IMF programları, ülkelerin IMF ile mutabakata vardıkları Stand-
by düzenlemeleri çerçevesinde uygulama alanı bulmaktadır. Stand-by 
düzenlemeleri genel olarak, ülkeler ödemeler dengesi güçlüğü içinde 
oldukları zaman yapılan düzenlemelerdir. Bu düzenlemelerin amacı, 
ödemeler dengesi güçlüğünün aşılmasıdır. Ülkenin ödemeler 
dengesinde yaşadığı sorunlar dönemsel güçlüklerden kaynaklanıyor 
ise, bu durum geçici finansman ile çözülebilmededir. Ancak problem 
ekonomide temel politikaların uygulanmasındaki hatalar sebebiyle 
meydana geliyorsa ve geçici bir tabiatta değilse, temel politika 
değişiklikleri vasıtasıyla ödemeler dengesi güçlüğünün giderilmesine 
çalışılması gerekmektedir. Stand-by düzenlemelerinin uygulandığı 
dönemlerde, ülkemizin finansman imkanları artmış, dış borçlanma 
imkanları da aynı oranda iyileşme göstermiştir. Ülkeler açısından, 
programların başarısını değerlendirirken, her ülkenin kendi iç ve dış 
dinamikleri de gözönüne alınarak, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik 
koşulları ve Stand-by düzenlemeleriyle verilen taahhütlerin ve yapısal 
reformların ülke tarafından yerine getirilip getirilmediğini ve programın 
uygulanması sırasında diğer ülke ekonomilerinin içinde bulunduğu 
durumu da değerlendirerek bir sonuca varmanın yararlı olduğu 
düşünülmektedir. 

- 3 4 3 -



T.B.M.M. B: 129 17.9.2001 0 : 1 

Soru 2 : Türkiye'ye 2001 ve 2002 yıllarında IMF'den geleceği taahhüt 
edilen borç kaynağının geliş zamanına bağlı olarak planı ve. miktarı 
nedir? Yine aynı yıllarda, Türkiye'nin ödemesi gereken borcun faizleriyle 
birlikte, Dolar cinsinden tutarı ne kadardır? 

Cevap : Türkiye'ye 2001 ve 2002 yıllarında IMF'den geleceği taahhüt 
edilen borç kaynağının geliş zamanına bağlı olarak planı ve miktarı 
aşağıdaki tabloda sunulmaktadır. 

(milyon ABD 
Doları) 

OCAK 
ŞUBAT 

MART 

NİSAN 

MAYIS 

HAZİRAN 

TEMMUZ 

AĞUSTOS 

EYLÜL 

EKİM 

KASIM 

ARALIK 

TOPLAM 

2001 yılındaki planlanan 
kaynak girişleri 

TOPLAM KULLANIM 

-
1,416 

-

-
3,900 

-
1,562 

1,562 

3,124 

-

3,124 

-

14,688 

2002 yılındaki planlanan 
kaynak girişleri 

TOPLAM KULLANIM 

-
288 

-

-
288 

-

-
288 

-

-

301 

-

1,165 

2001 yılında IMF ile mutabakata varılan yenilenmiş Stand-by 
düzenlemesi çerçevesinde ülkemize, 14,688 milyon ABD Doları tutarında 
kaynağın girmesi beklenmektedir (Sözkonusu kaynağın 5,264 milyon ABD 
Doları Ek Rezerv Imkanı-Supplemental Reserv Facility dahilinde geri kalan 
tutarın ise Stand-by dahilinde temin edilmesi beklenmektedir). 2001 yılında 
temin edilmesi beklenen 14,688 milyon ABD Dolarının 1,416 milyon ABD 
Doları 5 Şubat 2001 tarihinde, 3,900 milyon Doları ise 18 Mayıs 2001 
tarihinde halihazırda hesaplarımıza girmiş bulunmaktadır. 
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2002 yılında ülkemize girmesi beklenen kaynakların toplam tutarı 
1,165 milyon dolara tekabül etmekte olup, temin edilmesi beklenen 
tutarın tümü Stand-by düzenlemesi kapsamındadır. 

Kullanılan ve kullanılması planlanan kaynaklar dahilinde, IMF'ye 
geri ödenmesi gereken tutar ise faizleriyle birlikte 2001 yılında 1641.9 
milyon Dolar, 2002 yılında ise 6715.8 milyon Dolar'a tekabül etmektedir. 

Soru 3 : Alınan ve ödenen borcun birbirini karşılama oranı nedir? Şayet 
bu oranlar, birbirlerine çok yakın büyüklükler ise, Türkiye'nin bu 
borçlanmadaki menfaati nedir? Aynı zamanda alınan her kuruş borcun 
ülke açısından ekonomik ve sosyal açıdan bir riski yok mudur? Varsa, 
niçin hep borçlanma yöntemi tercih edilmektedir? 

Cevap : IMF'den sağlanacak kaynağın yapılacak geri ödemelere olan 
oranı 2001 yılında % 894.6, 2002 yılında ise %17.3'dir. Mevcut Stand-
by düzenlemesi çerçevesinde IMF'den 2002 yılı sonuna kadar kaynak 
sağlanması beklenmekte olup, sözkonusu kaynakların geri ödemeleri 
2008 yılına kadar devam edecektir. IMF kaynakları ödemeler dengesi 
desteği sağlamakta olup, ülkemizin geçici dış finansman problemlerini 
hafifletmeyi amaçlamaktadır. Dış borçlanma, etkin ve üretken 
yatırımlarda değerlendirildiği takdirde yurt dışındaki tasarruf sahiplerinin 
kaynaklarını ülkemize yönlendirerek, daha verimli kullanılabilmesine 
olanak sağlamaktadır. Bu kaynakların, getirişi yüksek alanlara 
yönlendirilmesiyle ülke ekonomisi de büyük fayda sağlayacaktır. 

Soru 4 : Türkiye sürekli dış borç bulmak yerine, kendi iç kaynaklarını ve 
dinamiklerini harekete geçirerek, kendi öz kaynaklarıyla bu krizleri aşma 
imkanı yok mudur? Varsa, niçin hep borçlanma yöntemi tercih 
edilmektedir? 

Cevap : Ülkemizde ekonomik açıdan yaşanan sıkıntıların görünürdeki 
nedeni, kamu sektörünün borç stokunun boyutu ve son yıllarda iyice 
hızlanan olumsuz borç dinamiğidir. 

Kamu kesimi toplam borç stokunun (net) GSMH'ye oranı 1990 
yılında yüzde 29 iken, bu oran 1999 yılı sonunda yüzde 61'e ulaşmıştır. 
Yıllardır ancak çok yüksek reel faizle borçlanabilen devlet için bu süreç 
artık sürdürülemez boyutlara varmıştır. Borç stokundaki bu artış, 90'lı 
yılların ilk yarısında yüksek oranlarda seyreden faiz dışı kamu 
açıklarından kaynaklanmış, ikinci yarıda ise yüksek reel faizlerin etkisi 
ile belirgin hale gelmiştir. 1995-2000 döneminde faiz dışı denge önemli 
ölçüde iyileşirken, reel faiz düşmediği için enflasyondan arındırılmış faiz 
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ödemeleri artmaya devam etmiş ve olumsuz borç dinamiği devam 
etmiştir. Yüksek kamu açıklarının yanısıra 1994 yılından sonra kamu 
kesiminin net dış borç ödeyici durumunda olması, yeterince derin 
olmayan yurtiçi mali piyasalar üzerinde baskı oluşturmuş ve reel faiz 
oranlarının yüksek seviyede kalmasına yol açmıştır. Bu dönemde, 
yüksek ve değişken enflasyon ortamı risk primini artırmak suretiyle reel 
faiz oranlarının yüksek seyretmesinde etken olan bir diğer unsur 
olmuştur. 1992-1999 döneminde yıllık ortalama GSMH büyüme hızı 
yüzde dördün altında kalırken, iç borçlanma reel faiz oranı yüzde 32 
olmuştur. Yüksek reel faizler kamu kesiminin borçlanma ihtiyacını daha 
da artırmış ve hergün Türkiye'yi daha zor bir duruma götüren bir borç-
faiz kısır döngüsünü ortaya çıkarmıştır. Borç stokundaki artışla birlikte 
bu durumun sürdürülemez olduğu açıktır. 

Ekonomik programda öngörülen yapısal reformların 
gerçekleştirilmesiyle birlikte enflasyon ile mücadelede güç kazanılacak, 
reel büyüme artış gösterecek, üretim artarak daha fazla tasarruf 
sağlanacak ve yatırımların artması ile de ekonominin dış kaynaklara 
bağımlılığı azalacaktır. Ancak sözkonusu reformları başarıyla 
uygulayabilmek için, geçici bir süre için de olsa dış kaynakların 
kullanımına ihtiyaç duyulmaktadır. Ülkelerin, yalnızca dış kaynak 
kullanımı ile kendi sürdürülebilir büyümelerini tesis etmeleri mümkün 
olmadığı bilinmektedir. Nihai analizde ülkelerin büyümeleri kendi iç 
kaynaklarına bağlı olarak gerçekleşmektedir. 

Soru 5 : Giderek büyüyen iç ve dış borç stokları nedeniyle, fakirleşen 
ve sosyal açıdan patlama noktasına gelen ülkemiz, ne zaman bu 
krizlerden kurtulacaktır? Bu konuda, Bakanlık olarak bir taahhüdünüz 
var mıdır? 

Cevap : Sürdürülemez iç borç dinamiği, mali sistemdeki sağlıksız yapı 
ve diğer yapısal sorunlar krizlerin başlıca nedenleridir. Türkiye 
ekonomisi 1990'lı yıllardan itibaren sıklaşan aralıklarla krizlerle karşı 
karşıya kalmıştır. Yaşanan bu krizlerde dışsal etkenlerin de rolü olmakla 
beraber krizlerin başlıca nedenleri: (i) sürdürülemez bir iç borç 
dinamiğinin oluşması ve (ii) başta kamu bankaları olmak üzere mali 
sistemdeki sağlıksız yapının ve diğer yapısal sorunların kalıcı bir 
çözüme kavuşturulamamış olmasıdır. 

iç ve dış borç stokları 199011 yılların başından itibaren artış 
göstermeye, başlamıştır. Bu noktada bu sorun kısa vadeli çözümlerle 
değil, yapısal ve kalıcı politikalarla çözülebilir niteliktedir. Son 25 yılda 
yaşanan kronik yüksek enflasyon ve kamu açıkları ülkemizin 
potansiyelini tam olarak kullanmasını ve atılım yapmasının önünde 
önemli bir engel oluşturmuştur. Krizleri meydana getiren sebepler 
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sadece yüksek orandaki iç ve dış borç stokları olmayıp, ekonominin 
tümüne yayılmış olan yapısal sorunlardan da kaynaklanmaktadır. Bu 
sebeplerden ötürü, uygulanmakta olan ekonomik program çerçevesinde 
pek çok önemli adım atılmış olup, yapısal politika uygulamaları ve 
reformlar ile ekonomik sistemin işleyişinde yıllardan beri sorunlar 
yaratan problemlerin çözümüne çalışılmaktadır. Programda öngörülen 
yapısal reformların uygulamaya geçirilmesi ekonomide etkinliği 
artıracak, bunun sonucunda mevcut kaynaklarla sürdürülebilir bir 
büyüme performansı yakalanabilecektir. Yapısal reformların sonucunda 
devletin işleyişi köklü bir şekilde değiştirilecektir. Böylece, devletin kamu 
maliyesini bozan ve kaynak kullanımında etkinliği azaltan eski 
alışkanlıklarına geri dönmesi engellenmiş olacaktır. 

Bilindiği üzere, bu politika uygulamaları, yasal düzenlemelerden 
ekonomik yapıda şimdiye dek süregelen ve kamu sektörünün sırtında 
bir yük oluşturan uygulamaların değiştirilmesini veya kaldırılmasını da 
kapsamaktadır. Amacımız, ekonomik programın başarıyla 
uygulanmasıyla birlikte, kamu yönetiminin ve ekonominin yeniden 
yapılandırılmasına yönelik altyapıyı oluşturup, Türkiye ekonomisini her 
alanda istikrara kavuşturarak, güçlü bir ekonomi yaratmaktır. Bu güçlü 
ekonomiyi tesis ettiğimiz takdirde, ülkemizin krizler ile karşılaşma 
ihtimali daha da azalacaktır. 
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- 60.- İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ihcak'm, Aydın Doğan'a ait Bom Holdingin faaliyetlerine 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Kemal Derviş'in cevabı (7/4475) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın delâletiniz ile Devlet Bakanı Sayın Kemal Derviş tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasının teminini arz ederim. 

\ & » 

A.Nazlı ILICAK 
İstanbul Mv. 

Türkiye'deki bankaların kendilerine ait off-shore bankalar vasıtasıyla, halkın mevduatını 
çıkarlarına hizmet edecek şekilde, rahatça kullandıkları anlaşılmıştır. 

Öğrendiğimize göre, Türkler, yurt dışında aracı kurumlar kurup, İMKB'de kendilerine ait 
hisseleri satın alabiliyor. 

Sermaye Piyasası Kurulu'na, Aydın Doğan'a ait Born Holding'in, niçin Hürriyet ve Milliyet 
hissesi aldığını, bu gibi işlemlerin kendisine nasıl bir menfaat sağladığını sordum. Aynı soruyu size 
de yöneltmek isterim. 

SORULAR: 
1) Born Holding hangi tarihlerde, kaç paraya Hürriyet ve Milliyet hissesi satın almıştır? 

Kaça almıştır? Sonradan bu hisseleri kime, kaç paradan satmıştır? 
2) Born Holding ÎMKB'den temin edilen belgelere göre 11.04.1997 tarihinde Lüksemburg 

merkezli olarak kurulmuştur. 35 milyon dolar olan sermayesinin 34 milyon 999.998 
dolar tutarındaki kısmı, Falcon Enterprises Limited'e aittir. Falcon şirketinin büyük 
ortağı Aydın Doğan'dır ve kuruluşundan itibaren yönetim kurulu başkanlığını 
yürütmektedir. Yurt dışındaki aracı kurumlar vasıtasıyla alım yapmak, alıcıya nasıl bir 
kolaylık veyahut menfaat sağlıyor? 

3) Türk yetkililerin Born Holding hesaplarını denetlemesi mümkün mü? Acaba, Aydın 
Doğan, sahibi olduğu Malta Dışbank vasıtasıyla, Born Holding veya Falcon Enterprises'i 
finanse etmiş olabilir mi? 

4) Türkiye'deki Dışbank ile Malta'daki Dışbank arasındaki para akışı yurt dışındaki alıcı 
kuruma (Born Holding'e) kaynak aktarma görevi mi görüyor? Born Holding de, Aydın 
Doğan'a ait şirketlerin hisselerini almak suretiyle, Pısbank'ın, kaynaklarını Aydın 
Doğan'ın şirketlerine mi kullandırmış oluyor? "' ' *' 

5) Erol Aksoy'un, Malta'daki İktisat Bankası şubesi vasıtasıyla kredi limitlerini aştığı, 
sonra da bankasının ağır bir yükle Fon'a devredildiği düşünüldüğünde, Dışbank 
Malta'nın, aynı amaç için kullanılıp kullanılmadığının, yeminli murakıplar tarafından 
incelenmesi gerekmez mi? 

6) Yukarıdaki hususların, gizlilik gerekçesi ile geçiştirilmeden, gizli kalması gereken 
hususlar mevcut olsa dahi, bir suç duyurusu çerçevesinde, olayların perde arkası 
araştırılabilir mi? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAYI: B.02.0.019/#7ff2 İA.M.../2001 

KONU: 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) 15.06.2001 tarihli ve KAN.KAR.MDA01.0.GNS.0.10.00.02-10960 sayılı 
yazınız. 

b) 03.07.2001 tarihli ve BDDK.DEG/BG-5305 sayılı yazı. 
c) 12.07.2001 tarihli ve KÖB/308-7855 sayılı yazı. 

İstanbul Milletvekili A. Nazlı ILICAK tarafından Bakanlığıma yöneltilen 7/4475-
10848 sayılı yazılı soru önergesi hakkındaki ilgi (a) yazınız üzerine Bakanlığım ilgili 
kuruluşları Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanlığı ile Sermaye 
Piyasası Kurulu Başkanlığı'ndan alınan ilgi (b) ve (c) yazıların suretleri ilişikte 
gönderilmiştir. 

Bilgilerine arz ederim. 

t r ' f. ?•/* * • • * 

DK'kemal'ÖERyTŞ * 
Devlet Bakanı 
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BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME 
KURUMU 

SAYI :BDDK.DEGföG- S3oS 

Devlet Bakanlığına 
(Sayın Dr. Kemal Derviş) 

İLGİ: 15.06.2001 tarih ve B.02.0.019(16)1403 sayılı evrak akış talimat formunuz eki 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 15.06.2001 tarih ve 
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-10960 sayılı yazısı. 

İlgide kayıtlı yazınız eki Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 15.06.2001 
tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-10960 sayılı yazısı konusu İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı 
Ilıcak ve Şanlıurfa Milletvekili Eyyüp Cenap Gûlpınar'ın soru önergesinde yer alan ve 
Kurumumuzu ilgilendiren hususlara ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır. 

-İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı üıcak'ın Soru önergesi 

Bilindiği üzere, 4389 sayılı Bankalar Kanununun 5 inci maddesi uyarınca Türkiye'de 
faaliyette bulunan bankalann ve özel finans kurumlarının mali bünyelerinin ve her türlü 
faaliyetlerinin denetimi Bankalar Yeminli Murakıplannca yapılmaktadır. Bankalar Yeminli 
Murakıplannca yerinde yapılan denetimler sonucunda elde edilen tespitler hususunda gerekli 
işlemler Bankalar Kanunu hükümleri çerçevesinde eksiksiz bir şekilde tesis edilmektedir. 

-Şanlıurfa Milletvekili Eyyüp Cenap Gûlpınar'ın Soru Önergesi 

Şanlıurfa Milletvekili Eyyüp Cenap Gûlpınar'ın soru önergesinde Kurumumuzu 
ilgilendiren herhangi bir husus bulunmamaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 

^.Engin AKÇAKOCA 
Başkan 
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Başbakanlık 
Sermaye Piyasası Kurulu 

SAYI :KÖB/30t f -?855 
KONU : 

DEVLET BAKANLİĞİNA 

(Sn.Dr.Kemal DERVİŞ) 

İLGİ: 15.06.2001 tarih ve B.02.0.019/(16)-1403 sayılı evrak akış talimat formu. 

İlgi formda, İstanbul Milletvekili Sn. Ayşe Nazlı ILICAK'ın 06.06.2001 tarih ve 

7/4475-10848 sayılı; Şanlıurfa Milletvekili Sn.E.Cenap GULPINAR'm 06.06.2001 tarih ve 

7/4476-10849 sayılı soru önergelerine ilişkin olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığından alınan 15.06.2001 tarih ve KAN.KAR.MD/A.01.0.GNS.0.10.00.02-10960 

sayılı yazıya ilişkin olarak Kurulumuzca cevap verilmesi istenilmektedir. 

İlgi soru önergelerinden Sn.A. Nazlı ILICAK'ın soru önergesinde yer alan ve 

Sermaye Piyasası Kurulu ile ilgili olanların yanıtları aşağıda sunulmaktadır. 

I. İlgi soru önergesinde, Born Holdingin hangi tarihlerde, kaç paraya Hürriyet ve 

Milliyet hissesi satın aldığı, sonradan bu senetleri kime, kaç paraya sattığı sorulmaktadır. 

28.1.1998 tarihinde Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. İMKB Günlük 

Bülteni ile kamuya yaptığı açıklamada halka açık bir şirket olan Doğan Şirketler 

Grubu Holding A.Ş.'nin portföyünde bulunan 396.000.000 adet hisse senedinin 6 

ay içerisinde İMKB Toptan Satışlar Pazan'nda satılacağını ve bu işlemin 

"tedavülde bulunan hisse senedi miktarını artırıcı satış" olduğunu belirtmiştir. 

ANKARA 
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Söz konusu 396.000.000 adet Milliyet Gazetecilik A.Ş. hisse senedi 12.2.1998 

tarihinde İMKB Toptan Satışlar Pazan'nda Born Investment Holding Company SA'ya 1 

adedi 13.750 TL'ndan olmak üzere toplam 5.445.000.000.000 TL.'na satılmıştır. 

13.2.1998 tarihinde ise, Born Investment Holding Company S.A. almış olduğu 

Milliyet hisse senetlerinden 319.143.000 adedini [özel emirle Credit Agricole Lazard 

Financial Products Bank'a bir adedi 17.500 TL'ndan olmak üzere toplam 

5.585.002.500.000 TL.'na satmıştır. 

26.3.1998 tarihinde ise Credit Agricole Lazard Financial Products Bank almış 

olduğu Milliyet Gazetecilik A.Ş. hisse senetlerinin 51.553.000 adedini özel emirle Doğan 

Yayın Holding A.Ş.'ne bir adedi 8.300 TL'na satmıştır. 

Yukarıda konu edilen 12.2.1998 tarihli hisse senedi satış işlemi İMKB tarafından 

belirlenen Toptan Satışlar Pazarı kriterlerine uygun olarak yapılmıştır. 

Doğan Yayın Holding A.Ş., 583.537.500^000.-TL nominal değerli Hürriyet 

Gazetecilik A.Ş. hisse senetlerini, 21.12.1999 tarihinde İMKB Toptan Satışlar Pazarında 

Born Investment Holding Company SA'ya satmıştır. Aynı tarihte, Born Investment almış 

olduğu hisse senetlerinden 398.307.000 adedini özel emirle Credit Agricole Lazard 

Financial Products Bank'a satmıştır. 

"Özel emirle" yapılan ve Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin taraf olmadığı 

işlemlerin tarafları olan Born Investment Holding Company S.A., Credit Agricole Lazard 

Financial Products Bank ve söz konusu tarihler itibariyle halka açık bir şirket olmaması 

nedeniyle Doğan Yayın Holding A.Ş. Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi değildir. 

II. İlgi soru önergesinde yurtdışındaki aracı kurumlar vasıtasıyla alım yapmanın, 

alıcıya nasıl bir kolaylık veyahut menfaat sağladığı sorulmaktadır. 

Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Kararın 15/d-i maddesi 

uyarınca dışarıda yerleşik kişilerin her türlü menkul kıymet ile diğer sermaye piyasası 

araçlarını sermaye piyasası mevzuatına göre yetkili bulunan bankalar ve aracı kurumlar 

vasıtası ile satın almaları, satmaları, bu kıymetler ve araçlara ait gelirler ile bunların satış 

bedellerini bankalar ve özel finans kurumlan aracılığı ile transfer ettirmeleri serbesttir. Bu 

çerçevede, Born Investment Holding Company S.A. adlı yabancı şirketin istanbul Menkul 

Kıymetler Borsasında alım-satım yapmasına izin verilmesi gereken bir düzenleme 
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bulunmamaktadır. Born Investment Holding Company SA'nm borsadaki hisse senedi 

işlemlerine TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmiştir. 
Yurtdışındaki aracı kurumlar aracılığı ile alım işlemi ise şirketlerin ticari faaliyetleri' 

çerçevesinde gerçekleşmekte olup, konu hakkında Kurulumuz nezdinde herhangi bir bilgi 
bulunmamaktadır. 

III. İlgi soru önergesinde Türk yetkililerin Born Holding hesaplarını denetlemesinin 
mümkün olup olmadığı sorulmaktadır. 

Yurtdışında kurulu bir şirket olarak Born Investment Holding Company S A sadece 
Türkiye'deki sermaye piyasası faaliyetleri ile sınırlı olarak Kurulumuz denetimine tabidir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Doğan CANSIZLAR 

Kurul Başkanı 
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61.- Şanhurfe Milletvekili Eyüp Cenap Gülpınar'rn, Halk Bankasınca kullandırılan esnaf 
ıTedilerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Kemal Derviş'in cevabı (7/4476) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın delaletinizle Devlet Bakanı Kemal 
DERVİŞ tarafından YAZILI olarak cevaplandırılması hususunu 
saygılarımla arz ederim. 

E.Cenap GÜLPINAR 
Şanlıurfa Milletvekili 

1- Halk Bankası kanalıyla Esnafa verilen kredi faizleri % 40 iken, bu 
faiz oranları % 55'e yükseltilmiştir. Faizleri düşürmeyi düşünüyor 
musunuz.? Düşünüyorsanız faiz oranı ne olacaktır? 

2-Enflasyon oranı yıllık %65'ler civarında gerçekleşeceği tahmin 
edilirken,.geçmiş gün faizleri % 110'a yükseltilmiştir. Bu aradaki 
farkın Esnafın lehine oluşacak oran konusunda ne'düşünüyordunuz? 

3- 4 aydan beri kapalı bulunan Esnaf Kredilerini • ne zaman açmayı 
düşünüyorsunuz? • 

354; T-
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAYI: B.02.0.019/ U- tiio M./.9İ../2001 

KONU: 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) 15.06.2001 tarihli ye KAN.KAR.MD.Â.01.0.GNS.0.10.00.02-10960 
sayılı yazınız. 

b) 28.06.2001 tarihli ve B.02.2THB.0.65.00.00-1132/057738 sayılı yazı. 

Şanlıurfa Milletvekili E.Cenap GULPINAR tarafından Bakanlığıma yöneltilen 
7/4476-10849 sayılı yazılı soru önergesi konusundaki ilgi (a) yazınız üzerine 
Bakanlığım ilgili kuruluşu T.Halk Bankası Genel Müdürlüğü'nden alınan ilgi (b) yazı 
ile ekinin suretleri ilişikte gönderilmiştir. 

Bilgilerine arz ederim. 

DrftCemal DERVİŞ 
Devlet Bakanı 
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HALKBANK 
TÜRKİYE HALK BANKASI 

Sermayesi <250.000.000.000.000.-T.L 

BÎRİM 
SAYI 
KONU 

Araştırma, Geliştirme ve Planlama Tarih : 2&.j.Qb..jJlQD-i 
B 02 2 THB 0 65 00 00 - 4 432. k*«bto • ÜT/SD 

T.C. DEVLET BAKANLIĞI'NA 
(Sayın Dr. Kemal DERVİŞ) 0 5 7 7 3 8 

ANKARA 

İLGİ: 15.06.2001 tarih ve B.02.0.019/(16) 1403 sayılı yazınız. 

Şanlıurfa Milletvekili E.Cenap- GULPINAR'ın Devlet Bakanı 
Sayın Dr.Kemal DERVİŞ'e tevcih ettiği yazılı soru önergesinde yer alan 
konulara ilişkin Bankamız yanıtı hazırlanarak ilişikte gönderilmiştir. 

Bigilerinize arz ederiz. 

İLİŞİK: 1 

Saygılarımızla 

A.ŞerifYÜREKLI En^Ç/BUKOĞLU 
Genel Müdür Yrd. //Genel Müdür 
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ŞANLIURFA MİLLETVEKİLİ E.CENAP GÜLPINAR'IN 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE T. HALK BANKASPNIN YANITI 

Soru 1- Halk Bankası kanalıyla esnafa verilen kredi faizleri % 40 
iken, bu faiz oranlan % 55'e yükseltilmiştir. Faizleri düşürmeyi 
düşünüyor musunuz? Düşünüyorsanız faiz oranı ne olacaktır? 

Yanıt 1- 4603 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi ile Türkiye Halk 
Bankası'nda yeni bir dönem başlamıştır. 

15.11.2000 tarih ve 4603 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankası, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak 
Bankası Anonim Şirketi Hakkında bu Kanunun 3. maddesinin 1. fıkrası 
ile; 

Çeşitli kanun ve kararnamelerle bankalara görev zararı doğuran 
görevlerin yürürlükten kalkacağı, Devletin yeniden yapılandırma 
döneminde bankalara bedelini önceden ödemeden görev veremeyeceği 
hüküm altına alınmış ve 2001/2312 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile söz 
konusu kararnameler yürürlükten kaldırılmıştır. 

Ayrıca Bankamız yeni Ana Sözleşmesinin geçici 2. maddesinde 
"Kamu hisseleri % 50'nin altına düşünceye kadar, Bankanın esnaf ve 
sanatkarlar ile küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerine, doğrudan 
ve/veya Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla 
açacağı kredilerle sınırlı olmak üzere faiz oranları Banka kaynak 
maliyetinin altında olmamak kaydıyla devam eder" hükmü yeralmaktadır. 

Bu gelişmeler doğrultusunda 02.05.2001 tarihli ve 2001/2380 sayılı 
Kararnamenin Eki Karar Resmi Gazete'de yayımlanmış; bu Kararla esnaf 
ve sanatkarlar ile genç ve kadın girişimcilere kullandırılmış olan kredilere 
01.03.2001-31.12.2001 tarihleri arasında % 55 faiz oranı üzerinden kredi 
faiz tahakkuku öngörülmüş ve bundan doğacak gelir kaybının 2001 Yılı 
Bütçesi'nden avans olarak ödenmesi hükme bağlanmıştır. 

Yeni açılan esnaf kredileri için ise Bankamız kaynak maliyetleri 
dikkate alınarak % 97 faiz oranı uygulanmaktadır. Ekonomik 
konjonktürde ve kaynak maliyetlerinde meydana gelebilecek olumlu 
gelişmeler kredi faizlerine yansıtılacaktır. 
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Soru 2- Enflasyon oram yıllık % 65'ler civarında gerçekleşeceği 
tahmin edilirken, geçmiş gün faizleri % 110'a yükseltilmiştir. Bu aradaki 
farkın esnafın lehine oluşacak oran konusunda ne düşünüyorsunuz? 

Yanıt 2- Bankalar için önemli bir husus verdikleri kredilerin 
zamanında geri dönmesidir. Vadelerin çok kısaldığı Türk Bankacılık 
Sistemi içerisinde; uzun vadeli projeksiyonlar yapabilmek ve kısa 
vadelerle toplanan kaynaklarla uzun vadeli krediler kuİlandırabilmek çok 
güçtür. 

Bu nedenle gerek kredi geri dönüşlerinde büyük aksamalar 
yaşanmaması, gerekse art niyet olarak ifade edilebilecek davranışlar 
içerisinde bulunan kredi kullanıcılarının borçlarını ödemekten imtina 
etmeleri durumunda caydırıcılık unsuru ağır basan temerrüt faizi 
sözkonusu olmaktadır. 

Bu kapsamda ileride gerçekleşebilecek bir enflasyon oranı ile 
birebir ilişki kurulmaması gereken Bankamız esnaf kredilerinin; temerrüt 
faizi oranı diğer kredilerimiz için uygulanan oranlar içerisinde en düşük 
olanıdır. 

Soru 3- 4 aydan beri kapalı bulunan esnaf kredilerini ne zaman 
açmayı düşünüyorsunuz? 

Yanıt 3- Bankamız esnaf kredileri kullanıma açılmıştır. 
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62. - İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, Arnavutluk-Makedonya gerginliğine ilişkin sorusu 
ve Dışişleri Bakanı İsmail Cem'in cevabı (7/4479) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorunun Dışişleri Bakanı Sn. İsmail Cem tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasında delaletleriniz talep olunur. 07.06.2001 
Saygılarımla / 

Celal ADAM 
DYP İstanbul Milletvekili 

SORU: 

1- Türkiye Makedonya'yı ilk tanıyan ülkelerden biridir. Bu bölgede 
yaşanan son gelişmeler bütün Türk kamuoyunu tedirgin etmektedir. 
Dışişleri Bakanlığımız, bölgede yaşayan Arnavutlarla Makedonların 
arasındaki gerginliğin giderilmesi yönünde nasıl bir adım atmıştır? 

T.C. 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

Siyaset Planlama Genel Müdür Yardımcılığı 

Sayı : 000.000 /2001/SPGY/l 12149 24.06.2001 
Konu : Yazılı soru önergesi (esas no: 7/4479) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 15.06.2001 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-10960 sayılı yazılan. 

İstanbul Milletvekili Sayın Celal Adan'ın ilgide kayıtlı yazılarına ekli soru önergesinin 
yanıtı ilişikte sunulmuştur. 

Saygılarımla arzederim. 

İsmail GEN 
Dakon 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN CELAL ADAN'IN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ 

SORU: Türkiye Makedonya'yı ilk tanıyan ülkelerden biridir. Bu bölgede yaşanan son 
gelişmeler bütün Türk kamuoyunu tedirgin etmektedir. Dışişleri Bakanlığımız, bölgede 
yaşayan Arnavutlarla Makedonlann arasındaki gerginliğin giderilmesi yönünde nasıl bir adım 
atmıştır? 

Y A N I T : Makedonya'da meydana gelen son gelişmeler gerek bölgemizin, gerek Avrupa'nın 
genel istikran açısından endişe verici bir düzeye ulaşmış bulunmaktadır. 

Ülkede yaşayan Arnavut azınlık için bazı demokratik haklar elde etmek amacıyla silahlı 
mücadeleye giriştiğini ileri süren Ulusal Kurtuluş Ordusu'nun eylemlerini sürdürmesinin ülke 
içinde yarattığı gerilime, Makedon makamlarının bazen aşın güç kullanmak da dahil olmak 
üzere askeri çözümlerle yanıt vermek istemesi neticesinde durum bir sarmal döngü niteliği 
kazanmıştır. Geniş çaplı Koalisyon Hükümeti kurulması, anayasal değişiklikler dahil birtakım 
demokratik reformların gerçekleştirilmesi yönündeki taleplerinin kabul edilmesi gibi bazı 
açılımlar bile maalesef arzu edilen kalıcı banşı sağlamaya yetmemiştir. 

Makedonya'daki sorunu milliyetler arası bir çatışma veya sürtüşmenin ötesinde birtakım 
demokratik ve ekonomik haklann elde edilmesi olarak değerlendirmek daha doğru olacaktır. 
Ancak, Türkiye, nedeni ne olursa olsun hakların kazanılmasında silaha başvurmanın kabul 
edilemez bir yöntem olduğu görüşündedir. 

Bölgede tarihten kaynaklanan liderlik vasfı nedeniyle Türkiye, Balkanlarda yaşayan halklara 
eşit mesafede durmaktadır. Ülkemizin çıkarlan ile bu coğrafyada yer alan ülkelerde yaşayan 
soydaşlarımızın huzur, güvenlik ve gönenci, Türkiye'nin izlediği politikanın belirleyici 
unsurlandır. 

Makedonya'daki soruna siyasi bir çözüm bulunması yönünde uluslararası toplumun çabaları 
artarak sürdürülmektedir. Ülkemiz, Makedonya'da istikramı yeniden tesis edilmesi ve bu 
ülkede yaşayan halkların huzur ve refaha ulaşmalannın dış dünyanın baskısıyla değil; 
Makedonya'Cumhuriyeti vatandaşı olan, Türk azınlık dahil, tüm halkların ortak uzlaşıyla 
kabul ettikleri çözümler sonucunda sağlanması gerektiği görüşündedir. Bu nedenle, 
Makedonya'da başlatılan.etnilerarası diyalog sürecine bu ülkede yaşayan ve toplam nüfusun 
%4'ünü oluşturan Türk azınlığın katılımının sağlanması yönündeki girişimlerini her düzeyde 
sürdürmektedir. 

Manastır kentinde Türk ve Arnavut azınlığın evlerine ve kutsal ibadet yerlerine yönelik 
saldırılar tarafımızdan şiddetle kınanmış, sorumluların biran önce yargı önüne çıkartılması, 
Makedon makamlanndan en üst düzeyde talep edilmiştir. 

Olaylann başlamasının ardından, dönemin Makedon Dışişleri Bakanı Srgjan Kerim, bölge 
ülkelerinden sadece ülkemizi ziyaret etmiş ve siyasi desteğimizi istemiştir. Bu; Türkiye'nin 
bölgedeki ağırlığının göstergelerinden sadece biridir, ö te yandan, Mayıs ayı içinde Kosova 
ve Makedonya'ya yaptığım ziyaret sırasında gerek Kosova'daki Arnavut siyasi parti liderleri, 
gerek Makedonya Cumhurbaşkanı, Başbakanı ve Dışişleri Bakanı ile görüşmelerimde ve 
ülkemizin görüş ve beklentilerini ifade etme olanağı buldum. Makedonya'da, aynca, Türk 
siyasi parti liderleriyle görüşerek birlik içinde hareket etmelerini telkin ettim. 
Makedonya, Balkanlar'da Türkiye açısından stratejik öneme sahip bir ülke konumundadır. 
Makedonya da kalıcı istikrarın, banş ve güvenliğin yeniden tesis edilmesi ülkemizin 
yarannadır. Bu nedenle, başta NATO olmak üzere, Türkiye, çeşitli uluslararası oluşumlarda 
sorunun önemine en yoğun şekilde dikkat çeken ülke durumundadır. Nitekim, Sayın 
Başbakanımız, geçtiğimiz hafta içinde Brüksel'de gerçekleştirilen NATO Devlet/Hükümet 
Başkanlan Toplantısında Makedonya'daki gelişmelere dikkat çekerek NATO ve Avrupa 
Bırhğı'mn bölge ülkeleriyle eşgüdüm içinde soruna kalıcı bir çözüm bulunması için çaba 
sarfetmelen gerektiğini bir kez daha vurgulamıştır. 

Nitekim, Brüksel'de 20 Haziran'da yapılan NATO Konseyi toplantısında, Makedonya'daki 
x r T ^ Sr"1"0"" s ı l a h t a n anndınlması işlemine nezaret etmek amacıyla Makedonya'ya 

£ T ° , b î r h k lf r i n i n gönderilmesine ilişkin talep değerlendirilmiştir. Makedonya'da 
yürütülmekte olan diyalog sürecinin başanyla sonuçlandınlması ve çatışmaların durdurulması 
yönündeki önkoşullann yerine getirilmesinin ardından Makedonya'da bir NATO kuvveti 
görevlendinlmesi hususunda NATO'da alınabilecek bir karar çerçevesinde Makedonya'ya 
göndenlmesı olası bu kuvvetin içinde Türk birliklerinin de yer alması hususu tarafımızdan 
degerlendınlecektır. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Dışişleri Bakanı Sayın İsmail CEM tarafından 
iı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.06.06:200İ yazıl 

Karaman Milletvekili 

Yazılı basında, "Özlerini bulacaklar" başlıklı bir haberde; Atalarının 
doğup büyüdüğü topraklan gezmek için Türkiye'ye gelen Ermeni asıllı 150 
ABD'li, "Türkiye bizim için, her bakımdan çok önemli" şeklinde bir 
açıklamada bulunmuşlardır. Türkiye'ye ilk kez geldiklerini, Doğu ve 
Güneydoğu turu yaparak geçmişlerinden izler bulacaklarını söyleyen Ermeni 
asıllı ABD'li grup, Türklerle aralarında dostluk kuracaklarını da ifade 
etmişlerdir. 

Sorularım şunlardır: 

1-İnanç turizmi çerçevesinde, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 
düzenlenen ve çeşitli etkinliklere katılacak olan, aralarında cerrah ve avukatların 
da bulunduğu, Ermeni asıllı 150 ABD vatandaşının, bu seyahatlerini normal bir 
turizm olgusu biçiminde izah edebilir misiniz? Söz konusu grubun, özellikle 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu ziyaretlerinin özel bir anlamı var mıdır? Var 
ise, konuya ilişkin,bir inceleme yapılması söz konusu olacak mıdır? 

2-Daha düne kadar, muhtelif ülkelerde ve özellikle ABD'de, geçmişte 
Türkiye'de Ermeni soykırımı yapıldığı iddiası ile, lobi faaliyetleri yaparak 
parlamentolarından soykırım kararı çıkartmak için uğraşan Ermenilerin, bugün, 
inanç turizmi adı altında, 600 bin Ermeni'nin bağlı olduğu bir kilisenin 
Başpiskoposu, Khagiag Barsmain'i de yanlarına alarak, seyahat düzenlemeleri 
ve dostluk edebiyatı yapmaları manidar değil midir? Bu vesile ile, Bakanlık 
olarak, konunun bir kritiği yapılması düşünülmekte midir? . , , . „ , 

3-kısa bir süre önce, Rum Patriği, Bartholomeos'ıin,1' Yunanistan'dan 
getirdiği, soydaşları ile, Anadolu'nun muhtelif il ve ilçelerinde ayinler yaptığı 
bilinmektedir. Bu gün ise, Ermenilerce inanç turizmi adı altında ki bu seyahatin, 
Rum Patriği'nin Anadolu'da yaptığı boy gösterme hareketinin bir devamı 
olduğu söylenebilir mi? Bu durum, ciddi bir araştırmayı gerektirmez mi? 

4-Bu iki gelişmenin, Kuzey Irakta kurulduğu söylenen "Haremi 
Kürdistan" Devleti'nin, Anadolu'da faaliyete geçen uzantıları olarak 
değerlendirilmesi mümkün müdür? Bakanlık olarak »^onuyu,. nasıl izah 
edersiniz? 
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T.C. 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

Siyaset Planlama Genel Müdür Yardımcılığı 

Sayı : 000.000/2001/SPGY/l 12152 24.06.2001 
Konu : Yazılı soru önergesi (esas no: 7/4481) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 15.06.2001 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-10960 sayılı yazıları. 

Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'ın ilgide kayıtlı yazılarına ekli soru önergesinin 
yanıtı ilişikte sunulmuştur. 

Saygılarımla arzederim. 

Bsimaîî CEF 
Bakan 
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KARAMAN MİLLETVEKİLİ SAYIN ZEKİ ÜNAL'IN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ 

SORULAR: 

Yazılı basında, "özlerini bulacaklar" başlıklı bir haberde; Atalarının doğup büyüdüğü 
topraklan gezmek için Türkiye'ye gelen Ermeni asıllı 150 ABD'li, "Türkiye bizim için, her 
bakımdan çok önemli" şeklinde bir açıklamada bulunmuşlardır. Türkiye'ye ilk kez geldiklerini, 
Doğu ve Güneydoğu turu yaparak geçmişlerinden izler bulacaklannı söyleyen Ermeni asıllı 
ABD'li grup, Türklerle aralannda dostluk kuracaklannı da ifade etmişlerdir. 

1. İnanç turizmi çerçevesinde, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da düzenlenen ve çeşitli 
etkinliklere katılacak olan, aralannda cerrah ve avukatlann da bulunduğu, Ermeni asıllı 150 
ABD vatandaşının, bu seyahatlerini normal bir turizm olgusu biçiminde izah edebilir misiniz? 
Söz konusu grubun, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu ziyaretlerinin özel bir anlamı 
var mıdır? Var ise, konuya ilişkin, bir inceleme yapılması söz konusu olacak mıdır? 

2. Daha düne kadar, muhtelif ülkelerde ve özellikle ABD'de, geçmişte Türkiye'de 
Ermeni soykınmı yapıldığı iddiası ile, lobi faaliyetleri yaparak parlamentolarından soykırım 
karan çıkartmak için uğraşan Ermenilerin, bugün, inanç turizmi adı altmda, 600 bin Ermeni'nin 
bağlı olduğu bir kilisenin Başpiskoposu, Khagiag Barsmain'i de yanlarına alarak, seyahat 
düzenlemeleri ve dostluk edebiyatı yapmaları manidar değil midir? Bu vesile ile, Bakanlık 
olarak, konunun bir kritiği yapılması düşünülmekte midir? 

3. Kısa bir süre önce, Rum Patriği, Bartholomeos'un Yunanistan'dan- getirdiği, 
soydaşlan ile, Anadolu'nun muhtelif il ve ilçelerinde ayinler yaptığı bilinmektedir. Bu gün ise, 
Ermenilerce inanç turizmi adı altında ki bu seyahatin, Rum Patriği'nin Anadolu'da yaptığı boy 
gösterme hareketinin bir devamı olduğu söylenebilir mi? Bu durum, ciddi bir araştırmayı 
gerektirmez mi? 

4. Bu iki gelişmenin, Kuzey Irakta kurulduğu söylenen "Haremi Kürdistan" 
Devleti'nin, Anadolu'da faaliyete geçen uzantılan olarak değerlendirilmesi mümkün müdür? 
Bakanlık olarak konuyu nasıl izah edersiniz? 

YANITLAR: 

1 ve 2. Haziran 2001'de Ermeni asıllı ABD vatandaşlanndan oluşan yaklaşık 150 kişilik 
bir turist grubu, "inanç turizmi" çerçevesinde Türkiye'ye bir seyahat gerçekleştirmiştir. 
Sözkonusu gezi sırasında anılan turist grubunun ziyaret ettiği kentlerimizde kendilerine gerek 
güvenlik gerek geleneksel Türk misafirperverliği açısından ilgi gösterilmiş, turistlerin de gezi 
sırasında sakıncalı faaliyetlerde bulunmadıkları görülmüştür. 

ABD'den ülkemizi ziyaret eden turistler arasında Ermeni asıllı Amerikan vatandaşlan zaten her 
zaman bulunabilmektedir. Bu konuda herhangi bir kısıtlamaya gitmenin olumsuz sonuçlar 
doğuracağı, bu kişilerin ABD vatandaşı oldukları göz önünde tutulduğunda Ermeni asilli 
olmalan gerekçesiyle seyahatlerini engellemenin ırk, dil ve din temelinde bir aynmcılık teşkil 
edeceği ve bir insan hakkı ihlali olacağı takdir buyurulacaktır. Diğer taraftan, resmi bir niteliği 
bulunmayan inanç turizmine yönelik bu gibi gezilerin, ülkemizin bugünkü şartlarının ve 
vardığı düzeyin her açıdan tanıtılması bakımından ve ayrıca Ermeni asıllı vatandaşlanmıza 
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karşr ülkemizde hiçbir önyargımn bulunmadığını, ibadetlerini özgürce yerine getirdiklerini 
yerinde gözlemlemeleri açısından da yararlı olduğu düşünülmektedir. 

Anadolu'nun muhtelif il ve ilçelerinde mevcut dini mekanlarda yapılan olağan ibadetlere 
ilaveten dini açıdan özel anlam ifade eden günlerdeki dini törenler, 27 Ekim 1999 tarihinde 
ilgili bütün Bakanlık ve Kuruluş temsilcilerinin katılımıyla yapılan eşgüdüm toplantısında 
alınmış kararlara uygun bir şekilde, mevcut mevzuata uyularak, gerekli güvenlik önlemleri 
alınarak ve 2000 yılı inanç turizmi kapsamında başlayan uygulama çerçevesinde 
düzenlenmektedir. 

Sözkonusu ibadetlere ülkemize gelen turistlerin yanısıra, ibadet özgürlükleri anayasal 
garantiler altına alınmış gayrimüslim Türk vatandaşları da katılabilmektedir. Ülkemize gelen 
Ermeni asıllı ABD vatandaşlarından oluşan grubun gezisi ile bu ibadetler arasında organik bir 
bağ bulunmamaktadır. Ancak özel dini günlerin merasimlerine de herkes katılabilmektedir. 

ABD vatandaşları ülkelerine döndükten sonra gezinin çok olumlu geçtiğini, gittikleri tüm 
yerlerde kiliselerini ve okullarını gezdiklerini, resmi makamlarımızın ve halkın gezi boyunca 
kendilerine gösterdikleri büyük misafirperverlikten çok etkilendiklerini ve önyargılarını devam 
ettiremediklerini bildirmişlerdir. 

Diğer taraftan, bugünkü çağdaş normlara uygun olarak, vatandaşlarımızın Batı Ülkelerinde ve 
örneğin özellikle yoğun olduktan Almanya'da 743 cami ve dernek inşa ettirdiğini, bunlardan 
42'sinin minareli olduğunu, bazılarında ezan okunabildiğim ve müslümanlann bu ülkelerde 
dini özgürlüklerini hiçbir kısıtlama olmadan kullanabildiklerini, hükümetimizin de 
vatandaşlarımızın bu haklarının takipçisi ve koruyucusu olduğunu hatırlamakta yarar vardır. 

3. 1923 yılında Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanmış bulunan Yunanistan'daki 
Türk nüfus ile Anadolu'daki Rum nüfusun mübadelesini öngören anlaşma çerçevesinde 
ülkemizi terkeden eski Osmanlı vatandaşı Rumların bugün hayatta olan torunlarının vaktiyle 
atalarının yaşadıkları mahalleri ziyaret etmeleri de "inanç turizmi" etkinlikleri kapsamında 
olup, bu vesileyle düzenlenen ayinlere katılmalarında mevzuatımız bakımından bir sakınca 
bulunmamaktadır. Nitekim, sözkonusu ziyaret ve ayinler güvenlik boyutu da dahil olmak 
üzere ilgili tüm resmi kuruluşlann ve yerel yönetimlerin bilgisi ve izni dahilinde 
yapılmaktadır. 

4. Kuzey Irak'ta "Haremi Kürdistan" ya da başka bir isim altında herhangi bir 
bağımsız oluşum bulunmamaktadır. Bilindiği üzere, Irak makamlannın, Körfez Krizi'ni 
takiben 1991 yılında tek taraflı olarak aldıklan bir kararla bölgeden askeri ve idari yönetimini 
çekmesiyle kuzey Irak'ta bir otorite boşluğu meydana gelmiştir. Irak makamlarının bıraktığı 
boşluğu doldurmak üzere bölgedeki iki parti, Irak Kürdistan Demokratik Partisi (IKDP) ve 
Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği (IKYB), bölge halkının temel ve günlük gereksinimlerini 
karşılamak ve bazı yerel hizmetleri sağlamak durumunda kalmıştır. 

Kuzey Irak'ta bir devlet kurulduğuna dair aslı olmayan bir iddia ve inanç turizmi çerçevesinde 
ülkemize yapılan turistik ziyaretler arasında bağ kurulması mümkün görülmemekte; 
dolayısıyla herhangi bir değerlendirme yapılmasını gerektirecek bir durum bulunmamaktadır. 
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64.- Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Sincan F tipi cezaevinde işkence yapıldığı 
iddialarına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk'ün cevabı (7/4482) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı sayın Hikmet Sami Türk tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını talep ediyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 07.06.2001 

x Prof. Dr. MeTüneTBükarogln 
Rize Milletvekili 

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi 

Terörle Mücadele Yasasfnın 16.maddesinde yapılan değişiklikten sonra, F tipi 
cezaevlerinde, yasanın öngürdüğü "iyileştirme ve eğitim" programlarının uygulanmasının, 
yeni sorunların yaşanmasına neden olduğu anlaşılmaktadır. 

Özellikle Sincan F tipi cezaevinde ortak alanları kullanmak istemeyen tutuklu ve 
hükümlülere baskı yapıldığı, bazı tutuklu ve hükümlülerin dövüldükleri ve baskı altında 
tutuldukları iddiaları, aileler ve avukatlar tarafından tarafıma iletilmiştir. 

Ankara Sincan F tipi cezaevinde tutulan, Hacı Anıl, Hacı Demir, Volkan Ayaz, Bekir 
Batunı, Cem Göçer ve ismi tespit edilemeyen bazı tutuklulara baskı ve kötü muamelede 
bulunulduğu, odalarına girerek dövüldüğü iddia edilmektedir. 

Bu nedenle; 

1. Tüm F tipi cezaevlerinde özellikle de Sincan F tipi cezaevinde.ortak alanları'kullanmak 
istemeyenlere baskı yapıldığı, dövüldüğü iddiaları doğru mudur? Bu konuda herhangi bir 
araştırma ve soruşturma yapılmış mıdır? Yapılmış ise sonuçlan nedir? 

2. Sincan F tipi cezaevinde yukanda ismi geçenlere ve daha başka bazı tutuklu hükümlüye 
kütü muamele ve işkencede bulunulduğu, koğuşlanna girilerek dövüldükleri iddia 
edilmektedir. Bu iddialar doğru mudur? 

3. Bu tutuklu ve hükümlülerin 30.05.2001 tarihinden bu yana herhangi bir muayene istekleri 
olmuş mudur? Olmuş ise sonuçlan nedir? Tedavileri yapılıp raporlan alınmış mıdır? 
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T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Bakan: [Ç^f^ 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 15/06/2001 tarihli ve 
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/4482-10858/25363 sayılı yazınız. 

İlgi yazı ekinde alınan, Rize Milletvekili Prof.Dr.Mehmet Bekaroğlu 
tarafından Bakanlığımıza yöneltilen ve yazılı olarak cevaplandmlması 
istenilen 7/4482-10858 Esas No.lu soru önergesine verilen cevap örneği iki 
nüsha hâlinde ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Prof.Dr.Hikmet Sami TÜRK 
Bakan 
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T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Bakan 
Sayın 
Prof. Dr. Mehmet BEKAROĞLU 
Rize Milletvekili 
TBMM 

Bakanlığımıza yönelttiğiniz ve yazılı olarak cevaplandırılmasını 
istediğiniz 7/4482-10858 Esas No.lu soru önergesinin cevabı aşağıda 
sunulmuştur: 

, F tipi cezaevlerinin bulunduğu Cumhuriyet başsavcılıklarınca yapılan 
inceleme sonucunda, hiçbir F tipi cezaevinde tutuklu ve hükümlülere, ortak 
alanlardan faydalanmadıkları gerekçesiyle görevliler tararından kötü muamelede 
bulunulmadığı ve bu konuda başvurunun da bulunmadığı bildirilmiş olup, bu 
doğrultuda herhangi bir soruşturmanm yapılması da söz konusu olmamaktadır. 

Sincan F Tipi Kapalı Cezaevinde barındırılan önergede adı geçen 
mahkûmlara kötü muamele ve işkencede bulunulduğu yolunda, herhangi bir 
müracaat yapılmamış olup, anılan mahkûmların kendileri, yalanlan ve 
avukatları tarafından herhangi bir şikâyette de bulunulmamıştır. 

ö t e yandan, Sincan F Tipi Kapalı Cezaevinde barındırılan bir hükümlü ile 
cezaevi ikinci müdürü gözetimindeinfaz koruma başmemuru ve infaz koruma 
memurlarından oluşan yedi kişilik cezaevi personeli arasında arbede çıkması 
sebebiyle, hükümlü, Adlî Tıp Kurumu Şube Müdürlüğünden alman rapora göre 
üç gün iş ve güçten kalacak, personel ise, iş ve güçten kalmayacak şekilde 
yaralanmıştır. Olay üzerine derhâl soruşturma başlatılmış ve cezaevi personeli 
ile hükümlü hakkında 04/05/2001 tarihinde Sincan Asliye Ceza Mahkemesine 
kamu davası açılmıştır. 

Sincan F Tipi Kapalı Cezaevinde barındırılan önergede adı geçenlerden; 
üç kişi, 30/05/2001 tarihinden sonra tedavi veya Adlî Tıp Kurumundan rapor 
alınması için cezaevi idaresinden herhangi bir talepte bulunmamış, bir kişi, 
31/05/2001 tarihli dilekçe ile söz konusu Cezaevi Tabipliğinde muayene 
talebinde bulunmuş, hükümlünün muayenesi sonucu anal hemoroit tanısıyla ilâç 
tedavisine karar verilmiş, ilaçlan temin edilerek sağlığma kavuşturulmuş, bir 
kişi ise, 30/06/2001 tarihli dilekçesine istinaden bu Cezaevi doktoru tarafından 
muayene edilmiş ve hükümlüye gribal enfeksiyon tanısıyla ilâç tedavisi 
uygulanmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Prof.Dr.Hikmet Sami TÜRK 
Bakan 
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»tornan ^ w S a n T ^ J ^ M u s a Uzunkaya'nm, Hacettepe Üniversitesinde görevli bir öğretim 

^ots°^a^t ya i,i5kin Ba5bakandan sorusu ve mm Efi?tim »*-3fi: 
TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Bülent Ecevit tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını delaletlerinize arz ederim. -——•_ y. -,-—âT V ^ A 

~"MUSA UZUNKAYA f^ 
SAMSUN MİLLETVEKİLİ 

1 Haziran 2001 tarihinde ATV'de yayınlanan Ceviz Kabuğu isimli 
programda Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü öğretim görevlilerinden 
Prof. Dr. Ali Demirsoy milletimizin manevi inançlarını tahkir eden, Allah'a 
inanan araştırma veya öğretim görevlilerinin üniversitelerden atılması 
gerektiğini savunan açıklamalarda bulunduğu, hem program çerçevesinde hemde 
basın ve kamuoyunda iddia ve ifade edilmektedir. Şöyle ki; 

PROF. DR. ALİ DEMİRSOY: "Eğer bir bilim adamı herhangi bir 
şekilde Tanrx 'ya inanırsa üniversitede bulunmamam, larim. 

Prof. Dr. Ali Demirsoy'un bu açıklamaları kendi şahsi fikirleri 
olmasının ötesinde inançlı insanlara karşı oluşturulan totaliter zihniyetin 
bir tezahürü niteliğini taşıdığı kanaati kamuoyunda büyük infial 
uyanmasına neden olmuştur. Bu açıklamalarla ilgili olarak aşağıdaki 
sorularımın cevaplandırılmasını talep ediyorum: 

1) Prof. Dr. Ali Demirsoy'un "Allah'a inanan bilimadamı olamaz ve 
dolayısıyla bilim yuvası olan üniversitelerde barınamaz" şeklinde 
görüşü, Başbakanlık Makamı ve Yüksek öğretim Kurumu Başkanlığı 
tarafından tasvip edilmekte midir? 

2) Prof. Dr. Ali Demirsoy'un, özellikle devlet üniversitelerimizin 
saygınlığına gölge düşürecek açıklamaları hakkında, Başbakanlık 
Makamı ve Yüksek öğretim Kurumu Başkanlığı gerekli yasal veya 
idari işlemleri yerine getirecek midir? 

3) Devletin kendisine tevzi ettiği görevi yapmak yerine, lisans ve 
lisansüstü öğrencilerine ateizm propagandası yapmayı misyon 
edindiği izlemini veren, üniversite kürsüsünden benzer 
propagandaları yapan başka öğretim görevlileri İ'dfe ftelsbit edilmiş 
midir? Bu kişilerin hangi amaca hizmeten üniversitelerimizde 
sistemli bir propaganda yaptıkları konusunu aydınlatmak için 

Bo£bakanlığınız veya Yüksek öğretim Kurumu Başkanlığı herhangi bir 
soruşturma yapmış mıdır? 

4) Milyonlarca kişinin gözleri önünde, inançlı öğrencilerimizi en 
temel hakları olan öğrenim haklarını ellerinden almakla tehdit 
eden Ali Demirsoy ve benzerlerinin darvinizm dayatmaları 
nedeniyle, bugüne kadar kaç inançlı öğrencimiz okudukları 
üniversitelerden atılmıştır? Bakanlığınız gençlerimizin bu 
konudaki mağduriyetlerini bertaraf etmek ve öğrencilerimizi, 
sistemli olarak yürütülen bu darvinizm propagandalarının yıkıcı 
etkilerinden korumak için ne gibi ^inlemler almayijdüşünmektedir? 

5) Bilimsel, tarafsız, ideolojik etkilerden uzak bir eğitim vermesi 
gerekirken, genç dimağlara ısrarla ateizm ve darvinizmi empoze 
ettiği izlenimini toplumda uyandıran, görevini, kamuoyu nezninde 
kötüye kullandığı ifade edilen Prof. Dr. Ali Demirsoy ve aynı 
baskıcı zihniyeti paylaşan diğer öğretim görevlileri hakkında 
Başbakanlık Makamı ve Yüksek öğretim Kurumu Başkanlığı ne gibi 
yasal veya idari işlemler yapmayı planlamaktadır? 

-368-
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T.C. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.08.0.APK.0.03.05.00-03/ 2&6S J(/^-/2001 
KONU : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) T.B.M.M Başkanlığının 15.06.2001 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4483-
10859/25364 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 19.06.2001 tarihli ve B.02.0.KKG.0.12/106-529-7/2952 sayılı 
yazısı 

Samsun Milletvekili Sayın Musa UZUNKAYA'nın; bir televizyon programında; 
Hacettepe Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof.Dr. Ali DEMÎRSOY'un, Tanrıya inanan 
bilim adamlanyla ilgili olarak yaptığı iddia edilen bir açıklamaya ilişkin Sayın Başbakanımıza 
yönelttiği ve kendileri adına tarafımdan cevaplandırılması istenen yazılı soru önergesi 
incelenmiştir. 

1. Prof.Dr.Ali DEMÎRSOY'un da konuşmacı olarak katıldığı "Ceviz Kabuğu" isimli 
program, katılımcıların kişisel görüş ve düşüncelerinin bilimsel düzeyde tartışıldığı bir 
içerikle sürdürülmüştür. 

Diğer taraftan programın soru-cevap şeklinde sürdürüldüğü göz önüne alındığında, 
Prof.Dr. Ali DEMÎRSOY'un kendisine yöneltilen sorulara cevaben kişisel görüş ve 
düşüncelerini açıklamak samimiyetim göstermesi karşısında, mensubu olduğu kurumdan ya 
da Yükseköğretim Kurulundan "Kurumunuzca da bu görüşler tasvip edilmekte midir?" 
sorusunun cevaplandırılmasının istenilmesi anlamlı görülememektedir. 

2. öğretim elemanları da bilimsel görüş ve düşünceleri ne olursa olsun görevlerinin 
yerine getirilmesinde amaç ve ilkelere uygun davranmak zorundadırlar. Kanunla belirlenmiş 
görevlerinin yerine getirilmesinde yine kanunla düzenlenmiş amaç ve ilkelerin dışında 
faaliyetleri sabit görülenler hakkında ise yapılması gereken işlemler ilgili mevzuatla 
düzenlenmiştir. 

3. öncelikle bir öğretim üyesinin, bilimsel düzeyde ve alanı ile ilgili olarak kişisel 
görüşlerini medya veya diğer basın organları aracılığı ile açıklamasının, öğrencilerine de bu 
yönde propaganda yaptığı ya da fikirlerim empoze ettiği izlenimi verdiği bu nedenle de 
kamuoyu nezdinde görevini kötüye kullandığının bazı çevrelerce düşünülmesi veya ifade 
edilmiş olmasının, münhasıran öğretim üyesi hakkında yasal veya idari işlem yapılmasını 
gerektirici olduğu düşünülmemelidir. Bilimsel düşüncelerin özgürce açıklanması ile bu 
düşüncelerin propagandasının yapılması ya da fikirlerin empoze edilmesi amacıyla muhtelif 
şekillerde baskı uygulanması arasındaki fark gözardı edilmeyecek kadar öneme haizdir. 
Ayrıca Prof.Dr. Ali DEMÎRSOY Hacettepe Üniversitesi adına yada üniversiteyi temsilen 
ilgili programa katılmamıştır. Bu nedenle açıklamalarının Devlet üniversitelerinin 
saygınlığına gölge düşürdüğü iddiası özgür düşünce yapısına yabancı ve rasyonel bir eleştiri 
olmaktan uzak bulunmuştur. 
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4. Yükseköğretim kurumlarımızda eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, bilgi ve 
teknoloji üretimi Yükseköğretim Kanununda belirtilen amaç ve ilkeler doğrultusunda 
planlanmakta ve bu görevler bilimsel esaslara bağlı kalınarak, tarafsız, her türlü ideolojik 
etkiden uzak olarak yerine getirilmektedir. 

5. Prof.Dr. Ali DEMİRSOY, eğitim öğretim görevini yükseköğretimin ilke ve 
amaçlarına uygun olarak en iyi şekilde yerine getiren değerli bir öğretim elemanıdır. Bu güne 
kadar kişisel görüş ve düşüncelerini öğrencilerine empoze ettiği yada propagandasını yaptığı, 
bu suretle görevini kötüye kullandığı hususunda şikayet yoluyla veya resen tespit edilmiş bir 
davranışı olmamıştır. Aksi halde Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünce hakkında disiplin ve 
ceza yönünden gerekli işlemlerin yapılacağından kuşku duyulmaması gerekmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

MetinBOSTANCIOĞLU 
Millî Eğitim Bakanı 
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66.- Trabzon Milletvekili Nail Çelebi'nin, bakaıüık taşra teşkilatlarında yapılan tayin ve 
atamalara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu'nun cevabı (7/4484) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın aracılığınızla Milli Eğitim Bakam Sayın Metin 
BOSTANCIOĞLU tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 
08/06/2001 

Nail ÇELEBİ 

SORU: 

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 2001/37 sayılı Genelgesi ile 
Genel İdare Hizmetleri Sınıfında bulunan ve Bakanlığınız taşra teşkilatında çalışan Şube 
Müdürleri ile Milli Eğitim Müdürlerinin yükselme ve zorunlu yer değiştirmeleri 
istenmektedir. 

Atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde 30 Kasım 2000 tarihinde yapılan değişiklikle 
daha önceki yönetmelikte aynı grup kapsamına alınan İl ve İlçe Şube Müdürlerinin ayrılarak il 
Şube Müdürlüğünün üst grup haline getirilmesiyle, İlçe Şube Müdürlerinin yükselmelerinin 
önüne geçilmesini .amaçlanmıştır. Eğer amaç bu değilse, uzun süre görev 'yapan İlçe Şube 
Müdürlerinde^ başarılı olanlara, İlçe Milli Eğitim Müdürü ve il Milli Eğitim Müdür 
Yardımcısı olma hakkı tanınmazken, ilçe Şube Müdürünün altında çalışan A tipi ortaöğretim 
kurumu Müdürlerinden 5 yıl hizmeti olan ve son iki yılında başarılı bulunanları Dİ. Grup 
hizmetine dahil olan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcılığına 
yükselme hakkı tanınmasındaki esas amaç nedir? 

8 yıl ve daha fazla aynı görevde bulunan Şube Müdürlerinden isteyenlerin Önceki 
yıllarda istedikleri ilçelere tayinlerinin yapıldığı, bazılarının yapılmadığı bir gerçektir. Şimdi 
ise bu durumda olan ve pek çoğu 20 yılın üzerinde hizmeti bulunan Şube Müdürlerinin 
zorunlu olarak Doğu ve Güneydoğudaki İlçelere tayin edilerek psikolojik durumlarının, 
eşlerinin durumu ve çocuklarının okulları ile okul şartlanndaki değişikliklerinde .yoj açacağı 
kaçınılmaz olan bir sürece girilmesinin yanısıra Başbakanlığın 27 Mart 20Ör'taYiHve 2001/19 
sayılı Kamu kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını öngören Tasarruf 
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T.C. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.08.0.APK.0.03.05.00-03/ t â l S / ( /?-/2001 
KONU : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGÎ: T.B.M.M Başkanlığının 15.06.2001 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4484-
10862/25381 sayılı yazısı. 

Trabzon Milletvekili Sayın Nail ÇELEBİ'nin, "Bakanlık taşra teşkilatlarında 
yapılan tayin ve atamalara ilişkin" yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 
4359 sayılı Kanunla değişik 56 ncı maddesinin; "....Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı 
teşkilatı yönetim görevlerine atanmada ve yükselmede başarılı ve liyakatli olmak 
yanında her kademe yöneticiliğin gerektirdiği hizmetiçi eğitimi almak esastır. 

Yönetim kademeleri, bu kademelerde yer alan görevler ve bu görevlerdeki en az 
çalışma süreleri, görev tanımları, atanacaklarda aranacak nitelikler, görevin 
gerektirdiği hizmetiçi eğitim, atanacakların seçimi, atanmaları, sınavla girilecek 
yönetim görevleri, sınav, görevden alınma ve aynlmaya ilişkin esas ve usuller, 
yöneticilik formasyonu kazandıran diğer programlar ile Talim ve Terbiye Kurulu 
üyeliği, müşavirlik, müfettişlik, uzmanlık ve ataşelik gibi görevlerden yönetim 
kademelerine, yönetim kademelerinden bu görevlere geçişler ve diğer hususlar 
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulacak Yönetmelikle düzenlenir" hükmü 
doğrultusunda, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Atama, Değerlendirme, Görevde 
Yükselme ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hazırlanmış ve 30.4.1999 tarih ve 23681 
sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 30.11.2000 tarihli Resmi 
Gazetede yayımlanan Yönetmelikle de bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır. 

1. Söz konusu değişiklikle, il milli eğitim şube müdürlüğü görevi, ilçe milli 
eğitim şube müdürlüğü görevine göre bir üst yönetim kademesi kapsamında 
düzenlenmiş, Eş Değer Görev Çizelgesinde II nci Grup Hizmetine dahil görevler 
arasında gösterilmiştir. 

Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği ile Milli Eğitim Bakanlığı 
Sicil Amirleri Yönetmeliğinde il milli eğitim şube müdürleri, taşra teşkilatında görevli 
mühendis, mimar ve bazı personelin sorumluluğuna verilen şubede görevli olmaları 
halinde sicil ve disiplin amiri olarak belirlenmiştir. Ayrıca, gerektiğinde il milli eğitim 
müdürüne vekalet ettikleri de bilinen bir husustur. Bu durumda görev, yetki ve 
sorumluluklar bağlamında ilçe milli eğitim şube müdürüne göre daha kapsamlı 
konumda olan il milli eğitim şube müdürlüğü görevinin, ilçe milli eğitim şube 
müdürlüğü görevine göre bir üst yönetim kademesine alınmasında yarar görülmüştür. 

- 3 7 2 -



T.B.M.M. B : 129 17. 9 . 2001 O : 1 

Bundan ilçe milli eğitim şube müdürlerinin önünün tıkanması şeklinde bir yorum 
çıkarılması doğru bir yaklaşım değildir. Nitekim Bakanlığımızın her kademesinde 
görevli personeli bu Bakanlığın personelidir, hiçbiri arasında farklılık yaratılamaz, kişi 
grup veya zümre farkı gözetilemez. Yapılan düzenleme idari gereklilikler bağlamında 
aynı görev kadrosunda bulunan tüm personeli aynı koşullarda etkileyen bir 
düzenlemedir. 

Diğer taraftan, (A) tipi ortaöğretim kurumu müdürlerinden 5 yıl hizmeti olan ve 
son iki yılında en az üstün başarılı düzeyde değerlendirilenler, I, II ve III. Grup 
hizmetindeki görevlerden birine görev öncesi hizmetiçi eğitim kursuna katılmak 
koşuluyla atanabilmektedir. 

Taşra teşkilatı yönetim görevlerine Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Atama, 
Değerlendirme, Görevde Yükselme ve Yer Değiştirme Yönetmeliği yürürlüğe 
girmeden önce genel hükümlere göre, herhangi bir değerlendirme yapılmadan atama 
yapılmakta, yöneticilik deneyimi bulunmayanlar dahi bu görevlere atanmaktaydı. Milli 
Eğitim Bakanlığı Yönetici Atama, Değerlendirme, Görevde Yükselme ve Yer 
Değiştirme Yönetmeliği ile hizmet gerekleri, kariyer, liyakat, sicil kıdem, sınav ve 
benzeri ölçütler dikkate alınarak yapılan söz konusu atamalarla hizmette etkinlik ve 
verimliliği artırmak amaçlanmıştır. Bu farklılığın gözden uzak tutulması mümkün 
değildir. 

2. 2000 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Atama, Değerlendirme, 
Görevde Yükselme ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin değişiklik öncesi 9, 22 ve 24 
üncü maddeleri uyarınca ülke genelinde aynı görevle aynı yerde on yıldan fazla 
hizmeti olan I ve II nci grup hizmetindeki yöneticilerin, zorunlu bölge hizmetini 
yapmaları gerektiği dikkate alınarak aynı grup hizmetinde atanmak istedikleri yerlere 
ilişkin tercihleri istenmiş, Yönetmelik hükümlerine uygun istekte bulunanların 
atamaları, istedikleri yerlere, istekte bulunmayanların atamaları ise durumlarına uygun 
yerlere yapılmıştır. 

2001 yılında da Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Atama, Değerlendirme, 
Görevde Yükselme ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin değişik 11 ve 24 üncü 
maddeleri uyarınca aynı görevle aynı yerde 8 hizmet yılını tamamlayan yöneticilerin 
atanmak istedikleri yerlere ilişkin dilekçeleri istenmiştir. 

Zira 83/6525 sayılı Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle 
Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğe 2000/1228 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile eklenen 
ve 03/10/2000 gün ve 24180 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ek 1 inci madde de; 
"...şube müdürü ve diğer müdür ve bu düzeydeki unvanlara atanacak olanların ilk 
görev yerleri, atanacakları kurum ve kuruluşun hizmet birimi olması halinde bu 
Yönetmeliğe ekli (1) sayılı cetvelde yer alan 5 ve 6 ncı hizmet bölgeleridir. 
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5 ve 6 ncı hizmet bölgelerine dahil illerde, atamayı yapacak kurum ve kuruluşa 
ait yukarıda sayılan unvanlarda boş kadro bulunmadığı hallerde, daha sonra bu 
bölgelere atanmak üzere diğer illere atama yapılabilir." hükmü yer almaktadır. 

Bu hükümden de anlaşılacağı üzere yönetim görevinde bulunan personele 
zorunlu bölge hizmetinde belirli sure görev yapma koşulu getirilmiştir. 

3. İl ve ilçe sınıflarında çalışma yükümlülüğü ile Milli Eğitim Bakanlığı 
Yönetici Atama, Değerlendirme, Görevde Yükselme ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 
kapsamındaki yöneticilerin atama, yer değiştirme ve yükselmeleri ile ilişkilendirilerek 
bir taraftan çalışma koşullarının zorluğu nedeni ile özellikle yeterli sayı ve nitelikte 
yönetici bulmada zorluk çekilen il ve ilçelerdeki eğitim ve öğretim hizmetlerinin de 
nitelikli yöneticilerce yönetilmesine olanak sağlamak, diğer taraftan yöneticilerin 
belirli il ve ilçelerde sürekli kalmalarına bağlı yıpranma ve görevde etkinliklerinin 
azalmasını engelleme ve sonucunda da her yöneticinin hizmet bölgelerindeki çalışma 
yükümlülüğünü artırmamak koşulu ile bütün il ve ilçe sınıflarında çalışmalarını 
gerçekleştirerek yönetim ve sisteme olan güveni artırmaktadır. 

Kaldı ki Bakanlık taşra teşkilatı yöneticilerine getirilen birinci ve/veya ikinci 
hizmet bölgesinde en az 4 yıl çalışma yükümlülüğünün yerine getirileceği yerler 
arasına; ekonomik ye sosyal yönden gelişmişlik durumları, coğrafi koşullan ve hizmet 
gerekleri bakımından Yönetmelik eki Hizmet Bölgeleri Çizelgesi'nde ikinci hizmet 
bölgesine dahil il ve ilçeler aynı ya da benzer özellikleri bulunan üçüncü hizmet 
bölgesine dahil illerin (Bu iller, zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunmayan illerdir.) 4 
üncü sınıf ilçeleri de dahil edilmiştir. Böylelikle birinci ve ikinci hizmet bölgelerine 
dahil il ve ilçelerle aynı ya da benzer sorunları bulunan üçüncü hizmet bölgesine dahil 
illerin dördüncü sınıf; ilçeleri de, taşra teşkilatı yöneticileri için bölge hizmeti 
yükümlülüğünün yerine getirileceği yerler olarak düzenlenmiştir. Yöneticilerin yer 
değiştirmesinde olduğu gibi yükselmesinde de il ve ilçe sınıfları görevi gözetilerek, 
yönetimin ve uygulamanın insan tabiatma uygun olmasına özen gösterilerek, 
personelin iş doyumu ve morali ile birlikte kurumsal amaçların etkin ve verimli olarak 
gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. 

Bakanlığımız taşra teşkilatı yöneticilerinin gerek yer dejğiştirme, gerekse 
yükselme suretiyle atamalarının düzenlilik içinde her il veya ilçe sınıflarında 
çalışmaları; nimet ve külfet dengesi ilkesi gözetilerek yönetim karşısında her 
yöneticinin eşit uzaklıkta ya da eşit yakınlıkta bulunması gereği kapsamında 
öngörülmüştür. 

İdarelerin kamu hizmetinin etkin ve verimli işlemesini sağlamak hususunda 
yasalarla kendilerine verilen görevi yerine getirirken idari yapı içerisinde değişik 
alternatifler üretmesi ve hizmet gereklerini gözeterek yönetici kadrolarında görev 
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değişikliğinde bulunması tabiidir. Belli bir süre aynı yerde görev yapan yönetici 
statüsündeki kamu görevlilerinin verimlerini arttırmak bakımından yer değişikliğini 
öngören bu düzenlemenin statü hukukuna ve idare hukuku ilkelerine uygun olduğu ve 
kamu yararı ilkesiyle de örtüştüğü düşünülmektedir. 

Ayrıca Yönetmelik hükümleri uyarınca 2000 yılı atama döneminde ilk defa 
yönetim görevine atanmak isteyenlere ilişkin ülke genelinde duyuru yapılarak istekte 
bulunanlar hizmetiçi eğitim kursuna alınmış, kurs sonucu görevde yükselme sınavında 
başarılı olanların atamaları öncelikle çerçeve yönetmeliğe eklenen ek maddede dikkate 
alınarak 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerindeki illerin ilçe milli eğitim müdürlüklerine şube 
müdürü olarak atamaları gerçekleştirilmiştir. 

Diğer taraftan, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Atama, Değerlendirme, 
Görevde Yükselme ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin yayımlandığı tarihten itibaren 
tedviren atama yoluna gidilmemiştir. Acil ihtiyaç durumunda, norm kadro uygulaması 
dikkate alınarak özellikle okul ve kurum yöneticilerinden asaleten atama yapılıncaya 
kadar görevlendirme yapılmıştır. Yöneticilerin yer değiştirmelerine ilişkin boş yönetici 
kadroları duyurulurken de tedvir ve görevlendirme yoluyla yürütülen kadrolar da boş 
gösterilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Metin BOSTANCIOĞLU 
Millî Eğitim Bakanı 
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-r • , • *V. ÎSta?buI MİI,etvekil i BüIent Akarcalının, Yatağan Termik Santralı Bacagazı Antma 
Tesislerindeki arızalara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Zeki Çakan'ın cevabı (7/4485) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Enerji Bakanı Sayın Zeki ÇAKAN tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Bülent AKARCALI 
İstanbul Milletvekili 

1- Yatağan Termik Santralı bacagazı arıtma tesislerinin sık sık 
arızalanması karşısında ne gibi tedbirler almayı düşünmektesiniz? 

2- Bu tesisleri imal eden ve montajını yapan yerli ve yabancı firmalar 
hakkında tazminat davası açmayı düşünmez misiniz? 

3- Yatağan yöresinde bu arızalardan mağdur olmuş vatandaşlarımızın 
bu firmalar aleyhine tazminat davaları açmalarına ön ayak 
olurmusunuz? 

T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Ankara 
Sayı :B.15.O.APK.0.23.300-^9^( 
Konu : Yazılı Soru önergesi - •. .- nnn\ 

1 0 2 1 3 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M Başkanlığı'nın 15.06.2001 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-10961 
sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Bülent AKARCALI'nın tarafıma tevcih ettiği 7/4485-
10863 esas no'lu yazılı soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğünün 99'ncu maddesi gereği 
cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN BÜLENT AKARCALI'NIN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

(7/4485-10863 Esas No'lu) 

Soru 1 : 

Yatağan Termik Santralı baca gazı arıtma tesislerinin sık sık arızalanması 
karşısında ne gibi tedbirler almayı düşünmektesiniz? 

Covap 1 : 

Yatağan Termik Santralı Baca Gazı Kükürt Arıtma Tesisleri işletmeye alma 
çalışmaları sırasında Booster Fanlarında aşırı vibrasyon olması nedeni ile üniteler 
devreden çıkmış olup bu sorun yüklenici L.Lentjes Bischoff (Almanya)/GÜRİŞ 
(TÜRKİYE) Konsorsiyumunun sorumluluğundadır ve yüklenici firma tarafından 
arızanın giderilmesi için gerekli inceleme ve çalışma yapılmış olup üniteler peyderpey 
devreye alınmaktadır. Sistemdeki arıza giderilip tesisin başarılı olarak 2 aylık deneme 
işletmesinin tamamlanmasından sonra Türkiye Elektrik Üretim İletim A.Ş. Genel 
Müdürlüğü'ne devri yapılabilecektir. Devir tarihinden itibaren 2 yıl süresince tesis 
yüklenici garantisi altındadır. 

Soru 2: 

Bu tesisleri imal eden ve montajını yapan yerli ve yabancı firmalar hakkında 
tazminat davası açmayı düşünmez misiniz? 

Covap 2: 

Yatağan Termik Santralı baca gazı arıtma tesisi yüklenici Konsorsiyuma, 
tesisin yapımında oluşabilecek gecikmeler ile tesisin işletmeye alınmasından sonra 
garanti edilen performansların veya karakteristiklerin sağlanamaması 
durumunda uygulanabilecek cezalar sözleşme ile belirlenmiştir. Tesisteki arızanın 
giderilmesinden ve tesisisin işletmeye alınmasından sonra sözleşmede yeralan 
cezalar ile ilgili özel hükümlerin uygulanması yoluna gidilecektir. Sözleşme şartlarına 
göre üçüncü şahıslara verilen zararın Konsorsiyum'dan tazmini mümkün değildir. 

Soru 3: 

Yatağan yöresinde bu arızalardan mağdur olmuş vatandaşlarımızın bu firmalar 
aleyhine tazminat davaları açmalarına ön ayak olur musunuz? 

Covap 3: 

Yatağan yöresindeki mağdur vatandaşlarımızın hukuki açıdan durumu, 
Türkiye Elektrik Üretim İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü'nce araştırılmaktadır. 
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68.- Bursa Milletvekili Orhan Şen'in, Emekli Sandığı personeline ek ödeme verilip 
verilmediğine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Sümer OraTın cevabı (7/4486) 

TÜRKİYE BÜYÜR MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Sümer ORAL 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 
08.06.2001 

Orhan ŞEN 
Bursa Milletvekili 

SORULAR 

1-213 sayılı Vergi Usul Kanununun Ek - 13. maddesinin 4. fıkrasının 
(a) bendi uyarınca Maliye Bakanlığı Merkez ve Taşra teşkilatı 
personeline ödenmekte olan ek ödeme Maliye Bakanlığına bağlı bir 
başka kuruluş olan Emekli sandığı personeline ödenmektemi dir? 

2- Söz konusu ek ödeme Emekli Sandığı personeline ödenmemekte 
ise bu durum eşitlik ilkesine aykırı değil midir? 

3- Bahse konu ödemenin Emekli Sandığında görev yapan kamu 
görevlilerinede verilerek Emekli Sandığı çalışanlarının 
mağduriyetlerini önlemeyi düşünüyor musunuz? 

4- Emekli sandığı çalışanlarının ek ödeme verilmemesinden 
kaynaklanan mağduriyetlerini gidermek için herhangi bir çalışmanız 
varandır? 
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T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

Personel Genel Müdürlüğü 

SAYI : B.07.0.PER..0.16.KOOR./91361-2o/3155Û 

KONU : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 15.06.2001 tarih ve 4486/10864/25384 
sayılı yazısı. 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun Ek-13 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (a) bendi 
uyarınca; Maliye Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı personeline ödenmekte olan ek 
ödemenin, Bakanlığımız bağlı Kuruluşu olan Emekli Sandığı Personeline ödenip ödenmediği 
ve ek ödeme verilmemesinden kaynaklanan mağduriyetlerin giderilmesine ilişkin çalışmalar 
hakkındaki Bursa Milletvekili Sayın Orhan ŞEN tarafından verilen 7/4486-10864 no'lu yazılı 
soru önergesine ilişkin cevabımız aşağıda sunulmuştur. 

Bilindiği üzere, 03.04.1997 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 570 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Ek 13 üncü 
maddesinin; 4/a bendi, "Maliye Bakanlığının yurt dışı kadrolannda bulunan personeli dışında 
kalan personeline (sözleşmeli personel ile bağlı kuruluşların üst düzey yönetici kadrolarına 
atananlar dahil) en yüksek Devlet Memuru aylığının (ek gösterge dahil) % 120 sini geçmemek 
üzere ek ödeme yaptırmaya," 

Şeklinde değiştirilmiş,değiştirilen madde hükmü uyarınca da; Bakanlığımız bağlı 
kuruluşu olan Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün üst düzey yönetici kadrolarına atanmış 
bulunan personele 15.04.1997 tarihinden itibaren ek ücret ödenmesi sağlanmıştır. 

Ayrıca, Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Personeline, 5434 sayılı Emekli Sandığı 
Kanunun 8/k maddesi uyannca her yıl iki aylık tutannda ikramiye, 171 inci maddesi uyannca 
da ayda (80) saati geçmemek üzere fazla çalışma ücreti ödenmekte olduğundan mağduriyetleri 
söz konusu değildir. 

Bilgilerine arz ederim. 

Sümer ÖRAL I 
Maliye Bakanı s) 
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(7/4487) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Z 
ÇAKAN tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususu: 
delaletlerinizi saygılarımla arz ederim. 08.06.2001 

Mehım 
Gaziantep Mîll&t\takili 

T.B.M.M. Başkan\\k p\vanı Üyesi 

SORULAR 

1-) Birecik Barajı inşaatı sebebiyle Gaziantep ili Nizip\ilçesine bi 

Belkıs köyü, Keklik köyü ve Aşağıçardak köylerine ait araziler yapı 

kamulaştırma sonucu tamamen sular altında kalmıştır. Yapı 

kamulaştırmalara karşılık açılan tezyidi bedel davaları 1998 - lî 

yılında kesinleşmiştir. Kesinleşen mahkeme kararına rağmen, köyüfid 

evinden olan vatandaşlarımızın tezyidi bedel paraları üç yıldır net 

ödenememiştir. 

2-) Bu bölge ile ilgili olarak Mahkeme kararı ile kesinle 
kamulaştırmalara karşılık açılan Tezyidi bedel paraları ne zan 
ödenecektir. 
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T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

. Ankara 
Sayı : B. 15.O.APK.0.23.300-P,<T5 1 f) 9 1 fi 
Konu : Yazılı Soru Önergesi • u ^ ı u 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M Başkanlığı'nın 15.06.2001 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-10961 
sayılı yazısı. 

Gaziantep Milletvekili Sayın Mehmet AY'ın tarafıma tevcih ettiği 7/4487-10866 
esas no'lu yazılı soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğünün 99'ncu maddesi gereği 
cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Zeki ÇAKAN 
Bafeıi K^+' 
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GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ SAYIN MEHMET AY'IN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

(7/4487-10866 Esas No'lu) 

Sorular: 
- Birecik Barajı inşaatı sebebiyle Gaziantep İli Nizip ilçesine bağlı Belki s Köyü, 

Keklik Köyü ve Aşağıçardak köylerine ait araziler yapılan kamulaştırma sonucu 
tamamen sular altında kalmıştır. Yapılan kamulaştırmalara karşılık açılan tezyidi 
bedel davaları 1998-1999 yılında kesinleşmiştir. Kesinleşen mahkeme kararına 
rağmen, köyünden, evinden olan vatandaşlarımızın tezyidi bedel paraları üç yıldır 
neden ödenememiştir. 

- Bu bölge ile ilgili olarak Mahkeme kararı ile kesinleşen kamulaştırmalara 

karşılık açılan tezyidi bedel paraları ne zaman ödenecektir. 

Cevaplar: 

Birecik Barajı kamulaştırma işlemleri Bakanlığıma bağlı Elektrik işleri Etüt 
idaresi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte, giderleri ise Elektrik Enerjisi Fonu 
(EEF) tarafından köprü kredi şeklinde karşılanmaktadır. Birecik projesi için 
kamulaştırma bedellerinin tamamı ödenmiştir. Ancak kamulaştırma işlemleri 
tamamlanan taşınmazların sahipleri tarafından Asliye Hukuk Mahkemelerinde açılan 
bedel artırım davalarının bir kısmı Yargıtay tarafından da onaylanarak kesinlik 
kazanmış toplam 8 trilyon TL. civarındaki bedel artırımının 01.04.2001 tarihi ile 
ödenmesi gerektiği, Elektrik Enerjisi Fonu'na bildirilmiştir. 

Elektrik Enerjisi Fonu'nun Bütçe Kanunu kapsamında yer alması ve Bütçe 
Kanunu ile kendisine ayrılan ödeneklerin Maliye Bakanlığı'nın inisiyatifi altında zaman 
zaman dilimler halinde serbest bırakılması nedeni ile Fon tarafından yapılan 
ödemelerde gecikmeler olabilmektedir. 2001 yılı için Genel Bütçe'den talep edilen 
97,5 trilyon TL'ye karşılık Elektrik Enerjisi Fonu'na 40 trilyon ödenek tahsis edilmiştir. 
Ödemelerin gecikmesi durumunda, Merkez Bankası'nın açıklamış olduğu faiz 
oranları ödemelere uygulanmaktadır. 
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•70- Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, "Köye Dönüş Projesi" uygulamamda 
vatandaşların karşılaştıklan sorunlara İlişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakam Mustafa Yılmaz m 
cevabı (7/4488) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularıma Başbakan Sayın Bülent Ecevit yazılı olarak cevap vermesi için 
gereğim arz ederim. 

/ Prof. Dr. Mehmet I 

Saygılarımla. 09.06.2001. 

: Bekaroğhı 

Rize Milletvekili 
TBMM însan Haklarım İnceleme Komisyonu Üyesi 

Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgesinde 1985'ten sonra yoğunlaşan terör olayları, 
köylerin boşaltılmasına, yayla ve meralara çıkışın yasaklanmasına, hayvancılığın ölmesine, 
tanm alanlannm kullamlamaz hale gelmesine neden olmuştu. Dolayısıyla bölge halkı da 
köyünü terk etmek zorunda bırakılmış, bölgedeki şehir merkezlerine göç ederek çok kötü 
şartlarda hayatlarını devam ettirmek durumunda kalmışlardı. 

Son iki yıldır bölgede, terör olaylannın azalması ve nispi bir huzurun sağlanması 
sonrasında, büyük şehirlerde çok zor şartlarda yaşayan vatandaşlanmız köylerine, evlerine 
dönmek, tarlalarını, bahçelerini kullanmak, meralarında, yaylalarında eskiden olduğu gibi 
hayvancılık yapmak istiyorlardı. Hükümet de bölge halkının bu talepleri doğrultusunda "köye 
dönüş projesi" hazırladığım ve köylerine dönen vatandaşlanmıza bazı kolaylıklar tanınacağını 
ilan etmişti. Bu konuda bir genelge hazırlandığı da duyurulmuştu. Gazetelerde, valiliklerin 
köylerine geri dönenlere, nakdi yardımların yanında büyük-küçük baş hayvan ve tohumluk 
tahıl yardımı yapıldığı yer almıştı. 

Ancak bugün yaşanan bazı olaylar "köye dönüş projesinin yürümediğim, projenin 
bizzat devlet görevlileri tarafından engellendiğini ortaya koymaktadır. Resmiyette köye 
dönüşün serbest olmasına, valiliklerin izin vermesine rağmen bu haktan yaralanmak 
isteyenlerin güvenlik görevlilerinin fiili engellemesi ile karşılaştıkları, can ve mal, 
güvenliklerinin sağlanmadığı iddia edilmektedir, özellikle köy koruculannın köylerine dönen 
ve dönmek isteyen vatandaşlanmızı tehdit ettikleri, evlerini yaktıklan bildirilmektedir. Aynca 
köylerine dönmek isteyenlere valiliklerin matbu bir form doldurtularak; "köylerini terör 
nedeniyle terk ettiklerine" ilişkin maddeyi işaretlemeleri yönünde maddi ve manevi tazminat 
isteğinde bulunmayacağı yönünde taahhüt almak için baskı yapıldığı da dile getirilmektedir. 

Köylerine dönmek isteyen vatandaşlanmız büyük bir hayal kınklığı yaşamakta ve çok 
kötü şartlarda yaşayarak köyüne döneceği günü beklemektedir. 

Bu nedenle; 

1. "Köye Dönüş Projesi'nde son durum nedir? Bugüne kadar boşaltılan kac köye ^önüş izni 
verildi? Bu proje çerçevesinde köylerine dönen aile sayısı illere göre redir?' *« <• 

2. Köye dönüş konusunda valiliklerin izin vermesine rağmen bölgedeki güvenlik 
kuvvetlerinin zorluk çıkardığı iddialan doğru mudur? Valilik ile güvenlik kuvvetleri 
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arasındaki bu çelişkinin nedeni nedir? Bu iddialarla ilgili olarak herhangi araştırma ve 
soruşturma yapılmış mıdır? Yapılmış ise sonuçlan ne olmuştur? 

3. Köy koruculannm, köylerine dönen ve dönmek isteyen vatandaşlanmızı dövdükleri, 
öldürmekle tehdit ettikleri, mal ve hayvanlarını gasp ettikleri, evlerini yaktıkları iddiaları 
doğru mudur? Bu konuda vatandaşlarımızdan kaymakamlıklara, valiliklere, güvenlik 
kuvvetlerine veya savcılıklara yapılmış herhangi bir şikayet veya suç duyurusu yapılmış 
mıdır? Yapılmış ise sonuçlan ne olmuştur? 

4. Yetkililerin; Doğu ve Güney Doğu'da güvenlik sağlandığı herhangi bir sorun yok'*, 
açıklamalan doğru ise; bu bölgenin kalkınması ve vatandaşlann köylerine dönmelerinin 
sağlanması için daha kapsamlı çalışmalann yapılması gerekmiyor mu? Örneğin geriye 
dönüşün yasal bir çerçeveye oturtulması mümkün değil midir? Böylece keyfî 
uygulamaların önüne geçilmiş olmaz mı? 

5. Şu an köylerine dönmek isteyen vatandaşlanmız hangi kolaylıklar sağlanmakta, ne tür 
yardımlar yapılmaktadır. Bu yardımlar hangi esas ve usullere göre yapılmaktadır? 

6. Köye geri dönüş projesi hangi illeri kapsamaktadır? Hangi köyün dönüşe hazır olduğunu 
kim hangi kritere göre belirlemektedir? Bu belirlemede önyargılann ve kayırmalann 
önüne nasıl geçilecektir? 

7. Geri dönüş öncesi, boşaltılan tüm köyler ve bunların çevreleri mayınlanndan 
temizlenmiş midir? Temizlenmemiş ise mayınlann temizlenmesi konusunda bir plan ve 
proje yapılmış mıdır? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAYI :B.02.0.010/^J^<9// 5)2/2001' 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 15.06.2001 gün ve 
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/4488-10867/25401 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 19.06.2001 gün ve 
B.02.0.KKG.0.12/106-532-4/2951 sayılı yazısı. 

Rize Milletvekili Mehmet BEKAROĞLU'nun Sayın Başbakana tevcih ettiği Sayın 
Başbakanında kendileri adına tarafımdan cevaplandmlmasım istediği yazılı soru önergesi 
incelenmiş olup; soru önergesine verilen cevaplar yazımız ekinde gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Must&ftjpjMAZ 
DetlciBakanı 

-384 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Sayı : B021KHZ0650004/ttS« • SI #3» 
Konu : Soru önergesi 

BAKANLIK MAKAMINA 

İLGİ: Bakanlığımıza ait 20.6.2001 tarih ve 031-756 sayılı yazı. 

İlgi yazı ile Genel Müdürlüğümüze intikal ettirilen Rize Milletvekili Sn. Mehmet 
BEKAROĞLU'nun Sayın Başbakan'a tevcih ettiği ve kendileri adına Makamlarınızca 
cevaplandırılması istenilen yazılı soru önergesi incelenmiş, gerekli koordinasyon sağlanarak 
aşağıda yer alan hususlar saptanmıştır; 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 15 yıllık sürede yaşanan terör sonucunda 
başta güvenlik olmak üzere çeşitli nedenlerle yaşadıkları köyleri terk etmek zorunda kalan 
köylüler, terör olaylarının kontrol altına alınmaya başlandığı 1997 yılından itibaren yoğun 
olarak terk ettikleri köylere dönmek talebinde bulunmaya başlamışlardır. Bu talepler üzerine; 

27.1.1998 tarih ve 0730-1/98 MGSB (06B) sayılı Başbakanlık Genelgesi ile köye 
dönüş uygulamalarının esasları belirlenmiş olup, bu proje için aşağıdaki ilkeler doğrultusunda 
çalışmalar başlatılmıştır. 

- Geri dönüş isteğe bağlı olacaktır. 
- Yerleşim yerlerinin toplulaştırması prensibine uygun hareket edilecek köy altı 

yerleşim yerlerinin iskana açılmasına izin verilmeyecektir. 
- iskana açılacak yerleşim birimlerinin seçiminde ek güvenlik önlemi 

gerekmeyenlere öncelik verilecektir. 
- Yeniden iskana açılacak yerleşim birimleri güvenlik veya başka nedenlerde dolayı 

göçe açık bulunmayacaktır. 
• Ek güvenlik önlemleri ile iskana açılabilecek yerleşim birimlerinde bu birimlerin 

açıkta olan sakinlerine öncelik verilecektir. 
- Bütün bu çalışmalar sırasında ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma çabalarına 

devam edilecektir. 
- Köylerini terk eden vatandaşlara kent merkezlerinde, konut ihtiyaçlarını 

karşılamaya yönelik "Kendin Evini Yapana Yardım" dahil her türlü destek 
sağlanacaktır. 

Gerek Genel Müdürlüğümüze gerekse GAP Bölge Kalkınma İdaresine de ulaşan bu 
talepler içişleri Bakanlığının Koordinasyonu ve Genelge esasları doğrultusunda 
değerlendirmeye alınmıştır. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve GAP İdaresi tarafından da 
sürdürülen bu çalışmalara destek verilmesi istenilmiş uygulamalar da bu yönde 
yürütülmüştür. 

1998 yılında Bingöl ilinde 8 köy (Yedisu ilçesinden Koşan-Karapolat-Karaoluk Genç 
ilçesinden Şehittepe, Kığı ilçesinden Demirkanat-Yukarı Serinyer-ölmez ve Merkez 
ilçesinden Alıncık köyleri) programa alınarak Kendi Evini Yapana Yardım Metodu yöntemiyle 
uygulamasına geçilmiş ancak bu yöntem ailelerce benimsenmediğinden uygulama imkanı 
bulunamamıştır. 
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1999 yılında ise bu projenin Başbakanlıkça karşılıksız Devlet'Yatırımı şeklinde olması 
kararlaştırılmış ve ayrılan 1 trilyon TL.Iık ödenek ile İçişleri Bakanlığınca öncelikli olarak 
bildirilen ekli listede 1. Aşamalı 6 İlin, 10 İlçenin, 12 Köyünden toplam 1017 aile programa 
alınarak çalışmalara başlanılmıştır. Böylece, Bitlis, Muş,Tunceli ve Hakkari illerinde 9 köyün 
etüdü tamamlanmış ve anılan iller için ayrılan ödeneklerin tamamı yıl içinde İl Ûzel 
İdarelerine gönderilmiştir. Diğer köylerde güvenlik sorunlarının devam etmesi, ailelere 
ulaşılamaması,(Adreslerinin tespit edilememesi) kullanılabilecek uygun arazi (yerleşim yeri 
ile tarım arazisi) bulunamaması ve ailelerin önerilen(bulunan) yeni yerleşim yerlerine değil 
eski yerlerine dönmeyi(yerleşmeyi) tercih etmeleri gibi olumsuz nedenlerden dolayı etütlerin 
yapılması gerçekleşememiştir. 

Yapılan çalışmalarla Hakkari ilin'den iki köy inşaat safhasına getirilmiş olup, ihalesi 
Hakkari Valiliğince yapılmıştır. İnşaatları devam etmekte olan bu köylerden Çukurca-Üzümlü 
Köyünün 125 konutundan 90 tanesi, Yüksekova-lkiyaka köyünün 204 konutundan da 133 
tanesinin su basmanı seviyesine kadar yapımı tamamlanmıştır. 

1999 yılında Başbakanlık talimatı, Yüksek Planlama Kurulu ve Bakanlar Kurulu kararı 
ile GAP Bölge Kalkınma Idaresi'nin Yatırım Programı'na " Köye Dönüş ve Rehabilitasyon" 
projesi ile" Köye Dönüş ve Rehabilitasyon Alt bölge Gelişme Planı" adı altında iki ayrı proje 
ilave edilmiştir. Bölgede ekonomik canlılığın yaratılması ve bölgenin gelişmiş tarım 
toplumuna geçişini sağlayacak en uygun sosyoekonomik bir proje olan ve GAP Bölge 
Kalkınma idaresi Başkanlığınca yürütülen "Alt Bölge Gelişme Planı Hazırlama Projesi"nin 
ihalesi yapılmış olup, şu anda 12 ilde seçilen 12 örnek köyde çalışmalar devam etmektedir. 
12 ilin 5 adedi GAP Bölgesi dahilindedir. 

Proje ile; terör nedeniyle yaşadıkları yerleri terk etmek durumunda kalan nüfustan ve 
kendi istekleri ile güvenliği sağlanan köylerine geri dönmek eğiliminde olan nüfusun planlı bir 
biçimde geri dönüşlerinin sağlanması ve geri dönülen alanlarda sürdürülebilir yaşam 
koşullarının oluşturulmasının sağlanmasını amaçlamaktadır. 

2001 yılı programımızda ise Bingöl'den 4, Diyarbakır'dan 2, Siirt'ten 15, Van'dan 7, 
Bitlis'ten 4, Hakkari'den 9, Muş'dan 10 ve Kars'tan da 1 olmak üzere toplam 52 köy Etüt-
Proje olarak yer almıştır. Gerek bu köylerde gerekse Valilikler ve GAP Bölge Kalkınma 
idaresi Başkanlığınca belirlenen diğer köylerde değişik aşamalarda olmak üzere (etüt-proje 
ve uygulama aşaması) çalışmalar devam etmektedir. 

2001 yılında ödenekleri İçişleri Bakanlığı bünyesinde yer alan "Köye Dönüş ve 
Rehabilitasyon Projesinin" uygulanması Valiliklerin koordinasyonları ile sürdürülmektedir. 

İçişleri Bakanlığınca 2001 yılı yatırım programındaki Köye Dönüş ve Rehabilitasyon 
Projesinde yer alan Bingöl 'de 536 aile Hakkari'de 686 aile Tunceli'de 234 aile Bitlis'te 237 
aile Van'da 194 aile ve Muş'ta 213 aile olmak üzere toplam 2100 aile için ayrılan 3 trilyon 200 
milyar TL. den, ilk altı aya tekabül eden 870 milyar TL. harcanmak üzere adı geçen illere 
gönderilmiştir. Geriye kalan miktar ise serbest bırakma oranları dahilinde illere 
gönderilecektir. Aynı proje için 2000 yılında ise; Mali yıl başında ayrılan 2 trilyon 804 milyar 
TL.den serbest bırakılan 2 trilyon 723 milyar TL. söz konusu proje için harcanmak üzere il 
emrine gönderilmiştir. 

Söz konusu projelerden " Köye Dönüş ve Rehabilitasyon" projesi acil uygulama 
projesi olarak kabul edildiğinden 1999 yılından itibaren uygulamaya başlanmış olup, 
çalışmalar sürdürülmektedir. 
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GAP Idaresi'nin uygulama programında olmak üzere, Köye Dönüş ve Rehabilitasyon 
için acil uygulama programı kapsamında Diyarbakır ve Şımak'ta yerinde inceleme yapılmış 
ve proje ile ilgili tüm kuruluşların temsilcililerinin katıldığı yerel yetkililerle toplantılar 
gerçekleştirilmiştir. Görüşmede projenin yeniden yerleşim boyutu ile sınırlı olmayıp kapsamlı 
bir kırsal kalkınma projesi olduğu ve yerel yetkili ve uzmanlar eliyle uygulanacağı 
vurgulanmıştır. 

Diyarbakır'da gerçekleştirilecek acil uygulama 2 köyde 322 aile olarak yatırım 
programına dahil edilmiş olup bu köylerde 1999 yılı içinde yapılmış olan çalışmalar ve 2001 
yılı itibariyle ulaşılan durum aşağıdadır. 

Islamköy'de yeni yerleşim alanı, köylülerin de istekleri doğrultusunda ve çeşitli 
uzmanların katıldığı bir heyet tarafından köy sınırları içinde belirlenmiştir. Alanın 1/1000 
ölçekli halihazır haritaları Valilik desteğinde Köy Hizmetleri Bölge ve Kadastro Müdürlüğü 
elemanları tarafından yapılmıştır. İmar planı, GAP İdaresi desteğinde Valilik tarafından ihale 
yoluyla yaptırılmış ve 30 Haziran 2000 tarihinde onanmıştır. Köyde uygulanacak olan konut 
projeleri Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün tip projelerinden hareketle Diyarbakır Valiliği 
tarafından geliştirilmiş ve 50 adet konutun kaba inşaatı tamamlanmıştır. Yeni yerleşim yerini 
ilçe ve il merkezlerine bağlayacak yol yapımı çalışması tamamlanarak ulaşıma açılmış 
bulunmaktadır. Kulp ilçe merkezine günde iki sefer yapan bir minibüs, köylü ile kasaba 
arasındaki ilişkiyi sağlamaktadır. Köyde yaklaşık 40 aile eski evlerini onararak ya da yaz için 
yaptıkları çardaklarda yaşamakta olup, kesintiye uğrayan tarımsal faaliyetler canlandırılmış 
bulunmaktadır. 

Aşağı Beyan'da 9 hanenin eski konutlarını onararak köyde oturmaya başlaması ile 
dönüş süreci fiilen başlamıştır. Bu köyde en önemli ihtiyaç su ve enerji temini olarak 
belirlenmiş ve Köy Hizmetleri ekiplerince sondaj yapılarak su temini gerçekleşmiştir. Ayrıca 
mevcut köy ve bitişiğindeki yeni yerleşim alanının 1/1000 ölçekli halihazır haritası alımı Köy 
Hizmetleri Bölge ve Kadastro Müdürlüğü elemanları eliyle tamamlanmıştır, imar planı ise 
GAP İdaresi desteğinde Valilik tarafından ihale ile yaptırılmış olup 30 Haziran 2000 tarihinde 
onanmıştır. 

Şımak'ta gerçekleştirilecek acil uygulama ise 2 köyde 187 aile olarak yatırım 
programına dahil edilmiş bulunmaktadır. Bu köylerde 1999 yılı içinde yapılmış olan 
çalışmalar ve 2000 yılı Haziran ayı itibariyle ulaşılan durum şöyledir; 

Kaymakamçeşme'de herbiri 54 m2.lik70 adet konutun inşaası Valilik tarafından 1999 
yılı içinde başlatılmış ve tamamlanmıştır. Altyapı temini çalışmaları da yine Valilik tarafından 
gerçekleştirilmekte olup 68 aile köye dönmüştür. Proje kapsamında bu köye yapılacak 
desteğin daha çok kırsal kalkınma amaçlı destek programlarının uygulanması şeklinde 
olacağı görülmüş ve köylülerin gelir ve istihdam düzeyinin arttırılarak bitkisel ve hayvansal 
üretimin geliştirilmesi ile sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması amacıyla GAP İdaresi, 
Anadolu Kalkınma Vakfı'nın da katkılarını alarak çalışmalara başlamıştır. Bu çerçevede her 
haneye 1 koç ve 10 koyun olmak üzere 680 koyun ve 68 koç 20 Aralık 1999 tarihinde Şırnak 
Valiliği, Tarım İl Müdürlüğü, GAP İdaresi uzmanlarından oluşan bir heyet tarafından 
dağıtılmıştır. Ayrıca, çiftçilere dağıtılan hayvanların 4 aylık yem, 1 yıllık ilaç, aşı ihtiyaçları ve 
veteriner hizmetleri de proje çerçevesinde karşılanmaktadır. Hayvanların barınacağı ağıllar, 
köy bitişiğinde uygun görülen alana aileler tarafından yapılmıştır. 

Valilik desteği ile oluşturulan yayım ekibince koyunların izlemesi yapılmakta ve 
raporları GAP Idaresi'ne sunulmaktadır. Projenin sürekli olarak oluşturulan izleme ve 
değerlendirme sistemi ile takibi GAP idaresi'nce yapılmakta olup, 2000 yıl sonu itibari ile 
toplam sürü sayısı 1344'e yükselmiştir. 

- 3 8 7 -



T.B.M.M. B : 129 17 . 9 . 2001 O : 1 

Şırnak-Başağaç'ta köye dönüş talep eden vatandaşlarla görüşülmüş, karartı oldukları 
belirlenmiş ve bu süreçte kendilerinin de gerek akçalı gerekse de işgücü olarak katılımlarının 
gerekliliği belirtilmiştir. Yeni yerleşim alanı, vatandaşların talepleri doğrultusunda ve çeşitli 
.uzmanlardan oluşan bir heyet tarafından 2000 Şubat ayı içinde gerçekleştiriliş olup, halihazır 
haritası Valilik tarafından yaptırılmıştır. Yeniden yerleşim için imar planı, GAP İdaresi 
desteğinde Valilik tarafından yaptırılmıştır. Bu aşamada, BAŞAĞAÇ Köyü, Başbakanlık 
Makamı'nca Merkez köy uygulaması için pilot alan olarak benimsenmiş ve GAP katkısı 
olmaksızın hazırlanmış olan bir konut projesi uyarınca 106 konutun inşasına proje dışı 
kaynaklardan hızla başlanmıştır. Ayrıca, kısmen mevcut tesislerin onanm ve tadilatı ile okul, 
sağlık tesisi, köy konağı ve cami gibi donatım tesislerinin yapımı ile fiziki altyapı temini 
çalışmaları da Başbakanlık tarafından proje dışı finansman ile gerçekleştirilmektedir. 

GAP İdaresi 2000 yılı yatırımında üçüncü il olarak Batman da programa dahil edilmiş 
olup, 2 köyde (Gercüş ilçesine bağlı Sargın ve Sason ilçesine bağlı Aydınlık köylerinde) 250 
ailenin köye dönüş ve rehabilitasyon için acil uygulama başlatılmıştır. 

Diğer taraftan 1999 ve 2000 yılı için ayrılmış olan ödenekler, proje kapsamında 
yapılacak çalışmalara etkinlik kazandırmak amacıyla ve hazırlanan eylem programı uyarınca 
harcanmak üzere Haziran ayında Diyarbakır, Sımak ve Batman Valiliklerine aktarılmıştır. 

Köye dönüş yapmak isteyen vatandaşlar bulunduğu ilin valiliklerine müracaat 
etmektedirler. Valilik tarafından müracaat, güvenlik ve diğer sosyal şartlar itibariyle detaylı bir 
şekilde incelenmekte gerekirse yerleşim yerleri değiştirilmek her türlü alt yapı hizmetleri ikmal 
edilmek suretiyle vatandaşların yerleşmesine izin verilmektedir. 

Yukarıdaki açıklamalardan da görüldüğü gibi eski yerleşim yerlerinin güvenlik 
açısından uygun olması halinde vatandaşların eski konutlarının imar ve ihyası cihetine 
gidilmektedir. Ayrıca köyüne dönüş yapan vatandaşların üretken duruma gelmesi için çeşitli 
destekler verilmektedir, (hayvancılık, arıcılık ve bunlarla ilgili sağlık hizmetleri gibi) 

Köye dönüş yapmak isteyen vatandaşlara herhangi bir engel söz konusu değildir. 
Konu valiliklerin takibindedir. Valiliklerin takibinde olan, valiliklerce uygun görülen 
uygulamalara güvenlik güçlerince zorluk çıkarılması mümkün değildir. Böyle bir tesbitte 
yoktur. 

Köy korucuları da güvenliğin bir parçası olması nedeniyle valiliklerin kontrolundadıriar. 
Onlar tarafından da vatandaşlara bir eziyet yapılması söz konusu değildir. Bu tip olaylar 
tesbit edildiğinde valiliklerin bilgilendirilmesi halinde gerekli işlem yapılacaktır. 

Köye dönüş projesine valiliklerin koordinasyonunda bütün kamu kuruluşlarınca destek 
verilmektedir. Bu projenin başarıya ulaştırılması yerlerini terk ettikleri için zor durumda olan 
vatandaşlarımızın huzura kavuşturulması tekrar üretken hale gelmesi ülke olarak hepimizin 
görevi olduğu kanaatindeyiz. 

Arz ederim. 
Mustafa MirbeTBRJlJĞRUL 
Genel Müdür1 "" 
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KÖYE DONUŞ VE REHABİLİTASYON PROJELERİ UYGULAMALARI 

İLİN ADI 

DİYARBAKIR 

ŞIRNAK 

BATMAN 

BİNGÖL 

HAKKARİ 

TUNCELİ 
BİTLİS 
VAN 
MUŞ 
SİİRT 
KARS 

KÖYE DONUŞ 
(ACİL UYGULAMA) 

PROJESİ 

2 köy 
322 Aile 

2 köy 
187 Aile 

2 köy 
250 Aile 

536 

686 

234 
237 
194 
213 

İLÇE-KÖY 

İSLAMKÖY 

AŞAĞI 
BEYAN 

KAYMAKAM 

ÇEŞME 

BAŞAĞAÇ 

GERCÜŞ/ 
SARGUN 
SASON/ 
AYDINCIK 

ÇUKURCA/ 
OZOMLO 
YÜKSEKOVA/ 
İKİYAKA 

KÖYE DÖNÜŞ PRJ. 

İLE DÖNEN 
AİLE 

9 

68 

ETÜT PROJE 

PROGRAMI 

2 

t 

4 

9 

4 
7 
10 
15 
1 

UYGULAMA 
Onarım 
(Adet) 

40 + 

9 + 

Mevcut tesis 
ile onarımı 

Konut inşaatı 
(Adet) 

50 
(Kaba ınş.bitmiş) 

70 (54 m2) 

InşTamamı 

106 
(İnşaata Başlanmış) 

125 
(90 ad.su basman) 

204 
(133 ad. su basman) 

H 
Yeni Yerle 
Yol Yapım 
Sondaj-Su 
Yerleşim A 

Yol-Su, E 

Kanalizas 

Ağıllar kö 

Yeni Yerle 

http://ad.su
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KÖYE DÖNÜŞ VE REHABİLİTASYON PROJESİ KAPSAMINDA 1999 YILI 
PROGRAMINA ALINACAK kÖYLER 

(I. AŞAMA) 

İLİ : 

BİTLİS 

BİTLİS 

MUŞ 

MUŞ 

BİNGÖL 

BÎNGÖL 

HAKKARİ 

HAKKARI 

TUNCELİ 

TUNCELİ 

YAN 

VAN 

İLÇESİ 

Mutki 

Mutki 

Merkez 

Korkut 

. Solhan 

Adaklı 

Çukurca 

Merkez 

Nazimiye 

Nazimiye 

Çatak. 

Gürpınar 

KÖYÜ 

Gümüşkanaı 

Yumrumeşe 

Uluka\a 

Demirci(Do£u!ar) 

ElmasırdıflO Nîezral 

Osmanuşağı 

Üzümlü 

Ördekli 

Daihbahçe 

Dereova 

Sırmalı(3 Mezra) 

Oğuîdamı(2 Mezra) 

HANESA\ 

63 

32 

100 

36 

59 

38 

İOO 

250 

158 

76 

85 

20 

TOPLAM 10 İLÇE 12 KÖY 1017 HANE 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI 

BİLGİ NOTU 
(22.062001) 

(Devlet Bakam Sayın Mustafa YILMAZ) 

Konu: Rize Milletvekili Mehmet Bckaroğlu'nun soru önergesi hakkında 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde İS yıllık sürede yaşanan terör sonucu 
yaşadıklan köyleri terk etmek zorunda kalan köylüler, terör olaylanmn kontrol altına 
alınmaya başlandığı 1997 yılından itibaren yoğun olarak terk ettikleri köylere dönmek 
talebinde bulunmaya başlamışlardır. 

İdaremize de ulaşan bu talepler, İdaremiz tarafından değerlendirilerek örnek 
uygulama çalışmaları başlatılmıştır. Bu süreçte 1998 yılı Ocak ayında Başbakanlık genelgesi 
ile köye dönüş uygulamalanmn esaslan belirlenmiş ve çalışmalann koordinasyonundan 
İçişleri Bakanlığı sorumlu tutulurken GAP İdaresi tarafından sürdürülen uygulamalara destek 
verilmesi istenmiştir. 

1999 yılında Başbakanlık talimatı, Yüksek Planlama Kurulu ve Bakanlar Kurulu 
karan ile GAP Bölge Kalkınma İdaresi'nin Yatırım Programı'na "Köye Dönüş ve 
Rehabilitasyon" projesi ile "Köye Dönüş ve Rehabilitasyon Alt Bölge Gelişme Planı" adı 
altında iki ayn proje ilave edilmiştir. 

Söz konusu projelerden. "Köye Dönüş ve Rehabilitasyon" projesi acil uygulama 
projesi olarak kabul edildiğinden İdaremiz tarafından 1999 yılından itibaren uygulamaya 
başlanmıştır; 

GAP İdaresi'nin uygulama programında olmak üzere, Köye Dönüş ve 
Rehabilitasyon için acil uygulama programı kapsamında Diyarbakır ve Şımak'ta yerinde 
inceleme yapılmış ve proje ile ilgili tüm kuruluşların ternsilcilerinin katıldığı yerel yetkililerle 
toplantılar gerçekleştirilmiştir. Görüşmede projenin yeniden yerleşim boyutu ile sınırlı 
olmayıp kapsamlı bir kırsal kalkınma projesi olduğu ve yerel yetkili ve uzmanlar eliyle 
uygulanacağı vurgulanmıştır. 

• Diyarbakır'da gerçekleştirilecek acil uygulama 2 köyde 322 aile olarak yatırım 
' -programına dahil edilmiş olup bu köylerde 1999 yılı içinde yapılmış olan çalışmalar ve 

2001 yılı itibariyle ulaşılan durum aşağıdadır; 

• tslamköy'de yeni yerleşim alam, köylülerin de istekleri doğrultusunda ve çeşitli 
uzmanların katıldığı bir heyet tarafından köy sınırlan içinde belirlenmiştir. Alanın 1/1000 
ölçekli halihazır haritalan Valilik desteğinde Köy Hizmetleri Bölge ve Kadastro 
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Müdürlüğü elemanları tarafından yapılmıştır. İmar planı, GAP İdaresi desteğinde Valilik 
tarafından ihale yoluyla yaptırılmış ve 30 Haziran 2000 tarihinde onanmıştır. Köyde 
uygulanacak olan konut projeleri Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün tip projelerinden 
hareketle Diyarbakır Valiliği tarafından geliştirilmiş ve 50 adet konutun kaba inşaatı 
tamamlanmıştır. Yerinde yapılan ilk inceleme üzerine hazırlanan eylem planının 
Diyarbalır Valiliği tarafından ilgili kamu kuruluşlarına talimat olarak dağıtılması üzerine 
köyü ilçe ve il merkezlerine bağlayacak yol yapımı çalışması tamamlanarak ulaşıma 
açılmış bulunmaktadır. Kulp ilçe merkezine günde iki sefer yapan bir minibüs, köylü ile 
kasaba arasındaki ilişkiyi sağlamaktadır. Köyde yaklaşık 40 aile eski evlerini onararak ya 
da yaz için yaptıkları çardaklarda yaşamakta olup, kesintiye uğrayan tarımsal faaliyetler 
canlandırılmış bulunmaktadır. 

Aşağı Beyan'da 9 hanenin eski konutlarını onararak köyde oturmaya başlaması ile, dönüş 
süreci fiilen başlamıştır. Bu köyde en önemli ihtiyaç su ve enerji temini olarak belirlenmiş 
ve Köy Hizmetleri ekiplerince sondaj yapılarak su temini gerçekleşmiştir. Ayrıca mevcut 
köy ve. bitişiğindeki yeni yerleşim alanının 1/1000 ölçekli halihazu* haritası alımı Köy 
Hizmetleri Bölge ve Kadastro Müdürlüğü elemanları eliyle tamamlanmıştır. İmar planı ise 
GAP İdaresi desteğinde Valilik tarafından ihale ile yaptırılmış olup 30 Haziran 2000 
tarihinde onanmıştır. 

• Şırnak'ta gerçekleştirilecek acil uygulama ise 2 köyde 187 aile olarak yatırım programına 
dahil edilmiş bulunmaktadır. Bu köylerde 1999 yılı içinde yapılmış olan çalışmalar ve 
2000 yılı Haziran ayı itibariyle ulaşılan durum şöyledir; 

• Kaymakamçeşme'de herbiri 54 m2'lik 70 adet konutun inşası Valilik tarafından 1999 yılı 
içinde başlatılmış ve tamamlanmıştır. Altyapı temini çalışmaları da yine Valilik tarafından 
gerçekleştirilmekte olup 68 aile köye dönmüştür. Proje kapsamında bu köye yapılacak 
desteğin daha çok kırsal kalkınma amaçlı destek programlarının uygulanması şeklinde 
olacağı görülmüş ve köylülerin gelir ve istihdam düzeyinin arttırılarak bitkisel ve 
hayvansal üretimin geliştirilmesi ile sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması amacıyla GAP 
İdaresi, Anadolu Kalkınma Vakfi'nın da katkılarını alarak çalışmalara başlamıştır. Bu 
çerçevede her haneye 1 koç ve 10 koyun olmak üzere 680 koyun ve 68 koç 20 Aralık 
1999 tarihinde Sımak Valiliği, Tarım İl Müdürlüğü, GAP İdaresi uzmanlarından oluşan 
bir heyet tarafından dağıtılmıştır. Ayrıca, çiftçilere dağıtılan hayvanların 4 aylık yem, 1 
yıllık ilaç, aşı ihtiyaçları ve veteriner hizmetleri de proje çerçevesinde karşılanmaktadır. 
Hayvanların barınacağı ağıllar, köy bitişiğinde uygun görülen alana aileler tarafından 
yapılmıştır. 

Valilik desteği ile oluşturulan yayım ekibince koyunların izlemesi yapılmakta ve raporları 
GAP İdaresi'ne sunmaktadır. Projenin sürekli olarak oluşturulan izleme ve değerlendirme 
sistemi ile takibi GAP İdaresi'nce yapılmakta olup, 2000 yıl sonu itibarı ile toplam sürü 
sayısı 1 344"e yükselmiştir. 

• Sunak - Başağaç'ta köye dönüş talep eden vatandaşlarla görüşülmüş, kararlı oldukları 
belirlenmiş ve bu süreçte kendilerinin de gerek akçalı gerekse de işgücü olarak 
katılımlanmn gerekliliği belirtilmiştir. Yeni yerleşim alam, vatandaşlann talepleri 
doğrultusunda ve çeşitli uzmanlardan oluşan bir heyet tarafından 2000 Şubat ayı içinde 
gerçekleştirilmiş olup, halihazır haritası Valilik tarafından yaptmlmıştır. Yeniden yerleşim 
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için imar planı, GAP İdaresi desteğinde Valilik tarafından yaptırılmıştır. Bu aşamada, 
BAŞAAĞAÇ Köyü, Başbakanlık Makamı'nca Merkez Köy uygulaması için pilot alan 
olarak benimsenmiş ve GAP katkısı olmaksızın hazırlanmış olan bir konut projesi 
uyarınca 106 konutun inşasına proje dışı kaynaklardan hızla başlanmıştır. Ayrıca, kısmen 
mevcut tesislerin onarım ve tadilatı ile okul, sağlık tesisi, köy konağı ve cami gibi donatım 
tesislerinin yapımı ile fiziki altyapı temini çalışmaları da Başbakanlık tarafından proje dışı 
finansman ile gerçekleştirilmektedir. 

GAP İdaresi 2000 yılı yatırımında üçüncü il olarak Batman da programa dahil edilmiş 
olup, 2 köyde (Gercüş ilçesine bağlı Sargın ve Sason ilçesine bağlı Aydınlık köylerinde) 250 
ailenin köye dönüş ve rehabilitasyon için acil uygulama başlatılmıştır. 

Diğer taraftan 1999 ve 2000 yılı için ayrılmış olan ödenekler, proje kapsamında 
yapılacak çalışmalara etkinlik kazandırmak amacıyla ve hazırlanan eylem programı uyarınca 
harcanmak üzere Haziran ayında Diyarbakır, Sunak ve Batman Valiliklerine aktarılmıştır. 

GAP Bölge Kalkınma îdaresi'nin sorumluluğu altında yürütülmekte olan diğer projede 
"Köye Dönüş ve Rehabilitasyon Alt Bölge Gelişme Planf'dır. Söz konusu proje İdaremizin 
Türk Sosyal Bilimler Demeği ile yapüğı bir sözleşme ile danışmanlık hizmetleri çerçevesinde 
yürütülmektedir. 

Proje ile; terör nedeniyle yaşadıkları yerleri terk etmek durumunda kalan nüfustan 
ve kendi istekleri ile güvenliği sağlanan köylerine geri dönmek eğiliminde olan nüfusun planlı 
bir biçimde geri dönüşlerinin sağlanması ve geri dönülen alanlarda sürdürülebilir yaşam 
koşullarının oluşturulmasının sağlanmasını amaçlamaktadır. 

Proje bu sürecin sağlıklı ve etkin bir biçimde gerçekleştirilebilmesi, uygulamalarda 
çeşitli kuruluşlar arasında eş güdümün sağlanmasına temel oluşturulması amacı ile yeniden 
yerleşim, altyapı, sosyal donatı ve arazi kullanım kararlarının alındığı Alt-Bölge Gelişme 
Planı ve Uygulama Programının hazırlanmasına yöneliktir. 

Proje kapsamında bir bölümü OHAL ve mücavir iller olmak üzere toplam 12 il 
(Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Sunak, Tunceli ve 
Van) bulunmaktadır. Bu illerden 5'i GAP Bölgesindedir. (Batman, Diyarbakır, Mardin, Siirt 
ve Sunak) 

Her iki proje GAP-BKl'nin 2001 yılı Yatırım Programı DKH-Kırsal Alan Planlaması 
sektörü programındadır. Yatırım Programına göre "Köye Dönüş ve Rehabilitasyon Alt Bölge 
Gelişme Planı Hazırlama" projesi 2001 yılında "Köye Dönüş ve Rehabilitasyon Projesi" ise 
2002 yılında tamamlanması öngörülmektedir. 

Ayrıca yukarıda değinilen konuların dışında GAP İdaresince, GAP Bölgesi dışında 
kalan ve aşağıda verilen uygulamalara teknik destekler sağlamıştır. 

Başbakanlık Makamının 18.09.2000 tarih ve B.02.MÜS.015/373 sayılı yazısı ile Van İli, 
Özalp İlçesi, Dorutay ve yöresi köylerde uygulanması programlanan Köykent 
Projesinden bahisle katkı yapacak kurumlar arasında GAP Bölge Kalkınma İdaresi de 
yenilmiştir. 

Proje' kapsamında mevcut sosyo-ekonomik yapının değerlendirilmesi ve entegre kırsal 
kalkınma programlarının geliştirilmesi amacıyla Başkanlığımız uzmanlarından oluşan bir 
heyet 24 Eylül-07 Ekim 2000 tarihlerinde proje alanında inceleme gezisi ve anket 
uygulama çalışmalarım gerçekleştirmiştir. 

Yapılan bu çalışmalar sonucunda hazırlanan, proje alanının fiziksel, sosyal, ekonomik, 
konut ve altyapı durumlarının ortaya konduğu proje yaklaşımı ve önerilerin yer aldığı 
rapor ilgili makamlara sunulmuştur. 

Başbakanlıkla 26.04.2001 tarihinde Muş-Yaygın ve Yöresi Köyleri Köykent Projesi 
toplantısında yapılmış olan görevlendirme neticesinde GAP Bölge Kalkınma İdaresi de 
yer almıştır. Proje kapsamında mevcut sosyo-ekonomik yapının değerlendirilmesi ve 
entegre kırsal kalkınma programlarının geliştirilmesi amacıyla İdaremiz Merkez ve Bölge 
Müdürlüğü Uzmanlarımız 25.06.2001 tarihinde yaklaşık bir hafta sürecek inceleme gezisi 
ve alan çalışması ynpmak için Muş'a gitmişlerdir. 

- 3 9 3 -



T.B.M.M. B : 129 1 7 . 9 . 2001 O : 1 

71.- İstanbul Milletvekili Ali Coşkun'un, Sabiha Gökşen Havaalanına ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Ulaştınna Bakanı Enis öksüz'ün cevabı (7/4489) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki somlarımın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim, g . f&.fcoo 4 

İstanbul Milletvekili 

Pilotlaıımızdan Sabiha GÖKÇEN adımn verildiği KURTKÖY hava alanının 
kapatılması kamuoyunun gündeminde bulunmaktadır. 

1. Kuıtköy hava limanı hangi gerekçe ve fizibilite çalışmasına göre yapılmıştır? 
Ekonomik değil ise neden yapılmıştır? 

2. İşletmeye açılan hava limanı neden tam kapasite ile seferlere 
başlayamamıştır? 

3. Uçuş-seferlerine başlayabilmesi için ne gibi tedbirler alınmıştır? 

4. Dünyanın başka ülkelerinde reklam yoluyla yolcu toplanıyor mu? 

5. Milyarlarca dolara malolan uluslararası boyutta hizmet vereMecek bu hava 
limanı neden ekonomimize kazandırılıp seferlere başlatılamıyor? 
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T.C. -r/W9 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI -T 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

o./ « /-v-> /*/* - S TEMMUZ 200-j 
SAYI : B . 1 1 . 0 . A P K . 0 . 1 O . O 1 . 2 1 . / E A / ~ Q - ^ / § ' - r 9 ^ ^ ^ 
KONU :lstanbul Milletvekili 

Sayın Ali COŞKUN'un 
yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: A) TBMM Başkanlığının 15.06.2001 tarih ve A01.0.GNS.0.10.00.02-7/4489-
10868/25402 sayılı yazısı. 

B) Başbakanlığın 19.06.2001 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-532-5/2953 sayılı 
yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Ali COŞKUN'un Sayın Başbakanımıza yönelttiği 7/4489-10868 
sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili olarak Savunma Sanayii Müsteşarlığından alınan yazı ekte 
gönderilmektedir. 

Konu ile ilgili daha detaylı bilgi Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayii 
Müsteşarlığından temin edilebilir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Prof.Dr.Enis ÖKSÜZ 

Ulaştırma Bakanı 
T.C. 

M.S.B. 
SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI 

SAYI : B041-SSM-006-0000-ITE-010O-16.00 4 5 4 5 2 8 Haziran 20Ûf 
KONU : İstanbul Milletvekili Sayın Ali Coşkun'un 

Yazılı Soru önergesi 

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI'NA 
(Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı) 

İLGİ: Ulaştırma Bakanlığı Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu 
Başkanlığımın 26 Haziran 2001 tarih ve B.11.0.APK.0.10.01.21./EA/-797 
sayılı yazısı. 

Bakanlığınızın llgi'de kayıtlı yazısı ile talep edilen, İstanbul Milletvekili 
Sayın Ali Coşkun'un Sayın Başbakanımıza yönelttiği 7/4489-10868 sayılı yazılı 
soru önergesi kapsamında sorulan sorular ve soruların cevaplandırılmasında 
yararlanılabilecek Müsteşarlığımız görüşleri yazımız ekinde sunulmaktadır. 

Arz ederim. 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN ALİ COŞKUN'UN SAYIN 
BAŞBAKANIMIZA YÖNELTTİĞİ 7/4489-10868 SAYILI SORU ÖNERGESİ 

KAPSAMINDA SORULAN SORULAR VE SORULARIN 
CEVAPLANDIRILMASINDA YARARLANILABİLECEK MÜSTEŞARLIĞIMIZ 

GÖRÜŞLERİ. 

1. Kurtköy havalimanı hangi gerekçe ve fizibilite çalışmasına göre 
yapılmıştır? Ekonomik değilse neden yapılmıştır? 

Sabiha Gökçen Havaalanı, Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından 
yürütülmekte olan İleri Teknoloji Endüstri Parkı ve Havaalanı Projesi (İTEP) 
kapsamında bir "Mükemmelliyet Merkezi" olarak geliştirilecek olan 
Teknokentin 6 ana unsurundan biridir. İTEP Projesinin ana amacı, Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin ileriye yönelik ve üstün teknoloji gerektiren harekat ihtiyaçlarının 
milli kaynaklardan karşılanmasını ve yoğun Araştırma-Geliştirme (AR-GE) 
çalışmalarıyla ileri teknolojinin üretilmesini teminen, milli, stratejik ve dinamik 
bir alt yapı oluşturmaktır. 

Bu amaç doğrultusunda, 1990-1993 yılları arasında uluslararası bir 
konsorsiyum tarafından uygun ortamın ve tasarımın oluşturulmasına ilişkin 
olarak bir fizibilite ve master plan çalışması yapılmış ve bu çalışmada proje 
unsurları, maliyetler, ilgili teknoloji alanları, yaratılacak istihdam ile İTEP 
Projesinin ülke ekonomisine sağlayacağı doğrudan ve dolaylı girdiler bilimsel 
veriler çerçevesinde ve ciddi bir çalışma ile irdelenerek, İTEP Projesi Master 
Planı hazırlanmıştır. Proje ile; Milli savunma politikası ve milli savunma 
potansiyeli verileri esas alınarak, askeri amaçlı teknolojilerin sivil amaçlı 
olarak da kullanımına önem veren bir strateji çerçevesinde, ekonomik 
kalkınmamıza da öncülük edecek ileri savunma teknolojilerinin yurt içinde 
temini amacıyla bilim-sanayi-eğitim/öğretim işbirliğine dayalı bir altyapı 
oluşturulacaktır. 

Master Plan, İTEP Projesi kapsamında yürütülecek program ve alt 
programların uygulanmasına destek vermek ve aynı zamanda savunma 
harcamalarının orta ve uzun vadede Genel Bütçe üzerindeki yükünü 
hafifletmek amacıyla, Istanbul-Kurtköy'de kamuya ait ve bir kısmı da ihtiyaçlar 
dikkate alınarak bilahare kamulaştırılan toplam 1350 hektarlık bir alanda İleri 
Teknoloji Endüstri Parkı ile birlikte, Uluslararası Havaalanı, Serbest Bölge 
İdaresi, Ticari ve Sosyal Bölge, Havacılık ve Uzay Enstitüsü ve Uluslararası 
Havacılık Bakım-Onarım-Modernizasyon Merkezi'nin oluşturulmasını ve 
projenin sözkonusu 6 ana unsuru arasında sinerji yaratılmasını öngörmüştür. 

Yerli yabancı özel yatırımcılar tarafından özellikle elektronik, 
havacılık/uzay ve savunma sanayii alanlarında ileri teknoloji üretimin 
yapılacağı Endüstri Parkında, yan sanayii, AR-GE ve hizmet söktörleri de 
dikkate alındığında, önemli boyutlarda istihdam sağlanarak, Türkiye'de 
teknolojik altyapının geliştirilmesi için bir model ortamı yaratılacaktır. Ayrıca, 
İTEP Projesinin gerek fiziksel büyüklüğü gerekse sosyal, teknolojik ve 
ekonomik amaçları dikkate alındığında yeterli etkinin yaratılabilmesi için, proje 
sahasında geniş kapsamlı bir eğitim/öğretim imkanının teşkil edilmesi 
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öngörülmektedir. Bu kapsamda, Türkiye'deki iş/sanayii kesimi ile 
eğitim/öğretim ve AR-GE kuruluşları arasındaki ilişkiler sistemin değişiklik 
ihtiyacından yola çıkılarak, Teknolojinin gerektirdiği ihtiyaca cevap verecek 
özel ihtisas sahibi insan gücünün yetiştirileceği, iş/sanayii odaklı değerler 
benimsemiş, müfredat ve AR-GE çalışmalarının belirlenmesi, yönlendirilmesi 
açısından sanayi kuruluşları ve iş dünyası ile devamlı ilişki içerisinde 
bulunacak bir Havacılık ve Uzay Enstitüsü kurulacaktır. 

Endüstri Parkında yaratılacak istihdamın vasfı ve Proje sahasında 
yürütülecek yüksek teknolojili üretim ve AR-GE faaliyetlerinin özelliği, Proje 
sahası içerisinde inşaa edilecek bir uluslararası havaalanını, İTEP Projesi'nin 
bütünlüğü ve etkinliği açısından önemli kılmaktadır. Master Plan, Proje 
sahasında inşa edilecek bir uluslararası havaalanının; 

- Teknokent sahasında yürütülen üretim faaliyetleri ile Proje sahasındaki 
eğitim/öğretim, ar-ge ve ticari faaliyetlerin yoğunluğu ve niteliği gereği, 
projenin yaratacağı nitelikli insan gücü trafiğine uygun çözümüm 
havayolu taşımacılığı olması, 

- Endüstri Parkı hedef sektörlerinde yapılacak üretimin, genel olarak 
ufak, hafif fakat yüksek parasal değere sahip, hassas malzeme, 
ekipman ve ürünler içermesi ve bunlar için en uygun taşımacılık 
metodunun havayolu taşımacılığı olması, 

- Endüstri Parkı hedef sektörleri arasında önemli yer tutan havacılık ve 
uzay sanayii alanında faaliyet gösterecek firmaların faaliyetleri ile ilgili 
döner ve sabit kanatlı platforma/arın iniş/kalkış pisti ve taksi yolu 
ihtiyacının giderilmesi, 

- istanbul'un, giderek artan hava trafiği karşısında, önemli bir sorun 
haline gelen uluslararası havameydanı kapasite probleminin 
hafifletilmesi 

açılarından, İTEP Projesinin vazgeçilmez bir unsuru olduğunu belirtmektedir. 

Sabiha Gökçen Uluslararası Havaalanı, yukarıda kısaca tarif edildiği 
şekilde İTEP Projesi olarak adlandırılan bütünün önemli bir parçasıdır. 
Sabiha Gökçen Havaalanı, elektronik, havacılık ve uzay endüstrileri ağırlıklı 
yüksek teknoloji üretimin yapılacağı, Serbest Bölge statülü Endüstri Parkı ve 
Uluslararası Havacılık Bakım Onarım Modernizasyon Merkezi'nin yanışım iç 
ve dış hatlara yönelik yolcu ve yük trafiğine hizmet verecek şekilde 
planlanmıştır. 

Havalanı, "Category II" seviyesinde; uçuş, yer ve yolcu güvenliği 
açısından da Türkiye'nin en gelişmiş • havaalanıdır. Teknokentin hayata 
geçirilmesi yolunda önemli bir çekirdek teşkil edecek olan Havaalanı, birinci 
aşamada özellikle İTEP Proje hedeflerine hizmet edecek şekilde planlanmış 
olup; şu anda Türkiye'de bulunmayan en son teknoloji ile donatılmış vaziyette, 
dış hat ağırlıklı 3 milyon yolcu ve 90 bin ton kargo kapasiteli olarak 8 Ocak 
2001 tarihinde hizmete girmiştir. 
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Esas itibariyle İTEP Proje amaçları doğrultusunda hizmet verecek 
böyle bir havaalanını iç ve dış hat yolcu ve yük trafiğine kapalı tutmak 
düşünülemez. 

Dünyadaki birçok mega kentte olduğu gibi istanbul'un Atatürk 
Havaalanı yanında ikinci bir uluslararası havaalanına ihtiyacı vardır. Şehir 
içerisinde sıkışan ve hava trafiği açısından zaman zaman kilitlenme noktasına 
gelen Atatürk Havaalimanı'nın aşırı yükünü üzerinden alacak olan Sabiha 
Gökçen Havaalanı, geleceğin şimdiden görülmesi açısından da Türkiye'nin 
zamanlaması iyi yapılmış projelerinden birisidir. Nitekim, Devlet Planlama 
Teşkilatının VIII. Beş yıllık Kalkınma Planı kapsamında hazırlanan "Ulaştırma 
Özel İhtisas Komisyonu Hava Yolcu Ulaştırması Alt Komisyonu Raporu"nda, 
Atatürk Havalimanın (yeni Dış hatlar terminali ile) 22,5 Milyon yolcu/yıllık 
mevcut kapasitesinin 2006 yılında tahmini 29 Milyon yolcu/yıllık trafiği 
karşılamada yetersiz kalacağı belirtilmekte ve 2006 yılı itibariyle 6,5 milyon 
yolcu/yıl olarak gerçekleşeceği düşünülen %29'luk kapasite açığının, beş yıllık 
dönem zarfında Sabiha Gökçen Havaalanı ve İstanbul bölgesindeki diğer 
havaalanlarının ilave kapasiteleri ile kapanabilöceği ifade edilmektedir. 
Anlaşılacağı üzere 3,5 Milyon yolcu/yıllık mevcut kapasitesi ile bile Sabiha 
Gökçen Havaalanı 2006 yılında beklenen kapasite açığını karşılamada 
yetersiz kalmaktadır. 

Sabiha Gökçen Havaalanı'nı işletilmesi için Müsteşarlığımız 
öncülüğünde, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı, TUSAŞ, Türk Hava 
Kurumu, HAVELSAN ve ASELSAN'ın ortaklığıyla Havaalanı işletme ve 
Havacılık Endüstrileri A.Ş. (kısa adı HEAŞ) kurulmuştur. Havaalanı işletme 
şirketi, işletme ve pazarlama stratejilerini, kendi özerk yapısı içerisinde 
serbest piyasa kurallarına göre belirleyecek ve İTEP Projesi hedefleri 
doğrultusunda iç ve dış pazarlara yönelik olarak uygun görülen havacılık 
taşıma, işletme ve endüstri şirketleriyle görüşmelerini sürdürerek halen 
mevcut ve gelecek talepleri değerlendirecektir. Bünyesinde istihdam ettiği 
nitelikli personel, çağın gerektirdiği yönetim ve işletme politikalarını takip ve 
uygulaya müsait dinamizm ve mekanizmaları ile HEAŞ, bir yandan yapılan 
yatırımın etkin bir şekilde ve tümü ile geri dönüşüne imkan verecek, diğer 
yandan da havaalanı işletmeciliğinde bir KİT yaratılarak kaynak israfında 
sürektik yaratılması tehlikesini ortadan kaldırmış olacaktır. Havaalanı 
faaliyetlerinden kazanılacak her kuruş, HEAŞ'ın kuruluş sermayesinin 
%95'inin Müsteşarlığımız ve Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'nca 
karşılamasından ötürü, yine Silahlı Silahlı Kuvvetlerimizin teknolojik olarak 
geliştirilmesine yönelik projeler ve özel sektörün AR-GE ihtiyaçlarının 
karşılanmasında kullanılacaktır. 

2. İşletmeye açılan Havalimanı neden tam kapasite ile seferlere 
başlayamamıştır? 

Sabiha Gökçen Havaalanı, Havaalanı'na seferi olan her türlü sivil 
uçağa, işletme organizasyonu ve gerekse uçuş üniteleri bakımından hizmet 
verebilecek imkan ve kabiliyettedir. 
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Havaalanında üretilen hizmetler tamamlayıcı bir üründür. Havaalanları 
tek başına bir talep objesi olmadığından doğal olarak kendi kendilerine bir 
talep yaratamazlar. Ancak bir ülkeye ya da şehre oluşmuş olan bir seyahat ve 
turizm talebinin karşılanmasında kullanılabilirler. 

Bilindiği üzere, organizatörlerce seyahat ve turizm organizasyonları 
hemen hemen bir yıl ve daha da öncesinden yapılarak, satışa sunulmaktadır. 

8 Ocak 2001 tarihinde hizmete açılan ve henüz 6 aydır hizmete açık 
bulunan Sabiha Gökçen Havaalanı için, biletlerin çok önceden satılmış olduğu 
dikkate alınırsa, içinde bulunduğumuz yaz sezonunda yüksek bir trafiğin 
beklenilmesi gerçekçi olmayacaktır. 

Kaldı ki, dünya genelinde kamu altyapı yatırımı olarak yapılan 
havaalanlarında yatırımların geri dönüş hızı son derece yavaş ve trafiğe ilk 
defa açılanların ise işletme bütçelerinin belirlenmesi son derece zordur, örnek 
olarak Londra'da bulunan Stanset Havaalanı beklenen trafik değerlerine 
ancak 3 yılda ulaşabilmiş olup, dünyanın en büyük havalimanlarından biri olan 
Honkong'un yeni havaalanı için hala tutarlı bir bütçe yapılamamaktadır. 

Sonuç olarak, Havaalanı'nda yeterli bir trafiğin gelişmediğini 
söyleyebilmek için zaman çok erkendir. 

3. Uçuş seferlerine başlayabilmesi için ne gibi tedbirler alınmıştır? 

Sabiha Gökçen Havaalam'ndan, yapılmakta olan düzensiz uçuşların 
dışında, ayrıca düzenli olarak; 

- Türk Hava Yolları tarafından Ankara'ya haftada 11, 
- Kıbrıs Türk Hava Yolları tarafından TelAviv'e haftada 2, 
- Kıbrıs Türk Hava Yolları tarafından Lefkoşe'ye haftada 2 
- Tajikistan Hava Yolları Tarafından Münih'e haftada 1, 
- Tajikistan Hava Yolları Tarafından Duşanbe'ye haftada 1, 

. - Deutsche B A tarafından Berlin'e haftada 2, 
- Air Commerce tarafından Bosna'ya haftada 1 

olmak üzere toplam olarak Havaalam'ndan halen haftada 20 sefer 
düzenlenmektedir. 

Sabiha Gökçen Havaalanı'nın 8 Ocak 2001 tarihinde hizmete 
açılışından bu güne kadar geçen 6 aylık dönemde uçak trafiği 488'e, yolcu 
trafiği 17.657'ye ulaşmıştır. 

Bu durumda DHMİ Genel Müdürlüğünce işletilmekte olan uluslararası 
trafiğe açık 18 havaalanı arasında, bu havaalanlarının 2000 yılındaki 12 aylık 
toplam dış hat trafikleri esas alındığında dahi, Sabiha Gökçen Havaalanı dış 
hat yolcu trafiği bakımından 6 aylık rakamlarıyla bu günden 13 üncü sırada 
yer almaktadır. 
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Ayrıca, önümüzdeki aylarda mevcut taşıyıcıların sefer sayılarını 
artırması ve diğer başka taşıyıcıların da Havalanı'ndan sefer düzenlemeye 
başlaması beklenilmektedir. Bu durumda, sıralamadaki yerin yıl sonu itibariyle 
çok daha yukarılarda gerçekleşecektir. 

Havaalanlarının, bulundukları ülkelerin ve şehirlerin seyahat ve turizm 
talebi yaratma potansiyelinden ayrı olarak tek başlarına bir talep objesi 
olamayacakları olgusundan hareketle HEAŞ, Havaalanındaki trafiğin 
artırılmasına dönük olarak, Ülkemiz, İstanbul ve Sabiha Gökçen Havaalanı'nm 
birlikte tanıtımı için yoğun bir gayret içindedir, 

4. Dünyanın başka ülkelerinde reklam yoluyla yolcu toplanıyor mu? 

Devlet tarafından belirli bir trafik garantisi verilmemiş dünyada diğer 
havaalanları gibi Sabiha Gökçen Havaalanı için de tanıtım ve reklam 
faaliyetlerinde bulunulmaktadır. 

Havaalanı'nm aralarında World Travel Buyer's Guide, ACI Europe 
Communique, Airport Yearbook 2001/2002, Türkiye Tanıtım Turizm Gazetesi, 
Travel Talk, ITB Fuar Katalogu, Routes & Destinations, birlik Dergisi, Touristik 
Aktüeli, İstanbul Kongreler Şehri, Hürriyet Almanya, Atlas International ve 
Expo Touristik'in bulunduğu birçok dergide gerek editorial yazılarla gerekse 
reklam yoluyla dış tanıtımı yapılmıştır.. 

Yine tanıtım amacıyla; 10. ACI Europe Roma Fuarı, WTM Londra 
Turizm Fuarı, İTTE 2001 Türkiye Uluslararası Seyahat ve Turizm Fuarı, ITB 
Berlin Uluslararası Turizm Fuarı, ACI Amsterdam Fuarına iştirak edilmiş, 
çeşitli organizasyonlarla aralarında American Airlines, Air France, Lufthansa, 
Delta Airlines, Swissair, Pegasus, Sunexpress, Aerolloyd, Condor, LTU, 
Germania ve öger Tur'un bulunduğu birçok havayolu şirketi Havaalanına 
davet edilerek gezdirilmiş ve bilgilendirilmiştir. 

5. Milyarlarca dolara mal olan uluslararası boyutta hizmet verebilecek bu 
havalimanı neden ekonomimize kazandırılıp seferlere başlatılamıyor? 

Bilindiği üzere dünyanın hemen hemen tüm metropollerinde birden çok 
havaalanı bulunmaktadır. Trafiğin daha avantajlı konumda bulunan bir 
havaalanına yığılmasını önlemek amacıyla, bu havaalanları arasındaki trafik 
ayrımı Devlet tarafından yapılmaktadır. 

Uluslararası bu uygulamaya paralel olarak, ülkemizde de bu yönde bir 
yasal düzenleme mevcut olup, bu yetki, 2920 Sayılı Türk Sivil Kanunu ile 
Ulaştırma Bakanlığına verilmiştir. 

2920 Sayılı Kanunun 36 ncı maddesi, "Aynı bölgede birden fazla hava 
trafiğine açık havaalanının bulunması halinde, Ulaştırma Bakanlığı kamu 
yararına ilişkin nedenlerle bunların kullanılmasını düzenleyebilir ve özellikle bu 
alanlardan her birine belirli hava aracı tiplerine, hava faaliyetlerinin veya ticari 
faaliyetlerinin belirli bir bölümüne tahsis edebilir." hükmünü amirdir. 
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Ülkemizde, Sabiha Gökçen Havaalanı dışındaki tüm havaalanları tek 
elden yönetilmektedir. DHMİ Genel Müdürlüğü aynı zamanda ülkemiz hava 
trafik yönetimini de üslenmiş olup, İstanbul terminal sahasında yaklaşma 
kontrol hizmeti de bu Genel Müdürlükçe yapılmaktadır. 

Ancak, daha da önemlisi, havaalanlarının ayrı ayn birer meydan 
otoritesi olarak yapılanmamış olması nedeniyle, tüm havaalanlarında yer 
hizmetleri, yakıt, bakım gibi alt hizmetlerin aynı idari rejim içinde, hemen 
hemen aynı kuruluşlarca yapılmakta olması gerçeği, örneğin İstanbul, 
Antalya, Bodrum ve Dalaman'a seferleri olan bir hava taşıyıcısını Sabiha 
Gökçen Havaalanı'nı kullanmak konusunda daha temkinli olmaya 
itebilmektedir. Yani daha açık bir ifade ile; İstanbul'da Sabiha Gökçen 
Havaalanı'nı kullanmayı planlayan yabancı veya yerli hava taşıyıcılarının, 
uluslararası trafiğe açık diğer 18 havaalanında teşkilatlanmış olan yer 
hizmetleri ve akaryakıt kuruluşları karşısında ticari menfaatlerini ve ticari 
konumunu koruyup koruyamayacağı konusunda endişe duydukları 
gözlenmektedir. 

Ayrıca, Atatürk Havalimanından yurt dışına yılda en az 4 milyon giden 
yolcu trafiğine karşılık gelen bir gelirin devletçe taahhüt edilmiş olduğu hususu 
da Önemle not edilmeli ve dikkate alınmalıdır. 

o A ™ w I L H a ! ? y ^Uetvekfli Metin Kalkan'm, Hatay'da meydana gelen sel felaketinden zarar 
S!™W0? ? ^ S ° m S U Ve Sanayİ VC TİCaret B a k a n ı A h m e t K e n a n Tannkulu'nun 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Ahmet Kenan 

TANRIKULU tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arzederim. 

S.Metin KALKAN 

Hatay Milletvekili 

/v . 

08 Mayıs 2001 tarihinde meydana gelen sel felaketi, Antakya Merkez, çevre ilçe ve köylerindeki hayatı 

felç etmişti. Amik Ovası, Asi Irmağı, çay ve dere kenarlarındaki yerleşim bölgelerini ve ekili alanları 

yerle bir etmişü. Bölge halkı aç ve açıkta kalmıştı. Yollar tahrip olmuş, köprüler yıkılmış ev ve iş yerlerin 

kullanılmaz hale gelmiştir. Hükümet bütün vaadlerine rağmen vatandaşın sıkıntılarını azaltacak bir 

girişim de bulunmadı. Vatandaşın devlete olan güveni önemli ölçüde zedelendi. 
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Soru 1: Selden zarar gören çiftçilerimize ek destek primi vermeyi düşünüyor musunuz? Bununla ilgili 

bir takvim yapılmış mıdır? Yapılmış sa nedir? 

Soru 2: Pamuk üreticisinin geçen yıldan ödenmesi gereken prim alacakları neden hala ödenmemiştir? 

Ne zaman ödenmesi planlanmaktadır? 

Soru 3: Bakanlığınızca sel afeti yaşayan bölgemize şu ana kadar neler yapılmıştır? 

Soru 4: Bunların dışında çiftçiyi, esnaf ve tüccarı içine alacak şekilde ek bir ödeme yapmayı 

planlıyormusunuz? 

T.C 
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

SAYI :B14.0.BHI01-<$2. A T u ^ 
KONU: Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞIMA 

İLGİ: 15.06.2001 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/4490-10869/25403 sayılı yazınız. 

Hatay Milletvekili Metin KALKAN'ın, "Hatay'da meydana gelen sel 
felaketinden zarar görenlere yapılacak yardımlara" ilişkin olarak tarafımdan 
cevaplandınlmasım istediği (7/4490) esas nolu yazılı soru önergesiyle ilgili cevabımız 
ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

AhmetlCefiaîbTANRIKULU J 
Sanayi ve Ticaret Bakanı / 
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HATAY MİLLETVEKİLİ SAYIN METİN KALKAN'IN YAZILI 
SORULARINA İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ 

Cevap 1: 9 Aralık 2000 tarihli ve 24251 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 
2000/1561 sayılı "Küttü Pamuk, Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi, Kanola ve 
Zeytinyağı Üreticilerine Destekleme Primi ödenmesine Dair Karar" ile 
destekleme primi ödemeleri için 2001 Mali Yılı Bütçesine 240 Milyon A.B.D. 
Dolan karşılığı 170 Trilyon lira ödenek konmuştur. 

Ancak, Döviz kurlarında yaşanan artışlar sonucu, 240 Milyon Doların 
karşılığı bugün için 322 Trilyon liraya ulaşmış ve destekleme primi ödemelerin 
Hazine'ye yükü % 89,4 artmıştır. Hazine Müsteşarlığı yetkilileri mevcut 
destekleme primlerinin ödenmesinde büyük güçlük yaşandığını, bu nedenle ek 
destek primi verilmesinin söz konusu olmadığını belirtmişlerdir. 

Cevap 2 : 2000/1561 Sayılı Destekleme Primi Kararnamesi uyarınca 2 Şubat 
2001 tarihli ve 24306 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2001/ 3 Sayılı " 2000 
Yılı Ürünü Kütlü Pamuğun Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri ile Diğer 
Alıcılara Satışında Üreticilere Destekleme Primi ödenmesine İlişkin Bakanlar 
Kurulu Karan Uygulama Tebliği" ile 2000 yılı ürünü kütlü pamuğun satışı 
karşılığında, üreticilere destekleme primi ödenmesine ilişkin usul ve esaslar 
belirlenmiştir. 

Tebliğe göre ; üreticilere ödemeler, 2001 yılı Bütçesinin yürürlüğe 
girmesinden sonra, ilgili mercilerce kendilerine ibraz edilen prime esas 
belgelerin incelenmesinin sonuçlanmasından sonra yapılmakta olup, üreticiler 
istenilen belgeleri en geç 30 Nisan 2001 tarihine kadar ilgili mercilere feslim 
etmek zorundadırlar. 

Hatay İli ve İlçeleri itibariyle 30 Nisan 2001 tarihinden bu yana, ilgili 
komisyonlarca incelenerek, T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'ne iletilen 17.146.278 
A.B.D. Dolarlık kütlü pamuk destekleme primi talebi bulunmaktadır. Bankaca 
ödemeler tüm ürünler ve ülke ölçeğinde talep tarihi sırasına göre yapılmaktadır. 

Cevap 3 : 8 Mayıs 2001 tarihinde Hatay ve Osmaniye İlleri ve çevrelerinde 
şiddetli yağışlar sonucunda meydana gelen sel felaketi nedeniyle tarım 
alanlarının büyük ölçüde zarar görmesi sonucu, Bakanlığımızca 18 Mayıs 2001 
tarihli ve 5448 sayılı yazı ile sel felaketine uğramış Hatay ve Osmaniye 
İllerindeki üreticilerin 2000 yılı destekleme prim alacaklarının öncelikle ve 
ivedilikle ödenmesi Devlet Bakanlığı'na (Sn. Kemal DERVİŞ) iletilmiştir. 

Buna ilaveten, 11 Haziran 2001 tarihli ve 6704 sayılı yazı ile durum T.C 
Ziraat Bankası A.Ş Genel Müdürlüğüne bildirilerek Hatay ve Osmaniye 
İllerindeki üreticilerin 2000 yılı destekleme prim alacaklarının ivedilikle 
ödenmesi talep edilmiştir. 

T.C Ziraat Bankası A.Ş Genel Müdürlüğünce, bu güne kadar Hatay İli ve 
çevresinden 17.146.278 A.B.D. Dolan, Osmaniye İli ve çevresinden ise 2.614 
A.B.D. Doları tutarında destekleme primi talebi geldiği, ancak Hazine 
Müsteşarlığı tarafından bu bölgeler için öncelikle ödeme yapılması yolunda bir 
talimat verilmediğinden, ödemelerin ülke çapında talep sırasına göre yapıldığı 
bildirilmiştir. 

Cevap 4: Hatay ili ve çevresinde meydana gelen sel felaketi sebebiyle zor 
durumda kalan esnaf ve sanatkarın faaliyetlerini daha iyi şartlarda 
sürdürebilmeleri / için Bakanlık olarak çalışmalarımız devam etmektedir. 
Bakanlığımız kredi desteği ile yapılmakta olan Antakya Küçük Sanayi Sitesi ve 
Payas Küçük Sanayi Sitesi'nin 30.06.2001 tarihinde ödenmesi gereken borçlan 
ileri tarihlere ertelenmiştir. 
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73.- Manisa Milletvekili Bülent Annç'ın, Konya Belediyeler Birliğinin Antalya-Manavgat'ta 
düzenlediği hizmetiçi eğitim seminerine üişkin sorusu ve İçişleri Bakara Rüştü Kazım Yücelen'in cevabı 
(7/4491) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Rüştü Kazım YÜCELEN tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılması hususunda delaletlerinizi saygılarımla arz ederim. 

I J 9 m ^ 

Bülent ARINÇ 

Manisa Millotvekil 

Konya Belediyeler Birliği 47 Eğitim Semineri olarak 28 Mayıs - 1 Haziran 2001 

tarihleri arasında Belediye Başkanları hizmet içi Eğitim Semineri düzenlemiştir. 

Birlik Başkanı Akşehir Belediye Başkanı Nuri KOKSAL tarafından Belediye 

Başkanlarına gönderilen davetiyede önemli not olarak "5 yıldızlı otelde.bira ve yerli içkiler 

sınırsız olup fiyatlara dahildir" ibaresi yer almaktadır. 

SORULAR 

1. Konya Belediyeler Birliğinin Antalya Manavgatta düzenlediği hizmet içi eğitim 

seminerinde sınırsız bira ve yerli içkiler sunula bilir mi? Böyle bir şey eğitim 

seminerinin amacına uygun mudur? 

2. Seminer masrafları için belediye bütçesinin 300 harcama kaleminin 390 diğer 

hizmet alımları ayrıntılı kodundan ödenmesi için içişleri Bakanlığı Mahalli İdareler 

Genel Müdürlüğünden yazılı olur (izin) alındığı ifade edilmiştir. 

Bu kalemlerden gerçekten sınırsız içki parası ödenebilir mi? 

3. Yapılan iş mevzuata aykırı ise sorumlular hakkında işlem yapılacak mıdır? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 

SAYI :B.05.C.MAR0.65.00.002/8Q.&32- k7.?f./2001 
KONU : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: TBMM Başkanlığının 15.06.2001 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4491-10870/25404 
sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen; Manisa Milletvekili Sayın Bülent 
ARINÇ'ın "Konya Belediyeler Birliğinin Antalya-Manavgat'ta düzenlediği hızmetiçi eğitim seminerine ilişkin" yazılı 
soru önergesi ile ilgili olarak Konya Valiliği vasıtasıyla adı geçen Birlikten alınan 22.6.2001 tarihli yazıda; 

Belediye başkanları ve belediye personelinin eğitimine yönelik olarak Antalya-Manavgat'ta 29 Mayıs-1 
Haziran 2001 tarihleri arasında düzenlenen seminerin saat 10.00 ile 17.00 arasında yapıldığı, bira ve yerli içki 
sunulmadığı, söz konusu içki ikramının seminerin düzenlendiği otel tarafından birlik protokolüne ve konuklarına 
bir defaya mahsus olmak üzere yapıldığı ifade edilmektedir. 

Bilindiği üzere, kamu kaynaklarının etkin kullanılması konusunda Başbakanlığın çeşitli genelgeleriyle 
düzenlemeler yapılmaktadır. Bu çerçevede, Başbakanlığın 1998/24 sayılı Tasarruf Tedbirleri Genelgesinde 
belediye, il özel idareleri ve bunların birliklerinin; bu düzenlemelerden sadece "temsil, ağırlama ve tören 
giderleri", "demirbaş alım ve onarımları", "gayrimenkul edinilmesi ve kiralanması" ile "reklam ve tanıtım 
giderlerine'ne ilişkin bölümlerine tabi olduğu belirtilmektedir. 

Seminer giderleri, temsil, ağırlama ve tören giderleri içerisinde değerlendirildiğinde, aynı genelge 
hükümlerine göre birliklerin yapacağı temsil, tören ve ağırlama harcamaları sınırlıdır. Buna göre, temsil ağırlama 
ile ilgili bütçe başlangıç ödeneklerinin % 50'si ita amirinin onayı ile harcanabilecek, geri kalan ödeneğin 
harcaması ise Başbakanlıktan izin alınarak yapılacaktır. 

Yine, Başbakanlığın 2001/19 sayılı genelgesinde de kamu kurum ve kuruluşlarınca kaynakların 
kullanılmasında tasarruf anlayışı içinde hareket edilmesi çerçevesinde bir takım esaslar belirlenmiştir. Söz 
konusu genelge, illerde, belediyelerde ve mahalli idare birliklerinde hassasiyetle uygulanmak üzere 2.4.2001 
tarihli ve 1955 sayılı yazımızla valiliklere gönderilmiştir. 

Başbakanlık genelgesi uyarınca, Bakanlığım merkez ve taşra teşkilatı ile. mahalli idarelerde 
uygulanacak hususlar da tespit edilerek 9.4.2001 tarihli ve 974 sayılı genelge ile merkez birimlerine ve valiliklere 
gönderilmiştir. 

Bakanlığım genelgesinde; 

Temel atma, açılış, konferans, seminer, yıldönümü ve benzeri kutlamalar ve etkinliklere ilişkin faaliyetler 
nedeniyle gezi, kokteyl, yemek, hediye ve diğer adlar altında kamu kaynaklarından yapılacak ödemelerin en aza 
indirilmesi gerektiği önemle vurgulanmıştır. 

İl özel idareleri ve belediyeler ile bu idareler tarafından kurulan birlikler de Bakanlığım denetimine tabi 
bulunmakta olup, yapılan teftişler sırasında birlikler tarafından gerek Başbakanlık tasarruf genelgelerine, 
gerekse bu konudaki Bakanlığımca yapılan düzenlemelere uyulmadığı tespit edildiği takdirde gereğinin 
yapılacağı tabiidir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Rüştü Kazım YpCELEN 
Bak 
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74.- Hatay Milletvekili Metin Kalkan'm, Hatay'da sel felaketinden zarar gören tanm alanlarına 
ve çiftçilerin desteklenmesine ilişkin sorusu ve Tanm ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp'in cevabı 
(7/4492) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Hüsnü Yusuf GÖKALP tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılmasını saygılarımla arzederim. 
S.Metin KALKAN 

Hatay Milletvekili 

08 Mayıs 2001 tarihinde meydana gelen sel felaketi, Antakya Merkez, çevre üçe ve köylerindeki hayatı 

felç etmişti. Amik Ovası,. Asi Irmağı, çay ve dere kenarlarındaki yerleşim bölgelerini ve ekili alanları 

yerle bir etmişti. Bölge halkı aç ve açıkta kalmıştı. Yollar tahrip olmuş, köprüler yıkılmış ev ve iş yerlerin 

kullanılmaz hale gelmiştir. Hükümet bütün vaadlerine rağmen vatandaşın sıkıntılarını azaltacak bir 

girişim de bulunmadı. Vatandaşın devlete olan güveni önemli ölçüde zedelendi. 

Soru 1: Tarım alanları ile ilgili zarar tesbit çalışmaları yapılmışmıdır? Yapılmış ise toplam zarar ne 

kadardır? Ayrıca zarar gören tarım alanlarınının topla*»ıne kadardır? 

Soru 2: Sel felaketinden zarar gören tarım alanlarının ıslahı için neler yapılmıştır? 

Soru 3: Sel afeti yaşayan çiftçimize ek destekleme primi düşünüyonoyormusunuz? 

Soru 4: Sel felaketinin akabinde çiftçiye tohum, mazot ve gübre verileceği tarafınızdan beyan edilmişti, 

neden hala bu vaatler yerine getirilmemiştir? Ne zaman verilen bu sözleri yerine getirmeyi 

düşünüyorsunuz? 
T.C. 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 
Araştırma Planlama ve Koordinasyon 

Kurulu Başkanlığı 

SAYI : KDD.S.Ö.1-01/.2İ/&2. 4-4&MfN8fc 200t 
KONU:Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İLGİ: 15.06.2001 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4492-10871/25405 sayılı 

yazınız. 

İlgide kayıtlı yazınız ekinde gönderilen Hatay Milletvekili S.Metin KALKAN'A ait 
7/4492-10871 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımız görüşleri ekte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Prof.Dr.Hüsnü Yusuf GÖKALP 
Bakan 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi : S.Metin KALKAN 
Hatay Milletvekili 

Esas No : 7/4492-10871 

8 Mayıs 2001 tarihinde meydana gelen sel felaketi, Antakya Merkez, çevre ilçe 
ve köylerindeki hayatı felç etmişti. Amik Ovası, Asi Irmağı, çay ve dere kenarlarındaki 
yerleşim bölgelerini ve ekili alanları yerle bir etmişti. Bölge halkı aç ve açıkta kalmıştı. 
Yollar tahrip olmuş, köprüler yıkılmış, ev ve işyerleri kullanılmaz hale gelmiştir. 
Hükümet bütün vaadlerine rağmen, vatandaşın sıkıntılarını azaltacak bir girişimde 
bulunmadı. Vatandaşın devlete olan güveni önemli ölçüde zedelendi. 

SORU 1) Tarım alanları ile ilgili zarar tespit çalışmaları yapılmış mıdır? 
Yapılmış ise toplam zarar ne kadardır? Ayrıca zarar gören tarım alanlarının toplamı 
ne kadardır? 

CEVAP 1) Bakanlığımıza ulaşan afet ihbar formları ile Hatay ilinin Merkez, 
Altınözü, iskenderun, Kumlu, ReyhanlıP Samandağ ve Yayladağı ilçelerine ait 108 
köyde, 6844 çiftçi ailesinin, 238 bin dekar tarımsal alanının zarar gördüğü 
bildirilmiştir. 

SORU 2) Sel felaketinden zarar gören tarım alanlarının ıslahı için neler 
yapılmıştır? 

CEVAP 2) Tarım arazilerinde ıslah amaçlı arazi çalışması olarak Köy 
Hizmetleri, Devlet Su işleri Müdürlükleri araç ve gereç yönünden vatandaşlara 
yardımcı olmaktadırlar. Drenaj ve tahliye kanallarının temizlik ıslah çalışmaları ise 
ilgili Kamu Kuruluşlarınca yapılmaktadır. 

SORU 3) Sel afeti yaşayan çiftçimize ek destekleme primi düşünüyor 
musunuz? 

CEVAP 3) Bölgede üretimi yapılan ve primle desteklenen, pamuk ve yağlı 
tohumlu bitkileri üreten üreticilerimizin, primlerinin öncelikle ödenmesi için gerekli 
girişimlerde bulunulmuştur. 

SORU 4) Sel felaketinin akabinde çiftçiye tohum, mazot ve gübre verileceği 
tarafınızdan beyan edilmişti, neden hala bu vaatler yerine getirilmemiştir? Ne zaman 
verilen bu sözleri yerine getirmeyi düşünüyorsunuz? 

CEVAP 4) Hasar tespitlerinin tamamlanması ile alınacak Komisyon 
Kararlarına göre, %40 ve üzerinde zarar gören çiftçilerin kredi kuruluşlarına olan 
borçlarının ertelenmesi, tohumluk yardımı yapılması ve yeniden kredi açılması 
konularını içeren Karamame Taslağı Bakanlığımızca hazırlanarak Başbakanlığa 
sunulmuştur. 
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75.- Hatay Milletvekili Metin Kalkan'ın, yasama çalışmaları konusunda IMF'ye taahhütte 
bulunulduğu iddialanna ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkam Ömer Izgi'nin cevabı 
(7/4493) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın 
Ömer İZGİ tarafındanjcevaplandırılmasını delaletlerinize arz ederim. 

%u I» 
Süleyman Metin KALKAN 
Hatay Milletvekili 

Sorular: 

5.1. IMF'ye verilen Niyet Mektubu'nun içeriğinde, TBMM'ye atfen 
"Şu kadar yasa, şu süre içerisinde çıkarılacaktır" taahhüdünde 
bulunulmuş mudur? 

5.2. Böyle bir taahhütte bulunuldu ise, bu " Egemenliğin kayıtsız 
şartsız millete aittir" ilkesine aykırı değil midir? 

5.3. Bu taahhütten Meclis'in yasama görevine ipotek konulduğu 
sonucu çıkmaz mı? 

5.4. Söz konusu taahhütlerle ilgili, basın-yayın organlarında çıkan 
haberlere yönelik şu ana kadar neler yapılmıştır? 

T.C. 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

GENEL SEKRETERLİĞİ 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

KAN.KAR.MD: 0 3 T!:/ . £ltöt 
Sayı: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4493-10872/25406 

Sayın Metin KALKAN 
Hatay Milletvekili 

İLGİ: 8.6.2001 tarihli yazılı soru önergeniz. 

Yasama çalışmaları konusunda IMF'ye taahhütte bulunulduğu iddialanna ilişkin 
ilgi önergenizde yer alan sorularınız' aşağıda cevaplandırılmıştır. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Saygılarımla. 

Ömer İZGİ 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

Cevap (1,2,3,4)- Devlet Bakanı Kemal Derviş ve Merkez Bankası Başkanı Süreyya 
Serdengeçti imzasıyla Uluslararası Para Fonu ( IMF)'ye sunulan 3.5.2001 tarihli niyet 
mektubunda, TBMM adına taahhütte bulunulması söz konusu değildir. 

Sözü edilen mektupta bazı yasal düzenlemelerin TBMM tarafından ne kadar sürede 
kabul edilebileceğine ilişkin tahminler yapılmaktadır. Dolayısıyla mektupta öngörülen süreler, 
hukuki bağlayıcılığı olmayan temenniler niteliğindedir. 
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76.- Hatay Milletvekili Metin Kalkan'm, Hatay İlindeki sel felaketinde zarar gören tütün 
üreticilerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Yılmaz Karakoyunhı'nun cevabı (7/4494) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Yılmaz KARAKOYUNLU 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arzederim. 

S.Metin KALKAN 
Hatay Millevekili 

Hatay çiftçisinin önemli birkısmı, geçimini tütün ekiminden 
sağlıyor. Tütüne uygulanan kota ve taban fiyat çiftçimizi zor duruma 
düşürmüştür. 8 Mayıs 2001 tarihide Hatay ilimizde maydana gelen sel 
felaketi neticesinde hayat felç olmuş tu ̂ Köprakuyıkılmış, yollar 
tahrip olmuş, tarım'alanları sular altında kalmış ev ve işyerleri 
kullanılamaz duruma gelmişti. Hatay tütün üreticimizin 2001 yılı eki
minin X75'l.tahrip omuş durumdadır. Bu nedenle; 

1- Selden zarar görmüş çiftçimizin elindeki tütününü kota : 
dışı işlem yapılarak alınması mümkün değilmidir? 

2- Sel felaketinin verdiği zarar neticesinde 2002 yılında 
çiftçimiz £25 ancak tütün üretimi yapabilecektir? Bu nedenle çiftçi-
miziyyök iĞlraaktan kurtaracak ek destekleme primi yapılması düşünül-
mektemidir? 

3- Bakanlığınızca sel felaketi yaşşyan Hatay ilimize şuana 
kadar neler yapılmıştır? Ne kadar ek ödenek göndermesi pMnlıyorsunuz? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAYI :B.O2.O.OO6/0W593 4 / 7/2001 
KONU :7/4494esasno'lu 

soru önergesine cevap 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 15.06.2001 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4494-10873/25407 sayılı yazınız. 

ilgi yazınızda belirtilen Hatay Milletvekili Metin KALKAN'ın vermiş olduğu 7/4494-
10873 esas no'iu soru önergesinin cevapları aşağıda belirtilmiştir. 

Bakanlıklararası Tütün Kurulu Kararı doğrultusunda 2000 yılı ürününde Hatay 
Yaprak Tütün işletme Müdürlüğüne 5.151 ton tütün üretim kontenjanı verilmiştir. Anılan 
İşletme Müdürlüğünce 22.06.2001 tarihi itibariyle 5.295 ton tütün satın alınmış olup, 
alımlar halen devam ettiğinden verilen üretim kontenjanı aşılmış bulunmaktadır. 
Kontenjan dışı üretilen tütünlerin alımına Hazine Müsteşarlığınca itiraz edilmektedir. 
Halen yayınlanarak yürürlüğe konulmamış olan 2001 yılı Destekleme Kararının istihsalini 
takiben, bu karar doğrultusunda işlem yapılacaktır. 

Tekel Genel Müdürlüğü tarafından satın alınan üretici tütün fiyatları Bakanlar 
Kurulu tarafından belirlenmekte olup, destekleme primi adı altında herhangi bir ödeme 
yapılmamaktadır. 

Hatay ili ve bağlı alım noktalarında 2000 ürün yılına ait 5.295 ton tütünün 
ambarlaması yapılmış olup, alınan bu tütünlerin bedelleri olan 8.226.420.475.000.-TL 
tamamen ödenmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Yılmaz KARAKOYUNLU 
Devlet Bakanı 
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77.- Hatay Milletvekili Metin KaTon'ın, Hatay İlinde meydana gelen sel felaketinde mağdur olan 
çiftçilerin •borçlarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Kemal Derviş'in cevabı (7/4495) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Kemal DERVİŞ tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arzederim. 

S.Metin KALKAN 
Hatay Milletvekili 

8 Mayıs 2001 tarihinde meydana gelen sel felaketi neticesin
de Hatay ilinde hayat felç olmuştu. Köprüler yıkılmış yollar tahrip ol
muş ekili alanlar sular altında kalmış ev ve iş yerleri kullanılamaz ha4: 
le gelmişti. Bölge halkımaç ve açıkta kalmıştı. Konu Bakanlar Kurulunda 
görüşülerek yapılması gerekenler Hükümet sözcüsünün ağzından sizin so
rumluluğunuza bırakılmıştı. Bu-nedenle; 

1- Pamuk ve zeytin üreticisine ödenmesi gereken primler ne
den hala ödenmemiştir? Ne zaman ödemeyi düşünüyorsunuz? 

2- Sel mağduru çiftçimizin,esnafımızın, tüccarımızın Devlet 
Bankalarına, SSK'ya+ Baökur'a ve vergi dairelerine olan borçlarının 
silinmesi veya uzun bir zaman dilimine yayılarak ertelenmesi için bir 
çalışmanız bulunmaktamıdır? Yoksa bu borçları sırtına giyecek gömleği 
kalmayan •aâtandaşlarımızdan nasıl tahsil etmeyi düşünüyorsunuz? 

3- Enerji Bakanlığının teklif ettiöi vatandaşlarımızın 
TEDAS'a olan borçlarının silinmesi yada ertelenmesi için nasıl bir tak^ 
vim uygulamaktasınız? 

k- Bölgemizin yaralarının biranönce sarılması için Bakanlı-
ğinizca neler yapılmıştır? Neler yapılması planlanmaktadır? 

-411-
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 

Sayı : B.02.I.HM.0.KÎT.02.01.52310.08 2 â 06 01+ Ç / 7 7 r 
Konu : Hatay İli Hk. ° H ' ' -> 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

İlgi: 15.06.2001 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02.-7/4495-10874/25408 sayılı 
yazınız. 

Hatay Milletvekili Sayın Metin KALKAN tarafından Bakanlığıma tevcih 
edilen soru önergesinde belirtilen hususlar hakkında hazırlanan not ekte 
sunulmaktadır. 

Bilgileri ile gereğini arz ederim. 
Dr. Kemal DERVİŞ 

Devlet Bakanı 

1- 27.06.2001 tarihi itibariyle Hatay ili pamuk, ayçiçeği, soya ve zeytinyağı 
üreticilerine 20 Trilyon TL karşılığı prim ödemesi yapılmıştır. Devlet Bakanlığı'ndan 
alınan onay uyarınca bölge üreticilerinin prim ödemelerine öncelik verilmekte olup, 
bekleyen toplam 4,3 Trilyon TL prim talebinin karşılanması amacıyla 27.06.2001 
tarihinde T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğüne talimat verilmiştir. 

2- Halihazırda, birikmiş prim borçlannm ödenmesi talebiyle SSK ve Bağ-Kur'a 
başvurulması halinde, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanun hükümleri uyarınca borçların taksitlendirilmesi mümkün olabilmektedir. 

öte yandan, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı tarafından 30.04.2001 tarihinde 
çıkarılan 16-244 Ek sayılı genelge ile, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 80. 
Maddesi ve 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunu'nun 48. 
Maddesine istinaden SSK Başkanlığı'nca 6183 Sayılı Kanun hükümlerine göre takip 
ve tahsil olunan prim, işsizlik sigortası primi, idari para cezası, tasarrufu teşvik 
kesintisi, gecikme zammı ve faiz borcu bulunan işverenler ile 506 Sayılı Kanun'un 
Ek 24. Maddesine göre sosyal yardım zammı borcu bulunan kuruluşların, topluluk 
sigortasına devam edenlerin Nisan 2001 ayı sonuna kadar (Mart 2001 ayı primi dahil) 
süresinde ödenmeyen borçlarının, yıllık %3 gecikme faiz oram ve 18 ay taksitle 
ödenmesi kolaylığı sağlanmıştır. 

Benzer düzenlemelere olanak sağlayacak olan "Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer 
Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarımda Kendi Adına ve 
Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu'nun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı" TBMM gündeminde olup, yasalaşması 
durumunda, SSK sigortalılarına sağlanan %3 gecikme faizi ve 18 ay taksitlendirme 
imkanı Bağ-Kur sigortalılarına da sağlanacaktır. 

Bilindiği üzere; kamu bankalarına ilişkin reform çalışmaları kapsamında hazırlanan 
ve 30.4.2001 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 2001/2312 sayılı Karar kapsamında 
kamu bankalarına çeşitli görevler yükleyen muhtelif Kararlar yürürlükten kaldırılmış 
ve bankaların sözkonusu kararlar kapsamında doğan tüm görev zararı alacakları 
tasfiye edilmiştir. 
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Diğer taraftan; 25.11.2000 tarihinde yürürlüğe giren. Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankası, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim 
Şirketi hakkında 4603 sayılı Kanun ile; bu bankalara bedeli önceden ödenmeden 
görev verilemeyeceği hükme bağlanmıştır. 

Bu bağlamda, kamu bankalarına görev zararı yaratacak uygulamalara son verilmiş 
olmakla birlikte, mevcut konjonktürde ekonomik krizden olumsuz yönde etkilenen 
tanm sektörü ile esnaf ve sanatkarların halihazırda açılmış bulunan kredi borçlarından 
kaynaklanan mağduriyetlerinin giderilebilmesini teminen, kısıtlı bütçe imkanları 
zorlanarak tahsis edilen 400 trilyon TL'lık ödenek dahilinde, bu kesimlere 2001 yılma 
yönelik olarak açılmış olan kredilerine ilişkin faiz indirim kolaylığı sağlanması 
amacıyla hazırlanan, T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nce ekonomik faaliyetleri münhasıran 
küçük ve orta boy tarımsal işletmelerin işletilmesinden ibaret olan üreticilere 
doğrudan ve/veya Tanm Kredi Kooperatifleri aracılığıyla kullandırılmış olan tarımsal 
krediler ile T.Halk Bankası A.Ş.'nce esnaf ve sanatkarlara, genç ve kadm 

girişimcilere açılmış kredilerin faiz oranlarının düşürülmesine ilişkin 2.5.2001 tarihli 
ve 2001/2380 sayılı Karar 15.05.2001 tarihli 24403 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Sözkonusu Karar hükümleri çerçevesinde anılan Bankalarca bu Karar kapsamında 
kullandırılmış kredilere 1/3/2001-31/12/2001 tarihleri arasında geçerli olmak 
koşuluyla % 55 oranında faiz uygulanmasına yönelik işlemlere başlanılmış ve gerekli 
kaynak anılan Bankalara aktarılmıştır. 

3- Hatay ilinde meydana gelen sel felaketinde zarar gören abonelerin elektrik 
borçlarının ertelenmesi amacıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 
hazırlanan Bakanlar Kurulu Karar taslağına, Müsteşarlığımızca 20.06.2001 tarihinde 
görüş verilmiştir. 

4 - Sözkonusu sel felaketi nedeniyle oluşan hasarların giderilmesi amacıyla ihtiyaç 
duyulan finansmanın Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (AKKB) kaynaklarından 
karşılanması önerimiz doğrultusunda, olayın meydana geldiği tarihte ülkemizde 
bulunan AKKB teknik danışmanı felaket bölgesini ziyaret etmiş bulunmaktadır. 
Müsteşarlığımızca AKKB nezdinde gerekli girişimin yapılabilmesi için Bankaya 
gönderilmesi gereken ön değerlendirme raporunun bir an önce hazırlanabilmesini 
teminen ilgili kuruluş temsilcilerinin katılımı ile 06.06.2001 tarihinde Antakya 
Belediyesinde, ayrıca, 12.06.2001 tarihinde Ankara'da Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü (DSİ)'nde yine ilgili kuruluş temsilcilerinin katıldığı ve ön fizibilite 
raporunun görüşüldüğü toplantıda, kuruluşlar tarafından hasar tespitleri gözden 
geçirilmiş ve kısa ve uzun vadede alınması gereken önlemlerin tahmini bedelleri 
üzerinden çalışılmıştır. 
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78- Ankara Milletvekili Eyyüp Sanay'm; 
Kamu bankalarının görev zararlarına, 
İşsizlik sorununa, 
Ekonomik programın istihdama et'dlcrine, 
Kamu çalışanlarının ücretlerinin iyileştirilmesine, 
ithalatın azaltılması yönünde çalışma yapılıp yapılmadığına, 
İlişkin sorulan ve Orman Bakam ve Devlet Bakam Vekili Nami Çağan'ın cevabı (7/4496,4497, d.A3%. 

4499, 4500) 
TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı sayın Kemal DERVÎŞ 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunu arz ederim. 

Prof.Dr.EyyüpSkNAY 
Ankara Milletvekili 

Kamu Bankalarının görev zararı, uzun zamandır kamuoyunu meşgul 
eden bir konudur. Basında çıkan haberler ise halkı tedirgin eden yapı ve 
boyutlardadır. Değişik basın-yayın kuruluşlarında, farklı zamanlarda farklı 
alanlara dikkat çekilmekte dolayısı ile halkın konuya ilişkin düşünceleri 
çelişkilere neden olmaktadır. 

Bu sebeple: 
1-Kamu, Bankalarının her bankanın ayn ayn olmak üzere toplam 

görev zararı ne kadardır? 
2-Görev zararı olarak kabul edilen miktarın ne kadan tarım ne kadarı 

sanayi ne kadan da diğer sektör kredilerinden oluşmaktadır? 

3-Kamu Bankalarının görev zararı oluşmasında banka yöneticilerin 
sorumluluğu araştırılmış mıdır? 

Sorumlulukları varsa herhangi bir işlem yapılmış mıdır? 

4-Kamu Bankalarında görev zararı oluşmaması için alman tedbirler 
nelerdir7 

TÜRKİYlb BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Devlet Bakanı sayın Kemal DERVÎŞ 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunu arz ederim. 

Prof.Dr. 
Ankara Milletvekili 

Kasım 2000 ve Şubat 2001 de yaşanan ekonomik krizler nedeniyle 
ülkemizde istihdamda büyük ölçüde daralma görülmekte. Mevcut işsizlere her 
gün yenileri eklenmektedir. 

Ancak, başta DÎE ve Çalışma Bakanlığı olmak üzere resmi 
kuruluşların işsizliğe ait verileri gerçeklerle örtüşmediği kanati toplumumuzda 
yaygındır. 
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Ekonomik programın önemli unsuru olan istihdamın sağlanması 
doğrultusunda: 

1-Uygulanmakta olan program çerçevesinde işsiz sayışım, işsizlik 
oranını belirlemeye yönelik herhangi bir çalışmanız var mıdır? 

Varsa nelerdir? 

2-Tanm kesiminde açık ve gizli işsiz oranı nedir? 

3-Tarım kesimindeki gizli işsizleri üretime katmak için herhangi bir 
çalışmanız var mıdır? 

Varsa nelerdir? 

4-Sanayi alanında açık ve gizli işsizlik oranı nedir? 

5-Sanayi alanında gizli işsizleri üretime katmak için herhangi bir 
çalışmanız var mıdır? 

Varsa nelerdir? 
6-Ticaret-hizmet ve diğer sektörlerde açık ve gizli işsizlik oranı 

nedir? 
Söz konusu sektörlerde gizli işsizleri üretime katmak•ıçftr/ih<erhangi 

bir çalışmanız var mıdır? Varsa nelerdir? 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı sayın Kemal DERVİŞ 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Prof.DnEyyüp SANAY 
Ankara Milletvekili 

Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik krizin aşılabilmesi için 
üretimin mutlaka artırılması gerekir. Üretmeden tüketmek olmayacağı gibi 
üretmeden ihracatta da bulunmak mümkün değildir. Ayrıca ekonominin 
canlandırılması-istihdam sağlanması kaçınılmazdır. Oysa ekonomik tedbirler 
olarak sunulan Bakanlar Kurulu Kararlan veya Hükümet İcraatları Ekonomiyi 
durma noktasına getirmiştir, öze l sektörde üretim ve istihdam en asgari düzeye 
inmiş durumdadır. 

Bu sebeple 

1- Alınan ekonomik tedbirler istihdamı daraltmakta mıdır? 

2- Ekonomik paket veya programlarda istihdamı artıncı tedbirler var 
mıdır? 
Varsa nelerdir? 

3- öze l sektör için istihdamı artıncı tedbirler var mıdır? 
Varsa nelerdir? 

4- özelleştirme istihdamı olumsuz yönde etkilemekte midir? 
Etkiliyorsa; istihdamı olumsuz yönde etkilememesi için alınan 
tedbirler var mıdır? 
Varsa nelerdir? 

5- İstihdamın daraldığı, üretimin durma noktasına geldiği ortamda 
ülkemizin küresel ekonomide rekabet edebilme şansı var mıdır?. Varsa hangi 
oranlardadır? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı sayın Kemal DERVÎŞ 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Prof.DnEyy'üp SANAY 
Ankara Milletvekili 

Kamu ve özel sektörlerde yayınlanan ekonomik verilere göre DİE , işçi 
ve memur sendikaları , oda , borsa ve meslek kuruluşlarının yayınladığı geçim 
endeksleri ele alındığında halkımızın büyük bir kesimi yoksulluk sının altında 
yaşamaktadır. Yaşamakta olduğumuz ekonomik kriz bu sıkıntıları daha da 
artırmaktadır. 

Bir yandan işsizlik ve işsizliğin getirdiği ağır ekonomik sıkıntılar, 
halkın sabrını tüketirken;Diğer yandan çalışanlar arasında uçurum haline gelen 
ücret ve maaş dengesizliği kamuoyunu rahatsız etmektedir. 

Bu sebeple; 
1-Hükümetinizin TBMM'den aldığı yetki doğrultusunda kamu 

kesiminde ücret ve maaşlarm belirlenmesinde hakkaniyete uygun (eşit işe eşit 
ücret prensibi ile) bir düzenlemeye gidilecek midir? ' ' * ' ' ' 

Gidilecekse ne zaman ve nasıl bir düzenleme yapılacaktır? 

2-Hükümetinizce memur maaş artışları her defasında yüzde olarak ele 
alınmaktadır. Bu durum ise; düşük maaş alanın daha az, yüksek maaş alanın 
daha çok almasına neden olmaktadır. Bu doğrultuda düşük maaş alanların yaşam 
standardının yükseltilmesi yönünde bir çalışmanız var mıdır? 

Varsa nelerdir? 

3-Kamu kesiminde aynı işi yapan, işçi ve memurlar arasında yaşanan 
ücret dengesizliğine ait bir tesbitiniz var mıdır?Varsa bu dengesizliklerin 
giderilmesi yönünde bir çalışmanız var mı? 

Varsa nelerdir? 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı sayın Kemal DERVÎŞ 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Prof.DnEyy'üp SANAY 
Ankara Milletvekili 

Ülkemizde yaşanan ekonomik kriz,tanm, sanayi, hizmet 
sektörlerini olumsuz yönde etkilemiş pek çok alanda üretim durma noktasına 
gelmiştir. Üretimde meydana gelen azalma ihracatın da durmasına neden 
olmuştur. Oysa basın-yayın organlarında özellikle kamu kesiminin ithalata 
yönelik alımlarının arttığı yönünde haberler yer almaktadır. 

Bu sebeple: 

1-1995-2000 yıllarına ait ihracatın ithalatı karşılama oranlan 
nedir? 

2001 yılı için ön görülen ihracatın ithalatı karşılama oranı 
nedir? 

2-Kamu kesiminde ithalatı önlemeye (azaltmaya) yönelik 
tedbirler var mıdır? 
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Varsa nelerdir? 
3-özel sektörde özellikle lüks tüketime yönelik ithalatı 

önleyici(azaltıcı) tedbirler var mıdır? 
Varsa nelerdir? 

4-îhracatın artırılması için alınan tedbirler var mıdır? 
Varsa nelerdir? 

5-Kamu ve özel sektörde üretimi artırmaya yönelik 
hükümetinizce alınmış tedbirler var mıdır? 

Varsa nelerdir? 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 
(Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü) 

Sayı: B.02.1.HM.0.EKA-08.01-02/ 
Konu: Soru önergeleri Hk. 02.07.0 î * 5 4 9 3 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLlSt BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 15.06.2001 tarihli ve 
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-10962 sayılı yazıları. 

İlgi yazılarında, Ankara Milletvekili Eyyüp Sanay'ın şahsıma tevcih ettiği 
yazılı soru önergeleri suretleri ekli olarak gönderilmiş ve cevaplandırılmaları talep 
edilmiştir. 

Söz konusu önergelere cevaben hazırlanan metinler ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgileri ve gereği takdirlerine arz olunur. 

Prof. Dr. Naım Çağan 

Devlet Bakanı \J . 
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ANKARA MİLLETVEKİLİ SAYIN EYYÜP SANAYİN DEVLET 
BAKANI SAYIN KEMAL DERVİŞ'E TEVCİH ETTİĞİ 

7/4498-10888 NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ İÇİN 
HAZIRLANAN CEVAP METNİ 

Döviz kuru rejiminin terk edilmesi nedeniyle ortaya çıkan güven 
bunalımının ve istikrarsızlığın süratle ortadan kaldırılması, enflasyonla 
mücadelenin sürdürülmesi ve büyüme için uygun ortamın yaratılması için 
Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı uygulamaya konulmuştur. Bu program, 
varolan ekonomik problemlere kalıa çözümler getirmeyi ilke olarak 
benimsemiştir. 

Sorunlara popülist yaklaşarak geçici çözümler üretmek yerine kalıcı 
çözümler getirmeyi hedeflemiş olan Hükümetimiz, işsizlik sorununa da bu 
hedef çerçevesinde yaklaşmakta ve temel çözümün atıl ekonomik değerleri 
harekete geçirerek üretim ve yatırımın artırılması olduğunu 
benimsemektedir. 

Ülkemizde 1970'lerden bu yana hüküm süren yüksek enflasyon, 
değişken ve yüksek faiz oranlan, mal ve hizmet üretimi artışındaki ciddi 
istikrarsızlıkları beraberinde getirmiş ve sürdürülebilir büyüme ve kalkınma 
hedefinin gerçekleşmesi doğrultusunda var olan ekonomik potansiyelin 
kullanılması önünde engel teşkil etmiştir. Sürdürülebilir büyüme* hedefinin 
gerçekleşmesinde üretimin öneminin bilincinde olan Hükümetimiz, bu 
doğrultuda reel sektörün geliştirilmesine yönelik önlemler almıştır. Güçlü 
Ekonomiye Geçiş Programında da bahsedilen, ihracat artışına ve doğrudan 
yabancı sermayenin çekilmesine yönelik teşvikleri de içeren bu önlemler, 
üretim ve istihdam artışını da beraberinde getirecektir. 

İşsizlik sorununa kalıcı çözüm getirilmesi çerçevesinde gereklilik arz 
eden diğer bir unsur da bilindiği gibi üretim birimlerinin etkin ve verimli 
çalışabilmeleridir. Bu çerçevede kamu teşebbüslerinin özelleştirilerek 
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ekonomide rekabet ve etkinliğin arttırılması, düşük maliyet ve rasyonel 

esaslar gözönünde bulundurularak üretim yapılması hedeflenmektedir. Bu 

üretim anlayışının sistemleştirilmesi, geniş bir ürün çeşitliliğine ve işgücü 

zenginliğine sahip ülkemizin dış pazarlarda da rekabetini artıracaktır. 

özelleştirme uygulamasının yanısıra, rekabet ve etkinliğin artürılması 

çerçevesinde kamu sektöründe ücret ve maaş tespitinin, ücret-fiyat sarmalına 

ve istihdam kaybına yol açmadan ve uzun vadede kamu işletmelerinin ödeme 

kapasiteleri ve verimlilik düzeyleri gözönünde bulundurularak yapılması 

hedeflenmektedir. Bu süreçte kısa vadede istihdam kaybı olabilecektir. 

Ancak uluslararası kuruluşların desteğiyle yürütülecek sosyal projelerle işsiz 

kalan işçilerin yeniden işgücü piyasasına dönmesi için çalışmalar 

yürütülmektedir. Çalışmalar, özelleştirme nedeniyle işini kaybeden işçilerin 

yeniden işgücü piyasalarına dönüşünün sağlanması ve sosyal yardım 

sisteminin iyüeştirilmesini teminen alternatif yardım sistemlerinin 

geliştirilmesine yönelik sürdürülmektedir. 

Üretim artışı istihdam artışında temel unsur olmakla beraber, verimli 

ve kaliteli iş imkanlarının yaratılması çerçevesinde Avrupa Birliği ülkeleri ile 

uyumlu istihdam politikalarının oluşturulması hedeflenmektedir. Sözkonusu 

politikaların oluşturulması ve yürütülmesi bağlamında bilindiği gibi İş ve İşçi 

Bulma Kurumu kapatılarak Türkiye İş Kurumu kurulmuştur. Türkiye İş 

Kurumu, eğitim sistemi ile istihdam arasında ilişki kuran, yatırımları ve 

teknolojik altyapıyı destekleyen bir anlayış çerçevesinde verimliliğin esas 

alındığı istihdam politikaları gütmektedir. Tarım alanındaki aktif nüfusun 

verimli alanlara kaydırılması için etkin bir istihdam politikası uygulanması, 

Kurumun öncelikli hedefidir. İşgücü piyasasına girişte zorlukla karşılaşan 

gruplara yönelik öi'el projelerin uygulanması ve işgücü piyasasında bilgi 

akışkanlığının sağlanması için veri sisteminin iyileştirilmesi, veri üreten 

kuruluşlar arasında eşgüdüm sağlanması da yine Kurumun hedefleri arasında 

yer almaktadır. 
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Hükümetimiz, makroekonomik hedeflerle uyumlu istihdam 

poütikalannın oluşturulmasında işçi ve işverenlerin görüşlerine büyük önem 

vermektedir. Gerek sosyal kesimler arasında uyum ve işbirliği ortamının 
" i . • -

gerekse istihdam politikalarının oluşturulmasında kamu ve özel kesim 

arasında tutarlılığı sağlama işlevine sahip olan Ekonomik ve Sosyal Konseyin 

yasa çıkarılarak kurumsallaşması Hükümetimizin bu konudaki hassasiyetini 

göstermektedir. Ekonomik ve Sosyal Konsey, istihdam politikalarının 

oluşturulması çerçevesinde Türkiye İş Kurumu ile iletişim içerisinde 

olacaktır. 

Yıllar, boyu süren kronik enflasyon ve istikrarsız büyüme toplumun 

tüm kesimlerini etkilemiştir. Bugün yaratılacak uzlaşma ortamının getireceği 

faydalar da yine tüm kesimlerin refah düzeyini artıracaktır. Yapısal uyum 

politikaları uygulayan hiçbir ülkede bu süreç sıkıntısız olmamıştır. Türkiye de 

kısa vadede bu sıkınaları yaşayacak ancak uzun vadede istikrarlı büyümeyi ve 

refah artışını yakalayacaktır. 

Hükümet olarak tercihimiz günü kurtarmaya yönelik kısa vadeli 

politikalar değil kalıcı çözümler sağlayan uzun vadeli politikalardır. 

Hedefimiz, Türkiye'nin sorunlarını bir daha ortaya çıkmayacak şekilde 

çözmektir. 
ANKARA MİLLETVEKİLİ SAYIN EYYÜP SANAY'IN DEVLET 
BAKANİ SAYIN KEMAL DERVİŞ'E TEVCİH ETTİĞİ 7/4500-

10891 NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ İÇİN 
HAZIRLANAN CEVAP METNİ 

• • i -

Soru 1 : 1995-2000 yıllarına ait ihracat ın i thalatı karş ı lama oranları 
nedir? 2001 yılı için öngörülen ihracat ın i thalatı karş ı lama oranı nedir? 

Cevap: 1995-2000 yıllarına ait ihracatın ithalatı karşılama oranları sırasıyla 
yüzde 60,6, yüzde 53,2, yüzde 54,1, yüzde 58,7, ve yüzde 65,3 ve yüzde 
51'dir. 2001 yılı için öngörülen ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 
64'tür. 

Soru 2 : Kamu kes iminde ithalatı önlemeye (azaltmaya) yönel ik 
tedbirler var mıdır? Varsa nelerdir? 

Soru 3 : ö z e l sektörde özellikle lüks tüke t ime yönelik i thalatı 
önleyici (azaltıcı) tedbirler var mıdır? Varsa nelerdir? 
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Soru 4 : ihracatın artırılması için alınan tedbirler var mıdır? Varsa 
nelerdir? 

Cevap (2-3-4.Sorular) : 2001 yılı Şubat ayı sonunda dalgalı kura geçilmesiyle 
ihracatımızda ve turizm dahil diğer döviz gelirlerimizde beklenen artış cari 
işlemler dengesini olumlu etkileyecektir. 2000 yılında 9,7 milyar dolar açık 
veren cari işlemler dengesinde 2001 yılında oldukça düşük bir seviyede açık 
beklenmektedir. Hatta bunun pozitif olarak gerçekleşeceğine dair 
beklentilerimiz artmaktadır. Ayrıca 2001 yılında iç talepte yaşanan daralma ve 
büyüme hızındaki düşüş ithalat talebini azaltacaktır. Nitekim Devlet İstatistik 
Enstitüsü tarafından açıklanan dış ticaret istatistikleri ithalatın 2001 yılı 
Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüksek oranda 
azaldığını göstermektedir. Bu nedenle 2001 yılında kamu veya özel sektörde 
ithalatı azaltmak amacıyla herhangi bir tedbir alınmasına gerek 
duyulmamaktadır. 

İhracatta ise kur etkisinden azami ölçüde yararlanılabilmesi için ek 
tedbirler düşünülmektedir. Bu amaçla ihracatçılara Ejdmbank kanalıyla 
aktarılacak kaynağın artırılması için çalışma yapılmaktadır. 

Soru 5 : Kamu ve özel sektörde üretimi artırmaya yönelik 
hükümetinizce alınmış tedbirler var mıdır? Varsa nelerdir? 

Cevap : 'Güçlü Ekonomiye Geçiş' programının temel amaçlanndan biri 
ülkemizde uzun yıllardır süregelen istikrarsız ortamı sona erdirmek ve 
sürdürülebilir bir büyümenin önündeki engelleri ortadan kaldırmaktır. Bu 
kapsamda öngörülen hedeflere ulaşılması ve ekonomideki karar alma 
süreçlerinin yeniden yapılandırılması konusunda program kesin bir taahhüt 
içermektedir. Kasım ve Şubat ayında yaşanan iki kriz özellikle bankacılık 
kesimi üzerinde ağır tahribat yaratmış ve reel sektör Üe finansal sektör 
arasındaki etkileşime zarar vermiştir. Bu nedenle yeni programda bankacılık 
sisteminin yeniden yapılandırılması ve reel sektör ile olan edcileşiminin 
yeniden sağlanması hususuna özel önem atfedilmiştir. Program öngörüldüğü 
şekilde tavizsiz olarak sürdürülmekte ve piyasalardaki güven ortamı gün 
geçtikçe artmaktadır. Güven ortamının tam olarak tesis edilmesi ile birlikte 
faizler hızla düşecek ve büyüme ortamı yeniden oluşacaktır. 
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ANKARA MİLLETVEKİLİ SAYIN EYYÜP SANAY'IN DEVLET 
BAKANI SAYIN KEMAL DERVİŞ'E TEVCİH ETTİĞİ 7/4496-

10886 NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ İÇİN 
HAZIRLANAN CEVAP METNİ 

Soru 1: Kamu Bankalarının, her bankamn ayn ayn olmak üzere 
toplam görev zaran ne kadardır? 

Soru 2: Görev zaran olarak kabul edilen miktann ne kadarı tarım, ne 
kadarı sanayii ne kadarı da diğer sektörlerden oluşmaktadır? 

Soru 3: Kamu Bankalarının görev zaran oluşmasında banka 
yöneticilerinin sorumluluğu araştınlmış mıdır? 

Cevap(l-2-3.Sorular) : Kamu Bankalarının yıllar itibariyle görev zaran 
stoklan aşağıda sunulmaktadır: 

( GÖREV ZARARI STOKLARI) ( milyar TL) 

YILLAR 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001* 

T.CZİRAAT BANKASI 

92.677 

409.548 

951.823 

2.414.540 

6.177.279 

8.212.453 

12.118.895 

T.HALK BANKASI 

76.484 

221.844 

570.470 

1.585.129 

4.232.839 

6.897.249 

10.803.123 

T.EMLAK BANKASI 

817 

780 

34 

693 

5.068 

24.106 

46.811 

* Nisan ayı sonu itibariyle 
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Bankaların anılan görev zararı hesapları Bankalar Yeminli 
Murakıplarınca incelenmekte ve Kanun ve Kararnamelerle belirlenen usul ve 
esaslarla bankacılık kurallarına uygun olup olmadığı raporlarla tespit edilerek 
sonuçları Hazine Müsteşarlığına bildirilmektedir. Raporlara göre 
kesinleştitilen görev zararları tamamen ilgili Kanun ve Kararnamelerde 
belirtilen tarım kesimi ile esnaf, sanatkar, genç ve kadın girişimcilere yönelik 
destekleme uygulamalarından kaynaklanmaktadır. 

Kamu Bankalarının görev zararları; çeşitli Kanun ve Kararnameler 
uyarınca, tarım kesimi ile esnaf, sanatkar, genç ve kadın girişimcilerin 
desteklenmesi amacıyla ve TÖBANK ile SÜMERBANK ve Denizcilik 
Bankası'nın devrine ilişkin bu bankalara verilen görevlerle, tabii afeder 
nedeniyle yine sayılan kesimlere yapılan kredi destekleri sonucunda ortaya 
çıkan zararları ifade etmekte ve bankalarca bilançolarında zarar olarak değil 
ancak, Aktif hesaplarında "Hazineden olan Alacaklar"' kaleminde 
izlenmektedir. 

Ayrıca, bankaların görev zararı alacakları, sınırlı bütçe imkanları 
nedeniyle Hazine tarafından zamanında ödenemediginden bunlara Kanun ve 
Kararnamelerle belirlenen faiz oranları tahakkuk ettirilmiştir. 

Soru 4: Kamu Bankalarında görev zararı oluşmaması için alınan 
tedbirler nelerdir? 

Cevap: 25.11.2000 tarihinde yürürlüğe giren Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak 
Bankası Anonim Şirketi hakkında 4603 sayılı Kanun ile bu bankalara bedeli 
önceden ödenmeden görev verilemeyeceği hükme bağlanmıştır. 

Diğer taraftan Kamu Bankalarına ilişkin reform çalışmaları 
kapsamında hazırlanan ve 30.4.2001 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 
2001/2312 sayılı Karar kapsamında kamu bankalarına çeşitli görevler 
yükleyen çeşitli Kararlar yürürlükten kaldırılmış ve bankaların sözkonusu 
kararlar kapsamında doğan tüm görev zararı alacakları tasfiye edilmiştir. 

Bu şekilde, Kamu Bankalarına görev verildiği takdirde buna ilişkin 
bütçe ödeneği bu bankalara aktarılacağından görev zararı oluşmayacaktır. 
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ANKARA MÎLLETVEKtLÎ SAYIN EYYÜP SANAVIN DEVLET 
BAKANI SAYIN KEMAL DERVİŞ'E TEVCİH ETTİĞİ 7/4499-

10890 NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ İÇİN 
HAZIRLANAN CEVAP METNİ 

Hükümetimiz, 10 Nisan 2001 tarihinde memurlar ve diğer kamu 
görevlilerinin çalışmalarında etkinliği artırmak ve kamu hizmetlerinin düzenli, 
süratli, verimli ve ekonomik bir şekilde yürütülmesini temin etmek amacıyla 
bunların malî ve sosyal hakları arasındaki adaletsizlikleri gidermek üzere 
TBMM'den kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi almıştır. 

Bu kanun çerçevesinde kamu hizmetlerinin verimli ve etkin bir şekilde 
yürütülmesi; ülkenin ekonomik ve sosyal durumu dikkate alınarak, memurlar ve 
diğer kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında hizmetin özellik ve gereklerine 
uygun olarak adaletsizlikleri giderecek düzenlemeler yapılması planlanmaktadır. 

Bunun yanısıra uygulanmakta olan ekonomik program çerçevede kamu 
sektörü ücret ve fiyat politikalarının oluşturulmasında; enflasyon hedefi, kamu 
çalışanları arasında gelir farklılıklarının giderilmesi, istihdam kaybına yol 
açılmaması ve uzun vadede Kamu İşletmeleri'nin ödeme kapasiteleri ve verimlilik 
gözönünde bulundurulacaktır. 

Kamu işçilerinin ücrederi, son toplu iş sözleşmesiyle kamunun finansman 
dengesi ve kamu kesimi çalışanları arasında ücret adaleti gözetilecek şekilde 
ayarlanmıştır. 

Kamu kesimi çalışanları arasında gelir adaletinin sağlanması büyük önem 
arz etmektedir. Bugüne kadar uygulanan politikalar sonucunda 2000 yılında 
kamuda işçi ücretleri memur maaşlarının 2,6 katına ulaşmıştır. Program 
çerçevesinde bu oranın 2001 yılı sonunda 2,1'e, 2002 sonunda ise 2'ye indirilmesi 
amaçlanmaktadır. 

Halihazırda, uygulanmakta olan programla devlet memuru maaşlarına her 
ay açıklanan TÜFE oranında zam yapılmakta olup, reel ücret azalışına yol 
açılmamıştır. 
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ANKARA MİLLETVEKİLİ PROF.DR.EYYÜP SANAVIN 

DEVLET BAKANI KEMAL DERVİŞ'E TEVCİH ETTİĞİ 7/4497-

10887 SAYILI SORU ÖNERGESİ İÇİN HAZIRLANAN CEVAP 

Bilindiği üzere, yirmi yıllık ekonomik büyüme sonucunda sanayi ve 

endüstri sektörlerindeki istihdam hızlı bir biçimde artmış olmasına rağmen 

işgücümüzün yaklaşık yüzde 45'lik bir kısmı hala tarım sektöründe istihdam 

edilmektedir. Gelişmiş ülkelerde bu oranın yüzde beşin altında olduğu 

düşünülürse ülkemizde bu oranın yüksek olduğu görülmektedir. Bu sebeple, 

Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı ile fiiliyata geçirilmeye başlanan 

uygulamalar sonucunda ülkemizin sanayileşmesi ve hizmetler sektörünün 

gelişmesi için gerekli altyapının tamamlanması amaçlanmaktadır. 

Ancak, soru önergesinde de belirtildiği üzere son 10 ay içerisinde 

yaşanan iki kriz sonucunda işsizlik oranında bir artış görülmüştür. 2001 yılı 

ilk çeyreği itibariyle işgücüne katılan yaklaşık 21 milyon vatandaşımızın yüzde 

8,6'sı işsiz konumundadır. İşgücünün sektörler arasında kolaylıkla yer 

değiştirebilmesinden dolayı sektörler bazında bir işsizlik oranı vermek 

mümkün olmamaktadır. 

Öte yandan, teknik olarak eksik istihdam olarak tanımlanan gizli 

işsizlik de ülkemizde önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Eksik 

istihdam Devlet İstatistik Enstitüsü tararından referans döneminde 

ekonomik nedenlerle 40 saatten daha az süre çalışıp mevcut işinde ya da 

ikinci bir işte daha fazla süre çahşmaya müsait olan kişiler olarak 

tanımlanmaktadır. Teknik veya ekonomik nedenlerle geçici iş yavaşlatılması 

veya durdurulması, iş olmaması ve tam gün iş bulunamaması gibi nedenler 

eksik istihdama yol açmaktadır. Bu tanıma göre 2001 yılı birinci çeyreği 

itibariyle eksik istihdamın işgücü içindeki oranı yüzde 6 olarak 
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gerçekleşmiştir. Hem işsizleri hem de eksik istihdam edilenleri birlikte ele 

alırsak işgücünün yüzde 14'ten daha yüksek bir kısmının tam olarak istihdam 

edilmediği sonucuna ulaşılmaktadır. 

işgücü verileri sektörden ziyade kırsal/kentsel veya erkek/kadın 

olmak üzere iki grupta ele alınmaktadır. Bu sınıflandırmaya göre eksik 

istihdamın kentsel yerlerde işgücü içindeki oranı 2001 yılı ilk çeyreği itibariyle 

yüzde 6,5 iken, bu oran kırsal yerlerde yüzde 5,4'tür. Cinsiyet açısından 

bakıldığında ise kentsel yerlerde işgücü içindeki erkeklerin yüzde 7,2'sinin, 

kadınların ise yüzde 3,3'ünün eksik istihdam edildiği görülmektedir. Bu 

rakamlar kırsal yerlerde erkekler için yüzde 7,4, kadınlar için yüzde 1.5'tir. 

Gerek mevcut işsizlerimizi ve eksik istihdam edilen vatandaşlarımızı 

tam olarak istihdam edebilmek, gerekse hızla artan nüfusumuz sonucunda 

gelecek nesillere ihtiyaç duyacakları iş imkanlarını sağlayabilmek için 

ekonomik istikrarın sağlanması şarttır. Bu sebeple, sadece ve sadece siyasi 

kaygılarla uygulamaya konulacak popülist politikalar orta ve uzun vadede, 

geçmişte olduğu gibi, çözülmesi çok zor sorunlar doğuracaktır. 

Hükümetimiz bu yaklaşımla ekonomimizi pazar ekonomisi kuralları 

çerçevesinde rekabete dayalı bir yapıya kavuşturmak ve ülkemizi ekonomik 

açıdan Avrupa Birliği üyeliğine hazırlamak için gerekli bütün önlemleri 

almaktadır. 

Hiç şüphesiz, ekonomik istikrarı yakalamış bir Türkiye başta 

bulunduğu coğrafik konum olmak üzere küresel ekonominin başat 

ekonomilerinden biri olacaktır. Dinamik nüfusu ve her türlü yatırıma açık 

olan ekonomisi ile Türkiye önümüzdeki yıllarda yabancı sermaye 

yatırımlarından hak ettiği ancak bugüne kadar alamadığı payı alacaktır. 

Gerek, yabana sermaye yatırımlarının, gerekse yurtiçi yatırımların artması 
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insanımızın ihtiyaç duyduğu iş olanaklarını sağlayacaktır. Yatırımların 

artmasını sağlayacak olan her türlü önlem işsizliğin azalmasına da yol 

açacaktır. 

Bu kapsamda, yatırımcılarımızın daha düşük maliyede daha fazla mali 

kaynağa ulaşabilmesi için fînansal piyasalarımızı sağlıklı bir yapıya getirmeye 

çalışıyoruz. Kamu bankalarının görev zararlarının ortadan kaldırılması ve 

Bankacılık Kanununun yasalaşması bu yönde atılmış adımlardan sadece 

birkaçıdır. 

Mali sektörün kuvvedendirilmesi için gerekli olan şartlardan biri de 

kamu mali disiplininin sağlanmasıdır. Kamunun borçlanma gereğinin hızlı 

bir biçimde aşağı çekilmesi yatırımcılarımız için daha fazla mali kaynağın 

ortaya çıkmasını sağlayacaktır. Bütçe disiplininin sağlanması sonucunda 

halkımızdan toplanan vergiler yatırımlar için gerekli olan altyapının 

finansmanı için kullanılacaktır. 

Bilindiği gibi uluslararası tahkim ile ilgili Anayasal değişiklikler bundan 

iki yıl önce gerçekleştirilmişti. Bu Anayasa değişikliğini fiiliyata geçirecek 

olan kanun da Haziran ayı içerisinde yasalaşmış bulunmaktadır. Sözkonusu 

kanun ile başta enerji sektörü olmak üzere büyük sermaye gerektiren 

alanlarda yabancı yatırımların artacağı ve böylece yeni iş sahaları açılacağı 

öngörülmektedir. 

Halkımızın büyük bir bölümünün geçimini sağladığı tanm sektöründe 

de Hükümetimiz tarafından köklü reformlar yapılmaktadır. Destekleme alım 

fiyatlarının sona erdirilip doğrudan gelir desteği uygulamasına geçilmesi 

kamu finansmanının disiplin altına alınmasının yanı sıra tanm sektöründeki 

etkinliğin ve verimliliğin artmasını da sağlayacaktır. Bu uygulama 
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çerçevesinde yurt genelinde yapılacak olan tarım envanteri sonucunda tarım 

sektörümüzün bütün özellikleri belirlenmiş olacak ve bu saptamalar 

çerçevesinde Avrupa Birliği ile uyumlu bir tarım politikası uygulamaya 

konulacaktır. Tanm sektörüne yönelik temel hedefimiz Türkiye'yi kendi 

kendine yeterli bir ülke konumuna getirmekten ziyade bölgesinin gıda 

üretimi açısından lideri olmasını sağlamaktır. 

Son olarak, soru önergesine konu olan işsizliğe ait verilerin 

güvenilirliği hususuna değinmek istiyorum. Devlet İstatistik Enstitüsü 

gelişmiş altyapısı ve profesyonel elemanları ile ihtiyaç duyulan bütün 

istatistiki verileri derlemekte ve bunlar^ learar alıcıların, akademik çevrelerin 

ve en önemlisi halkımızın bilgisi ile kullanımına sunmaktadır. Devlet 

İstatistik Enstitüsü istatistiki bilgilerin derlenmesi ve yayınlanması için kanun 

ile kurulmuş tarafsız bir kurumdur. Bu sebeple, bu kurumumuzun yaptığı 

işin aynısını yapacak olan bir başka çalışma içine girmek gereksizdir ve böyle 

bir davranış belli bir konuda birden fâzla veri yaratacağı için yanlış olacaktır. 
'79: "GÜSn»i Milletvekili İbrahim Konukoğlu'nun, Gaziantep'te Birecik^ Barajı^inşaatı için 

kamulasünlan a S ^ b e d e l l e r i n e ilişkin sorusu Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam Zeka Çakan m cevabt 
(7/4501) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayanı Zeki ÇAKAN 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arzederim. 11.06.2001 

Dr. İbrahim KONU&ÖĞLU 
Gaziantep Milletvekili 

1- Gaziantep ili Nizip ilçesine bağlı Belkis köyü, Keklik köyü ve Aşağı Çardak 
köylerinde yapımı süren Birejik barajı inşası için kamulaştırılan arazilerin 
bedellerinin üç yıldır ödenememe gerekçesi nedir? 

2- Evinden ve arazisinden olan bu vatandaşlarımız^ kamulaştırma bedelleri ne 
zaman ödenecektir? 
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T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Ankara 
Sayı : B.15.Q.APK.0.23.300-(?'<&£ 
Konu : Yazılı Soru önergesi o T T M M H * 7 ^nm 

1 0 2 0 9 '*''** 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M Başkanlığının 15.06.2001 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4501-
10892/25468 sayılı yazısı. 

Gaziantep Milletvekili Sayın İbrahim KONUKOĞLU'nun tarafıma tevcih ettiği 
7/4501-10892 esas no'lu yazılı soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğünün 99'ncu maddesi 
gereği cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ SAYIN İBRAHİM KONUKOĞLU'NUN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

(7/4501-10892 Esas No'lu) 

Sorular: 

- Gaziantep İli Nizip ilçesine bağlı Belkıs Köyü, Keklik Köyü ve Aşağı çardak 

köylerinde yapımı süren Birecik Barajı inşası için kamulaştırılan arazilerin bedellerinin 

üç yıldır ödenememe gerekçesi nedir? 

- Evinden ve arazisinden olan bu vatandaşlarımıza kamulaştırma bedelleri ne 

zaman ödenecektir. 

Cevaplar: 

Birecik Barajı kamulaştırma işlemleri Bakanlığıma bağlı Elektrik İşleri Etüt 

idaresi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte, giderleri ise Elektrik Enerjisi Fonu 

(EEF) tarafından köprü kredi şeklinde karşılanmaktadır. Birecik projesi için 

kamulaştırma bedellerinin tamamı ödenmiştir. Ancak kamulaştırma işlemleri 

tamamlanan taşınmazların sahipleri tarafından Asliye Hukuk Mahkemelerinde açılan 

bedel artırım davalarının bir kısmı Yargıtay tarafından da onaylanarak kesinlik 

kazanmış toplam 8 trilyon TL. civarındaki bedel artırımının 01.04.2001 tarihi ile 

ödenmesi gerektiği, Elektrik Enerjisi Fonu'na bildirilmiştir. 
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Elektrik Enerjisi Fonu'nun Bütçe Kanunu kapsamında yer alması ve Bütçe 
Kanunu ile kendisine ayrılan ödeneklerin Maliye Bakanlığı'nın inisiyatifi altında zaman 
zaman dilimler halinde serbest bırakılması nedeni ile Fon tarafından yapılan 
ödemelerde gecikmeler olabilmektedir. 2001 yılı için Genel Bütçe'den talep edilen 
97,5 trilyon TL'ye karşılık Elektrik Enerjisi Fonu'na 40 trilyon ödenek tahsis edilmiştir. 
ödemelerin gecikmesi durumunda, Merkez Bankası'nın açıklamış olduğu faiz 
oranları ödemelere uygulanmaktadır. 

80.- .Ankara Milletvekili Saffet Ankan Bedük'ûn, özelleştirme nedeniyle işten çıkarılan işçilerin kamu 
kurum ve kuruluşlannda işe alınıp alınmayacaklarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakam Yılmaz 
Karakoyunlu'nun csvabt (7/4502) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın T.C. başbakanı Sayın Bülent Ecevit 
Tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla, 

Saffet ArıkanBE^ÜK 
Ankara Milletvekili 

Petrol Ofisinin özelleştirilmesi sonucunda genç yaşta işten çıkarılan 
işçiler mağdur edilmiştir. 

Ülkemizin ekonomisinin güçlenmesi ve hızla gelişebilmesi devletin 
elinde bulunan kuruluşların özelleştirilmesinden geçmektedir. Bu 
kuruluşların özelleştirilmesinde ise maalesef dünyadaki birçok ülkelerin 
gerisinde kalmakta ve bunun sonucunda da kuruluşları değerinde 
satamamaktadır. Dolayısıyla kuruluşların özelleştirilmesinde »beklenen 
fayda istenilen seviyede olmamaktadır. Ancak bu kuruluşların 
özelleştirilmesinde beklenen fayda istenilen seviyede olmamaktadır. 
Ancak bu kuruluşların özelleştirilmeleri yapılırken işten çıkarılan 
emekliliğine hak kazanmamış işçiler mağdur edilmektedir. Türkiye 
Cumhuriyeti sosyal hukuk devletidir. Kuruluşların yapılan 
özelleştirilmelerinde çalışanların mağdur almamaları için sosyal hukuk 
devleti olmanın gereğini de yerine getirmelidir. 

Bu bağlamda; 
Hükümetinizin işçi temsilcileriyle 22 Mayıs 2001 tarihinde 

imzaladığı protokolün 7. maddesinde özelleştirme nedeniyle işten 
çıkarılan ve emekliliğine hak kazanmamış işçilerin, uyguft görülen kamu 
kurum ve kuruluşlarında işe yerleştirilmesi için gerekli gayreti 
gösterecektir. İfadesi kullanılmıştır. Bu konuda hazırlanmış bir çalışmanız 
var mıdır? Bu çalışmalara ne zaman başlamayı düşünüyorsunuz? 
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T.C. 
D E V L E T B A K A N L I Ğ I 

SAYI :B.02.0.006/01-^85 fe/y /2001 

KONU :7/4502 esas no'lu 
soru önergesine cevap 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 15.06.2001 tarih ve KAN.KAR.MDA01.0.GNS.0.10.00.02-7/4502-10893/25469 
sayılı yazınız. 

ilgi yazınızda belirtilen Ankara Milletvekili Saffet Arıkan BEDÜK tarafından Sayın 
Başbakanımıza tevcih edilen ve Sayın Başbakanımızca da tarafımdan cevaplandırılması 
tensip olunan 7/4502 -10893 esas no'lu soru önergesinin cevapları aşağıda belirtilmiştir. 

özelleştirilen kuruluşlarda çalışan personele ilişkin olarak özelleştirme İdaresi 
Başkanlığınca yürütülen çalışmalar aşağıda sunulmuştur. 

özelleştirme programında bulunan kuruluşlarda çalışan, iş kanunlarına tabi 
personelin, 4046 sayılı Kanun'un 21'inci maddesinde sayılan özelleştirmeye bağlı 
nedenlerle hizmet akitlerinin feshedilmesi halinde personelin hizmet süresine göre 8 aya 
kadar iş kaybı tazminatı ödenerek geçiş sürecinde mağduriyetleri önlenmekte ve bu süre 
zarfında sosyal güvenlik primleri özelleştirme Fonundan karşılanmaktadır. 

öte yandan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 17.06.2000 tarih ve 24082 
sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ve kamu kurum ve kuruluşlarının 
daimi işçi kadrolarına personel alınmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen 'tebliği 
çerçevesinde, kamu kurum ve kuruluşlarında daimi kadrolu işçi olarak- çalışmış olup da, 
bu kurum ve kuruluşun kendi disiplin mevzuatı uyarınca görev veya meslekten ihraç 
dışında bir nedenle işten ayrılmış personelin, Türkiye İş Kurumu'na (İş ve İşçi Bulma 
Kurumu) başvuruda bulunarak, yazılı ve sözlü sınava tabi tutulmaksızın, mülakat 
yoluyla herhangi bir kamu kurum veya kuruluşunda daimi işçi kadrosuna 
yerleştirilmelerini sağlayan yeni bir imkan getirilmiştir. 

Ayrıca özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda çalışanlara yönelik olarak,4046 
sayılı Kanun hükümlerine göre çalışanlara tanınan haklara ek olarak, Dünya Bankası 
Finansmanı ile yürütülecek olan Özelleştirme Sosyal Destek Projesi uygulamaya 
konulmuştur. 

Proje çerçevesinde imzalanan anlaşmayla, %70'i (250.0 Milyon ABD Doları) 
Dünya Bankası ve %30'u (105.3 Milyon ABD Doları) Türk Hükümeti kaynaklı olmak üzere 
toplam 355.3 Milyon ABD Dolan tutarındaki özelleştirme Sosyal Destek Projesi , 
Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmış ve 22 Aralık 2000 tarihli Resmi Gazete'de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Projenin geçerlilik süresi 4 yıldır. 
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özelleştirme Sosyal Destek Projesi'nin amacı özelleştirmeden etkilenen 
çalışanlara, işletmelere ve yörelere destek sağlayarak işsizliği azaltmaktır. 

Bu proje kapsamında kamu kuruluşlarının özelleştirilmesinden ve ekonomik 
reform programından etkilenen işçilere, geçici gelir desteği sağlamak ve işgücü 
piyasalarına hızla yeniden girmelerine yardımcı olmak amacıyla işe yerleştirme ve kendi 
işlerini kurmaları için danışmanlık hizmeti ve kredi desteği verilecektir. Bu kapsamdaki, 
hizmetler özelleştirme idaresi Başkanlığı, Türkiye İş Kurumu ve Küçük ve Orta Ölçekli 
Sanayi Geliştirme Kurumu Başkanlığı tarafından sağlanacaktır. 

Bu proje kapsamında, özelleştirme sonucu işsiz kalacak çalışanlara, Türkiye iş 
Kurumu tarafından koordine edilen Eğitim, İstihdam ve Toplum Yararına Çalışma 
Programları çerçevesinde mesleki eğitim ve istihdam imkanı, KOSGEB'in koordine ettiği 
Küçük Ölçekli İşletmelere Danışmanlık Desteği ve iş Geliştirme Merkezi yardımıyla, kendi 
işini kurmak isteyenlere altyapısı hazırlanmış İşyeri ve işletme kredisi sağlanması da 
dahil olmak üzere kapsamlı bir hizmet verilmesi amaçlanmaktadır. 

Diğer taraftan, 22.05.2001 tarihinde imzalanan protokolün 7'nci maddesi 
çerçevesinde Türkiye İş Kurumu, Özelleştirme idaresi Başkanlığı ve sendika 
temsilcilerinden oluşan üst düzey bir heyet çalışma lan nı sürdürmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Yılmaz KARAKOYUNLU 
Devlet Bakanı 

81.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın; • 
Gelir dağjhmıtîa, 
•• Hatay Milletvekili Metin Kalkan'm, 
IMF'ye verilen niyet mektubu ve IMF politikalarının uygulanmasına, 
İlişkin Başbakandan sorulan ve Devlet Bakanı Kemal Derviş'in cevabı (7/4503) 
4512) 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Bülen ECEVÎT tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 12.06.200 1, ~ 

Zeki ÜNAL y 
Karaman Milletvekili 

Yazılı basında "Uçurum 236 kat arttı" başlığıyla verilen haberde; yapılan 
bir araştırma sonucu verilmiştir. Verilerin, son derece çarpıcı ve düşündürücü 
olduğu da belirtilmektedir. 

Araştırmaya göre; Krizden sonra, Türkiye'nin, en üstteki, % l'lik gelir 
.grubunun aylık kazancının ortalaması 7.5 milyar lira, en alttaki % l'lik fakir 
grubun aylık gelir ortalaması ise 32 milyon lira olduğu belirtilerek, bu iki grup 
arasında 235 katlık büyük bir uçurumun olduğu ifade edilmiştir. 
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Türkiye, gelir grupları açısından, 5 ana başlık altında ele alındığı, 
bunların da sırasıyla; 

a-Süper zengin grup: Nüfusun % l'ini, toplam gelirin % 16.6'sını, bu 
grubun aylık gelirlerinin ortalaması 7.5 milyar lira olduğu, 

b-Yüksek gelir grubu: Nüfusun % 5'ini, toplam gelirin, % 16'sını, aylık 
gelirlerinin 2.1 milyar ile 1 milyar lira arasında olduğu, 

c-Üst orta gelir grubu: Nurusun % 16'sını, toplam gelirin % 25'ini, aylık 
gelirlerinin, 999 milyon ile 501 milyon arasında olduğu, 

d-Alt-orta gelir grubu: Nüfusun % 48'ini, toplam gelirin % 32.5'unu, 
aylık gelirlerinin, 500 ile 201 milyon arasında bulunduğu, 

e-Düşük gelir grubu: Nüfusun % 30'unu, toplam gelirin % 9.2'sini,aylık 
gelirlerinin ise 200 milyonun altında olduğu ifade edilmektedir. 

Sorularım şunlardır: 
1-Yapılan bu araştırma sonuçlarım, nasıl değerlendiriyorsunuz? Verilen 

sonuçlar sizce doğru mudur? Doğru ise, gelir grupları arasında, bu kadar büyük 
bir uçurumun olması, ülkenin geleceği açısından, ciddi bunalımların ve sosyal 
patlamaların bir habercisi değil midir? 

2-Gelir gurupları arasındaki bu dengesizliğin giderilmesi için, herhangi bir 
tedbir alınması düşünülmekte midir? Düşünülmekte ise, hangi (aşarnadadır? 
Neticeleri ne zaman görülebilecektir? 

3-Kamuda çalışanların, durumlarının iyileştirilmesi ve ücretler arasındaki 
dengesizliğin giderilmesi için, gerekli düzenlemeler ne zaman 
gerçekleştirilecektir? 

4-Asgari ücretle çalışan, kiralık evde oturan, 4 çocuklu bir ailenin, nasıl 
geçindiğini hiç düşündünüz mü? Bu konudaki düşünceleriniz nelerdir? 

TÜRKTVE BÜYÜK MÎLLET MECLÎS! BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Söym Bülent ECEVÎT tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arzederlm. 

S.Metin KALKAN 
Hatay Milletvekili 

16.3.2001 tarihinde Başbakanlığa yönelttiğin soru önergesi 
cevabında "IMF, ülkelerin uygulamaya niyetli oldukları programlara 
destek vererek, ülkelerin uluslararası rezervlerini güçlendirmekte 
ve böylece dünya ticaretinin ve ödemeler sisteminin sorunsuzca işle
mesi görevini yerine getirmeyi amaçlamaktadır" demektesiniz. Ancak 
IMF politikalarının uygulandıöı ülkelerin hemen hemen hepsinde büyük 
sosyal çalkantılar yaşandı.Bu politikalar o ülkelerin daha da fakir
leşmesini sağladı, ülkemizinde öyle olacağından korkulmaktadır? Bu 
nedenle; 

-433-



T.B.M.M. B: 129 17.9.2001 0 : 1 

1- IMF'e verilen niyet mektubu meden kamuoyuna açıklanma
dı? IMF'e verilen niyet mektuplarının ve yapılan anlaşmaların taraf ,.>m 
fima gönderilmesi mümkünmüdür? 

2- IMF'e verilen niyet mektuplarını sadece Devlet Bakanı 
Kemal DERVİŞ'mi imzaladı? Yoksa 57.Hükümetin bütün Bâkanlartıda imza-
ladımı? 

3- Yürütülen ekonomik istikrar programı, 
bir önceki program gibi sonuçlanırsa bunun sorumüıîsÖ *khn olacaktır? 
ülkeye verdiği zarar nasıl telafi edilecektir? 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

HAZtNE MÜSTEŞARLIĞI 
(Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü) 

Sayı:B.02.1.HM.0.EKA-01.02-20/ l » 0 7 - ^ * 5 7 6 7 4 
Konu: Soru önergesi Hk. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlügü'nün 24.06.2001 tarihli 
ve B.02.0.KKG.0.12/106-533/3112 ve' B.02.0.KKG.0.12/106-533-9/3114 sayılı 
yazılan. 

Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlügü'nün ilgide kayıtlı 
yazılarında, Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve Hatay Milletvekili Metin Kalkan'ın 
Başbakan Bülent Ecevit*e tevcih ettiği yazılı soru önergeleri suretleri ekli olarak 
gönderilmiş ve Sayın Başbakan adına önergelerin cevaplandırılması talep edilmiştir. 

Söz konusu önergelere cevaben hazırlanan metinler ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgileri ve gereği takdirlerine arz olunur. 

eJ^y 
Dr.4Cemal DERVİŞ 

Devlet Bakanı 
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HATAY MİLLETVEKİLİ S.METİN KAPLA1SPIN BAŞBAKAN 
SAYIN B Ü L E N T E C E V İ T E TEVCİH ETTİĞİ 7/4512-10926 NUMARALI 

Y A Z I U SORU ÖNERGESİ tÇİN HAZIRLANAN CEVAP METNİ 

Soru.l. IMF'ye verilen niyet mektubu neden kamuoyuna açıklanmadı? 
IMF'ye verilen niyet mektuplarının ve yapılan anlaşmaların tarafıma 
gönderilmesi mümkün müdür? 

15.05.2001 tarihinde IMF'ye gönderilen niyet mektubu ve diğer niyet 
mektupları kamuoyuna açık metinler olup, söz konusu metinlere Hazine Müsteşarlığının 
(wwvir.hazine.gov.tr) internet sayfasından ulaşmak mümkündür. 

Soru.2. IMF*ye verilen niyet mektuplarını sadece Devlet Bakanı Kemal 
Derviş'mi imzaladı? Yoksa 57. Hükümetin bütün bakanlarıda imzaladı mı? 

Niyet mektupları, teamül gereği bütün dünyada Kkonomi'den sorumlu Bakan 
ve Merkez Bankası Başkanı tarafından imzalanmaktadır. Bu çerçevede IMF'ye 
gönderilen son niyet mektubunu Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Kemal Derviş ve 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Süreyya Serdengeçri imzalamıştır. Buna 
ilaveten 15.05.2001 tarihinde IMF'ye Başbakan Bülent Ecevit, Başbakan Yardımcısı 
Mesut Yılmaz ve Başbakan Yardımcısı Dr. Devlet Bahçeli'nin imzaladığı bir mutabat 
mektubu gönderilmiştir. Söz konusu mektup Hazine Müsteşarlığının 
(www.hazine.gov.tr) internet sayfasında mevcuttur. 

Soru.3. Yürütülen ekonomik istikrar programı bir önceki program gibi 
sonuçlanırsa bunun sorumlusu kim olacaktır? Ülkeye verdiği zarar nasıl telafi 
edilecektir? 

Döviz kuru rejiminin terk edilmesi nedeniyle ortaya çıkan güven bunalımının 
ve istikrarsızlığın sürade ortadan kaldırılması, enflasyonla mücadelenin sürdürülmesi ve 
büyüme için uygun ortamın yaratılması için Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı 
uygulamaya konulmuştur. Bu program, varolan ekonomik problemlere kalıcı çözümler 
getirmeyi ilke olarak benimsemiştir. 

Programın başarıyla uygulanması sonucunda ekonomide istikrar kazanılacak, 
uzun vadede sürdürülebilir bir büyüme ortamı hazırlanacaktır. Enflasyonsuz bir 
Türkiye'de toplumun bütün kesimlerinin refah düzeylerinin daha sağlıklı bir biçimde 
yükseleceği, istihdamın ve verimliliğin artacağı ve gelir dağılımının daha adil olacağı 
şüphesizdir. 

Ancak, enflasyonla mücadele sadece toplumun belli kesimlerinin mücadelesi 
olarak sınırlı kalamayacağı akıldan çıkarılmamalıdır. Ekonomik sıkıntılara karşı toplumsal 
uzlaşma çerçevesinde sağlanacak toplu hareket biçimi ulus olarak içinde bulunduğumuz 
bu zor dönemi en az sıkıntıyla atlatmamızı sağlayacaktır. Tüm kesimlerin yek vücut 
olarak içinde bulunduğumuz sıkıntıları aşmada üzerine düşen vazifeyi yerine getirmesi 
gerekmektedir. 

Yeni ekonomik program ile enflasyonla mücadeleye taviz verilmeksizin 
devam edilmelidir. Bu çerçevede, uzun vadede toplumun bütün tabakalarını rahatlatacak 
en kapsamlı program uygulanmaya başlanmıştır. 
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KARAMAN MlLLETVEKtLt ZEKİ ÜNAL'IN BAŞBAKAN 

BÜLENT ECEVtT'E TEVCİH ETTİĞİ 7/4503-10915 SAYILI SORU 

ÖNERGESİ İÇİN HAZIRLANAN CEVAP 

Gelir dağılımındaki eşitsizlik kısa sürede hızla büyüyen ekonomilerde 

ortaya çıkan ve olumsuz sonuçlan ekonominin sürdürülebilir istikrarlı bir 

büyüme ortamına girdiğinde kolaylıkla ortadan kaldınlabilen bir sorundur. 

Ancak mevcut sorunun nedenlerini tam olarak incelemeden bir takım 

istatistiki araştırmalar ile gelir dağılımındaki eşitsizliğe ilişkin iddialı bazı 

yorumlar yapılmasının her durumda doğru ve tutarlı bir tespit olamayacağını 

düşünmekteyiz. 

Gelir dağılımında meydana gelen her türlü dengesizliğin toplumsal 

huzuru bozucu etkileri olmakla birlikte bu tür bozuklukların her zaman ciddi 

bunalımlara ve sosyal patlamalara neden olacağını söylemek gerçekçi bir 

yaklaşım değildir. Hükümet olarak amacımız halkın olabildiğince büyük bir 

bölümünün refah düzeyini en üst seviyeye çıkarmak, halkın yaşam 

standartlarını çağdaş devlederin halklarının yaşam standartlarına 

yaklaştırmaktır. Bunun için gerekli olan bütün önlemler birer birer hayata 

geçirilmektedir. Bu önlemlerin başarılı olabilmesi halkımızın bu uygulamalara 

sahip çıkması ve bunları desteklemesi ile mümkün olacaktır. 

Gelir dağılımının daha adil bir yapıya kavuşturulması, ekonominin 

istikrar kazanması ve herkesin geliri ile doğru orantılı olarak toplanan 

vergilerin bir bölümünün ihtiyacı olan vatandaşlarımıza aktarılması ile 

mümkün olacaktır. Bu bağlamda, uygulamaya konulan Güçlü Ekonomiye 

Geçiş Programı ile kısa vadede piyasalardaki çalkantıların giderilmesi, orta 

vadede ekonominin kalıcı bir istikrara kavuşturulması ve uzun vadede 

sürdürülebilir bir ekonomik büyüme ve kalkınma eğiliminin yakalanması 

hedeflenmektedir. 
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Bu sürecin başarılı olabilmesi için ilk önce kamu mali disiplininin 

sağlanmasına çalışılmaktadır, iç borcun kamu maliyesi üzerinde yaratmış 

olduğu yükün kademeli olarak azaltılması ve kamu gelirlerinin daha büyük 

bir kısmının halkımızın refahını artırıcı altyapı yatınmları ile eğitim, sağlık ve 

sosyal güvenlik gibi temel harcama kalemlerine aktarılması öngörülmektedir. 

Öte yandan, yürütülmekte olan sosyal içerikli projeler kapsamında 

uygulanan ekonomik programın öngörülmeyen sosyal etkileri ile özelleştirme 

sonucunda işsiz kalan işçilerin ve ailelerinin sorunları saptanacak ve ileride 

zor durumdaki vatandaşlarımıza yönelik sosyal yardım programları 

geliştirilecektir. Sözkonusu çalışmalar Dünya Bankası tarafından 

desteklenecektir. 

Kamu kesimindeki ücret farklılıklarının giderilmesi yönünde 

çalışmalar başlatılmış ve gerekli düzenlemeleri içeren Kanun Hükmünde 

Kararname Bakanlar Kurulu'nda imzaya açılmıştır. Sözkonusu değişiklikler 

en kısa zamanda kamuoyuna ilan edilecektir. Ancak şu da unutulmamalıdır 

ki, kaynağı olmayan ücret artışlarının kısa vadede bireysel bazda sağlayacağı 

rahatlama, orta ve uzun vadede üstesinden gelinmesi çok zor ekonomik ve 

sosyal sorunlara neden olacaktır. Devlet mevcut kaynaklan çerçevesinde 

bugünü ve yarını düşünerek çalışanlarına mümkün olan en yüksek ücret 

artışını yapacak ve ücretler arasındaki adaleti sağlayacaktır. 

Hükümetimiz tarafından yapılan bütün uygulamalar halkımızın 

genelinin refah düzeyini artırmaya yöneliktir. Kamu disiplininin sağlanması 

ve iç borç yükünün giderilmesi ile birlikte ortaya çıkacak bütçe fazlası hiç 

şüphe yok ki fakirlik sınırı altında kalan ve ekonomik açıdan kritik bir 

seviyede olan vatandaşlarımızın durumlarının iyileştirilmesi için 

kullanılacaktır. Bu kapsamda, sosyal güvenlik önlemlerinin yanı sıra sosyal 

koruma önlemleri de hızlı bir biçimde hayata geçirilmektedir. 
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82.- Karaman Milletvekili Zeki Ünai'm, iç ve dış borca ilişkin sorusu ve Orman Bakanı ve Devlet 
Bakanı Vekili Nami Çagan'ın cevabı (7/4504) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet. Bakanı Sayın Kemal DERVİŞ tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 12.06.2001 

Zeki ÜNAL 
Karaman Milletvekili 

Basında "Hazineye takan takana" başlıklı bir haberde; Dış borcun 114 
milyar Dolar, İç borcun ise 60 milyar Dolar olduğu belirtilerek, resmi 
kurumlardan borcu olmayan yok gibidir denilmektedir. 

Sorularım şunlardır: 

1-Yukarda belirtilen, iç ve dış borç rakamları doğru mudur? Doğru 
değilse, doğrusu nedir? 

2-Resmi kurum ve kuruluşlardan dış borcu olanlar hangileridir? Borçların 
kurumlara göre dağılımı nedir? Garantili ve vadesi geçmiş borçlardan, hazinenin 
alacakları bulunan kurumlar hangileridir?Miktarları nelerdir? 

3-Söz konusu kurum ve kuruluşların, borçlarının, hazine garantisi 
sebebiyle, 10 yıl öncesinden bu güne, hazine tarafından ödenen borç miktanmn 
kurumlara dağılımı nasıldır? 

4-Özel Kuruluşlar ve Özel Bankaların Devlet garantisiyle aldıkları ve 
ödeyemeyerek, Devlete yük olarak bıraktıkları borçların, 10 yıllık blançosu 
nedir? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 

SAYI :B.02.1.HM.KAF.03.01/57200 
KONU: Yazılı Soru Önergesi Hk. 04.07.01* 5 5 5 0 8 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 21.06.2001 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4504-
10916/25513 sayılı yazınız. 

Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'ın Devlet Bakanı Saym Dr. Kemal 
DERVİŞ'e tevcih ettiği soru önergesinde yer alan sorulara ilişkin- cevaplar ekte 
gönderilmektedir. 

Bilgilerine arz olunur. 
Prof. Dr. NamfÇAĞAN 
Orman Bakanı 
Devlet Bakanı V. 

KARAMAN MİLLETVEKİLİ SN. ZEKİ ÜNAL'A AİT 7/4504-10916 SAYILI 
SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAPLAR: 

Soru 1: Basında "Hazineye takan takana" başlıklı haberde; Dış borcun 114 milyar 
Dolar, İç borcun ise 60 milyar Dolar olduğu belirtilerek, resmi kurumlardan borcu 
olmayan yok gibidir denilmektedir. İç ve dış borç rakamları doğru mudur? Doğru 
değilse, doğrusu nedir? 

Cevap 1: Dış borç stoku, 2000 yılında 116.1 milyar dolar olarak gerçekleşirken, 2001 
yılı Mart ayı itibariyle 112 milyar dolara gerilemiş bulunmaktadır (Ek: 1). 

İç borç stoku, 2000 yılında 36.4 katrilyon TL olarak gerçekleşirken, 2001 yılı Mayıs 
ayı itibariyle 84.5 katrilyon TL olmuştur (Ek:2). 

Soru 2: Resmi kurum ve kuruluşlardan dış borcu olanlar hangileridir? Borçların 
kurumlara göre dağılımı nedir? Garantili ve vadesi geçmiş borçlardan, hazinenin 
alacakları bulunan kurumlar hangileridir? Miktarları nelerdir? 

Cevap 2: Resmi kurum ve kuruluşlardan Hazine garantili borcu olanlar ve borçların 
kurumlara göre dağılımı Ek:3'de, garantili ve vadesi geçmiş borçlardan Hazinenin 
alacakları bulunan kurumlar ve miktarları ise Ek: 4'de yer almaktadır. 
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Soru 3: Söz konusu kurum ve kuruluşların, borçlarının, hazine garantisi sebebiyle, 10 
yıl öncesinden bugüne, hazine tarafindan ödenen borç miktanmn kurumlara dağılımı 
nasıldır? 

Cevap 3: Hazine garantisi sağlanan kurum ve kuruluşların, borçlarını ödememeleri 
neticesinde, Hazine tarafindan ödenen borç miktarının ilk üstlenim tarihi olan 1992 
yılından bu yana kurumlara göre dağılımı Ek:5'de yer almaktadır. 

Soru 4: özel kuruluşlar ve Özel bankaların Devlet garantisiyle aldıkları ve 
ödemeyerek, Devlete yük olarak bıraktıkları borçların, 10 yıllık bilançosu nedir? 

Cevap 4: Bilindiği üzere, Hazine garantisi Mali Yılı Bütçe Kanunlarındaki esas ve 
usuller çerçevesinde, sadece kamu kurum ve kuruluşlarına sağlanmakta olup, özel 
sektöre bu kapsamda garanti sağlanması mümkün bulunmamaktadır. 
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INTERNATIONALRESERVES(NET)/T EXTERNALDEBT 
INTERNATIONAL RESERVES (NET) / SHORT TERM DEBT 
INTERNATIONAL RESERVES (GROSS)/T. EXTERNAL DEBT | 
INTERNATIONAL RESERVES (GROSS) / SHORT TERM DEBT 

. TCMB RESERVES (GROSS)/IMPORT (FOB) 
TCMB RESERVES (NET)/ IMPORT (FOB) 
CURRENT ACCOUNT BALANCE / TCMB RESERVES (GROSS 
CURRENT ACCOUNT BALANCE / TCMB RESERVES (NET) 
.CURRENT ACCOUNT BALANCE/GNP 

- 4 4 0 -
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2001YUR; BORÇLANMA DURUMU f i 

»01DOMEITK DOBROWMS f i 
Ek: 2. (M*» TL) 

(DMonTLI 

<HV<M 
PAYMENTS 
P8HCIPH 

ODIMILER 
FAİZ 

IMTEREST 

TOPUM 

TOTAL 

BORCUIMA 

BORRCWK) 

NET ART» 

NETNCREASE 

BORÇ STOKU 

STOCK 

STOKUN VADESİ (AYI 

AV9.DAYT0MATURrrY 
OFSTOCK(MMONTHS) 

goRCLAMMAMNuRT. 
VADİYİ KALANGUUIAVI 

AVO 0AYTOMATUBITYOF 
ftOtlROlMNOlMMOKmSl 

2000 T O P L A M 

KAGDABAGUOLAN 
TAHVUJR 

NaU 
NaU D » 

BONOLAR 
NaU 
N a U D » 

lUUJtMBAGU OLMAYAN 
KUR FARKLARİ 
AVANJ 

2001 OCAK 
KAGDABACUOUN 
TAHVUBI 

toka 
MU Ov 

BONOLAR 
tak» 
M U M 

KAGCABAGU OLMAYAN 
KUR FARKLARI 
AVANS 

I M t t u O A T 
KAStMBASUOLAN 
TAHVUEB 

Nakt 
NaU Din 

BONOLAR 
Nıkl 
NaU D » 

KABCABASU OLMAYAN 
KUR FARKLARI 
AVANS 

KOT MART 
KAGCABAGU OLAN 
TAHUULSR 

NaU 
N a u O » 

BONOLAR 
NaU 
NaU D a 

KAGCABAGU OLMAYAN 
KUR FARKLARI 
AVANS 

2001 NİSAN 
KAGCABAGU OLAN 

TAHVUJR 
NaU 
UaUDaı 

BONOLAR 
NaU 
NaU Dm 

KAGOABAGU OLMAYAN 
KUR FARKLARI 
AVANS 

1001 MAYIS 
K A M U SAGU OLAN 
TAHVUJR 

NlU 
K a U O a n O 

BONOLAR 
Kiki 
NaU On 

KASDABAGU OLMAYAN 
KUR FARKLARI 
AVANS 

1001 TOPLAM 
KAĞIDA BAOU OLAN 

TAHVUIR 

NaU 
NaU Dm 

BONOLAR 
NaU 
N l U C M 

KAGDABAGU OLMAYAN 
KUR FARKLARI 
AVANS 

18,088,070 
18,068,070 
12,008,217 

0,302.670 
2.723.647 

>.MI m 
1461,754 

ı.eoo.ssı 
1,800.811 
1,172,851 
1.216,712 

185.811 
22B.000 
226,000 

t 

4,3(1,807 
4,361,807 
j , »n ,»o i 
2658000 
1,112.606 

202,001 
192.001 

1.718122 
J.7S9.IJI 
1,073,567 

108,459 
568.040 

3,684,711 
1.878420 

9.208 

2,048.027 
3,046027 
1.428.225 
1,279.2» 

50,000 
t17,B0l 
«17 00! 

18,338,040 
1a.7J8.0M 
15,421.626 

5.77S.141 
I0.W8.887 

•17,120 
017,120 

28,107.04) 
28.107.042 
22.287.01) 
11,237,518 
12.0IO.17S 
4,6)9,730 
4,021,4» 

9.205 

is.eoo.49i 
1«,608,888 
ıe ,»M, ı j7 
18.O52.0ei 

004.470 
1,640,912 
1.840,33! 

2,114 

2.554 

1,188.022 
1,188,022 
1,148,4» 
1.080,110 

ed.ıo; 
10,188 
20,388 

2.170,778 
2.170,779 
2,108,018 
1,557,700 

811,117 
70,881 
70.B82 

850,772 
151,772 
702,827 
188,102 
S48.S29 
158.048 
158.048 

1,271,201 
1.271,108 
1,200,181 
1,174,828 

28.825 
71,147 
71.147 

1,520,514 
1,220,5» 
9,180,241 
2,828.011 
2.884.222 

111.202 
111292 

10,800,184 
10,800,204 
10,140,87! 

1,471,777 
1.878,0»] 

450.631 
450,611 

17,977,404 
17.574,040 
28,072,854 

25,144,711 
1,820,121 
8,802,008 
8.803.006 

1*4 

2.894 

2,780,471 
2 .7644» 
2,521,037 
2.278,682 

244.238 
248,208 
240.366 

(.941,671 
(441,878 
8,060,720 
4,416.707 
1,882,021 
492.055 
4 8 2 * 5 

4,817,004 
4,817,004 
1.776,234 

664,761 
1.111,573 
2311.680 
2.633,385 

9295 

9,917.128 
1,117,129 
2,629,176 
1,582,781 

79.62J 
801,649 
(06.049 

21,659430 
2I.BJ0.4S0 
20,611,061 

7.900,188 
12J10.I14 
1,048.412 
1.040.412 

98,007.847 
J8.0O7.M7 
13.117488 
17.71U16 
18,006270 
9,200,281 
9,262,066 

9.298 

«,488,545 
12,488,145 
28.685,662 
10.805.135 
(.000,720 
8.762,682 
9.774.109 

6,299 

»,606,017 
0.808,027 
9,002,915 

(14.405 
7,308,371 
1,805,182 
1,805.162 

8,363,770 
5.261,179 
2,130,006 

2,159,006 
2,002,17) 
1,001,171 

0,181,918 
0,161,918 
9.089.452 

9,080.482 
4,092,469 
4,002466 

10,401.014 
10,402,124 
7.079.116 

7.071.618 
1,1)0.408 
1.1)0,400 

41,(79.481 
41,675469 
27,115.135 

1.670.021 
18.085.115 
4,140,124 
4,140.114 

78.212.628 
78.2)2,826 
80.080,869 

2.284.808 
97,7764» 
18,171,781 
16.171,761 

12,100475 

11.100471 
14,670,145 
10412466 
4287,070 

. 1,171,070 
• 1.187,365 

«205 

6.007,485 

M0748» 
6,610,104 

602,226 
7232,112 
1,377,182 
1277,182 

090,182 
000,182 

• 1,911,909 
• 2.689,000 

1247,101 
2611.230 
2.611250 

1.423.606 
1421.698 
4,011,041 

909.459 
4.524404 
1.407,751 
1,418.046 

8 . 2 » 

MS7.997 
8.257,807 
8,645,291 

• 1.176,229 
7.023.816 
2.712,808 
2712.806 

252)8,(21 
31.13s.929 
22.111210 

- 3.805,12) 
25,718412 
1121.111 
3221211 

42,124,081 
49,124,989 
98.712,112 

- 6,051,011 
45.745.099 
11,312.012 
11,140.127 

(.305 

98,420,621 
94,162,01; 
17,172.224 
27271,224 
6,909.711 
2040,188 
2.040,160 

0201 

44,429,109 
44429,109 
40,091,141 
26,770,006 
14222248 

1424,665 
1,428,570 

0205 

45,427488 
45.427498 
J 0 , » 1 , U ) 
22.011.000 
18,460245 
(.048,149 
(.037,650 

0,295 

(0,851,184 
90,9)1,194 
43,307,288 
21.403,510 
10,001.740 
7.452,808 
7451^98 

19,200,081 
(9200,081 
40.042.170 
22X05.314 
27,017266 
10.1(8.901 
10.186.501 

14.145.604 
64.545.604 
71.185.889 
16,420.101 
92738,800 
12,180711 
11,200.715 

W 545.604 
14,545,804 
71,115,880 
16420.101 
52,719.600 
17.999,711 
13,380,713 

«00TOTAL 
( tCURlTBIOMBT 

CWERNMOlT BON01 

NonCagı 
ISaUCUUTlZIDDEBT 

F IP fF IRENCE 
ADVANCE 

2001JAUUARY 
KCURmTZODCBT 

«JVBU4MENT BONOS 

NoıCatk 
LSMCURJTIIZODEBT 

F I O m R O K E 
AOVANCI 

2001FCBRUARY 
ı t c u R i r m o D e B T 

COVERMAENTBONOS 
Cadı 
NoaCıık 

TREASURYBUS 
Caık 
NoııCııh 

UNSICURrTODDIBT 
FKDrFtRENCC 
AOVANCE 

2001 M M CH 
KCLStrttZIOMBT 

GOVtRHKRT BOMD9 

NoaCatt 
UNJtCURnOIDMBT 

FlOmSOKI 
ADVANC9T 

2001APRR. 
SICURITUZODDİT 

OOVtRNMOlf BONOS 

NoaCath 
UN9ICURITIIZDOIBT 

F I D r F D I I N C I 
ADVANCt 

2001 MAY 
EEOlRıTBtDDEBT 

SOVETUMNT BONOS 
C M » 
NmCaıh 

TRIA9URYBUS 
Clıfc 
NonCadı 

u ı u ı c u n r m ı o D i O T 
FKDTFIRENCE 
AOVANCI 

2001 TOTAL 
SECURmasOEBT 

GOVERNMENT BONOS 

Non Çatlı 
UN8SCUTUTBI0DEBT 

FSOrFEBENCI 
AOVANCI 

NOT 

• (')Gecıa 
• Dow M M d H barttomufetfn ifa lartfemda Dluıan kur ertalan etektin dOıüknuıtur 
• NaU Oaı H IM Oatl Tartıp T a M «a bondan gonamıaaMdr 
• Sokumdaıı«atleyskıla>«jnydıe*ı iB<lıe>ıelan^ 

tlofcuı vaden ae aenettem atanıl bortbanu »ufalan etaı aknarık haıeplaıvneta-
toymk.HU 

• r ) May ı * ayı IçoHalndo yapılan toplam 19,0 kalrllyon T L l ı k nakit d ı ( i borçlanmanın; 

• U S kalrllyon TL ' l ı k kıamı Taaarnıf Havduat ı t l g o ı t a Fonu kapaarnındakl bankalara yapılan Ihraclan, 

• 23,1 kalrllyon TL ' l ık k ı a m laa Kamu bankalarına yapılan İhraçları İçermektedir. 

TMSF kapasmındakt bankalara yapılan İhracın; 

• 0,4 kalrllyon TL ' l ık k ı a m yani sanat İhracı olup, 

• 2.4 kalrllyon TL' l ık k ıam lae Nlaan 1000 sonu itibariyi* stokta var olan not 2,0 katrilyon T L tutarındaki senetlerin I f lant l ı fa l ı lar ! 
ile blrllkta dağlıtlrl larak bunların yorlno yapılan yani sanat İhracıdır. 

Kamu Bankalarına yapılan İhracın lae; 

• 10,9 kalrllyon T L l ı k kıamı yanat sanat ihracı olup, 

. \ U katrilyon T L l ı k k i m i iaa Nlaan 2000 s o n u İtibariyi» stokta var o lan net 10 katrilyon T L tutanndakl aanatlarln lalamla larthır l 
ila birlıkta değiştirilerek bunların yarına yapılan yeni aanot ihracıdır, 

May i i ayı Içerlalnde yapılan toplam nakit dıaı borçlanmanın, ilgili ödemeler dıajulduklsn sonra ekte edilen stok artısına 
net « İ k i l i 25,7 katrilyon T L olup b u miktenn 12,0 kstrtlyoıı T L l ı k k ı a m Kamu Bankalarına yapılan İhraçlardan « • 12.8 
katrilyon TL 'lık k ı a m n e TMSF kapaamndakl bankalara yap ı l ın ihraçlardan oluşmaktadır. 
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T A B L O U / B ı B O R Ç L U Y A C Ö R E H A Z İ N E G A R A N T İ L İ D i ? B O R Ç - S T O K U 0 

T A B L E u m s D O D - D I S B l / R S E D O U T S T A N D I N C D E B T O F T R E A S t l R Y C U A R A N T l 
CMIrtm U S D ) 

K İ T L E R 
F I N A R S A L K İ T L E R 

T . C Z İ R A A T B A N K A S İ 
F 1 N A N S A L O L M A Y A N K İ T L E R 

A S İ L Ç E U K S A N A Y İ V E T İ C A R E T A S 
T 0 D E 3 4 3 A S . T Ü R K İ Y E D E M İ R Y O L U M A K 1 N A L A R I S A N A S 
B O T A S - B O R U K A T L A R I İLE P E T R O L T A S I M A A S 
T E L E K O M - T Ü R K T E L E K O M Ü N İ K A S Y O N A S 
T C D D - T C D E V L E T D E M İ R Y O L L A R I 
T E A S • T O R K I Y E ELEKTRİK O R E T I M - t L E T t M A S 
T K İ - T Ü R K İ Y E K Ö M Ü R İŞLETMELERİ 
T M O - T O P R A K M A H S U L L E R İ O F İ S İ 
T P A O - T O R K I Y E PETROLLERİ A O 
T O R K I Y E SEKER F A B R İ K A L A R I A S 
E R S O U D E M İ R Ç E U K İSLETMELERİ A S 
İ S D E M I R - İ S K E N D E R U N D E M İ R V E Ç E L İ K F A B R İ K A L A R I 
P E T K t M . P E T R O K I M Y A H O L D I N O A . S 
T H Y • T Ü R K K A V A Y O L L A R İ A O 
T O O S A S . T O R K I Y E C O B R E S A N A Y İ İ A S 
T 0 F R A 3 - T O R K I Y E P E T R O L R A F İ N E R İ L E R İ A S . 
D İ V R İ Ğ İ HEKİMHAN M A D E N L E R İ T A S 
P T T OENEL M O D O R L O Ö O 

Y E R E L Y Ö N E T İ M L E R 
B C Y U K S C K İ R B E L E D İ Y E L E R İ 

A D A N A B U Y U K S E H İ R BELEDİYESİ 
A N K A R A B O Y O K S E H İ R BELEDİYESİ 
B U R S A B U Y O S E H t R BELEDİYESİ 
G A Z İ A N T E P B O Y O K S E H İ R B E L E D İ Y E B A Ş K A N L I Ğ I 
İ S T A N B U L B O Y O K S E H İ R BELEDİYESİ 
İZMİR B O Y O K S E H İ R BELEDİYESİ 
C M t T B O Y O K S E H İ R BELEOtYESI 

B E L E D İ Y E İ K T İ S A D I T E Ş E B B Ü S L E R İ 
A S A T - A N T A L Y A BELEDİYESİ S U V E K A N A L İ Z A S Y O N İ D A R E S İ 
A S K I • A D A N A BELEDİYESİ S U V E K A N A L İ Z A S Y O N İ D A R E S İ 
A S K İ • A N K A R A S U V E K A N A L İ Z A S Y O N İ D A R E S İ 
B U S K l . B U R S A S U V E K A N A L İ Z A S Y O N İ D A R E S İ 
E O O 
E S H O T G E N E L M U D U R L U C U (İZMİR B U Y U K S E H I R E L E D I Y E 5 I J 
O A S K I . G A Z İ A N T E P B U Y U K S E H İ R BEL. S U V E K A N İ D C N J 4 D 
I C O A S - T 3 T A N B U L G A Z D A Ğ İ T İ M S A N A Y İ V E T İ C A R E T A S 
İSKİ • İ S T A N B U L S U V E K A N A L İ Z A S Y O N İ D A R E S İ 
t Z O A Z - İZMİT O A Z D ACTTIM S A N A Y I V E T İ C A R E T A S 
E S U . t Z M » SU V E K A N A L İ Z A S Y O N İ D A R E S İ 

İ L B E L E D İ Y E L E R İ 
A D A P A Z A R I BELEDİYE5I 
İ S K E N D E R U N BELEDİYESİ 
Y O Z O A T BELEDİYESİ 

İ L C E B E L E D İ Y E L E R İ 1 
A L A N Y A BELEDİYESİ 
B A F R A BELEDİYESİ 
B A N D I R M A BELEDİ Y E S l 
D A L A M A N BELEDİYESİ 
M D t M BELEDİYESİ 
M E N E M E N BELEDİYESİ 

Y E R E L Y Ö N E T İ M B İ R L İ K L K R l 
Ç E S M S V E A L A Ç A T 1 BELEDİYELER B l R U O l 
M A R İ C - M A R M A R I S BELEDİYELER B I R L I 0 1 

İ L Ü Z E L İ D A R E L E R İ 
İ S T A N B U L O L İ M P İ Y A T O Y U N L A R I K A Z V E D Ü Z E N K U R U L U 

F O N L A R 
K A M U ORTAKLIĞI F O N U 
T - S A V U N M A S A N A Y İ İ GELİŞTİRME V E D E S T E K L E M E F O N U 

Y A T İ R İ M V E K A L K İ N M A B A N K A L A R I 
K A M U 

T- İ H R A C A T KREDİ B A N K A S I A S 
T . K A L K I N M A B A N K A S İ AÇ 

O Z X L 
T S K B - T S I N A İ KALK4KMA B A N K A S I A Ş 

Ü N İ V E R S İ T E L E R 
A N A D O L U O N I V E R S I T E S I ( E S K İ Ş E H İ R ) 

1 İ S T A N B U L O N I V E R S I T E S I R E K T O R L O & O 
İ T O P L A M 
K a / n a J c K u l a r 

1 9 9 6 
3 . 6 7 9 

5 4 
54 

3 , 6 3 5 
3 

133 
6 

118 
1.077 

5 
0 

16 
3 

3 3 1 

3 4 
3 4 7 

0 
2 1 

3 , 1 4 1 
2 . 3 3 9 

4 8 1 
S 
9 

3 1 0 
13* 
3 3 7 

8 7 7 

0 
7 1 
3 2 

3 4 0 
11 
16 

• 4 
6 6 
3 1 

0 
0 

3 1 

0 

0 
0 

ı 
1 , 1 4 8 

7 9 8 

6 6 7 
5 S 9 

104 
1 3 

2 
13 

1 9 9 7 
3 , 7 1 5 

3 8 

1 
0 

1 3 5 
4 4 

1 1 0 
1.014 

18 

11 
2 

2 3 0 

6 2 4 
3 6 

2 9 3 
1 

3 , 2 9 2 
U O 

4 7 
4 7 1 

6 
6 

3 2 3 
3 0 2 
B 6 0 

2 8 
0 

9 0 
3 8 

3 

1 9 1 
8 9 
4 7 

3 5 
IS 
3 4 
1 4 

3 

0 
11 
0 
0 
0 

9 9 7 

7 4 2 

4 1 3 
3 3 3 

6 1 

8 
1 

6 . 4 8 5 

rKli 4 - P 8 T 1 

1 9 9 6 
2 , 8 5 9 

24 
2 . 8 3 3 

1 
0 

130 
4 6 

1 3 7 
1.041 

17 
• 5 0 

8 
1 

2 0 8 
3 
2 

7 7 1 
3 4 

2 7 9 

2 . 4 3 2 
1 .151 

79 
323 

3 7 8 
169 

2 . 0 0 8 
5* 
0 

106 
6 3 

2 9 0 
0 

I I I 

199 
109 
3 8 

1 4 1 
9 7 
25 
21 

2 
2 3 

12 
2 8 

51 

51 

8 3 7 
164 
6 7 3 

394 
3 1 8 

7 6 

3 

3 
6 , 5 6 0 

rrs BYBOI 
1 9 9 9 

2 , 8 0 3 

3 . 7 9 6 
0 
0 

137 
4 2 

1 6 3 
8 7 4 

IS 
2 3 2 

0 
• 5 9 

2 
0 

8 3 3 

2 ( 0 

3 
2 . 3 7 3 
1 , 0 1 7 

1 2 7 
2 3 8 

3 4 

1 4 0 
3 6 3 
112 

9 0 6 

4 0 
9 6 
3 2 

2 1 7 
0 

141 
2 1 

158 
7 2 
2 7 

İ M 

17 
14 

1 3 8 
1 

3 6 
17 

3 6 
6 

7 5 
1 

7 4 

4 4 
6 9 4 

3 9 2 
4 5 3 
4 1 7 
3 5 9 

5 7 
X 
3 6 

0 
6 ^ 3 3 

iKonra" 
3 0 0 O O I 

2 j 6 1 6 

2 , 8 0 9 
0 
0 

2 4 4 
4 1 

1 6 0 
8 0 5 

2 6 8 
3 
0 

1 4 7 
2 
0 

8 4 0 

2 5 4 

3 
3 , 1 7 6 

9 7 9 
• 55 
193 
3 9 

133 
3 6 0 
106 

8 3 9 

3 8 
9 2 
7 2 

2 0 7 

l ' l 
2 0 

• 4 2 
64 
2 3 
8 4 
3 5 
17 
12 

1 3 1 

3 6 
• 9 
3 6 
3 6 

7 6 
1 

74 

6 6 7 
1 0 3 

3 4 2 

2 3 
2 5 

0 

6 , 0 6 7 

2 0 O 0 O 2 
3 . 0 6 9 

3 , 0 6 3 

4 1 
1 5 6 

1.003 
1 3 

2 6 8 

0 
1 3 5 

1 
0 

8 4 1 
2 6 

3 4 6 

2 . 1 5 4 
9 8 7 
1 9 5 

4 7 
1 

1 1 5 
3 4 1 
1 0 2 

8 3 4 
6 5 
3 8 
9 0 

195 

1 4 » 
14 

133 
6 4 
3 1 

3 5 

12 
1 2 1 

0 

2 0 
3 7 
3 2 

7 6 

,J 
5 6 
56 

6 4 6 

5 5 5 
4 1 1 
3 8 6 
3 4 5 

4 2 
2 5 

s 

30OOQ3 
2 . 9 1 2 

6 

0 
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|;ji28?»3ŝ 4fli«isKtîteTÂNBUL)' ,:;-,; =0: ;*; 

0 İGDAŞ (İSTANBUL) 
222,205.054 İZMİR GREATER MUN. 

;;<:yd;a40,6w:ESHür{izMiR);s" ı.!: ,,.;;:: 
;: "eî;406,7cütoü;,(İZMIR),>•*'.:• >:..=.. ;•-"-• 

4.544,543 GAZİANTEP GREATER MUN. 
34.091,589 GASKİ (GAZİANTEP) 

; ;243.445.4ia'lZMİTGREATERMUN.:Y.'S- \'J'j-
•: , f tfrmm ,İZMİT ÖRÇATER MUN.ÎDOTJj; j i • 

44,369,971 İZGAZ (İZMİT) 
0 KONYA GREATER MUN. 

f i : - ' . ?;-'?0=ANTAtYAOREATER,MuN. T ' : , : 
s l U ' : 424 ,^2 7 ^ Â T # N T A I Y , A " G R E A T E R MUN.)' 

2,675.415 ALANYA MUN. 
16,616,579 YOZGAT MUN. 

•"-, 5îjd09.on -ADÂPAZAR! M Ü N . '•:?;. ?. . ; ; : . : 
; ; 5; 3,284.089 MEd)EMCM MÛM: ' : ; ' - i - . 'K> !St • 

4,574,014 ADANA GREATER MUN. 
0 TARSUS MUN. 

?<: -7,^«ö.eıo-aAFRA:ıyiü,N;î;:,5;-: / " • ; : ; „ ; ; 
«-,:! ^ ,7Sr t /D İDlM'MÜNU' (

 ;.î5:~-"-;*-,:• v-
4,052,712 MARMARİS MUN. 

11,210,530 İSKENDERUN MUN. 
' : , ;>Ti6,e3z8ANDIRMÂMUN:Î ; - - ' • \ \y~\ '••:-
; ; '^:-.:H;"0.OENKUMÜN Î;: '; ,:.; !=.' V. S-

2,248,016 DALAMAN MUN. 
0 ESKİ (ESKİŞEHİR) 

? . . i r : '^ :p .KAYfeU(KAYSERl) : ; ' ' - "> .•:•• ! 

'!5'Si;'i''İÜi0'OlSKİŞ(DlYARBAKIR)':;-";î|;; : 
1,974.382,783 TOTÂL 

IV.UNIV6RSITIES'. 

V.TONLAR VE DIG6R " 
ÖZELLEŞTİRME İDARESİ 
YÜKSEK İHTİSAS HAS 
ÜUghaAMIftSt;. / 

31.12.2000 itibariyte 
Kaynalc Htıln» Mütfatıriıgı 

A» o» 31.12.2000 
Soure*UT 

TOPLAM 

TOPLAM 
GENELTOPLAM 

13,248,324 İSTANBUL UNIV. 
4,002.191 ANADOLU UNIV. 

' : - ; - : ' • ) - " r - O ' Ö A Ş K E N T U N ^ ' -
••*&]</&?>(> S.DEMİREL UN)V." 

17,280,815 TOTAL 
VTUNDSANOOTHeRS 

248,690,631 PRIVITIZATION AUTHORITY 
0 YÜKSEK İHTİSAS HOSPITAL 

' * * \ < O ÎLLER BANK" , - ' J-
24B,690,B31 TOTAL 

2,706,116,326 GRANDTOTAL 

- 4 4 3 -

http://464.057.4S1


* *T'** • • •' M 

TMO - TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ 
TCDD - TC DEVLET DEMİRYOLLARI 
Tt3SSAS.vTORktVEeÜ8RE.SA(teYa A.Ç," 
TOÇI •: tÜRKfeE DEMİR VE ÇELİK tSLETMEtERI 
T.GEMI SAN. O 
SİVAS DEMİR ÇELİK İŞLETMELERİ!*) 
TESTASO 
E t BALIK KURUMU O 
TPAO - TÜRKİYE PETROLLERİ A O 
TEAŞ - TÜRKİYE ELEKTRİK ÜRETİM-İLET1M AŞ 
EOTAŞ-TÜRKİYE PETROL BORU HATLARI AŞ 

TOPLAMI 

58.299 
10.174 
f»S69 
23,658 

1.903 
8.039 
s.ess 
1.010 

127.604 
enzsa 

0 ' 
54,384 

3,621 
5.404 
1.111. 

S1.S4S-

0 
62.378 

. . 0 . 
2.574 

0 
0 
0 
0 

0 
36.473 

1.509 
1.296 

0 
0 
0 
0 

154.849 
31.0S2 

"0 
3.738 

0 
0 

. 0 
0 

165350 
31.878 

0 
2,697 

0 
0 
0 
0 

106.353 
49.689 

0 
2,629' 

0 
0 
0 
0 

86,870 127,004 304,925 94,912 39,275 189,837 

şm& 
610.354 TMO - SCML PROD 
282.900 TCDD T. STATE 

17.2S9 TUGSAS - T. FER 
143,535 TÛCI-T- IRok & 

5,530 f SHPPINO IND 
13,443 SİVAS RON & ST 
20,985 TESTAS- T. ELEC 

• 52,555 EBK- GENERAL D 
2^21 TPAO-T PETRO 

338.630 TEAS-T ELECT 
20.219 BOTAS - T PETRO 

f j ^ 8 3 > TOpU. / 

ANKARA BUYUKŞEHİR BELEDİYESİ (2) 
EGO 
ASKI - ANKARA SU & KANALİZASYON İDARESİ 
İSTANBUL BÛYÜyÛKŞEHIR BELEDİYESİ 
KSDAŞ-ISTANBUL GAZ DAĞİTİM A S 
İSKİ - İSTANBUL SU S KANALİZASYON İDARESİ 
IZGAZ - İZMİT GAZ DAĞİTİM'A Ş 
İZMİT BUYUKŞEHİR BELEDİYESİ 
GAZİANTEP BUYUKŞEHİR BELEDİYESİ 
GASK1-G.ANTEP SU S. KANALİZASYON İDARESİ 
İZMİR BUYÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
ESU - İZMİR SU a KANALİZASYON İDARESİ 
ESHOT (İZMİR) 

I ALANYA BELEDİYESİ 
' YOZGAT BELEOfyES) 

• {» ADAPAZARieELEDlYESI 
• { * ADANA BUYUKŞEHİR BELEDİYESİ 
* • SAFRA BELEDİYESİ 
I İSKENDERUN BELEDİYESİ 

MENEMEN BELEDİYESİ 
D O M BELEDİYESİ 
DALAMAN BELEDİYESİ 
BANDIRMA BELEDİYESİ 
'ASAT 
MARtC-BELDS! 

TOPLAMtt 

KAMU ORTAKLIĞI FONU 
T SAVUNMA SANAYİİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME FONI 
KtCFC 

TOPLAM Ul 

150.725 570.417 
90.304 83.755 
10,733 9,529 

107.450- 20.707-
49.633 15.S48 
47.535 43.681 

O 1.121 
'8.728 S1.095 

64 1.699 
6.799 3.887 
9.S39 55.734 

21.066" 15.677 
7,362 6.532 

244 1507 
826 4.741 

44,187 81,149 191,538 489,555 SI 1,027 887fi22 

189,921 
81.443 

9,523 
17.933 
16.537 
45,419 
12.178 

200.381 
3.014 

17.746 
142.0Ö2 
13.948 
4.3S7 
1.161 
6.406 
2.4SS 
4.876 

559 
81İ 

100.023 86.341 
71.150 33.841 

9.96S 9.854 
35.031 0 

7.483 4.745 
42.543 23.521 
31.430 15.236 
47.165 13.934 
9.2S9 982 
8.9SS 12.695 

80.685 101.537 
12.348 10.324 

3.S34 
36.934 
16.509 
20.071 

7.676 
2,002 

14,075 
5.495 
1.209 
7.039 
5.852 

439,005 

89.439 69,222 13.384 

T KALKINMA BANKASI 

1.308.495 MUNİCIPALITY O 
478.416 EGO-ELECTRCIT 

49,608 ASKI- ANKARA W 
280.759 MUNIOPAUTYO 
310.075 KSDAS-ISTANBUL 
316.926 İSKİ - İSTANBUL 

61.199 IZGAZ - İZMİT GA 
321.303 MUNİCPALITY O 

15.019 MUNİCIPAlJTY O 
53.810 GASKI-GAZİANT 

396.2S7 MUNİCIPALITY O 
94,684 E S U - EMİR VVAT 
20.458 ESHOT-ELECTRI 

4.602 MUNİCIPALITY O 
21.614 MUNİCIPALITY O 
77.932 MUNtOPALITY O 
27.991 MUNİCPALITY O 
22.736 MUNİCIPALITY O 
17.948 MUNİCİPALtTYOF 
3.468 MUNİCIPALITY O 

16.840 MUNİCIPALITY O 
5.971 MUNİCIPALITY O 
1.365 MUNİCPALITY OF 
7.039 MUNİCPALITY O 
7.224 MARC-MARMAR 

3,920,»SS TOTALItt 
ftjJüU'l»* •"•,̂ )»t» 

516.254 PUBLCPART1CIP 
21.288 T DEFENSE INDU 
52,055 TURKISH REPUB 

SB9.S8S TOTALIV 

^iftAtötariiMagJiff 
isTANSul UNI VERSlTEa IREKTORLUGÜ 
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) 
ÇAPA TİP FAK. 

TOPLAM N 
r-v^krvP^^ E3S8E33MS3 

^nmiJssmBmm^ass^^m 
O 0 5,915 9,343 7,449 9.170 

32.793 İSTANBUL UNIVE 
645 156 5.073 ANADOLU UNIVE 

0 O Z312ÇAPAMEDtCALF 
2,571 fSS 43,179 TOTALVt 

KvynefcHM O l 12.20C» TARİHİ rTtBARfYLE-GEÇtCl) 
I1)ÛSTLENİL04BORÇlARM$ICAR$IUiaARI . BORCUN HAZİNECE 
ÛSTLENtLOİÖJ TARİHTEKİ ÇAPRAZ KURLARA GÜRE HESAPLANMIŞTIR 
C2) GARANTİSİZ JAPON PtTASASMDA İHRAÇ EDİLEN TAHVİLLERDEN 
ÜSTLBOLEN TUTAR 7BJ S Ufc U S D " * 
D ÖZELLEŞTİRME KAPSAMINDAKİ KURULUŞLAR. 

Sowc* t )T (PROVI5 IOHALASOF31 12-2000) 
(1» THE CALCULATIONOF USO EOUAIVALENTS OF THE UNDERTAKEN 
AUOUNTS SASEO ON CROSS RATES CM THE PAYUBCT DATE OT UT 
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83.- Karaca* Milletvekili Zeki Ünal'ın, nükleer atıkların boğazlardan geçişine ilişkin sorusu 
Dışişleri Bakanı israil Ccm'in cevabı (7/4505) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Dışişleri Bakanı sayın İsmail CEM tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 12.Q6T3{ 

Zeki ÜNAL 
Karaman milletvekili 

Yazılı basında, "Boğazda nükleer tehlike, ölüm gemileri geliyor" başlıklı 
manşetten verilen bir haberde; dünyadaki nükleer atıkları toplama kararı alan 
Rusya'nın, nükleer atıkların, Rusya'da saklanmasına ilişkin tasarının Rus 
parlamentosu(Duma)'unda onaylandığı, ancak, atıklann, Almanya - Polanya 
topraklarından Rusya'ya ulaştırılmasının, çevreci kuruluşlarının engeline 
takılacağı bu nedenle, muhtemel kullanılabilecek en az riski olan yolun, deniz 
yolu olacağı, onun da boğazlar olduğu ifade edilmektedir. 

Son yıllarda, Boğazlar ve Karadeniz kıyılarındaki kirliliğe, birde nükleer 
kirliliğin ilave edilecek olması, zihinleri oldukça rahatsız ettiği vurgulanarak, 
1998 yılında, Sinop'ta karaya vuran ve Zonguldak'tan Trabzon'a kadar olan 
şeritte toplanan, 127 adet zehirli varilin, İtalyanlara ait olduğu tespit edilmesine 
rağmen, ne geriye iadesinin ne de tazminat alınmasının mümkün olmadığı ifade 
edilmiştir. 

Sorularım şunlardır: 

1-Batıdan, Rusya'ya transferi düşünülen nükleer atıkların, boğazlardan 
geçirilmesine müsaade edilecek midir? Bu konuda, Uluslar arası sözleşmeler, 
Türkiye'ye, çevre ve nükleer kirliliğin önlenmesi açısından ne gibi haklar 
sağlamaktadır? Bunlar arasında, geçirilmesi muhtemel nükleer atıklann 
engellenmesi hakkı var mıdır? Var ise, böyle bir durumda, veto hakkını 
kullanmayı düşünüyor musunuz? 

2-Bu atıklardan, Rusya'nın 10 yılda, 20 milyar Dolar gefltt' sağlamayı 
hedeflemesi karşısında, geçiş istasyonu konumunda olan Türkiye'nin, Rusya ile 
ekonomik açıdan, herhangi bir sözleşme yapması söz konusu olacak mıdır? 

3-Kirlilik açısından, SOS vermeye başlayan boğazlar ve Karadeniz 
kıyılarının denetiminin sağlanması, çevrenin ve denizde yaşayan canlıların 
korunması için, bir izleme projesi oluşturmayı düşünüyor musunuz? 
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T.C. 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

Siyaset Planlama Genel Müdür Yardımcılığı 

Sayı : 000.000 /2001/SPGY/126551 06.07.2001 
Konu : Yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 21 Haziran 2001 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/4505-10917/25514 sayılı 
yazıları. 

Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'ın ilgide kayıtlı yazılarına konu soru önergesinin 
yanıtı ilişikte sunulmuştur. 

Saygılarımla arzederim. 

İ,anaıt CEM 

KARAMAN MİLLETVEKİLİ SAYIN ZEKİ ÜNAL'IN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ 

SORULAR 

Yazılı basında, "Boğazda nükleer tehlike, ölüm gemileri geliyor" başlıklı manşetten verilen 
bir haberde; dünyadaki nükleer atıkları toplama kararı alan Rusya'nın, nükleer atıkların. 
Rusya'da saklanmasına ilişkin tasarının Rus Parlamentosu(Duma)'unda onaylandığı, ancak. 
atıkların, Almanya-Polanya topraklarından Rusya'ya ulaştırılmasının, çevreci kuruluşların 
engeline takılacağı, bu nedenle, muhtemel kullanılabilecek en az riski olan yolun, deniz yolu 
olacağı, onun da boğazlar olduğu ifade edilmektedir. 

Son yıllarda, Boğazlar ve Karadeniz kıyılarındaki kirliliğe, bu kere de nükleer 
kirliliğin ilave edilecek olmasının zihinleri oldukça rahatsız ettiği vurgulanarak, 1998 yılında. 
Sinop'ta karaya vuran ve Zonguldak'tan Trabzon'a kadar olan şeritte toplanan, 127 adet 
zehirli varilin, İtalyanlara ait olduğu tespit edilmesine rağmen, ne geriye iadesinin ne de 
tazminat alınmasının mümkün olmadığı ifade edilmiştir. 

Sorularım şunlardır: 

1 - Batıdan, Rusya'ya transferi düşünülen nükleer atıkların, boğazlardan geçirilmesine 
müsaade edilecek midir? Bu konuda, Uluslar arası sözleşmeler, Türkiye'ye, çevre 
ve nükleer kirliliğin önlenmesi açısından ne gibi haklar sağlamaktadır? Bunlar 
arasında, geçirilmesi muhtemel nükleer atıkların engellenmesi hakkı var mıdır? 
Var ise, böyle bir durumda, veto hakkını kullanmayı düşünüyor musunuz? 

2- Bu atıklardan, Rusya'nın 10 yılda 20 milyar Dolar gelir sağlamayı hedeflemesi 
karşısında, geçiş istasyonu konumunda olan Türkiye'nin, Rusya'yla ekonomik 
açıdan, herhangi bir sözleşme yapması söz konusu olacak mıdır? 

3- Kirlilik açısından, SOS vermeye başlayan boğazlar ve Karadeniz kıyılarının 
denetiminin sağlanması, çevrenin ve denizde yaşayan canlıların korunması için bir 
izleme projesi oluşturmayı düşünüyor musunuz? 
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YANITLAR 

1. Rusya Federasyonu'nun (RF) üçüncü ülkelerden nükleer atıkları ithal ederek 
depolamayı öngördüğüne ilişkin haberler bir süredir basında yer almaktadır. 

Konu hakkında Moskova Büyükelçiliğimizce derlenen bilgilere göre, RF 
Parlamentosu (Duma) tarafından, üçüncü ülkelerden nükleer atık ithaline ve yeniden 
kullanılmak üzere RF'nda depolanmasına imkan veren yasa tasarısı üçüncü oylamada 125'e 
karşı 243 oyla kabul edilmiştir. 

Konu hakkında, RF Atom Enerjisi Bakanlığı Sözcüsü Bespalko tarafından 14 Haziran 
2001 tarihinde yapılan açıklamada, RF'ye nükleer atık ithaline izin veren yasa tasarısının 
Federasyon Konseyi ve Başkan tarafından da kabul edilmesi gerektiği,1 bu nedenle herhangi 
bir öngörüde bulunmak için henüz erken olduğu, bununla birlikte RF'nun Doğu Avrupa ve 
Asya ülkeleri ile Finlandiya ve Almanya'dan depolanmak ve işlenmek üzere kullanılmış 
nükleer yakıt alabileceği, Bakanlığın öncelikle eski SSCB ülkelerindeki nükleer güç 
santralleri ve halen Rusya tarafından yapılmakta olan santrallerle çalışmayı tercih edeceği 
belirtilmiştir. 

RF Dışişleri Bakanı Ivanov 7-8 Haziran 2001 tarihlerinde ülkemizi ziyareti sırasında. 
basınla görüşmesinde bu konudaki bir soruya cevaben, Duma'da böyle bir öneri 
bulunduğunu, ancak durumunun henüz açıklık kazanmadığını ifade etmiştir. 

Anılan yasa tasarısı RF'nda halen Parlamento sürecinde bulunmaktadır. Tasarının 
yasalaşması ve nükleer atıkların RF tarafından ithal edilmesi durumunda ise, atıkların hangi 
ülkelerden alınacağı ve Rusya'ya taşınmasında Türk Boğazlan'nın kullanılıp 
kullanılmayacağı hususu belirsizdir. Konuya ilişkin gelişmeler Bakanlığımızca, Çevre 
Bakanlığı ve Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı'yla eşgüdüm halinde yakından takip 
edilmekte ve değerlendirilmektedir. 

Nükleer atıkların sevkiyatı konusunda uluslararası sözleşmelerde ayrıntılı 
düzenlemeler ve önlemler bulunmaktadır. Montreux Sözleşmesi'nden kaynaklanan 
yükümlülüklerimiz de dikkate alınarak, konuyla ilgili uluslararası sözleşmelerin bize tanıdığı 
olanakların gereği gibi değerlendirileceği tabiidir. 

2. Nükleer atıkların Türk Boğazlan'ndan geçirilmesi konusunda RF'yla herhangi bir 
sözleşme yapılması sözkonusu değildir. 

3. Ülkemiz Türk Boğazlan'nda mevcut yoğun deniz trafiğinin yarattığı kaza riskinden 
ciddi kaygı duymaktadır. Kaza halinde çevre açısından vahim sonuçlara yol açabilecek 
nükleer atıkların Boğazlar yoluyla geçirilmesi olasılığına Türk halkı ve medyası haklı bir 
tepki göstermektedir. Bu konuda uluslararası camiada da ciddi bir hassasiyet mevcuttur. 
Nitekim, RF Duması'ndaki öneri konusunda Norveç de endişelerini beyan etmiştir. 

Türk Boğazlan dahil denizlerimizde kirliliğin önlenmesine yönelik mevzuat 
çalışmaları arasında, Çevre Bakanlığının koordinasyonunda hazırlanan "Denizde Acil 
Müdahale Kanunu" tasarısı da yer almaktadır. 

Ayrıca, petrol kirlenmesinden dolayı gemi sahiplerine mali sorumluluk yükleyen 
ve hasarın tazmin edilmesini öngören, "Petrol Kirliliğinden Doğan Zarara İlişkin Hukuki 
Sorumluluk Sözleşmesi" (Civil Liability Convention-CLC) ile "Petrol Kirliliğinden Doğan 
Zararın Tazmini için Uluslararası Bir Fon Kurulmasına Dair Sözleşme"ye taraf 
olunmasına ilişkin kanun taşanları TBMM tarafından uygun bulunmuş ve onay için Bakanlar 
Kurulu'na sevkedilmiştir. Petrol kirliliği durumunda acil müdahaleyi ve uluslararası 
işbirliğini öngören "Petrol Kirliliğine Karşı Hazırlıklı Olma, Müdahale ve İşbirliği 
Uluslararası Sözleşmesi"ne taraf olunmasına ilişkin kanun tasarısı ise TBMM Dışişleri 
Komisyonu tarafından kabul edilmiştir. 
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84.- Adana Milletvekili Ali Gâen'in. Adana Havaalanında yapılacak uçak seferlerine ilişkin sorusu ve 
Ulaştırma Bakanı Enis Oksüz'ün cevabı (7/4506) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı sayın Enis ÖKSÜZ tarafından yazılı olarak 
cevaplanmasını delaletlerinizle arz ederim. 

6^AIÎ<^9REN 
Adana Milletvekili 

Adana, İçel, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş ve Niğde illerinde yaşayan yaklaşık 
10 milyonluk bir nüfusa hitabeden Adana Havaalanı uluslar arası özelliği ile bölgenin 
dünyaya açılan kapısı durumdadır. Bölgenin iş potansiyeli gözönüne alınarak uluslararası 
yeni bağlantılarla (Adana-Halep-Şam-Adana, Adana-Kahire-Adana, Adana-Telaviv-Adana 
gibi) Havaalanının daha etkin ve randımanlı kullanılması ile bölgemizdeki sanayi, ticaret, 
tarım ve turizm faaliyetlerinin arttırılması sözkonusu iken, tersine bir uygulama ile kullanım 
alanı kısıtlanmış, şehirlerarası ulaşımları zorlaşan işadamları ve sanayicimiz sıkıntıya 
sokulmuştur. 

Sorular im : 

1- 1996 yılında haftada bir seferle hizmete başlatılan ve haftada 3 sefere çıkarılan 
Adana-izmir-Adana seferlerinin iptal gerekçesi nedir? 
2-Bu seferlerin iptali ile, zaten yoğun olan Ankara ve İstanbul bağlantılı seferlerdeki 
yoğunluğun artırması yanısıra, iş adamlarımızın ulaşımlarını zorlaştırarak zaman ve 
maddi olarak sıkıntı oluşturduğu düşünülmüş müdür? 
4- Potansiyel bir Turizm merkezi olan bölgemizde bu uygulamanın kaldırılarak Adana-
İzmir-Adana seferlerinin yeniden başlatılması Bakanlığınızın gündeminde midir, değilse 
yukarıdaki gerekçeler doğrultusunda yeniden başlatılması düşünülemez mi? 
5- Bu haksız uygulamanın kaldırılması düşünülüyorsa aynı zarrfanda', 'Bölgenin Sanayi 
ve Turizmine katkısı düşünülerek Adana-izmir-Adana seferlerinin Antalya konaklamalı 
olarak yapılması düşünülmekte midir? 
6- Bölgenin iş potansiyeli göz önüne alınarak, uluslararası seferlerin konulması 
düşünülmekte midir? 
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T.C. 
ULAŞTİRMA BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.11.0.APK.0.10.01.21./EA/-83'? - ' 9 ^ ' . 3 JE"' " ?nm 
KONU :Adana Milletvekili 

Sayın Ali GÖREN'in 
yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ:TBMM Başkanlığının 21.06.2001 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/4506-10918/25515 
sayılı yazısı. 

Adana Milletvekili Sayın Ali GÖREN'in 7/4506-10918 sayılı yazılı soru önergesinin cevabı 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Prof.Dr.Enis ÖKSÜZ 

Ulaştırma Bakanı 
ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN ALİ GÖREN'İN 7/4506-10918 SAYILI 

YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI' 

Adana, İçel, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş ve Niğde illerinde yaşayan 
yaklaşık 10 milyonluk bir nüfusa hitabeden Adana Havaalanı uluslararası özelliği ile 
bölgenin dünyaya açılan kapısı durumdadır. Bölgenin iş potansiyeli gözönüne 
alınarak uluslararası yeni bağlantılarla (Adana-Halep-Şam-Adana, Adana-Kahire-
Adana, Adana-Telaviv-Adana gibi) Havaalanının daha etkin ve randımanlı 
kullanılması ile bölgemizdeki sanayi, ticaret, tarım ve turizm faaliyetlerinin 
arttırılması sözkonusu iken, tersine bir uygulama ile kullanım alanı kısıtlanmış, 
şehirlerarası ulaşımları zorlaşan işadamları ve sanayicimiz sıkıntıya sokulmuştur. 

Sorularım : 

1-1996 yılında haftada bir seferle hizmete başlatılan ve haftada 3 sefere 
çıkarılan Adana-İzmir-Adana seferlerinin iptal gerekçesi nedir? 

2-Bu seferlerin iptali ile, zaten yoğun olan Ankara ve İstanbul bağlantılı 
seferlerdeki yoğunluğun artırması yanısıra, iş adamlarımızın ulaşımlarını 
zorlaştırarak zaman ve maddi olarak sıkıntı oluşturduğu düşünülmüş müdür? 

3-Potansiyel bir Turizm merkezi olan bölgemizde bu uygulamanın kaldırılarak, 
Adana-İzmir-Adana seferlerinin yeniden başlatılması Bakanlığınızın gündeminde 
midir, değilse yukarıdaki gerekçeler doğrultusunda yeniden başlatılması düşünülemez 
mi? 

4-Bu haksız uygulamanın kaldırılması düşünülüyorsa aynı zamanda, Bölgenin 
Sanayi ve Turizmine katkısı düşünülerek Adana-İzmir-Adana seferlerinin Antalya 
konaklamalı olarak yapılması düşünülmekte midir? 

5-Bölgenin iş potansiyeli göz Önüne alınarak, uluslararası seferlerin konulması 
düşünülmekte midir? 
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CEVAP: 

Bilindiği gibi, Türk Hava Yollan A.O. Genel Müdürlüğü, Bakanlığımızın İlgili 
kuruluşu iken 22.08.1990 tarih ve 90/822 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
özelleştirilmek üzere Başbakanlığa (Özelleştirme İdaresi Başkanlığı) bağlanmış olup, 
konuya ilişkin adı geçen Genel Müdürlükten alınan cevabi yazıda; 

Geçmiş dönemlerde yapılan Adana-İzmir direkt seferleri, doluluk oranları 
itibari ile operasyonel maliyetlerini dahi karşılayamamıştır. Ayrıca, İstanbul ve 
Ankara gibi merkez noktaları içermeyen operasyonlar uçak intikali gerektirdiğinden 
yüksek maliyetle gerçekleşmektedir. Düzenlenmek zorunda kalman intikal seferleri 
sebebiyle, uçağın uzun süre bloke olması, üretim kapasitesini de düşürmektedir. 

2000 yılı ortalama doluluk oranının, Ankara-Adana-Ankara hattında % 53 ve 
Ankara-İzmir-Ankara hattında % 64 olduğu gözönünde bulundurulduğunda, Adana 
ve İzmir arasında seyahat etmek isteyen yolcıılann Ankara aktarmalı olarak yer 
bulma imkanı daha yüksek olmaktadır. Aynca, Adana-İstanbul arasında her gün 
karşılıklı 5 sefer ve haftanın belirli günlerinde 6 sefer düzenlenmesi nedeniyle 
yolcuların, alternatif saatlerde seyahat etme imkanı da bulunmaktadır. 

Yeterli sayıda yolcu talebi olmaması, tarife ve filo imkanlarının elverişli 
olmaması nedenleriyle, Adana-İzmir seferlerinin düzenlenmesi mümkün 
görülmemektedir. Yapısal nedenlerden dolayı Adana-İzmir seferleri, halen Ankara ve 
İstanbul aktarmalı olarak düzenlenmektedir. 

Şam, Beyrut ve Tel Aviv noktalarına İstanbul'dan uçuş yapılmaktadır. 
Özellikle Ortadoğu noktalarına yapılacak sefer sayısına, ilgili ülkelerin milli 
taşıyıcıları ile yapılan ikili anlaşmalar gereği mütekabiliyet esasına göre sınırlama 
getirilmiştir. Bu bakımdan yolcu talebi olmasına rağmen İstanbul'dan dahi sözkonusu 
yurtdışı noktalarına sefer artışı yapılması mümkün olamamaktadır. Ancak, bağlantılı 
seferlerle bu noktaların yanısıra tüm yurtiçi ve yurtdışı noktalara İstanbul üzerinden 
kısa transit sürelerle bağlantı verilmekte olduğu, belirtilmiştir. 

85.- Adaris Milletvekili Ali Gören"i.:, SSK prim tabanının yükseltilmesiyle yaşanan sıkıntılara ilişkin 
sorusu ve Çalışına VÎ Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan'm cevabı (7/4507) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Yaşar OKUYAN 
tarafından yazılı olarak cevaplanmasını delaletlerinizle arz ederim. 

1 Nisan 2001 tarihinden itibaren SSK prim tabanını %40 oranında, tavanını da 5 
misli artırmış bulunuyorsunuz. Bu uygulama, kayıtlı işçi sayısının, prim ödeme gün 
sayısının ve prim ödeme miktarının düşüşüne sebep olacaktır. Bu uygulamayla adeta, SSK 
primlerini düzenli ödeyenler cezalandırılmakta, kaçak işçi çalıştırılması ve işten çıkarmalar 
teşvik edilmektedir. 
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Sorularım : 
1- Bu uygulama ile beklenen verim alınabilmekte midir? 

2- Bu uygulamanın; zaten ekonomik kriz dolayısıyla sıkıntıda olan işvereni işçi 
çıkartmaya yönelteceği düşünülmüş müdür? 

3- 1 Nisan 2001 tarihi itibariyle kendisi için prim ödenen SSK'lı işçi sayısı ne kadardı? 
Bugün itibarıyla SSK'lı işçi sayısı ne olmuştur? 

4 - Prim ödenen işçi sayısında azalma görüldü ise bu yanlış uygujarnayı.d.evam ettirmeyi 
düşünüyor musunuz? 

T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.13.APK.0.11.00.00/>?.?(-
KONU : Yazılı Soru Önergesi Tr.,*.!.-7 2001 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 21.06.2001 tarih ve 29916 sayılı yazınız. 

İlgi yazınızda yeralan Adana Milletvekili Ali GÖREN'e ait 7/4507-10919 Esas 
No'lu yazılı soru önergesi, SSK Başkanlığınca incelenmiştir. 

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 78. maddesinin birinci fıkrası 4447 
sayılı Kanun ile değiştirilmiştir. 

Bu değişikliğe göre, günlük kazancın alt sınırı anılan Kanun gereğince her yıl, 
ilk olarak Nisan ayında bir önceki yılın Aralık ayı ile ondan önceki yılın Aralık ayına 
göre Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından açıklanan en son temel yıllı kentsel yerler 
tüketici fiyatları indeksindeki artış oranı kadar, ikinci olarak bir önceki yılın gayrisafi 
yurtiçi hasıla sabit fiyatlarla gelişme hızı kadar arttırılarak belirlenmekte olup, söz 
konusu tutarların enflasyon hedefleri dikkate alınarak yeniden belirlenmesi 
hususunda Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır. 

30.04.2001 tarihli 24388 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 
01.04.2001 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren, Bakanlar Kurulunun 
20.04.2001 tarih, 2001/2342 sayılı kararı ile, 01.04.2001 ile 31.03.2002 tarihleri 
arasında 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 78. maddesine göre, alınacak prim 
ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırının 
7.000.000-TL. olarak uygulanması öngörülmüştür. 

506' sayılı Kanuna 4447 sayılı Kanun ile eklenecek 38 inci madde ile, bu 
Kanuna göre bağlanan gelir ve aylıklar ile geçici 76 ncı maddeye göre yapılan telafi 
edici ödemelerin, her ay bir önceki aya göre Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından 
açıklanan en son temel yıllı kentsel yerler tüketici fiyatları indeksi artış oranı kadar 
arttırılarak belirleneceği öngörülmüştür. 
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Bilindiği gibi, SSK Başkanlığının amacı ve işlevi, Ülkemiz çalışanlarının büyük 
bir bölümünün sosyal güvenliklerini sağlamaktır. Sosyal güvenliğin sağlanması ise 
herşeyden önce bir finans sorunudur. SSK Kurumu Başkanlığının en önemli finans 
kaynağı da sigorta primleridir. 

SSK Başkanlığı iş kazaları, meslek hastalıkları, hastalık, analık, malûllük, 
yaşlılık ve ölüm sigortası kollarında nüfusumuzun büyük bir bölümüne (çalışanlar, 
emekliler ile bunların eş ve çocuklarına) hizmet götürmeye çalışmaktadır. 

Son zamanlarda bazı işverenlerin ödeme güçlüğü içine düştükleri bilinmekle 
beraber, sağlık ve sigorta hizmetlerinin karşılanabilmesi amacıyla sigorta primlerinin 
yasal süre içinde tahsili zorunlu bulunmaktadır. 

Bununla birlikte, 6183 sayılı Kanunun 48. maddesi gereğince, Kurum 
alacağının vadesinde ödenmesi imkanının ortadan kalkması halinde, teminat 
gösterilmek kaydıyla ve tecil faizi alınmak suretiyle prim borçlarının taksit ile 
ödenmesi mümkün bulunmaktadır. 

Ayrıca, SSK Yönetim Kurulunun 19.04.2001 tarih, 1004 sayılı kararı ile 
Kuruma borçları bulunan işverenlerin 31.05.2001 tarihine kadar müracaat etmiş 
olmaları durumunda, borçlarının 18 ay süre ile ve aylık eşit taksitler halinde yıllık % 3 
tecil faizi alınmak suretiyle taksitlendirilmesi uygun görülmüş, böylece borçlu 
işverenlere bu hususta gerekli kolaylık sağlanmıştır. Alınan bu önlemler ile işçi 
çıkartılmaması da hedeflenmiştir. 

Sigorta Müdürlüklerinden bilgiler off-line ortamında alınabildiğinden ve veriler 
tam olarak işlenmediğinden 2001 Nisan ayı itibariyle sigortalı sayısı 
verilememektedir. 

Ancak, 2000 yılı 3. dönem bordrosuna (Eylül, Ekim, Kasım, Aralık) göre 
kesinleşmemiş 5.573.638 aktif sigortalı (adına prim tahakkuku yapılmış) ve 243.639 
çırak sayısı tespit edilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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86.- Rize" ıVtihctvekili Mehmet Bekaroğhfmm, Tunceli "Belediyesince Toplu Konut yapmak için 
araziye ilişkin Başbakandan sorusu ve Orman Bakam Nami Çağan'm cevabı (7/4509) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularıma Başbakan Sayın Bülent Ecevit'in yazılı olarak cevap vermesi 
için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 012.06.2001. [\A / / l Ç^C<Z_SZ^~ 

i Prof. Dr. Mehmet Bekaroğlu 

Rize Milletvekili 

Ülkemizin çoraklaştığı, bir ağaç dikip yetiştirmek için özel gayret ve masrafın 
gerektiği günümüzde, mevcut ormanlarımızın çeşitli gerekçelerle yok edilmesini kabullenmek 
mümkün değildir. Ormanlarımız konut ve üniversite yapmak gibi çeşitli gerekçelerle 
kesilmeye devam edilmektedir. Büyük şehirlerde yaşanan bu sorun artık küçük şehirlere de 
sıçramış durumdadır. Benzer bir durum Tunceli'de yaşanmaktadır. Tunceli İlinin,'Atatürk 
Mahallesinin üst taraflarında kalan ağaçlık bölge orman alanı içerisindedir ve şehrin akciğeri 
gibi bir işlev görmektedir. 

Tunceli Belediyesi bu alanı toplu konut yapmak için orman Bakanlığından aldığı, 
ancak konut yapmadığı, daha sonra Belediye Meclisinden bir karar çıkararak bu alanı açık 
arttırma ile zengin kişilere lüks konut veya ticari amaçlı konut yapılmak üzere sattığı iddia 
ediliyor. 

Hem orman alanını yok edilmesi hem de toplu konut yapmak üzere alınmış bir alanın, 
ticari amaçla başkalarına devredilmesi yolsuzluk ve ilgililerin şahsi menfaat sağlama 
iddialarını gündeme getirmektedir. 
Bu nedenle; 

1. Bu ormanlık alan Tunceli Belediyesine hangi amaçla verilmiştir? 

2. Toplu konut yapmak için niçin bu ormanlık olan seçilmiştir ve niçin böyle bir onay 
verilmiştir? Orman Bakanlığı bu tür alanları Kamu, kurum ve kuruluşlarına niçin 
devrediyor? Ormanları niçin korumuyor? 

3. Tunceli Belediyesinin, bu alanı toplu konut yapmak üzere aldığı halde kendisinin konut 
yapmayarak zengin kişilere sattığı iddiaları doğru mudur? Doğru ise Belediye'nin yaptığı 
bu satış yasal mıdır? Yasal değilse ne gibi bir işlem yapılmış mıdır? Veya satışın iptali 
mümkün müdür? 

4. Orman alanı olan bu bölgenin imar planı yapılmış mıdır?Yap{İTnfŞ(".i$ {j?u plan iller 
Bankasının bilgisi ve onayı dahilinde mi yapılmıştır? İller Bankasının onayı olmadan 
belediyelerin böyle bir plan yapmaları mümkün müdür? 

5. Bu alan hem belediyeye devredilirken hem de özel sektöre satılırken Milli Emlak Genel 
Müdürlüğünün onayı alınmış mıdır? 
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T.C. 
ORMAN BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
Koordinasyon ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı 

SAYI : K M . 1 . S O R / 6 0 < A - ^OSO *O./.9r/2001 
KONU : Sn. Prof.Dr. Mehmet BEKAROĞLU'nun 

Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ: Başbakanlığın 26.06.2001 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-533-6/3098 sayılı 
yazısı 

İlgi yazı ekinde alınan Rize Milletvekili Sayın Prof.Dr. Mehmet 
BEKAROĞLU'nun Sayın Başbakanımıza yönelttiği ve Sayın Bakanımızca 
cevaplandırılması tensip edilen 7/4509 esas sayılı yazılı soru önergesi 
Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabı yazımız ilişikte gönderilmektedir. 

Araz ederim 

Prof.Dr. NamLÇAGAN 
Bakan 

RİZE MİLLETVEKİLİ SAYIN PROF.DR. MEHMET BEKAROĞLU'NUN 
SAYIN BAŞBAKANIMIZA YÖNELTTİĞİ 

7/4509 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 
SAYIN BAŞBAKANIMIZ ADINA ORMAN BAKANLIĞININ CEVABI 

1- Bakanlığımızca Tunceli Belediye Başkanlığı'na herhangi bir ormanlık alan 
tahsisi yapılmamıştır. Soru önergesinde belirtilen yer; Tunceli İli, Atatürk Mahallesi, 
Cirit Tarla mevkii 104 ada, 66 nolu parsel olup, 56.000 m2 yüzölçümündedir. Söz 
konusu yer Belediye tarafından Toplu Konut İdaresi Başkanlığından satın alınmıştır. 

2- Bakanlığımızca mevcut ormanlar en iyi şekilde korunmaktadır. Söz konusu 
taşınmazın ormanla ilgisi bulunmamaktadır. 

3- Tunceli Belediyesinin tasarrufunda olan bir taşınmazın ne şekilde 
değerlendirildiği veya değerlendirileceği, satış işleminin yasal olup olmadığı hususu 
Bakanlığımızın görev alanı dışında kalmaktadır. 

4- Söz konusu taşınmazı da kapsayan mevkinin imar planı mevcuttur. 

5- Söz konusu taşınmazın orman arazisi ile ilgisi olmayıp, devir ve satış 
işlemleri Bakanlığımız bilgisi dahilinde yapılmamıştır. 
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87.- Konya Milletvekili Özkan Öksüz'ün, Konya ili sınırlan içerisinde alçak irtifa uçuş bölgesi 
oluşturulacağı iddialarına ilişkin sorusu ve Mı.lî Savunma Bakanı Sabahattin Çakmakoğlu'nun cevabı (7/4510) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Savunma Bakanı Sayın Sabahattin 
ÇAKMAKOGLU tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz 
ederim. ___— ~~z> 

Bundan 10 yıl kadar önce gündeme gelmiş olmasına rağmen-Konya halkının ve 
sivil toplum kuruluşların tepkileri sonucu gündemden kaldırılan Konya ili sınırları 
içerisinde Cihanbeyli-Taşpınar-Altınekin yöresinde yapılmak istenilen ''alçak irtifa 
uçuş bölgesi'" ve yaklaşık Türkiye yüzölçümünün 40"ta biri kadar alanda oluşturulmak 
istenilen "taklidi savaş alanı" nın oluşturulması tekrar gündeme getirilmiştir. 

Sorular: 
1. Yaklaşık 10 yıl kadar önce gündemden kaldırılan alçak irtifa uçuş bölgesi 

ve taklidi savaş alanının tekrar gündeme getirilmesinde dış baskıların etkisi var 
mıdır? 

a) Varsa, Bu Türkiye'nin iç işlerine müdahale etmek anlamına gelmez mi? Bu 
durumda Milli Savunma Bakanlığı'nm ve Hükümetin tepkileri neler olacaktır? 

b) Bundan 10 yıl önce yaklaşık 10 bin kişinin yaşadığı ve çok sayıda 
hayvanın bulunduğu yörede yaşayan halk, sivil toplum örgütleri ve uzmanlar 
tarafından, insan sağlığı açısından gürültü kirliğine, sağırlığa ve kalp hastalıklarına 
neden olacağı, hamile kadınlarda ve hayvanlarda düşüklere neden olacağı gerekçeleri 
ile karşı çıktıkları tatbiki savaş alanı ve alçak irtifa uçuş alanının yeniden gündeme 
getirilmesinin gerekçelen nelerdir? Uzmanların ve sivil toplum örgütlerinin endişeleri 
dikkate alınmış mıdır? 

2. Bir bölgede kurulacak sanayi tesisleri için ÇED raporu hazırlamak 
zorunluluğu bulunmaktadır. Konya ili sınırları içersinde oluşUjrııla'çak taklidi savaş 
alanı ve alçak irtifa uçuş alanı için yapılacak askeri tatbikatların ve alca irtifa 
uçuşlarının çevreye etkilerinin değerlendirilmesi amacıyla ÇED raporu hazırlanmış 
mıdır? Hazırlanmış sa bunun sonuçları nelerdir? Uzmanların ve sivil toplum 
örgütlerinin endişeleri doğrumu yoksa yersiz endişeler midir? 
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T.C. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

A N K A R A 

KAN.KAR. : 2001/7020-GK \ ^ TEMMUZ 2001 

KONU : Yazılı Soru önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Konya Milletvekili Özkan ÖKSÜZ tarafından verilen, "Konya İli sınırları içerisinde alçak 
irtifa uçuş bölgesi oluşturulacağı iddialarına ilişkin" 7/4510 sayılı yazılı soru önergesinin 
cevabı Ek'te sunulmuştur. 

Arz ederim. 

^ a l i a t t i n ÇA^MAKOĞLU 
Millî Savunma Bakanı 

KONYA MİLLETVEKİLİ ÖZKAN ÖKSÜZ TARAFINDAN VERİLEN 
7/4510 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI 

1. Dünyada, teknolojik alandaki gelişmelere paralel olarak harp silâh ve araçlarındaki baş 
döndürücü gelişmeler, askerî eğitim kavramının da hızla değişmesine neden olmuştur, önceleri 
askerî birlikler kendi imkânları ile eğitim yapmaya çalışırlarken, harekat alanındaki kara, deniz 
ve hava kuvvetleri harp silâh ve araçlarının birbirlerini tamamlayan unsurlar olmaya başlaması, 
birliklerin müşterek eğitim yapmaları zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. Bu zorunluluk giderek 
ayrı kuvvetlerin, bilahare farklı ülke silâhlı kuvvetlerinin ortak konseptler ve standartlar altında 
eğitim yapma ihtiyacını kaçınılmaz hale getirmiştir. 

2. Eğitimde kullanılan mühimmat maliyetlerinin çok yüksek olması simülasyon sistemlerinin 
geliştirilmesine neden olmuş, teknolojinin de katkısıyla günümüzde her türlü silâhın, 
mühimmatın ve manevranın diğer bir deyişle harp ortamının gerçeğe yakın simüle edilebilmesi 
mümkün hale gelmiştir. Diğer taraftan nüfus artışına bağlı olarak da yerleşim alanlarının 
genişlemesi, sivil havacılıktaki hızlı gelişmeler askerî eğitime müsait alanların da giderek 
azalmasına yol açmıştır. 

3. Bütün bu gelişmeler neticesinde klasik manada eğitim kavramı değişmiş, askerî birliklerin 
kendi kendisine yetebileceği münferit eğitim yapma ve münferit eğitim sahalarına sahip olma 
anlayışı yerine, harekatın mümkün olduğu kadar azami oranda simüle edilebildiği, farklı eğitim 
ihtiyaçlarını karşılayabilecek münferit veya müşterek eğitim sahaları tesis edilmesi düşüncesi 
öncelik kazanmaya başlamıştır. 

4. Günümüzde çok uluslu kullanıma açık, teknoloji yoğun ve çok fonksiyonlu eğitim imkânı 
sağlayan eğitim sahaları genellikle Avrupa ve Kuzey Amerika da yoğunlaşmıştır. Bu eğitim 
sahaları, aynı zamanda silâh üreticisi olan bu ülkelere stratejik avantaj, silâh satışı, doktrin 
üretimi ve eğitim pazarlaması konularında tekelleşmenin yanında, eğitim bağımlılığını muhafaza 
etme imkânını da sağlamaktadır. 

5. Eğitim sahalarının diğer önemli bir boyutu da aynı zamanda ekonomik gelir kaynağı 
olmalarıdır. Örneğin bu sahalardan, bazıları gelişmiş olmalarına ve yüksek eğitim imkânı 
sağlamalarına rağmen tatbikat, kurs gibi yollarla eğitim pazarlaması sonucu sahip olan ülkeye 
politik ve askerî getirilerinin yanı sıra yılda ortalama "30 Milyon Dolar" gelir imkânı vermektedir. 
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6. Türk Silâhlı Kuvvetlerinin mevcut ve kazanmayı planladığı imkân ve kabiliyetler, gerçeğe 
yakın harp ortamında eğitim ihtiyacı ve ülkelerin yeni eğitim alanları arayışları göz önüne 
alındığında, Türkiye'nin kendi milli ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve aynı zamanda arz edilen çok 
uluslu arayışlara da cevap verebilecek stratejik/müşterek bir eğitim alanına ihtiyaç olduğu 
değerlendirilmiştir. 

7. Yapılan çok yönlü çalışmalar sonucunda arazi yapısı, meteorolojik şartlar, mevcut eğitim 
alanları, nüfus yoğunluğu, sivil hava trafiği, yüksek çevre koruma mülahazası, yeterli genişliğe 
imkân tanınması gibi şartlar dikkate alındığında İç Anadolu'da tespit edilen sahanın bu maksada 
en uygun yer olduğu değerlendirilmiştir. 

8. Ülkemizde kurulan "Müşterek Eğitim Merkezi'Yıde daha önce dünyanın diğer bölgelerinde 
tesis edilen benzerlerindeki gibi; 

- Yüksek teknoloji kullanılmış, 
- Türk Silâhlı Kuvvetlerinin tüm unsurlarına hizmet edebilecek şekilde müştereklik 

sağlanmış, 
- Çok uluslu katılıma açık olacak şekilde düzenlenmiş, 
- Gerçeğe yakın harekat ortamında eğitim imkânı verilecek şekilde planlanmış, 
- Eğitimin maliyet etkinliği azami seviyeye çıkarılmış ve 
- Kullanılan simülasyon teknolojileri nedeniyle alçak irtifa uçuşları ile mühimmat 

kullanımı en aza indirilmiş dolayısı ile yüksek çevre koruması sağlanabilmiştir. 

9. Başlatılan Türk Silâhlı Kuvvetleri Müşterek. Eğitim Merkezi Projesine öncü olmak, elde 
edilen deneyimleri projeye yansıtmak maksadıyla başlatılan faaliyetler kapsamında Türk ve 
yabancı unsurlarin katılımıyla, bu yıl "18-19 Haziran 2001" tarihleri arasında Orta Anadolu 
Bölgesinde Anadolu Kartal Eğitimi adı altında çok uluslu müşterek bir eğitim icra edilmiştir. 

Bu eğitimin maksadı; 
- Gerçeğe yakın harp ortamında Birleşik/Müşterek/Münferit harekat nevilerini icra etmek, 
- Harbe hazırlık eğitimi ihtiyaçlarını karşılamak, 
- Anadolu Kartalı Projesi kapsamında sahip olunması hedeflenen imkân ve kabiliyetleri 

denemek ve Anadolu Kartalı Projesini bütün dünyaya tanıtmaktır. 
10. Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yüksek teknoloji kullanılarak tesis edilen milli müşterek eğitim 
merkezinin de önemle üzerinde durulması gereken çevre ile ilgili hususlarda alınan tedbirler 
şunlardır; 

Hakiki mühimmat kullanımının yarattığı yüksek maliyetler ve çevresel risklerin 
asgariye indirilmesine yönelik olarak geliştirilmiş bir eğitim sahası olması nedeniyle, mühimmat 
kullanımında simülasyon esas alınmıştır. 

- Teknolojik gelişmelere paralel olarak, uçuş eğitimlerinde büyük oranda "Orta İrtifa" 
kullanılmaktadır, bazı basında yer aldığı gibi alçak irtifa uçuşu yeni harekat konseptlerinde 
olmadığı gibi böyle bir uygulamada yapılmamaktadır. Fotoğraflanan bazı alçak uçuş levhaları 
dünya standartlarında pistlerin iniş kalkış istikametlerine konulan iniş ve kalkışları ikaz etmek 
maksadıyla hazırlanan levhalar olup maksatlı olarak projeyi başka platformlara çekmeye 
çalışan, bilinen çehrelerin saptırmasıdır. Fotoğrafı yayınlanan diğer bir levha da Konya-Kulu 
Karayolu üzerinde Türk Yıldızlarının yıllardır eğitim yaptığı bölgeyi belirlemek maksadıyla 
konulan levhalardır. Sonuç olarak Anadolu kartalı eğitimine yönelik olarak herhangi bir levha 
konulmamış veya kısıtlama getirilmemiş olup, orta irtifa uçuşu olarak planlanan eğitimde bu tür 
bir tedbire ihtiyaç da yoktur. 

- Akademik eğitimin ağırlıklı olması ve beraberinde simülasyon teknolojisinin 
kullanılması nedeniyle bölgede hali hazırda yıllık olarak yapılan fiili eğitim uçuşlarında yüzde 50 
azalma olmaktadır, 

- "Azaltılmış Uranyum" veya kimyasal, nükleer, biyolojik madde içeren hiçbir mühimmat 
kesinlikle kullanılmamaktadır. Daha önce belirtildiği üzere tamamen simülasyon sistemine dayalı 
eğitim merkezinde hakiki mühimmat kullanımına ihtiyaç da yoktur, 

Elektronik Spektrum çevreyi etkilememektedir, bölgede bulunan elektronik sistemlerin 
çalışma frekans aralığı insan sağlığına hiçbir zararı mevcut değildir, bu sistemler dünya ve 
NATO standartlarına uygundur, 
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- Dünyadaki benzer eğitim merkezlerinde standart olarak faaliyet gösteren "Çevre 
Analiz/Koruma Birimi" teşkil edilmiştir, bu yıl deneme mahiyetinde yapılan eğitimin sonunda 
belirlenecek nihai teşkilatta sivil kuruluşların temsilcilerinin de katılımı sağlanacaktır. 

11. Yukarıda belirtilen hususları içerecek şekilde hazırlanan Anadolu Kartalı Türk Silâhlı 
Kuvvetleri Müşterek Eğitim Merkezi Projesi 30 Mart 2001 tarihinde Millî Güvenlik Kuruluna arz 
edilmiş olup, daha sonra Millî Güvenlik Kurulu tavsiyesi doğrultusunda Bakanlar Kurulu 
tarafından 05 Nisan 2001 tarihinde 468 sayılı Karar ile onaylanmıştır. Millî Güvenlik Kurulunda 
takdim edildiği şekliyle de 18-29 Haziran 2001 tarihleri arasında Anadolu Kartalı-01 Eğitimi; 
Türkiye, ABD ve İsrail'in katılımı ile ilk defa projeyi deneme maksadı ile icra edilmiştir. 

12. Türk Silâhlı Kuvvetlerinin mevcut ve kazanmayı planladığı imkan ve kabiliyetler, gerçeğe 
yakın harp ortamında eğitim ihtiyacı klasik manada eğitim kavramını değiştirmiş, söz konusu 
eğitim ile de harekatın mümkün olduğu kadar azami oranda simüle edilebildiği farklı bir eğitim 
süreci başlamıştır. 

13. Kullanılan simülasyon teknolojileri nedeniyle mühimmat kullanımı en aza indirilmiş ve 
böylece yüksek çevre koruması sağlanabilmiştir. 

14. Bu yıl icra edilen AK-01 eğitime Türkiye, ABD ve İsrail'den toplam 784 personel 86 uçak 
ve helikopter ve bazı simülatörler katılmıştır. Söz konusu eğitim başarı ile tamamlanmış, 
eğitimler esnasında 2000 Feet (700 Metre) irtifanın altında uçuş yapılmamış ve Konya bölgesine 
ekonomik olarak yaklaşık 1 Milyon Dolarlık bir katkı sağlanmıştır. 

15. Sonuç olarak; daha önce arz edildiği gibi tamamen yüksek teknoloji ürünü simülasyon 
sistemlerine dayalı olarak geliştirilen Türk Silâhlı Kuvvetleri Müşterek Anadolu Kartalı Projesi; 

- Hakiki mühimmat kullanımı asgariye indirmesi, 
- Orta irtifa kullanılması, 
- Belki de bu tür bir projede ilk defa teşkilâtında çevre ile ilgili bir birimin teşkil edilmesi, 
- Milli eğitim ihtiyaçlarının karşılanması ve 
- Çokuluslu pazarlama imkanları ile de gerek ülke ekonomisine gerekse yöreye 

ekonomik kaynak sağlanması yönleri ile hayati öneme haiz stratejik seviyede bir 
projedir. 

16. Söz konusu eğitimin, 10 yıl önce gündeme gelen alçak irtifa uçuş bölgesi projesi ile hiçbir 
bağlantısı bulunmamakta bilakis gerek gerçek uçuşların sayısını ve gerekse mühimmat 
kullanımı azaltarak simülasyon ortamında eğitim sağlanmasına hizmet etmektedir. Konu 
tamamen milli bir proje olup yabancı ülkelerin kendilerine eğitimin pazarlanması haricinde 
projeye ortaklık dahil hiçbir ilişkileri bulunmamaktadır. Projeye tüm ülkelere açık olacak şekilde 
devam edilecektir. Yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı projenin çevreye ve bölge halkına 
hiçbir negatif etkisi bulunmamaktadır. 

Söz konusu proje kapsamında bölgede yapılacak uçuşlar Orta/Yüksek İrtifa olarak 
planlandığından, azaltılmış uranyum ihtiva eden hiçbir mühimmatın kullanılması söz konusu 
olmadığından, projenin planlama çalışmaları süresince çalışmalara Çevre Bakanlığı ve ilgili 
Bakanlıkların temsilcilerinin katılımı sağlanacağından, ayrıca dünyadaki benzerlerinde olduğu 
gibi teşkilatı içerisinde çevre korumaya ilişkin sivil bir ünite dahil edileceğinden çevre konusunda 
endişe edilecek herhangi bir husus bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize sunarım. 

Sabahattin ÇAKMAKOĞLU 
Millî Savunma Bakanı 

- 4 5 8 -



T.B.M.M. B : 129 17 . 9 . 2001 O : 1 

88.-' Kütahya "Milletvekili "Ahmet Dcrin'in, Kütahya TUGSAŞ^ yâtînm yapılıp yapılmayacağına 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısı Devlet Bahçeli'nin cevabı (7/4511) 

TURKÎYE BÜYÜK MİLLET MECLISI BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın sayın Başbakan BUlent ECEVİT 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini 
saygılarımla arz ederim. 12.06.2001 

-A'hmVt DERİN \ 
Kütahya Milletvekili 

ülkemiz Tarımına ve Milli Sanayimize 1956 dan 
bu yana hissmet eden Kütahya TÜGSAŞ (Gübre Fabrikası) tesis
leri gUbre dışında MKE ihtiyacı olan, Derişik Nitrat Asidi 
üreten tek fabrikadır. 1999 yılında %33'lUk T A N ' m patlayıcı 
sınıfından çıkarıldığından bu yana tesis zarar edip, dışarıya 
240—300 Milyon Dolar döviz ödeyerek bu ihtiyaç giderilmek
tedir. Ayrıca, İO Milyon Dolarlık bir yatırımla', tesis 
kSrfi geçebilecek ve Ulkemis; prostana 250 milyon Dolar 
dövizde ödemeyecektir. Bu açıdan; 

1- Kütahya TÜOSAŞ'n İO Milyon Dolarlık yatırım 
yapılacakmıdır? 

2- 5533' lUk TAN, patlayıcı sınıfına tekrar alınacak-
mıdır? 

T.C. 
DEVLET BAKANİ VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

SAYI : B.02.0.00V/Yİ-2- I /2001 
KONU : 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 21.06.2001 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02.-7/4511 -10925/25524 sayılı 
yazınız. 

Kütahya Milletvekili Ahmet DERÎN'in, Saym Başbakanımıza tevcih ettiği 
ve tarafımdan cevaplandırılması tensip edilen 7/4511-10925 esas no'lu yazılı soru 
önergesine verilen cevap ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Devlet BAHÇELİ 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI 
MÜSTEŞARLIĞI 

(İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü) 

SAYI :B .02 .1 .DPT.08 .02 /?£ , 
KONU: Kütahya Milletvekili Sayın Ahmet DERİN'in Yazılı Soru Önergesi Hk. 

DEVLET BAKANİ VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sayın Dr. Devlet BAHÇELİ) 

İlgi:' 25.6.2001 tarih ve 1294 sayılı Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı (Sayın Dr. Devlet 
BAHÇELİ) evrak akış formu eki 24.6.2001 tarih ve 3095 sayılı Başbakanlık Kanunlar ve 
Kararlar Genel Müdürlüğü yazısı ve eki 

Kütahya Milletvekili Sayın Ahmet DERİN'in Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği yazılı 
soru önergesinin sureti ilgi yazı ekinde gönderilmiş olup, önergenin cevaplandırılarak 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulması ve sonucunun bildirilmesi 
istenmektedir. 

Söz konusu önergede yer alan sorulara hazırlanan cevaplar ekte yer almaktadır. 

Bilgilerinize arzederim. 
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SORU (1): Kütahya TÜGSAŞ'a 10 milyon dolarlık yatırım yapılacak mıdır? 

CEVAP :TÜGSAŞ Kütahya Tesislerinde modernizasyonu amaçlayan 
"Kütahya II Amonyum Nitrat Tesisi Modernizasyon ve Gözenekli 
(poröz) Teknik Amonyum Nitrat Üretimi Projesi" 2001 Yılı Yatırım 
Programında etüt olarak yer almaktadır. Söz konusu projeyle ilgili 
olarak geçmiş yıllarda hazırlanan fizibilite etütlerinde yatırım tutarı 
4,4 ve 32,5 milyon dolardır. Bu fizibilite etütlerinin, piyasa 
araştırması dahil olmak üzere bazı eksiklikleri bulunması nedeniyle 
yeterli görülmediği için ve ayrıca TÜGSAŞ özelleşme ihalesine 
çıkılmış olması nedeniyle, yatırım programında etüt olarak yer 
verilmesine devam edilmiştir. Nihai etüt sonucunda yapılması 
gereken yatırım tutarı belirlenecektir. 

2000 yılı içinde TÜGSAŞ özelleştirme ihalesine çıkılmış ancak 
Kütahya Gübre Sanayii A.Ş.' ne teklif gelmemiştir. Özelleştirme 
idaresi Başkanlığı tarafından 2001 yılı dördüncü çeyreğinde 
yapılması planlanan TÜGSAŞ ikinci ihalesi ile ilgili çalışmalar 
sürdürülmektedir. Diğer taraftan, TBMM KİT Komisyonunun 
15/5/2001 tarihinde yapılan ve 24/5/2001 tarih ve 430 sayılı yazısı 
ile ilgili kuruluşlara bildirilen temenni kararı çerçevesinde, Devlet 
Planlama Teşkilatının koordinasyonunu yürüttüğü özelleştirme 
İdaresi Başkanlığı, TÜGSAŞ ve MKEK Genel Müdürlüklerinin 
katılımı ile söz konusu tesisle ilgili bir çalışma başlatılmıştır. Bu 
çalışmadan beklenen Kütahya Tesisleri hakkında iki ay içinde bir 
rapor hazırlanması ve bu raporda belirlenen görüş yönünde 
konunun Özelleştirme Yüksek Kuruluna sunulmasıdır. Kütahya 
Tesislerinde özelleştirme imkanları, modernizasyon yatırımının 
yapılabilirliği ve askeri ve endüstriyel patlayıcıların üretiminde girdi 
olarak kullanılan teknik amonyum nitrat ile derişik nitrik asitin yurt 
içinde üretiminin devamının sağlanması konuları dikkate alınarak 
yapılan çalışmalar devam etmektedir. 

SORU (2) : % 33'lük TAN, patlayıcı sınıfına tekrar alınacak mıdır? 

CEVAP : 14 Mayıs 1999 tarih ve 23695 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 
"Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve 
Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, 
Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve 
Esaslarına İlişkin Tüzükte Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük" 
99/12746 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilerek, TAN 
patlayıcı madde kapsamından çıkarılmıştır. Söz konusu Tüzükte 
yapılacak değişiklikler , İçişleri Bakanlığının sorumluluğunda olup; 
İçişleri Bakanlığının önerisi ve Bakanlar Kurulu Kararı ile değişiklik 
yapmak mümkündür. 
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8».- Adiyaf.iiin MilletvckilTIviihûuıt Göksu'nun, uranyum madeninin İncirlik Üssüne getirilerek 
işlendiği iddiasına ilişki: sorusu ve M'llî £?.">,.•.vııa Bakanı Sabahattin Çakmakoğlu'nun cevabı (7/4514) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın delaletlerinizle Milli Savunma Bakanı Sayın Sabahattin 
ÇAKMAKOĞLU tarafından yazılı olarak cevaplandmlması için gereğinin yapılmasını arz 
ederim. 

>jlahmut «GÖKSU 
Adıyaman Milletvekili 

1- Ülkemizi ziyaret eden ABD Savunma Bakanı Donald Rumsfeld'in İncirlik 
Üssü'nde yaptığı temaslarda indirgenmiş uranyum stoklarını kontrol ettiği 
yönünde haberler basında yayınlandı. İncirlik Üssü'nde U238 izotopunun 
(indirgenmiş uranyum) silahlara monte edildiği bilgisi doğru mudur? 

2- Basında yer alan haberlere göre; bu amaçla İncirlikte laboratuarlar kurulduğu ve 
1998 yılmdajı sonra İngiltere'nin kadük nükleer santrallerinden alınan ham 
uranyumun işlenmesiyle elde edilen U235 izotopu İncirlik'egetirilerek U238'e 
dönüştürüldüğü haberleri doğru mudur? 

3- Irak'ta 1991'den bu yana dünyaya gelen her üç çocuktan birinin sakat doğmasının 
nedeni, 30 Nisan 1998 tarihli INICEF Raporunda indirgenmiş uranyuma 
bağlanmıştı. Bakanlığınız bünyesinde bu amaçla bir çalışma yapılmış mıdır? 

4- En önemli etkisinin insanlar üzerinde kan kanseri riskini artırdığı belirtilen ve 
radyoaktif bir madde olan indirgenmiş uranyumun silahlardaki kullanımı, 
mermilerin ve füzelerin uç kısmına ve ortaya çıkan ağırlığı dengelemek 
maksadıyla da ayrıca arka kısımlarına yerleştirilerek yapılıyor. Mermi Patladığında 
500 dereceye kadar çıkan sıcaklık mermideki indirgenmiş uranyumu çok küçük 
taneli toza dönüştürüyor. Aslında ağır bir metal olmasına rağmen 500 derece 
sıcaklık uygulandığında patlayan.ve toz haline gelen indirgenmiş uranyum bu 
özelliği nedeniyle tüm dünyanın çok önemli bir sorunu haline geliyor. Patlamanın 
ve ortaya çıkan yüksek ısının sonucu toz halini alarak hava ve suya karışan ve bu 
sayede geniş bir coğrafyayı etkisi altına alabilen indirgenmiş uranyumun tamamen 
yok olabilmesi için 9 milyar yılın geçmesi gerektiği belirtiliyor. Bu nedenle 
Incirlik'teki çalışmalar konusunda alınan önlemler nelerdir ve hangi safhadadır? 

5- Rumsfeld'in İncirlik'teki temaslarının Amerikan askerlerinin indirgenmiş 
uranyuma karşı korunma yöntemleri üzerinde yoğunlaştığı belirtilirken uranyumlu 
silahların kullanılması durumunda hava ve su vasıtasıyla uranyumun yayılma 
tehlikesi nedeniyle aslında Türkiye'nin söz konusu bölgelerinin de büyük bir 
tehlike altında olduğu vurgulanıyor. Bu konuda araştırmanız var mıdır varsa hangi 
safhadadır? 

6- Körfez Savaşından bu yana ABD Ordusunun Irak!MopîaÖajfına. bıraktığı 
indirgenmiş uranyum miktarının 300.000 kg olduğu Uluslar arası Af Örgütünce 
açıklanmıştı. Hava ve su yoluyla yayıldığı düşünüldüğünde söz konusu zehrin 
Türkiye" e ne kadarının geldiği, insanlar ve tabiat üzerinde ne tür tahribatlar açtığı 
konusunda bir araştırma yapılmış mıdır? Yapılmışsa sonucu nedir? 

7- Irak'a yılda üç bin çocuğun sakat doğmaya başladığı yolundaki Birleşmiş Milletler 
uyarısı dikkate alındığında, bunun NATO Uçaklarının bıraktığı silahlardaki 
indirgenmiş uranyum nedeniyle olup olmadığı konusunda bir araştırma yapılmış 
mıdır? Bu konuda Bakanlığınıza ulaşan son bilgiler nelerdir? 
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T.C. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

A N K A R A 

KAN.KAR. : 2001/7021-GK 13 TEMMUZ 2001 

KONU : Yazılı Soru önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: TBMM. Bşk.lığının 21/6/2001 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/4514-11032 sayılı yazısı. 

Adıyaman Milletvekili Mahmut GÖKSU tarafından verilen "Uranyum madeninin 
İncirlik Üssüne getirilerek işlendiği iddiasına ilişkin" 7/4514 sayılı yazılı soru önergesinin 
cevabı Ek'te sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Sabahattin' ÇAKMAKOĞLU 
Millî Savunma Bakanı 

ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ MAHMUT GÖKSU TARAFINDAN VERİLEN 
7/4514 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI 

1. ABD tarafınca, Kuzeyden Keşif Harekatı kapsamında, İncirlik 10 uncu Tanker Üs 
Komutanlığında bulundurulan mühimmat, Ana Teçhizat Kalemleri Listesi (ATK) olarak 
adlandırılan ve bilgisayar ortamında takip ve kontrol altında tutulan listelerde muhafaza 
edilmekte, harekat kapsamında, Amerika Birleşik Devletlerince ATK listelerine ilâve 
edilmesi istenen teçhizat ve mühimmat; öncelikle "yeni kadro artışı" olarak Genelkurmay 
Başkanlığına iletilmekte ve anılan listeye dahil edilmesi talep edilmektedir. 

Söz konusu talep, Kuzeyden Keşif Harekatının lüzum, hudut, kapsam ve zamanını 
tayin eden ve harekata ilişkin esasların belirlendiği, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 25 
Aralık 1996 tarihli ve 477 sayılı Kararı çerçevesinde incelenmekte ve harekatın amaçları 
doğrultusunda olduğu değerlendirilen mühimmat, Bakanlar Kurulunun 10 Ocak 1997 tarihli 
ve 97/9052 sayılı Kararı gereği, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti kararının istihsal edilmesi 
maksadıyla Dışişleri Bakanlığına sunulmaktadır. Müteakiben Türkiye'de bulundurulmasına 
müsaade edilen mühimmatın ithal işlemleri, Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Gümrükler 
Genel Müdürlüğünün Güm.DlP.30333965-1069 ve 1991/99 sayılı Genelgesinde belirlenen 
esaslar çerçevesinde takip ve kontrol edilmektedir. 

2. ABD tarafınca, zenginleştirilmiş uranyum olan ve radyoaktif madde içeren 
"Uranyum 238" (DU) mühimmatının, Kuzeyden Keşif Harekatında kullanılmak maksadıyla 
Türkiye'ye getirilmesine yönelik bir talep olmamıştır. 

3. ABD tarafınca Türkiye'de, indirgenmiş uranyum ve türevi mühimmat 
bulundurulmamaktadır. 

Bilgilerinize sunarım. 
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90.- Sakarya Milletvekili Nezir A clın'ıh, özürlülere'verilen kimlik kartına ilişkin sorusu ve Devlet 
Bakam Şuayip Üşcrinuz'in cevabı (7/4515) 

ÎÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Sayın Başkanım; 

"ÖzllrlU kimlik kartı" ve "Özürlülere glinlük hayatlarında kolaylık sağ

lamak" amacıyla yapılan düzenlemelere ilişkin sorularımın ilgili Devlet Ba

kanı Sayın Prof.Dr.Şuayip üşenmez tarafından yazılı olarak cevaplandırılması 

hususunu delaletlerinize arz ederim,12.06.2001 

NEZİR AYDIN ^ 
SAKARYA MİLLETVEKİLİ '^ -,, 

l)Sağlık Kurulu Raporu ve Nüfus Cüzdanı Bilgileri esas alınarak ö-

zürlü vatandaşlarımızın istifadesine sunulan "OzUrlUler için Kimlik kartı" ; 

Özürlü vatandaşlarımızdan, değişik kurum ve kuruluşlarca talep edilen "Sağ

lık raporu" yerine geçmektemidir ? 

2)Eğer bu kimlik kartı; adına düzenlenen kişi tarafından "Sağlık ku

rulu raporu" yerine kullanılabiliyorsa,(ki,kartın arka yüzünde bu amaçla kulla

nılabileceği yazılıdır.) diğer kurum ve kuruluşlar kimlik kartının bu fonksi

yonunu niçin tanımamaktadırlar? 

3)Eğer tanımıyorlarsa;bunun sebebi,SSK Başkanlığının ve Sağlık Bakan

lığının ilgili mevzuatlarını.özürlüler idaresi mevzuatı ile uyumlu hale getir

memesinden mi kaynaklanmaktadır? (Özürlüler idaresinden,sıkıntının bu noktadan 

kaynaklandığı yolunda bilgiler alınmıştır.) 

4)Şayet sıkıntı bu noktada ise; özürlülerin günlük hayatlarını kolay

laştırmak için verilen bu kartın, en önemli fonksiyonunun geçerliliğini yitirme

sine ve özürlülerin mağduriyetlerinin devamına sebep olan, kamu kurumları arasın

daki "mevzuat uyumsuzluğunurt" gidorilmıesi için "sorumlu Bakan" olarak hangi.ön

lemleri almayı düşünüyorsunuz? 
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sytrgi'li yasa ile Uç ayda bir, 45.000.000.- lira maaş alan özür

lülerimizin bu durumunu düzeltmek için yaptığınız bir çalışma varmıdır?Bu 

çalışma; özürlü Derneklerine daha önce defalarca sözll verilen, "maaşların 

asgari Ücretten ve aylık" ödenmesi şeklinde bir aşamaya getirilmişmidir? 

6) Hatta bu çalışma konuyla ilgili "Kanun Tasarısı" haline getiril

dikten sonra; Maliye Bakanlığınca IMF ye verilen Niyet Mektubunun "Hazine

ye ek mali yük getirici hiç bir idari tasarrufda bulunulmayacak" şeklinde, ö-

zetlenebilecek madde gerekçe gösterilerek tasarıdan çıkarılmışmıdır? 

7)Konuyla ilgili gelişmeler bu şekilde ise,sorumlu ve yetkili Bakan 

olarak konuyla ilgili başka bir çalışmanız varmidır? 

8) özürlülerle ilgili, günlük hayatta kolaylıklar sağlayacak,Özürlü 

kimlik kartının arka yUzUnde yazanların dışında,başka hangi konularda çalışma

larınız vardır? Bunlar hangi aşamadadır; 
T.C. 

DEVLET BAKANLİĞİ 

S A Y I :B.02.0.014/2.00---oSY j& hV200l 
KONU: 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 21.06.2001 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4515-
10929/25521 sayılı yazınız. 

Sakarya Milletvekili Nezir AYDIN' in tarafımdan yazılı olarak 
cevaplandınlmasını istemiş olduğu 7/4515-10929 Esas No. lu yazılı soru 
önergesine ait cevap ilişiktedir, 

Bilgilerinize arz ederim. 

Prof. Dr. Şuayip UŞENI 
Devlet Bakanı 
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SAKARYA MİLLETVEKİLİ NEZİR AYDIN'IN 
12.06.2001 TARİHLİ YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAPLAR 

1-18 Mart 1998 tarih ve 23290 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe 
giren "özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik" usul ve 
esaslanna göre alınacak Sağlık Kurulu Raporu ve nüfus cüzdanı bilgileri esas alınarak, 
Başkanlığımızca düzenlenen "Özürlüler îçin Kimlik Kartı" sağlık kurulu raporu yerine 
geçen bir belge değildir. 

2- Birinci madde de belirtildiği gibi; 

"Özürlüler İçin Kimlik Kartı"; adına düzenlenen kişi tarafından "Sağlık 
Kurulu Raporu" yerine kullanılamaz. Yazımız ekindeki Özürlüler İçin Kimlik Kartı 
örneğinden de anlaşıldığı üzere kartın arka yüzünde sağlık kurulu raporu yerine 
geçeceği veya bu amaçla kullanılabileceğine ilişkin herhangi bir kayıt ya da ibare 
bulunmamaktadır. (Ek-1) 

3- Özürlüler için kimlik kartı, 25.03.1997 tarih ve 571 sayılı Başbakanlık 
Özürlüler İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname'nin 3 üncü Maddesinin (h) bendine dayanılarak hazırlanan "Özürlüler İçin 
Kimlik Kartı Yönetmeliği" usul ve esaslanna göre düzenlenmektedir. (Ek-2) 

Kartın verilme amacı, yönetmeliğin 1. Maddesinde; "yürürlükte bulunan 
mevzuata dayanılarak münhasıran özürlülere tanınan hak ve hizmetlerden yararlanma 
da kullanılmak" şeklinde belirtilmiştir. 

Özürlüler için kimlik kartı; yerel yönetimlerin alacakları kararlara göre 
özürlülerin su, elektirik v.b. gibi hizmetlerden indirimli, ya da toplu ulaşım araçlarında 
olduğu gibi özür durumuna göre indirimli veya hiç ücret ödemeden, yine ulaşımda 
Devlet Hava Yolları, Devlet Demir Yollarından indirimli olarak, devletin kültür ve sanat 
gibi faaliyetlerden ücretsiz, haberleşme de (Telsim ve Turkcell de olduğu gibi) 
indirimli olarak yararlanmalarım sağlamakta, bu bakımdan özürlü yurttaşlarımızın 
hayatını kolaylaştırmaktadır. 

Münhasıran özürlülere tanınan hak ve hizmetlerden indirimli ya da ücretsiz 
olarak özürlülerin yararlanması için Başkanlığımızca düzenlenen kimlik kartıyla 
özürün belgelenmesini de sağlanmaktadır. 

Kimlik kartına, sağlık kurulu raporunda yer alan tanı, özür grubu özür oranı, 
kan grubu, yine raporda yer alıyor ise özürlülüğün hayati önem arzeden özelliği 
yazılmak suretiyle, özürlüye sırasında en uygun tıbbi müdahalenin gecikmeden 
yapılarak sağlığının korunması da amaçlanmaktadır. 

Özürlüler için kimlik kartı, adına düzenlenen özürlü vatandaşımıza posta ile 
gönderilirken zarfın içine kimlik kartıyla hangi haklardan yararlanılabileceği matbu bir 
yazı ile (Ek-3) bildirilmekte, ayrıca yanlış anlaşılmalara meydan vermemek için, 
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düzenlenen kimlik kartının sağlık kurulu raporu yerine geçmeyeceği özellikle 
belirtilmektedir, 

4- Özürlülerle ilgili kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları ve kanun tekliflerini 
incelemek, görüş bildirmek ve bu konuda teklifler hazırlamak, 

Özürlülüğün önlenmesi, eğitim, istihdam, rehabilitasyon topluma uyum ve 
diğer kamu ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, 

Başkanlığımızın görevleri arasında yer almaktadır. Başkanlığımızca bu konuda 
pek çok çalışmalar yapılmış yasa, tüzük ve yönetmelikler incelenerek yürürlükteki 
mevzuatta özürlü vatandaşlarımızın lehine bir çok değişiklikler yapılmıştır. 

5- Bilindiği gibi, özürlülük konusu, doğumdan ölüme kadar yaşamın tüm 
alanlarını kapsayan bir konu olup, sağlıktan eğitime, istihdamdan günlük yaşama 
bireylerin özürlü olmaması, özürü dolayısıyla yaşadığı güçlüklerin azaltılması veya 
yeni yaşam biçimine uyum sağlaması için gerekli tüm düzenlemeleri içermektedir. 
Ülkemizde, özürlülere hizmet veren kurumlar, diğer ülkelerde olduğu gibi uygulayıcı 
olan kurumlar ile bunları koordine eden kurum olarak örgütlenmiştir. Özürlülerin 
temel haklarından olan eğitim hizmetleri Milli Eğitim Bakanlığı, istihdam ve çalışma 
koşullan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığı, sağlık 
ve rehabilitasyon hizmetleri Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Ayrıca her 
kurumun kendi görev alanları çerçevesinde özürlülere yönelik görevleri 
bulunmaktadır. Örneğin, 2022 sayılı Kanuna göre aylık bağlanması işlemleri Emekli 
Sandığı Genel Müdürlüğü'nün görev alanı içerisinde olup Maliye Bakanlığı tarafından 
yürütülmektedir. 

Bu çerçevede, Devletin teşkilat yapısı, bütçe tekniği ve kanunların ve idari 
düzenleyici tasarrufların yapım tekniği bakımından; kanun, kanun hükmünde 
kararname, tüzük ve yönetmelik tasarılarının ilgili bakanlıkça hazırlanması esastır. 

Diğer taraftan, Özürlüler idaresi Başkanlığının temel kuruluş amacı; özürlülere 
hizmet veren kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamaktır. 

Bu nedenle, bu soruda sözü edilen 2022 sayılı Kanuna göre ödenmekte olan 
aylıkların artırılması için Kanun hazırlanması hususu Özürlüler İdaresi Başkanlığı'nın 
değil Maliye Bakanlığı'mn görev ve yetki alanındadır. Ancak, Özürlüler İdaresi 
Başkanlığı kuruluş amacı ve görevi çerçevesinde, sözkonusu aylığın günün koşullarına 
uygun olmaması ve bu yönde yapılan başvuruları dikkate alarak; 

Maliye Bakanlığı'na 2022 sayılı Kanuna göre bağlanan aylıkların asgari ücret 
düzeyine yükseltilmesi için müteaddit defalar talepte bulunulmuştur. Ancak ilgili 
Bakanlıktan olumlu veya olumsuz hiç bir cevap alınamamıştır. 

6- Bu maddede belirtilen konuyla ilgili olarak, çeşitli tasarılar hakkında 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde yaşanan gelişmeler hususunda Kurumumuzun bilgisi 
bulunmamaktadır. 
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7- Özürlüler İdaresi Başkanlığı olarak; özürlülerin eğitimi, istihdamı, vergi 
indirimi, mimari düzenlemeler konusunda çalışmalar yapılmaktadır. Kuruluşundan bu 
yana, özürlüler için bir çok gelişme sağlanmış, yasal düzenlemeler tamamlanmaya 
çalışılmıştır. Bu süre içerisinde, vergi indirimi, toplu taşıma araçlarından indirim, milli 
parklara, devlet tiyatrolarına ücretsiz giriş, demiryolları ve hava yollarında % 40 
indirim, Telsim'le yapılan protokol sonucunda özgür Hattan indirimli yararlanma 
olanağı, eğitim ve gelişim yardımı ödenmesi, özel eğitim ve rehabilitasyon kurumları 
arasında işbirliği, sağlık kurulu raporlarının standardize edilmesi için bölgesel 
eğitimler, mimari engellerle ilgili standartlar, toplu konutlarda özürlülere uygun 
düzenlemeler, özel eğitime ilişkin yönetmeliğin hızlandırılması, imar kanuna ait 
yönetmeliklerdeki değişiklik, istihdama ilişkin kotanın artırılması, ceza paralarının 
artırılması, sınavların açılması, işitme engelinin doğum sonrasında erken tanısı, 
I.özürlüler Şurası'nın yapılması, çeşitli bilinçlendirme çalışmaları gibi bir çok faaliyet 
gerçekleştirilmiş olup halen sürdürülmektedir. Ancak, Başkanlığın kuruluşundan bu 
yana uygulanmakta olan ve halen içinde bulunduğumuz ekonomik kriz dolayısıyla 
artırılan tasarruf tedbirleri nedeniyle bazı çalışmalar gerçekleştirilememektedir. 
Örneğin, çok önem verdiğimiz "Türkiye özürlüler Araştırması" bu nedenlerle 
yapılmamıştır. 

8- Özürlülerin günlük yaşamda karşılaştıkları sorunları azaltmak ve ekonomik 
olarak desteklemek için kimlik kartının sağlayacağı hakların genişletilmesine 
çalışılmaktadır. Ancak, tüm bu çalışmalar ilgili kurumların mali durumları, bütçe 
dengeleri ve sistemin genel işleyişi ile ilgili bulunduğundan güçlüklerle 
karşılaşılmaktadır. Örneğin, toplu taşıma araçlarından özürlülerin ücretsiz ya da 
indirimli yararlandırılması hususu, belediyelerin kaynaklarını gözönüne alarak yetkili 
birimleri tarafından alınacak bir karara bağlı olduğundan her belediye farklı 
uygulamalar yapabilmektedir. Diğer taraftan, konuya duyarlı belediyeler, toplu 
taşımanın yanısıra su bedellerinden indirim sağlayabilmektedir. 

Kimlik kartı ile ilgili olarak, Ulaştırma Bakanlığı'ndan telefon ücretlerinde 
indirim sağlanması ile ankesörlerin özürlülere ve özellikle işitme engellilere uygun 
düzenlenmesi talep edilmiştir. Yine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan, 
özürlülere elektrik tarifelerinde indirim uygulanması talep edilmiştir. 

Memurlar ile işçilerin özürlü çocukları için ödenmekte olan eğitim ve gelişim 
yardımlarının, Bağ-Kur kapsamında bulunanlar için de ödenmesi hususunda Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan bir kaç kez talepte bulunulmuştur. 

Ayrıca, Özürlüler İçin Kimlik Kartı'nın verilmesindeki öncelikli hedef; 
özürlüler için bir veri tabanı oluşturulması ve hizmetlerin buna göre planlanmasıdır. 
Özürlüler İdaresi Başkanlığı, bu konuda porojeler geliştirmekte olup, fiziki alt yapı 
eksiklikleri tamamlandıktan sonra uygulamanın sonuçları alınabilecektir. 

özürlüler için yapılacak çalışmalar; toplumun tüm kesiminin konuya duyarlı 
ve bilinçli yaklaşmasıyla mümkündür. Yasaların uygulanmasında karşılaşılan 
aksaklıklar gözönüne alınarak; Başkanlığın çalışmaları duyarlılık ve farkındalık 
yaratma konusunda yoğunlaşmıştır. 
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Ek: 2 

13 Ağustos 1998 - Sayı: 23432 RESMl GAZETE Sayfa: 19 

Devlet Bakanlığından •' 

ÖZÜRLÜLER İÇİN KİMLİK KARTI YÖNETMELİĞİ 

Amaç 
Madde 1- Bu Yönetmelik, yürürlükte bulunan mevzuata dayanılarak 

münhasıran Özürlülere tanınan hak ve hizmetlerden yararlanmada kullanılmak üzere' 
verilecek olan kimlik kartlarının niteliği, şekli, verilişi ile buna ilişkin diğer usul ve 
esasların tespiti amacıyla düzenlenmiştir. 

Kapsam 
Madde 2- Bu Yönetmelik, doğuştan, kaza ya da etkisi altı aydan fazla süren 

sağlık bozukluğu sonucunda meydana gelen bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve 
sosyal yeteneklerini yüzde kırk ( % 40) ve üstünde bir oranda kaybeden özürlülere 
verilecek kimlik kartlarının düzenlenme ve verilişine ilişkin usul ve esasları kapsar, 

Dayanak 
Madde 3- Bu Yönetmelik, 25/3/1997 tarihli ve 571 sayılı özürlüler İdaresi 

Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Karamame'nin 3 Üncü 
maddesinin (h) bendine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 
Madde 4- Bu Yönetmelik'te geçen; 
a) Başkanlık: Özürlüler İdaresi Başkanlığını, 
b) Başkan: özürlüler İdaresi Başkanını, 
c) Sağlık Kurulu Rapor Yönetmeliği: 18/3/1998 tarihli ve 23290 sayılı Resmi 

Gazete'de yayımlanan, 672/1998 tarihli ve 98/10746 sayılı Bakanlar 
Kurulu Karan ile yürürlüğe giren Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu 
Raporları Hakkında Yönetmeliği, 

d) SKR: (c) bendinde tanımı yapılan Yönetmeliğe göre alınmış sağlık kurulu 
raporunu, 

e) Form: özürlü Kimliği Bilgi Formunu, 
0 Kart: özürlülere verilecek kimlik kartını, 

ifade eder. 

Kimlik Kartının Niteliği ve Şekli 
Madde 5- Kart, Sağlık Kurulu Rapor Yönetmeliği'ne göre alınmış sağlık 

kurulu raporu ile nüfus cüzdanı bilgileri esas alınarak hazırlanır. 

Ek-2'de bir örneği bulunan kart, ilgili mevzuatta münhasıran özürlülere 
tanınan hak ve hizmetlerden yararlanmada kullanılır. 

Yünlüne ve İdare Bölümü Sayfa: 19 
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özürlüler için düzenlenecek kartlar, 86 x 54 mm. ebadında olup , her iki yüzü 
de ofset baskılı PVC esaslı malzeme kullanılarak hazırlanır ve fotoğrafın üzeri soğuk 
damga ile damgalanır. 

Kartın On yüzünde; sol üstte Başkanlığın logosu, sag üstte özürlünün fotoğrafı 
ile adı soyadı, kartın verildiği il ve tarihi, kimlik numarası, sağlık kurulu raporundaki 
tanısı veya özür grubu ve özür oram bilgileri yer alır. Sağlık kurulu raporunda yer 
alıyor İse, özürlünün yaşamsal önem arz eden özelliği/özellikleri, önemlidir bölümüne 
yazılır. 

Kartın arka yüzünde; kart sahibinin nüfus bilgileri, kan grubu ve özürlünün 
haklarına ait bilgiler yer alır. 

Gerekli görüldüğü hallerde, Başkan'ın onayı ile kartın, şekli, ve veriliş 
usulünde değişiklik yapılabilir. 

Kimlik Bilgi Formunun Doldurulması ve Değiştirilmesi 
Madde 6- Karun düzenlenmesinde esas alınacak Ek-1'deki formun 

Başkanlığa ulaştırılmasında sosyal hizmetler il müdürlükleri ile işbirliği yapılır. 
özürlünün sağlık kurulu raporu aldığı hastanede sosyal çalışmacı ya da sosyal 

hizmet uzmanı, yoksa psikolog, her ikisi de yoksa sosyal hizmetler il 
müdürlüğünün görevlendirdiği bir sosyal çalışmacı ya da'sosyal hizmet uzmanı. 
tarafından iki nüsha olarak doldurulan formlar hastane yönetimince sosyal hizmetler il 
müdürlüğüne gönderilir. Formun hastanede doldurulamadığı hallerde Özürlü sosyal 
hizmetler il müdürlüğüne müracaat eder ve formlar sosyal hizmetler il müdürlüğünce 
doldurulur. 

Sosyal hizmetler il müdürlüğü formların aslım , sağlık kurulu raporu, tasdikli 
nüfus cüzdanı fotokopisi ve iki fotoğraf ile birlikte Başkanlığa gönderir. Formların 
ikinci nüshası sosyal hizmetler il müdürlüğünde saklanır. 

Form, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü ve 
Sağlık BakanlığTnm görüşü alınarak Başkanlık tarafından değiştirilebilir. 

Kimlik Kartının Düzenlenmesi ve Verilmesi 
Madde 7- Sosyal hizmetler il müdürlüklerinden Başkanlığa intikal eden 

formlar ve ekleri incelenir ve bilgisayar ortamında değerlendirilir. Formdaki bilgiler, 
sağlık kurulu raporu ve nüfus cüzdanı örneği çerçevesinde kart hazırlanır ve 
damgalanarak Başkan tarafından onaylanır. Son şeklini almış olan kart posta ile 
özürlünün adresine gönderilir ve ilgili sosyal hizmetler il müdürlüğüne bilgi verilir. 

Kimlik Kartının Değiştirilmesi 
Madde 8- Kartlar, içerdiği bilgilerin değişmesi, kaybedilmesi, çalınması, 

veya herhangi bir nedenle kullanılamaz hale gelmesi durumunda, özürlünün 
Başkanlığa müracaatı ile bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesine göre yeniden düzenlenir. 

Kartta yer alan özür grubu/tanı, özür oram, SKR süresi, kullandığı cihaz ve 
protezlere ilişkin bilgilerde değişiklik olması durumunda bu Yönetmelikle belirlenen 
usul ve esaslara göre yeniden düzenlenir. 

Tahrifat, Sahtelik ve Müeyyide' 
Madde 9- Üzerinde tahrifat, silinti ve kazıntı olan kartlar geçersizdir. 
Gerçeğe uygun olmayan kart düzenleyenler veya bu tür bir kartı bilerek kullanan

lar ile kart Üzerinde tahrifat, silinti ve kazıntı yaparak kullanan ve kullanmak isteyenler 
hakkında genel hükümlere göre cezai kovuşturma yapılır. 

Yürürlük 
Madde 10- Bu .Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
Madde 11- Bu Yönetmelik hükümlerini Başkanlığın bağlı bulunduğu Bakan yürütür. 

YOratms ve Idtre B&ISmU S*yf» : 20 
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Ek-1 

ÖZÜRLÜ KİMLİĞİ 
BttGÎ FORMU 

Form No: 
İl Koda: 
Tarih: 

A- NÜFUS KAYIT BİLGİLERİ 

Adı ve Soyadı: 
Doğum Yeri ve Tarihi: 
Baba Adı: 
Anne Adı: 
Nüfusa Kavıtlı Olduğu Yer: 
İl: 
Cilt No: 
Nüf. Cüz, Seri No: 
Kan Grubu: 

B - ADRES BİLGİLERİ 

ti: İlce: 
Köy/Mahalle: Cadde/Sokak: 
Kapı No: Posta Kodu: 
Telefon No: 
iletişim Kurulabilecek Kişi ve Telefon: 

C- ÖZÜRE İLİŞKİN BİLGİLER 

C l- özür Grubu (Birden fazla seçenek işaretlenebilir) 
O Ortopedik O Görme 
O İşitme O Dil ve Konuşma 
O Zihinsel O Ruhsal veya Duygusal 
O Süreğen Hastalık O Diğer (Belirtiniz) 

C2- özür Nedeni 
O Doğum öncesi O Doğum sırası O Doğum sonrası 
O Bilinmiyor 

C3- Doğum sonrası ise nedenini belirtiniz. 
O Kazalar 
O Hastalıklar 
O Diğer (Belirtiniz) 

C4- özürlü, günlük yaşam aktivitelerini nasıl yerine getirebiliyor ? 
O Yardım almadan O Az yardımla O Başkasına tam bağımlı 

" YOıütM ve ld*re Bölümü Sayf»: 21 

Cinsiyeti: O K 
OE 

İlçe: Mahalle/Köy: 
Aile Sıra No: Sıra No: 

Verili? Tarihi: 
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D- KULLANDIĞI YARDIMCI CİHAZ, ARAÇ VE GERECE 
İLİŞKİN BİLGİLER 

özürlünün sürekli kullandığı: 
O Protez (Belirtiniz) 
OOrtez (Belirtiniz) 
• tekerlekli sandalye 

( ) Mekanik ( ) Akülü ( ) Motorsuz 
O Koltuk değneği 
O İşitme cihazı 
O Beyaz Baston 
O Diğer (Belirtiniz) 

E-ÖZÜRLÜNÜN SOSYAL DURUMUNA İLİŞKİN BİLGİLER 
1. Medeni Durumu 

O Evli O Bekar 

2. Özürlü kiminle yaşıyor? 
O Anne ve baba ile G Anne veya baba ile 

* O Eşi ile ö Çocukları ile 
O Yalanlan ile O Kuruluş bakımında 
O Yalnız O Diğer (Belirtiniz) 

3. Özürlünün anne ve babası akraba mi? 
O Evet O Hayır 

3A- Cevap evet ise açıklayınız 
Anne babanın yakınlık derecesi: 

F- ÖZÜRLÜNÜN EĞİTİM VE ÇALIŞMA DURUMUNA İLİŞKİN BİLGİLER 

1.Eğitim Durumu ( son bitirdiği okul temel alınır) 
O Eğitimsiz 
O Okur-yazar 

Okulun bulunduğu il ve adı 
O Okulöncesi 
O İlkokul ., 
O Ortaokul ..... 
O İlköğretim 
O Lise 
O Meslek Lisesi 
O Lisans 
O Lisansüstü 

O özel eğitim ..;........... 
O Diğer (Belirtiniz) ..;.,.....;.,.......-

Y0r0Mwvwl(İMB<UOffl« Sayfa: 22 
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2. özürlünün, varsa mesleğini yazınız........ 

3. Özürlü, herhangi bir beceri veya meslek edindirme kursuna katılmış mı 7 
O Evet O Hayır 

3 A-Cevap "evet" ise uygun seçeneği işaretleyiniz 
O tş ve işçi Bulma-Kurumu 
O MEB Yaygın Eğitim 
O Vakıf 
O Demek 
O Diğer (Belirtiniz) 

4. Çalışma Durumu 

O Çalışıyor O Çalışmıyor 

4A- Çalışıyor ise uygun seçeneği işaretleyiniz 

O Kamu 
O Özel sektör 
O îş yeri kendisine ait 
O Geçici/Mevsimlik iş 
O Diğer (Belirtiniz) 

5. Bağlı olduğu sosyal güvenlik kurum veya kuruluş (çalışmayan bireyler için 
ebeveynlerden dolayı tabi olunan sosyal güvenlik kuruluşu belirtilir) 

O Emekli Sandığı O SSK 
O Bağ-Kur O Özel Sandık 
O Özel Sigorta O Hiçbiri 

6.2022 sayılı Yasa'ya göre Emekli Sandığından maaş alıyor mu 7 
O Evet O Hayır 

7. Özürlünün Yeşil Kartı var mı 7 
O Evet O Hayır 

DOLDURANIN 
Adı ve Soyadı : 
Mesleği 
Çalıştığı Kurum: 
İmza 

Yiltlitme ve tduc BölümU Sayfa : 23 
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Ek-2 

KİMLİK KARTI 

ÖNYÜZ 

O KtMLİK KARTI 
(ÖZÜRLÜLER tÇtN). 

Adı: 
Soyadı: 
öıür Grubu/Tanı:. 

özflf Onat: % SKR Sûreıi: „ 
Verildiği Yer ve Tarik...... No: 000000000 
Kullandığı CİJı«z ve Protezler 

ÖNEMLİDİR 

ARKA YÜZ 
Bu kut ugitk kurulu raporu ve nüfus cüzdanı bilgileri çerçevesinde' 
T.C. Başkanlık özürlüler İdaresi Baıkanlı|ı tarafından düzenlenmiştir 

W U 5 Â KAYİTLİ ÛLÛUÖU 
ll/tlçe.: 
Mahalle/Köy... 
Cill No;- Aile Sıra No:. Sıra No:.. 

...Ana Adı:. Baba Adı: 
Doğum Yeri ve Tarihi:„ „ „.„ 
Nofuı Cüzdanı Seri No: Kan Grubu:. 

ÖRÂY 
GzOrJoler İdaresi Başkam 

Bu kart sahibi, ilgili mevzuttta öngörülen haklardan yararlanır. 
Acil durumda veya bu kartın kaybedilmesi/bulunması halinde 

Nolu telefona başvurunuz. 

Yürftma ve idare Botuma Sayfa: 24 
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(Ek*3) 
İdaremizden almış olduğunuz kimlik kartı ile; 

*Gelir vergisi indiriminden kimlik kartına esas olan Sağlık 
Kurulu Raporu ile faydalanabilecek, (Gelir vergisi indirimi, 
özürlü kişinin herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı 
olmaması durumunda, kendisine bakmakla yükümlü olan kişi 
içinde geçerli olacaktır.) 
*Devlet Demir Yolları ile seyahat etmeniz halinde %40 
indirimden faydalanabilecek, 
*Hava Yollan ile seyahat etmeniz halinde %40 indirimden 
yararlanabilecek, 
*Yerel yönetimlerin alacağı kararlar ile toplu taşıma 
hizmetlerinden ücretsiz ya da indirimli yararlanabilecek, 
* Yerel yönetimlerin alacağı kararlar ile su bedellerinden 
indirimli yararlanabilecek, 
* Devlet Tiyatrolarından Ücretsiz faydalanabilecek, 
*Kamu kurum ve kuruluşlarının özürlü çalıştırma 
zorunluluklarına bağlı olarak özürlü istihdamı amacıyla açılan 
sınavlarda özürünüzü kanıtlayabilecek, 
•Telsim ve Turkcell'den indirimli olarak faydalanabilecek, 
*Milli Parklara ücretsiz olarak girebileceksiniz. 
* Özürlülere verilen kimlik kartı sağlık kurulu raporu yerine 
geçmez. 

Özürlü Kimlik Kartı ile ilgili çalışmalar devam etmekte olup 
bundan sonra da özürlüler için verilecek bütün haklardan aynı 
kimlik kartı ile yararlanabileceksiniz. 

NOT: Her türlü bilgi için ALO ÖZ DANIŞ ücretsiz hatlarımızı 
arayabilirsiniz. 
0800 314 83 00 0800 314 83 01 
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(ÖZÜRLÜLER İÇİN) 

ADI 

SOYADI: 

ÖZÜR GRUBU-'TANI: 

ÖZÜR ORANİ:% SKR SCKliSİ: 

VERİLDİĞİ YER ve TARİH: 

KULLANDIĞI CİHAZ ve PROTEZLIİR : 

ÖNEMLİDİR : 

Ö !R N 

NÜFU 
İl/İlçe: 

Mahalle/Köy: 

Cilt/No: ' Aile 

^ühaAdAJ 
fDoğum YefoçTarihi: 

Nüfus Cüzdanı Seri No: 

ONAY 
Özürlüler fdaresi Bafhuıı 

Bu kart sahibi, ilgili me 
Acil durumda veya bu k 
0800 314 83 00 - 0800 



T.B.M.M. B : 129 1 7 . 9 . 2001 O : 1 , 

9i.- İstanbul Mftletvckili Aydın A.tydın'n, ÎMKB Başkanına ifişTan Başbakandan sorusu ve Orman 
Bakanı ve Dev'ct Balcanv Vekili Nami Çağan'ın cevabı (7/4516) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Bülent ECEVİT tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. >li.06.2.OD'< 

Prof.Dr.Aydın AYAYDIN 
İstanbul Milletvekili 

4 v mu^pu^ocUxAu^_^ 

1-İMKB Başkanı, maaş, tazminat, ek ödeme, ikramiye v.s gibi her türlü 
ödemelerle ayda toplam ne kadar maaş almaktadır? 

2- 2000 ve 2001 yılları Temsil ve Ağırlama gideri nekadardır? 

3- 2000 ve 2001 yıllarında ÎMKB Başkanı kaç kez yurtdışına, hangi 
ülkelere gitmiştir? Bu seyahatlerde 1 gecelik otel ücreti, günlük harcırah 
kaç dolardır? Bu seyahatlerde uçak bileti, otel ücteri, harcırah v.diğer 
giderler için toplam kaç dolar harcanmıştır? 

4- ÎMKB Başkanına ait lojman varmıdır? Bu lojmanlar hangi semttedir? 

5- ÎMKB Başkanının İstanbul ve Ankara'da kaç adet makam aracı vardır? 
Bu araçların marka ve modelleri nelerdir? 

6- ÎMKB Başkanı hükümetin uygulamaya koyduğu tasarruf tedbirlerine 
uyuyormu? 

7- Başbakanlık tasarruf tedbirleri İMKB'yi kapsıyormu? 
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Başbakanlık 
Sermaye Piyasası Kurulu 

SAYI :KÖBI 2İZ/M6!/ ANKARA 
KONU : ' 03.07.2001 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: İstanbul Milletvekili Sn.Prof.Dr.Aydın AYAYDIN'nın 12.06.2001 tarih ve 06-
01/184 sayılı soru önergesine ilişkin 21.06.2001 tarih ve 
KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4516-10931/25528 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız konusu sorular hakkında açıklamaların yer aldığı İstanbul Menkul 
Kıymetler Borsası Başkanlığının 02.07.2001 tarih ve 19177 sayılı yazısı ekde 
sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

\K.a ö-
Prof.Dr.Nami ÇAĞAN 

Devlet Bakanı V. 

Sayı:l/ \ q [ f ^ 

SERMAYE PİYASASI KURULU 
BAŞKANLIGI'NA, 
İSTANBUL 

İstanbul,2 Temmuz 2001 

İstanbul Milletvekili Sayın Prof.Dr.Aydm AYAYDIN tarafından Başbakan Sayın Bülent 
ECEVİT tavafından yazılı olarak cevaplandırılması amacıyla T.B.M.M. Başkanlıgı'na 
verilen soru önergesindeki sorulara ilişkin cevaplar aşağıdadır. 

I.Borsa Başkanı Sn. Osman Birsen'in göreve başladığı tarih ve günümüz itibariyle aldığı 
maaş ikramiyeli ve ikramiyesi/, olmak üzere ayrı ayrı Kasım 1997'de 781,919,358.-TL, 
Aralık I997*de (ikramiyeli) 1,475,272,643.-TL , Mayıs 2001'de 4,665,313,074.-TL, 
Haziran 2001'de(ikramiyeli) 9,474,657,302.-TL'dir. Belirtilen Ücrete maaş, görev tazminatı 
ve çocuk yardımı kalemleri dahildir.Yılın altı ayında ikramiye ödenmektedir. 

İMKB Personel Yönetmeliği'ne göre personeline ödenmekte olan ücretin hesaplanmasında 
esas olan gösterge rakamı, İstanbul Ticaret odası ile Devlet İstatistik Enstitüsü geçim 
şartları hesaplamaları gözönüne alınmak suretiyle hesaplanmaktadır. 
SruOsnıan BİRSEN'in göreve başladığı tarih itibariyle gösterge rakamı 27,436,668.- olup, 
bugünkü tarih itibariyle sözkonusu rakam 147,826,224.-'dır. Kasım 1997 tarihinde 
geçerli olan gösterge rakkamı 1997 yılı haziran ayı itibariyle sözkonusu İTO ve DİE 

- 4 7 8 -



T.B.M.M. B: 129 17 . 9 . 2001 O: 1 

rakamları gözörıüne alınmak üzere Temmuz 1997 tarihi itibariyle belirlenmiştir. Temmuz 
1997 tarihinden günümüze İTO ve DİE endeks rakamlarında ortalama olarak 
% 726 artış gerçekleşmiştir. Personel Yönetmeliğinde belirtildiği şekilde maaş artışının 
olması halinde gösterge rakamı 199,190,209.-'a ulaşması gerekmektedir, oysaki bugün 
147,826,224.-'dir. Böylelikle Sn.Osman Birsen'in Başkanlık döneminde Borsa 

personelinin maaşının hesaplanmasında esas alınan gösterge rakamında reel olarak %34.7 
düşüş gerçekleşmiştir.Aynı gösterge rakamı ABD doları bazında incelendiğinde ise 186 
dolardan 117 dolara inerek reel olarak %37 düşüş gerçekleşmiştir. 

2.Borsa Başkanı Osman BİRSEN'in 2000 ve 2001 yıllarına ait çiçek, yemek gibi temsil ve 
ağırlama giderleri sırasıyla toplam olarak 6,202,155,000.- ve 4,500,183,163.- Türk 
Lirasıdır. 

3.İMKB Başkam Sn.Osman BİRSEN 2000 yılında görevli olarak 13 kez ve toplanı 76 gün 
için yurtdışına gitmiştir (gidilen ülkeler ve seyahat nedenleri EKİ 'de belirtilmiştir). 

Bu seyahatlerinde 2000 yılının ilk altı ayında günlük 110,810.000.-TL ve ortalama olarak 
186 ABD dolun , ikinci altı ayında 127,436,400.- TL ve ortalama olarak 186 ABD doları 
harcırah ödenmiştir. Günlük otel gideri ortalama olarak 193 ABD dolandır. 

Uçak gideri ortalama olarak 2382 ABD dolandır. Sözkonusu seyahatler için harcırah, otel gideri, 
uçak gideri ve diğer giderler olarak toplam 29,532,188,143 Türk Lirası ( ABD doları muadili 
46.674) ödenmişlir.2001 yılında tahakkuku gerçekleştirilmiş olarak S kez ve toplam 25 gün için 
yurtdışına gitmiştir(gidilen ülkeler ve seyahat nedenleri EK2'te belirtilmiştir). 

Bu seyahatlerinde ortama olarakl52,787,409.-TL ve ortalama olarak 204 ABD dolan harcırah 
ödenmiştir.Cîünlük otel gideri ortalama olarak 370 ABD dolandır. Uçak gideri ortalama olarak 1502 
ABD dolarıdır. Sözkonusu seyahatler için harcırah, otel gideri, uçak gideri ve diğer giderler olarak 
toplam 14.084,740.397.- Türk Lirası (ABD dolan muadili 18.939) ödenmiştir. 

4.ÎMKB Başkanına ail lojman bulunmamaktadır.Lojmandan yararlanmayan Borsa Personeline 
Personel Yönetmeliğine göre belirlenmekte olan kira yardımı ödenmektedir. 

5.İMKB Başkanına ve protokol amaçlı olarak tahsis edilen araç listesi EK 3'de verilmiştir. 
Protokol amaçlı tahsis edilmiş araçlar Borsanın temsil, ağırlama ve günlük işlerinde 
Başkanlık makamının onayı ile kullanılmaktadır. 

6.Aşağıda 7. soruya verilen cevapta açıklandığı üzere Borsamız tasarruf tedbirlerine ilişkin 
Genelge kapsamında değildir fakat Borsa Başkanı gerek İMKB'yi gerekse Avrasya Borsalar Birliği 
Başkanı olarak 21 ülkenin 22 borsasını gerek ulusal gerekse uluslarası alanda temsil ve idare 
görevini ifası sırasında görevlerinin zorunlu kıldığı harcamalan yerine getirirken Borsanın kendi 
düzenlemeleri çerçevesinde tasarruf ilkelerine uymaktadır. 

7.Başbakanhğın 1998/24 ve 2001/19 sayılı genelgeleri ile yürürlüğe konulan tasarruf tedbirleri 
genel ve katma bütçeden kaynak aktanlan kurum ve kuruluşları kapsamaktadır. 
ÎMKB Sermaye Piyasası Kanunu'nun 40/6 maddesinin 'Bu kanuna göre kurulan borsalar özel 
bütçe ile idare olunur' , 91 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 15.maddesinin 
'Menkul kıymet borsaları özel bütçe ile idare olunur* , Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve 
Çalışma Esaslan Hakkında Yönetmelik 59/1. maddesinin 'Menkul kıymet borsalan özel bütçe ile 
idare olunur1 hükümleri gereğince özel bütçe ile idare edilmekte, 
dolayısıyla yukarıda belirtilen genelgeler kapsamında bulunmamaktadır.Borsamız Genel Bütçeden 
herhangi bir katkı almamakta aksine 4481 sayılı Kanun'un 15. maddesi gereğince 2000 yılında 230 
trilyon Türk Lirası, 2001 yılında ise bugüne kadar 80 trilyon Türk Lirası Borsamız kaynağı Genel 
Bütçe'ye aktarılmıştır. 

Diğer yandan İMKB'nin sürekli değişen koşullara her zaman en ileri teknolojiyi kullanarak 
uyum ve uluslararası sermaye hareketinden daha fazla pay almak için uluslararası rakipleri ile eşit 
şartlarda rekabet etme zorunluluğu bulunması nedeniyle bütçesi buna imkan tanıyacak şekilde 
yapılandınlmaktadır. 

Saygılanmlu bilgilerinize arz ederim. 
İSTANBUL 

MENKUL KIYMETLER BORSASI 
BAŞKANLIĞI 

Osman BÎRSEN 
Başkan 
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EKİ 
2000 YILI YURTDIŞI SEYAHAT LİSTESİ 

1 ÜLKE ADI 

FRANSA-
İSVİÇRE 

İNGİLTERE 

A.B.D. 

AVUSTRALYA 

KIRGIZİSTAN 

ALMANYA-
İTALYA-
İNGİLTERE 
FRANSA 

A.B.D. 

ALMANYA 

KIRGIZİSTAN 

MAKEDONYA 

AVUSTRALYA 

BELÇİKA-
UKRAYNA 

SEYAHAT NEDENİ 

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU TÜRK-FRANSIZ İŞ KONSEYİ ORTAK 
TOPLANTISI VE SN.BAŞBAKANIN HİMAYELERİNDE AÇILACAK OLAN DAVOS 
ZİRVESİNE KATILIM 

SPONSORU OLUNAN "MOZART İN TÜRKİYE" FİLMİNİN LONDRA GALA 
GÖSTERİMİNE KATILIM 

"INVEST İN TURKEY" TANITIM TOPLANTILARINA KATILIM {HAZİNE 
MÜSTEŞARI TCMB BAŞKANI VE ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANI İLE 
BİRLİKTE) 
SN.MUHSİN MENGÜTÜRK İLE BİRLİKTE ULUSLARARASI SERMAYE PİYASASI 
KURULLARI ORGANİZASYONU (lOSCO-INTERNATlONAL ORGANIZATION OF 
SECURITIES COMMISSIONS) TOPLANTISINA KATILIM 

KIRGIZ BORSASI İLE ORTAKLİK PROTOKOLÜ İMZALANMAK ÜZERE 

"INVEST İN TURKEY" TANITIM TOPLANTILARINA KATILIM (HAZİNE 
MÜSTEŞARI TCMB BAŞKANI VE ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANI İLE 
BİRLİKTE) 
EURO -CLUB FRANCO-TURC'UN DAVETLİSİ OLARAK İLGİLİ KURULUŞUN 
DÜZENLEDİĞİ ORGANİZASYONA KONUŞMACI OLARAK KATILIM 
NASDAÛ STOCK MARKET' İNCİN DÜZENLEDİĞİ TOPLANTILARA KATILIM 

HANNOVER EXPO 2000 DÜNYA FUARMDA İMKB'NİN KATKILARI İLE AÇILAN 
TÜRK STANDININ AÇILIŞINA TURİZM BAKANI SN.ERKAN MUMCU VE EŞİNİN 
DAVETLİSİ OLARAK KATILIM 

OECD.İMKB.USAID, KIRGIZ BORSASI VE KIRGIZ SPK TARAFINDAN 
ORGANİZE EDİLEN "ENTERPRISE DEVELOPMENT AND A REGIONAL 
PERSPECTIVE OF SECURITIES MARKETS İN CENTRAL ASIA" SEMİNERİNE 
KONUŞMACI VE YÖNETİCİ OLARAK KATILIM 

BAŞKANLIĞI YÜRÜTÜLEN AVRASYA BORSALARI FEDERASYONU (FEAS-THE 
FEDERATION OF EURO-ASIAN STOCK EXCHANGES) 6.GENEL KURULUNA 
KATILIM 

BORSAMIZIN ÜYESİ OLDUĞU ULUSLARARASI MENKUL KIYMET BORSALARI 
FEDERASYONU 2000 (FIBV-FEDERATION INTERNATIONALE DES BOURSES 
DEVALEURS2000) 40 GENEL KURULUNA KATILIM 

PRICE VVATERHOUSE COOPERS VE CENTRE FOR EUROPEAN POLİCY 
STUDIES TARAFINDAN ORTAKLAŞA DÜZENLENEN "MALİ HİZMETLER 
MEVZUATINDA YENİ BİR DÖNEM" KONULU KONFERANSA KATILIM -
AVRASYA BORSALAR BİRLİĞİ FEDERASYONU (FEAS-THE FEDERATION OF 
EURO-ASIAN STOCK EXCHANGES) ÜYESİ UKRAYNA 
BORSASI BAŞKANININ DAVETLİSİ OLARAK UKRAYNA BORSASI ZİYARETİ 
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EK 2 
TAHAKKUKU GERÇEKLEŞEN 2001 YILI YURTDIŞI SEYAHAT ÜSTESİ 

AZERBEYCAN 

İNGİLTERE 

FRANSA 

A.B.D. 

FRANSA 

İMKB* NIN ORTAK OLDUĞU BAKU BORSASI GENEL KURULU'NA KATILIM 

ÜYESİ OLUNAN ULUSLARARASI SERMAYE PİYASASI KURULLARI 
ORGANİZASYONU'NUN (IOSCO-INTERNATIONALORGANIZATION OF 
SECURITIES COMMISSIONS) SN.O.BİRSEN'İN ÜYESİ BULUNDUĞU "SRO 
CONSULTATIVE COMMITTEE" TOPLANTISINA KATILIM 

YÖNETİM KURULU BAŞKANI BILL GATES'JN DAVETLİSİ OLARAK MICROSOFT 
TARAFINDAN DÜZENLENEN "İŞ TEKNOLOJİSİ: BEKLENMEYEN FIRSATLAR 
DÖNEMİNE GİDİŞ" KONULU KONFERANSA KATILIM 

BAŞKANLIĞI YÜRÜTÜLEN AVRASYA BORSALARI FEDERASYONU (FEAS-THE 
FEDERATION OF EURO-ASIAN STOCK EXCHANGES) TARAFINDAN 
DÜZENLENEN VE UNIVERSITY OF HOUSTON TARAFINDAN VERİLEN 
"INFORMATION TECHNOLOGY" SEMİNERİNE KATILIM 

OECD TARAFINDAN DÜZENLENEN "SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND THE 
NEW ECONOMY" KONULU KONFERANSA KONUŞMACI OLARAK KATILIM 

EK 3 

ARAÇ LİSTESİ 

S/N 
1 
2 
3 
4 

5 

6 

7 
8 

9 

PLAKA 
34 SYS 33 
34NM119 
34 KJD 90 
34 VP 0622 

34 VP 0623 

34 VP 0624 

34 TC 538 
34 NG 366 

34 ZK 2393 

MARKA 
MERCEDES E-420 
CHRYSLER LHS 
MERCEDES 300 SEL 
AUDI A6 2.8 
OUATTRO 
AUDI A6 2.8 
OUATTRO 
AUDI A6 2.8 
QUATTRO 
MITSUBISHI PAJERO 
DODGE RAMVAN 
2500 
VVVPOLOVARIANT 

MODEL 
1996 
1997 
1990 
2001 

2001 

2001 

1995 
1996 

2000 

İKTİSAP TARİHİ 
15.05.1996 
11.07.1997 
04.05.1990 
13.12.2000 

13.122000 

13.12.2000 

23.03.1995 
16.07.1997 

03.11.1999 

TAHSİS 
BAŞKAN 
PROTOKOL 
PROTOKOL 
PROTOKOL 

PROTOKOL 

PROTOKOL 

PROTOKOL 
PROTOKOL 

PROTOKOL 

BULNDUÛUYER 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 

ANKARA 

ANKARA 

İSTANBUL 
İSTANBUL 

İSTANBUL 
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92.- Ankara Milletvekili Uluc Gurkan'm. Ziraat Bankası Matbaasının tasfiyesine ilişkin soru 
Orman Bakanı ve DevU Bakanı Vekili Nan Cagan'ın cevabı (7/4517) 

TBMM BAŞKANLIĞI'NA 

Ankara, 13.06.2001 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Kemal Derviş tarafından yazılı 
olarak yanıtlanması için gereğini dilerim, 

Saygılarımla. 

Uluç Gürkan 

S O R U L A R 

1. Ziraat Bankası matbaasının tasfiye kararım kim almıştır? Bu karar hangi 
gerekçeyle alınmıştır? 

2. Matbaadaki makinelerin toplam piyasa değerinin 3 trilyon brayı aştığı 
belirtilmektedir. Buna karşın, makinelerinin satışı için hazırlanan ihale 
sözleşmesinde satış için hiçbir fiyat belirlenmemiştir? Makinelerin 
gerçek değerleriyle satışı yerine yok pahasına satışı mı planlanmaktadır? 

3. Satış yetkililerinin, ihale sözleşmesinde fiyat belirlemnemiş olmasına 
karşın, satış için 1.6 trilyon liralık bir tavan değeri saptadıkları doğru 
mudur? Satış için böylesine düşük bir tavan değeri öngörülüyorsa, 
matbaanın kıdem tazminatları karşılığında çalışanlarına satışı niçin 
düşünülmüyor? Matbaanın 97 çalışanının kıdem tazminatı tutan 1.5 
trilyon lirayı bulmaktadır. 

4. Milli Eğitim Bakanhğı'nın matbaa kapasitesini artumak için acil ihtiyaç 
içinde olduğu, ancak bütçe kısıntıları nedeniyle bunu şimdilik 
gerçekleştiremediği, bu nedenle dışarıya trilyonlarca:* Jıralık baskı işi 
yaptırdığı ve bunun da eğitimde telafisi güç gecikmelere yol açtığı 
bilinmektedir. Ziraat Bankası matbaasının yok pahasına satışı yerine Milli 
Eğitim Bakanhğı'na devri kamu yararına olmaz mı? 
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'T C. 
D E V L E T B A K A N L I Ğ I 

SAYI :B.02.0.0Wİt>-Jf720 t)LlM.I2m 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a)21.06.2001 tarihli vo KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4517-10933/ 
25537 sayılı yazınız. 

b) 05.07.2001 tarihli ve B.02.2.TZB.0.32-02/GENEL112740, ÖZEL178 sayılı 
yazı. 

Ankara Milletvekili Uluç GÜRKAN tarafından Bakanlığıma yöneltilen 7/4517-
10933 9ayılı yazılı soru önergesi konusundaki ilgi (a) yazınız üzerine Bakanlığım ilgili 
kuruluşu T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'nden alınan ilgi (b) yazının sureti 
ilişikte gönderilmiştir. 

Bilgilerine arz ederim. 

Prof. Dr. Namf^fiÖÂN 
Orman Bakanı 
Devlet Bakanı V. 

T.C. 
Z İ R A A - T B A N K A S I A . Ş . 

G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü 
SERMAYE: 1.500.000.000.000.000 TÜRK LİRASI 

Sayı: B.02.2.TZB.0.32-020ENEL: 112740 Ankara» 05/07/2001 
SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI 
Konu: Matbaa Makinef&fLhk. 1 ? ö 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(SN. KEMAL DERVİŞ) 

tLGİ: Ankara Milletvekili Uluç Gürkan'ın, Bankamız Matbaa 
Makinelerinin satışı ile ilgili 21.06.2001 tarihli soru önergesi. 

Bankamızın her türlü matbuu evrak, sürekli form, reklam afişlerinin basılması, ayrıca soru kitapçığı, 
eğitim amaçlı kitap ve bunun gibi tamtıcı kitaplar ile Bankamızın masa UstU takviminin basımı ve ciltleme 
işlemleri Bankamız Matbaasında gerçekleştirilmektedir. 

Ancak Bankamızın yeniden yapılanma çalışmaları çerçevesinde, dahili haberleşme kağıt ortamı 
yerine elektronik ortamda yapılacağından, yukarıda bahsedilen hizmetlere daha az ihtiyaç duyulacağı ve 
söz konusu hizmetlerin dışarıdan temininin daha ekonomik olacağı anlaşıldığından, Matbaada bulunan 
bütün makinelerin satışı konusunda, T.C. Resmi Gazete ve yurt çapında yayın yapan üç gazete'de ilan 
edilmesi suretiyle ihaleye çıkılması, Yönetim Kurulumuzun 22.05.2001 tarih ve 232 sayılı onayı ile 
kararlaştırılmış ve bu konudaki süreç başlatılmıştır. 

Söz konusu makinelerinin satışı konusunda belirlenmiş herhangi bir tavan fiyat bulunmayıp, 
Bankamız Satınalma ve Satış Yönetmeliği hükümleri gereğince böyle bir sınırlama yapılması imkanı da 
bulunmamaktadır. 

- 4 8 3 -



T.B.M.M. B : 129 17 . 9. 2001 O : 1 

Satışa sunulan makinelerin gerçek piyasa değerlerinin tespiti için, Bankamız ilgili birimlerinden 
oluşturulan bir komisyon tarafından, gerekli ekspertiz çalışmaları yapılmış olup, Bankamız tarafından 
yapılan bu çalışmanın dışında, matbaa makineleri ile ilgili konularda uzman bir Üniversitemiz tarafından 
başlatılan ekspertiz çalışmaları ise halen devam etmektedir. 

Bankamız Satmalma ve Satış Yönetmeliği hükümleri dahilinde yürütülmekte olan ihale süreci 
sonucunda elde edilecek bütün teklifler, yukarıda arz edilen ekspertiz çalışmaları sonucunda belirlenecek 
piyasa değerleri ile karşılaştınlarak şeffaf şekilde değerlendirilmesini müteakip, bu konuda yapılacak 
işlemler ile ilgili nihai karar Bankamız Yönetim Kurulu tarafından verilecektir. 

Keyfiyeti bilgilerinize arz ederiz. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
Z İ R A A T B A N K A S I A.Ş. 

Genel Müdür Yardımcısı 

03.- SanJ'ürfr. Milletvekili ZülfiVar IzoVvm, kapatılan Şanlıurfa Halk Bankası Bölge Müdürlüğünün 
yerine merkez sv.be p.çıto açılmayacağına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Kemal Derviş'in cevabı 
(7/4518) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Bülent ECEVİT tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını, saygılarımla arz ederim. 

Zülfikar İZOL 
Şanlıurfa Milletvekili 

Son zamanlarda ülkemizde yaşanan gelişmeler ve yeniden yapılanma süreci içerisinde 
bankacılıkla ilgili düzenlemeler kapsamında, Türkiye Halk Bankasında da yapısal değişikliklere gidilmiş 
ve Türkiye Halk Bankası Bölge Müdürlükleri kapatılmış, bunun yerine merkez şubeler kurulmuştur. 

Ancak, kapatılan Bölge Müdürlüklerinin bulunduğu kentlerdeki şubeler, merkez şube yapılırken 
her nedense Şanlıurfa'daki Bölge Müdürlüğü'nün kapatıldığını, ancak Şanlmrfa'da bulunan şubenin 
merkez şube yapılmayarak, Diyarbakır şubesinin merkez şube yapılarak, Şanlıurfa ve ilçe şubeleri 
buraya bağlanmaştır. 

Soru 1-Bölge Müdürlükleri bulunan kentlerde, merkez şubeye dönüşüm sağlanırken, neden 
Şanlıurfa İli bundan ayrı tutulmuştur. 

Oysa, Şanlıurfa GAP'ın merkezi, hızla gelişen sanayisi ve ticaret potansiyeli ile ülke 
ekonomisinin önemli noktalarından birisidir. Hele önümüzdeki yıllarda GAP projesindeki gelişmelerle 
birlikte, Şanlıurfa sadece bölgesinin değil, hem Türkiye'nin hem de Avrupa'nın önemli ekonomik 
merkezlerden birisi olacaktır. 

Soru 2-Kapatılan Bölge Müdürlüklerinin yerine.merkez şubeler kurulurken hangi kriterler 
gözönünde bulundurulmuştur açıklayabilirmisiniz? 

Soru 3-Şanlıurfa'da bulunupta kapatılan Türkiye Halk.Bankası Bölge Müdürlüğünün yerine 
merkez şubesinin Şanlıurfa'da açılması gerekmektedir. Bu konuyu \;lfâıftr\' değerlendirmeyi 
düşünüyormusunuz? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAYI: B.02.0.019//£- fg^ J3.J(?.?....I2001 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İLGİ: a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 21.06.2001 tarihli ve KAN.KAR. 

MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4518-10934/25538 sayılı yazısı. 
b) Başbakanlığın 24.06.2001 tarihli ve B.02.0.KKG.0.12/106-535/3113 sayılı 

yazısı. 
c) 10.07.2001 tarihli ve 74-061838 sayılı yazı. 

Şanlıurfa Milletvekili Zülfikar İZOL'un Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ve 
Sayın Başbakanımızca kendileri adına tarafımdan cevap verilmesi tensip olunan 
7/4518-10934 sayılı yazılı soru önergesi konusunda Bakanlığım ilgili kuruluşu T. Halk 
Bankası Genel Müdürlüğü'nden alınan ilgi (c) yazı ile ekinin suretleri ilişikte 
gönderilmiştir. 

Bilgilerine arz ederim. 

Dr. Kerrfaî DERVİŞ 
Devlet Bakanı 

TÜRKİYE HALK BANKASI 
Sermayesi : 25O.ÖOff.Ö00.0OO.O0O.-T.L. 

BtRtM: Organizasyon Daire Başkanlığı Tarih . .lÜJ-0^r.j!2.C^)\ 
™ r , : ^ işitimiz : R C / N K 
K 0 N U : Soru Önergesi 
T.C. DEVLET BAKANLIĞI'NA 
(Sayın Dr.Kemal DERVİŞ) 

ANKARA 
İLGİ : 25.06.2001 tarih ve B.02.0.019/(16) 1548 sayılı yazınız. 

Şanlıurfa Milletvekili Zülfikar İZOL'un Başbakan Sayın Bülent 
ECEVÎT'e tevcih ettiği 7/4518-10934 sayılı yazılı soru önergesinde yer 
alan konulara ilişkin Bankamız yanıtı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederiz. 

İLİŞİK : 1 
Saygılarımızla 

Deniz ÇPNER ^j^kîeLÇABUKOĞLU 
Genel Müdür Y r d . / 7 ©enel Müdür 
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BANKAMIZ YANITI 

Soru 1- Bölge Müdürlükleri bulunan kentlerde, merkez şubeye 
dönüşüm sağlanırken, neden Şanlıurfa İli bundan ayrı tutulmuştur. 

Oysa, Şanlıurfa GAP'm merkezi, hızla gelişen sanayisi ve ticaret 
potansiyeli ile ülke ekonomisinin önemli noktalarından birisidir. Hele 
önümüzdeki yıllarda GAP projesindeki gelişmelerle birlikte, Şanlıurfa 
sadece bölgesinin değil, hem Türkiye'nin hem de Avrupa'nın önemli 
ekonomik merkezlerden birisi olacaktır. 

Yanıt 1- Bankamızda 4603 sayılı Kanun ile yeni bir dönem 
başlamıştır. Bu yeni dönemde sektörde rekabet gücünü artırmak, karlılık, 
verimlilik, piyasalara yakınlık vb. kriterleri sağlamak üzere çağdaş 
bankacılık uygulamaları paralelinde yeni bir yapılanmaya gidilmekte ve 
Bankanın organizasyon yapısı yenilenmektedir. 

Bu bağlamda bölge müdürlükleri kapatılarak, merkez şubeler 
oluşturulmuştur. Şanlıurfa şubesinin ve ildeki diğer Bankamız şubelerinin 
Diyarbakır'ın bağlı illere göre merkezde bulunmasından dolayı yakınlık 
faktörü dikkate alınarak ilk aşamada Şanlıurfa Şubesi Merkez olarak 
düşünülmemiştir. 

Soru 2- Kapatılan Bölge Müdürlüklerinin yerine, merkez şubeler 
kurulurken hangi kriterler gözönünde bulundurulmuştur 
açıklayabilirmisiniz? 

Soru 3- Şanlıurfa'da bulunupta kapatılan Türkiye Halk Bankası 
Bölge Müdürlüğü'nün yerine merkez şubesinin Şanlıurfa'da açılması 
gerekmektedir. Bu konuyu tekrar değerlendirmeyi düşünüyormusunuz? 

Yanıt 2-3- Merkez Şubelerin Seçiminde; bölgenin ekonomik 
durumu, coğrafi yakınlık, KOBİ bölgelerine olan yakınlığı, şubenin fiziki 
durumu, şubenin aktif büyüklüğü, kriterleri dikkate alınmıştır. Şubeler 
bazında yapılan ayrıntılı çalışma ve Şanlıurfa ilinin gelişme potansiyeli 
düşünülerek Yönetim Kurulu'nun 23.05.2001 tarih ve 19-9 sayılı 
Karar'ında Genel Müdüre verilen yetkiye istinaden; Şanlıurfa Şubesi, 
Genel Müdürlük Makamının 04.07.2001 tarihli Olur'u ile Merkez Şube 
yapılmıştır. 
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94.- Sanluırû Milletvekili Ysh.-n Moıııt'ın, GAP projesinin ne zaman tamamlanacağına ilişkin 
Başbakandan sonısv. '••:• !.">i:vî.ct Bakan; Mus! ıfiı Yılmaz'm cevabı (7/4519) 

TORKİYEİÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Bülent ECEVİT 
tarafından yçz/// olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz 
ederim.13.06.2001 

Yahya AKMAN 
Şanlıurfa Milletvekili 

Ülkemizin büyük umutlarla sonuçlanmasını, beklenen faydaların 
yansımasını beklediği GAP Projesinde gelişmeler maalesef beklenen 
düzeyde seyretmemektedir. Ülkenin genel manada bir tarım politikası 
olmadığı gibi, üzerine büyük hayallerin kurulduğu GAP Bölgesine yönelik 
de yeterli politika üretilerek gidişatın kontrol altına alınması mümkün 
olmamıştır. İlgili merci ve kurumlar, mevcut imkanların, ödeneklerin ve 
bilgili personelin ne kadar yetersiz olduğundan yakınmakta, hedefe 
ulaşmak doğrultusunda mevcut imkanlarla neler yapılabileceği, iyi bir 
koordinasyon ve planlama ile mevcut problemlere nasıl çözüm 
üretileceği ve geleceğe yönelik stratejilerin hazırlanması yerine mazeret 
üretmektedirler. 

Problemlerin çözümü ile görevli kurum ve kuruluşlarda, GAP'ın 
henüz başlamadan elden çıkmakta olduğu, bilinçsiz sulama, tuzlanma, 
çoraklaşma, çiftçilerin eğitimsiz ve yeni teknolojilerden bihaber olduğu, 
pazara yönelik üretim planlaması yapılmaması ve bu gidişle GAP'tan 
beklenen faydaların elde edilemeyeceği gibi konularından 
yakınmaktadırlar. 
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SORULAR: 

1- 2010 yılında tamamlanması hedeflenen Güneydoğu Anadolu 
Projesi hangi aşamadadır? 

2- Projenin gerekli kaynak sağlanmadığı için 2020 yılında bile 
tamamlanamayacağı iddiası doğru mudur? 

3- Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki kurak topraklara hayat verecek 
Güneydoğu Anadolu Projesi'yle ilgili çalışmalar, gerekli kaynak 
aktarılmadığı için nerdeyse durma noktasına geldiği doğru mudur? 

4- 2001 yılında yatırım bütçesinden GAP'a ayrılan pay yüzde kaçtır? 
Bu payın öncöki yıllara göre dolar bazında oranı nedir? Yürütülen 
projelerde yüzde kaç kısıntıya gidilmiştir? 

5- Bölgede yatırım yapan veya yatırım yapmak için temaslarını 
sürdüren yabancı firmalar hangileridir? Bu firmaların yatırım ilgisi 
teknik ve ticari düzeyde midir? Yoksa bölgeden toprak alma gibi bir 
girişimleri mevcut mudur? 

6- Yabancı şirketler tarafından şu ana kadar GAP bölgesine hangi 
alanlarda yatırım yapılmıştır? Bu yatırımların bölgedeki toplam 
yatırımlar içindeki oranı yüzde kaçtır? 

7- GAP Bölgesindeki Toprak ve Su Kaynakları kirliliğinin boyutları, bu 
kirliliğin nedenleri ve alınan tedbirler nelerdir? 

8- GAP Bölgesinde faaliyet gösteren özel sektörün karşılaştığı 
sorunlar nelerdir? Bu sorunların giderilmesi için hangi önlemler 
alınmıştır? 

9- GAP Bölgesindeki esnaf ve sanatkarların problemleri nelerdir? Bu 
sorunların giderilmesi için hangi önlemler alınmıştır? 

10-Şu ana kadar Dünyadaki tarım ve hayvancılık alanındaki 
gelişmelerin ne kadarı GAP Bölgesinde uygulanabilmiştir? 

11-GAP Bölgesinde mevcut olan Tarihi ve Kültürel Varlıkların 
saptanması ve korunmasına yönelik bir çalışmanız var mıdır? 
Varsa bu güne kadar neler yapılmıştır? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAYİ :B.02.0.010/ <?J/~ PZfr 2/272001 
KONU: 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 21.06.2001 gün ve 
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/4519-10937/25544 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Gene! Müdürlüğünün 24.06.2001 gün ve 
B.02.0.KKG.0.12/I06-535-3/3108 sayılı yazısı. 

Şanlıurfa Milletvekili Yahya AKMAN'm, Sayın Başbakana tevcih ettiği Sayın 
Başbakanında kendileri adına tarafımdan cevaplandırılmasını istediği yazılı soru önergesi 
incelenmiş olup; soru önergesine verilen cevaplar yazımız ekinde gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

LMAZ 
Bakanı 

SORU 1: 
CEVAP: GAP Master Plam'nın 1990-2005 dönemi sonu itibariyle belirlediği 
hedef ve büyüklüklere ulaşabilmek için yapılması öngörülen kamu 
yatırımlarının finansman ihtiyacı 2001 yılı sabit fiyatlarıyla toplam 17 katrilyon 
541 trilyon 589 milyar TL'dir. 
GAP kapsamında 2000 sonuna kadar, geçici ilk sonuçlara göre, toplam yaklaşık 
8 katrilyon 090 trilyon 493 milyar TL harcama yapılmış ve nakdi gerçekleşme 
% 46 düzeyine ulaşmış bulunmaktadır. 
GAP'ın toplam proje maliyeti ve 2000 yıl sonu itibariyle yatırım gerçekleşmeleri 
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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Tablo: GAP Proje Maliyeti ve Sektörel Nakdi Gerçekleşme 
2001 Yılı Fiyatlarıyla (Milyar TL) 

EKONOMİK 
SEKTÖRLER 
- Tarım 
- Madencilik 
- imalat 
- Enerji 
- Ulaştırma-Haberleşme 
- Turizm 

TOPLAM 
SOSYAL SEKTÖRLER 
- Konut 
- Eğitim + Sağlık 
- Diğer Kamu Hizmetleri 

TOPLAM 
GENEL TOPLAM 

TOPLAM 
MALİYET 
(İHTİYAÇ) 

5 309 208 
407 165 
783 845 
5 640 586 
3 883 269 
29 480 
16 053 553 

169 682 
465 319 
853 035 
1 488 036 
17 541 589 

2000 SONUNA 
KADAR KÜM. 
YATIRIM 

767 977 
405 948 
317 927 
4 355 250 
1 259 582 
7 202 
7113 886 

59 695 
371 652 
542 260 
976 607 
8 090 493 

GERÇEK. 
YÜZDESİ 
(%) 

14.5 
99.0 
40.6 
77.2 
32.4 
24.4 
44.3 

35.2 
79.9 
63.9 
65.6 
46.1 

NOT: 2000 yılı fiyatları deflatör =1.18 kullanılarak 2001 yılı fiyatlarına 
çevrilmiştir. 

Fırat Havzası ve Dicle Havzası projeleri olmak üzere iki gruptan oluşan GAP Su 
Kaynaklannı Geliştirme Projesi kapsamında 22 baraj, 19 hidroelektrik santralı 
inşaası ile 1.7 milyon ha'nın üzerinde arazinin sulanması ve 7460 megavatın 
üzerinde bir kurulu kapasiteyle yılda 27 milyar kilovatsaatlik hidroelektrik 
enerjisi üretilmesi öngörülmüştür. 

2000 yılı sonu itibariyle, GAP kapsamında toplam 12 baraj tamamlanmış ve 6 
hidroelektrik santrali işletmeye açılmış durumdadır. Kurulu kapasite olarak 
4782 MW (Megavat)'a ulaşılmış ve toplam 215 080 ha alan sulamaya açılmıştır. 

SORU 2: 
CEVAP: Haziran 1998'de alınan Bakanlar Kurulu kararı ile GAP'daki tüm 
yatırımların tamamlanması için 2010 yılı hedef yıl olarak belirlenmiştir. GAP 
İdaresi, belirlenen hedef yılı itibariyle yapılacak tüm çalışmaların 
planlanmasının yanı sıra, ortaya çıkan yeni kavram ve yaklaşımları da içerecek 
şekilde GAP Master Planı'nın revize edilerek yenilenmesi amacıyla 
çalışmalarına başlamıştır. 

SORU 3,4: 

CEVAP: 2001 Yılı Yatırım Programı'nda GAP'a, 388 trilyon 887 milyar TL 
tahsis yapılmıştır. Bu tahsisin 237 trilyon 813 milyar TL'si tarım, madencilik, 
enerji, ulaştırma-haberleşme ve turizm gibi ekonomik sektör yatırımları için; 
101 trilyon 074 milyar TL'si ise konut, eğitim, sağlık ve diğer kamu hizmetleri 
gibi sosyal sektör yatırımları için ayrılmıştır. 
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1990-2000 dönemi boyunca GAP kamu yatırım tahsislerindeki yıllık gelişme 
eğilimi incelendiğinde, ilk iki yıl hariç GAP'a toplam kamu yatırım 
kaynaklarından yılda ortalama 7.3 oranında pay ayrılmıştır. 

2001 yılında ise fonların bütçeye dahil edilmesi ve istikrar programı 
uygulamaları kapsamında yatırımların kısıtlanması nedeniyle GAP kamu 
yatırımlarının ülke içindeki payı toplam tahsislerde bir önceki yıla göre % 32 
oranında azalarak % 4.9 olmuştur. 

SORU 5,6: 
CEVAP: Şanlıurfa İlinde Yabancı Sermayeli Yatırımlar: 

1. SUBOR Boru Fabrikası (Fabrika inşaatı ve makine montajı bitti.) 

- Cam Elyaflı + Reçine + Kum 
- 10 cm'den 270 cm'ye kadar boru üretecekler. Proje'nin devamında 350 cm 

çapma kadar üretim yapılması planlanmakta.. 
- Sulama, atık su, içme suyu amaçlı. 

Proje Tutarı: 18 milyon $ 
Yabancı ortaklar : OWENS&CORNING CO. % 40 (ABD) 

Yerli Ortaklar : YAPI MERKEZİ A.Ş. % 40 

FERNAS İNŞAAT LTD.ŞTİ. (Batman) % 20 

2.GATEKS İplik Dokuma Sanayi ve Ticaret (Üretimde) 

- İplik ve Dokuma Tesisi 
- % 3'ü Yabancı Sermayeli (İsviçre kaynaklı) 
- Türkiye Grubu-Profilo 
- 15 milyon $'lık yatırım 

3.GAPROPARK (Araştırma aşamasında) 
Ortaklar: Alarko Holding (Türkiye) ve Amerikalı bazı işadamları 

Çok yönlü entegre tarımsal bir proje kapsamında hem bölge çiftçisi eğitim, hem 
yeni teknoloji transferleri, hem yüksek istihdam hem de tarımsal ve hayvansal 
gıda üretimi hedeflenmiştir. Böyle bir teknopark için geniş bir araziye ihtiyaç 
vardır, ve şu an için uygun bir arazi araştırması yapılmaktadır. 

Adıyaman'daki Yabancı Sermayeli Yatırımlar: 

1. Sitrik Asid Fabrikası (Fizibilite tamam, arazi tahsisi çalışmaları yapılıyor) 
Yatınm Tutan : 40 milyon $ Pay 
Ortaklar: 1. GADOT Co.(tsrail) 50% 

2. HYGEA Cem Bozkurt ve Mehmet Günyeli 50% 
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Mardin'de Yabancı Sermayeli Yatırımlar: 

1. Özhan Kimya San.. (Üretimde) 
Mardin Serbest Bölgesi'nde, %5 İtalyan ortaklı firma günde 30 ton kapasiteyle 
deterjan üretmektedir. 

Gaziantep'te Yabancı Sermayeli Yatırımlar: 

24 yabancı sermayeli firma (Irak,Suriye, Sudi Arabistanjranjspanya,) ticaretle 
uğraşmaktadır. Ayrıca, KONUKOGLU-YTONG ortaklığında bir yapı 
malzemeleri tesisi yapılmaktadır. 

GAP îdaresi'nin kuruluş kararnamesi olan 388 sayıly K.H.K ile, İdare sadece 
GAP Bölgesi'nde imar planlan ve değişiklikleri yapma-yaptırma görevi ile ilgili 
kurum ve kuruluşlarca yapılan ve yaptırılan imar planları'nın onaylanması 
yetkisi verilmiştir. 
Bu kararname çerçevesinde İdare GAP Bölgesin'deki toprak alım-satım 
işlemleri için bir başvuru kurumu olmadığından GAP İdaresi'ne yapılmış 
herhangi bir başvuru bulunmamaktadır. 

SORU 7: 
CEVAP: Bölge'de son on yılda hızla artan oranda pamuk ekimi yapılmasına 
bağlı olarak aşırı ve bilinçsiz sulamanın sürdürülmesi taban suyunun 
yükselmesine ve bunun sonucunda toprakta tuzlanmanın artmasına neden 
olmaktadır. Taban suyunun yükselmesiyle yeraltı suyu tablasının kirlenmeye 
daha açık hale gelmesi ve dolayısıyla yeraltı suyundaki tuz miktarının artması 
ile elektriksel iletkenlik de yükselmektedir. Bunun yanında, sulama alanlarının 
drenajının sağlıklı bir çözüme kavuşturulamamış olması Bölge'nin sulu tarım 
yapılan arazilerinde sulamadan dönen suların tekniğine uygun bir biçimde 
uzaklaştırılamamasına neden olmaktadır 

GAP Bölgesi'nde yer allı su kaynaklarına ilişkin henüz bir kirlenme sorunu 
olarak nitelenebilecek bir durum gözlenmemekle birlikte, özellikle kentsel 
yerleşim birimlerinin atık sularının ulaştığı noktalarda yöresel bazı su 
kirlenmelerinden söz etmek olasıdır. 

GAP Bölgesi'nde su kirlenmesinin önlemesine yönelik çeşitli çalışmalar söz 
konusudur. Bu amaçla, Su Kirliliği Kontrol Yönetmenliği" gereğince koruma 
alanları oluşturulmuştur. Ayrıca üretici kesimi bilinçlendirici çalışmalar 
yapılmaktadır. 

SORU 8: 
CEVAP: GAP Master Planı revizyon çalışmaları kapsamında , Bölge'deki 
yatırımcıların soranlarını en iyi şekilde anlayıp çözüm üretebilmek için katılımcı 
metod uygulanmış sorunların ve çözümlerin tamamen katılımcılar tarafından 
belirlenmesine dayanan bir teknik kullanılmıştır. Bu çerçevede 20-24 Kasım 
tarihleri arasında Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır 
illerinde birer gün süreyle toplantılar yapılmıştır. Toplantılara Ticaret ve Sanayi 
Odalarına bağlı girişimciler davet edilmiş olup katılımcıların çoğunlukla imalat 
sektörü girişimcileri olduğu gözlenmiştir. 
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Bu toplantılar çerçevesinde ortaya çıkan ve aşağıda belirteceğimiz problemlerin 
çözülmesi halinde Bölge'de yatırım ortamının daha uygun hale geleceğini 
düşünmekteyiz. 

A.Elektrik iletim hatlarının yetersizliği 
Büyük kısmı baraj ve hidroelektrik santrallerden oluşan ve toplam 

maliyeti 32 Milyar Dolar tahmin edilen GAP'a bugüne kadar 14.8 Milyar Dolar 
eşdeğerinde harcama yapılmış bulunmaktadır. Kamulaştırma bedelleri ise aynca 
ödenmektedir. Ancak, özellikle Bölge'nin doğusundaki enerji iletim hatlarının 
yetersizliği nedeniyle, sağlanan büyük elektrik enerjisi üretiminden 
yararlanılamamaktadır. Sözkonusu hatların standartlara uygun hale getirilmesi 
için sadece 50 Trilyon TL. civarında bir yatırıma ihtiyaç bulunduğu düşünülürse, 
problemin büyüklüğüne karşın çözümünün ne kadar kolay olacağı 
anlaşılmaktadır. İletim hatları tamamen yerli tasarım, malzeme ve işçilikle 
yapılabilmektedir. İnşaat süresince Bölge'deki istihdam sorunu, geçici de olsa, 
bir ölçüde çözülmüş olacaktır. Elektrik enerjisiz sanayi düşünülemiyeceğinden 
bu küçük sorunun öneminin çok büyük olduğu açıktır. TEDAŞ'ın 
özelleştirilmesi halinde, yaygın kaçak elektrik kullanımı da önlenerek sorunun 
kısa sürede çözülmesi beklenmektedir. 

B. Arazi tahsisinde engeller 
4325 Sayılı OHAL Bölgesi'nde ve Kalkınmada öncelikli Yörelerde 

İstihdam Yaratılması ve Yatırımların Teşvik Edilmesi yasasında "yeni 
yatırımlara devlet bedelsiz arazi tahsis eder" hükmü 3083 sayılı Tarım Reformu 
Kanunu ile çeliştiğinden bu kapsama giren yerlerde uygulanamamaktadır. 
Sözkonusu yasada tüm il alanı "tarım arazisi" kapsamına alınmış ve 7. Madde 
hükmü ile uygulayıcı kuruluş olan Tanm Reformu Genel Müdürlüğü'nün 
tasarrufuna bırakılmıştır. Anılan maddedeki, dağlık ve kayalık araziler de dahil 
olmak üzere tüm alanı kapsayan "tarım arazisi" deyiminin "l.,2.,3.ve 4. derece 
tarıma elverişli arazileri kapsayan "tarım topraklan" olarak değiştirilmesi sorunu 
büyük ölçüde çözecektir. Sözkonusu tanımlar 3083 sayılı yasanın 2. Maddesi (b) 
ve (g) fıkralarında yer almıştır. 

Aynı yasada uygulayıcı kuruluşa geçen arazilerin tasarrufu ve tahsisini 
düzenleyen 7. Madde'nin, diğer kamu kuruluşlarına ve Hazine'ye arazi 
devirlerini kolaylaştırıcı şekilde düzenlenmesinde fayda görülmektedir. 

C. SSK primleri 
4325 Sayılı yasaya göre SSK işveren hissesi yeni yatırımlarda Hazine 

Müsteşarlığı'nca karşılanmaktadır. Sigortasız çalışmanın çok yaygın olduğu 
Bölge'de, bir süre için, SSK işveren hissesinin alınmaması kamu için önemli bir 
gelir kaybı olmayacak, buna karşın çalışma ortamını, kayda alınan işçi sayısını 
ve yatırımları olumlu yönde etkileyeceği gibi haksız rekabeti de ortadan 
kaldıracaktır. 

D. Irak ambargosu 
Irak Ambargosu'nun Bölge ekonomisine etkisi kaybedilen ihracatın çok 

ötesindedir; ihracat kaybının yanısıra transit ticaretten sağlanan gelir ve istihdam 
büyük ölçüde yitirilmiştir. Ürdün'e sağlanan imtiyazlar veya bu ülkenin 
uygulamaları tarafımızdan adapte edilebilir. Bilindiği gibi BM Şartının 50. 
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Maddesi'ne göre Ürdün'e sağlanan "ticarette esneklik ve kolaylıklar" Türkiye'ye 
sağlanmamaktadır. 

E. Finansman yetersizliği 
Finansman kaynaklarının yetersizliği bilinmektedir. Birçok ülkede özel 

sektör yatırımlarının finansmanında "Risk Sermayesi" fonlarının büyük yarar 
sağladığı görülmüştür. Girişimci sermayeleri ile oluşturulan bu tür fonların 
ülkemizde de uygulanabilir hale gelmesi için bazı yasal düzenlemelerin yanısıra 
başlangıç için "çekirdek" oluşturulması süreci hızlandırabilir. 

SORU 9: 
CEVAP: 

Dünya'da son yıllarda kalkınma konularının gündemine sürdürülebilirlik, yaşam 
kalitesinin iyileştirilmesi ve katılımcılık ilkeleri girmiştir. Bu yeni ilkeler 
çerçevesinde GAP İdaresinin yapmış olduğu uygulamalardan edindiği 
deneyimler GAP'ta insani kalkınmayı ön plana çıkarmıştır. Bunun bir diğer 
anlamı, Proje'den etkilenen halkın Proje'nin her aşamasına etkin katılımının yer 
sağlanmasıdır. Bu bağlamda 1989 yılında hazırlanan GAP Master Planı'nın, 
değişen bölge, ulusal ve uluslararası şartlar ile yenilikçi planlama değerleri 
ışığında yemlenmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. 

Yasal olarak GAP Bölgesi'nin planlama, uygulama ve koordinasyonundan 
sorumlu olan GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Bakanlar Kurulu 
tarafından Projenin 2010 yılında tamamlanması ile ilgili planları hazırlamakla 
görevlendirilmiştir. 

Yeni Plan "katılımcı planlama" temel kabulü çerçevesinde hazırlanmıştır. GAP 
îdaresi'nin on yıl boyunca Güneydoğu Anadolu Bölgesinde uygulamış olduğu 
projelerden edindiği deneyimlerden ortaya çıkan katılımcı planlama 
metotlan,yeni plan hazırlama sürecinde dikkate ele alınmış ve irdelenmiştir. 

Bu çalışmanın bir amacıda, GAP Bölgesi'ndeki esnaf ve sanatkarların, meslek 
grubu itibariyle, pratikteki uygulamalardan ve yapısal nedenlerden kaynaklanan 
sorunlarını, çok boyutlu ve bütüncül bir yaklaşımla, ortaya koymak, esnaf-
sanatkar kesiminde bölgesel kalkınma ve dayanışma bilincinin oluşmasına 
katkıda bulunmak, sorunlara çözüm öneri ve perspektiflerinin ve bunlara ilişkin 
kısa, orta ve uzun vadeli beklentilerin ortaya çıkmasını ve bunların tanınması ve 
tanıtılmasını sağlamaktır. 
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Bu çerçevede Ekim 2000-Ocak 2001 tarihleri arasında GAP Bölgesi'ndeki 9 ilde 
etütler yapılmış ve bu çalışmalar 17-19 Kasım 2000 tarihinde Diyarbakır'da 
yapılan Danışma toplantısı ile geniş bir kesime açılmış, tartışılmış ve aşağıda 
belirtilen hususlar tespit edilmiştir. 

Esnaf Ve Sanatkara Ait Sorunlar Ve Çözümlerine İlişkin Talepler 

a) Esnaf ve sanatkarlara uygulanan kredi sistemlerinin yeniden 
yapılandırılması: faiz oranlarının düşürülmesi, ipotek şartının kaldırılması, 
kredilerin daha uzun vadeye yayılması, Bölge'deki fınans ve servet 
birikiminin gözetilmesi. 

b) Bölge'ye henüz girmekte olan hipermarketlerin küçük esnaf ve sanatkar 
üzerindeki etkisinin yıkıcı olmayacak düzeyde tutulması için Bölge'de 
esnaf örgütleri tarafından geliştirilebilecek çok ortaklı şirketleşmeye 
destek verilmesi. 

c) Bölge'nin ekonomik koşulları göz önünde bulundurularak vergi 
nmn\arır\f\a a\rar\ama\ar v a n ı l m a c ı oranlarında ayarlamalar yapılması 

d) Bölge esnaf ve sanatkar birliklerinin dayanışmasının yüksek ve kayıtsız 
esnaf yanında kayıtlı esnaf sayısının oldukça dikkat çekici olduğu 
gözlenmiştir. Esnaflık yaşamına ilişkin sosyal, eğitsel, kültürel ve 
ekonomik etkinliklerin düzenlenmesi (fuar, festival vb.). Esnaf vakfının 
bu tür etkinlikler gösterebilecek düzeyde TESK ve GAP-BKİ tarafından 
desteklenmesi. 

e) GAP Bölgesi'ndeki Esn.San. Od. Birliklerinin ortak çalışmalarının bir 
platform biçiminde örgütlemesinin desteklenmesi. 

f) Esnaf ve sanatkarların mesleklerini icrasında niteliği artırıcı mesleki 
eğitim kurumlarının Bölge düzeyinde yaygınlaştırılması. 

g) İhalelerde Bölge üretimine öncelik verilmesi. Buna yönelik olarak ihale 
sisteminde düzenlemelere gidilmesinin desteklenmesi. 

h) Bölge'nin kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel imalatının canlandırılması 
ve yeni imalat sektörlerinin KOBİ kredileriyle desteklenmesi 
(Diyarbakır'da ipek, bakırcılık, gümüş işlemeciliği; Siirt'te battaniye.) 

i) Esnaf ve sanatkarın gelişmesine hizmet edecek her türlü teşvik kredisinin 
ESOB'lar tarafından denetlenmesi. 
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j) Dicle Üniversitesi Araştırma Hastanesi ile Bağ-Kur arasında Bağ-Kur 
üyesi esnaf ve sanatkara sağlık hizmetlerinin verilmesini sağlayacak bir 
protokolün acilen düzenlenmesi ve 4.10.2000 tarihli KHK'nın yürürlükten 
kaldırılması (geçmişe ilişkin ödenmemiş primlerin bugünkü -aktüel-
raiçten ödenmesi hususu.) 

k) Mikro ölçekli işyerlerinde kalfalık eğitimi süresince SSK primlerini 
işveren payının da (% 50) devlet tarafından verilmesi 

I)Habur sınır kapısında cereyan eden ekonomik gelişmelerin Bölge esnaf ve 
sanatkarının çıkarlarının korunması yönünde kontrol altına alınması. 

SORU 10: 

CEVAP: 

TARIM ALANINDAKİ GELİŞMELER 

BİTKİSEL ÜRETİM 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde çeşitli kurum ve kuruluşlar ile özel sektör ve 
girişimci çiftçiler tarafından dünyadaki birçok yeni tarımsal teknolojiler deneme 
ve pazara yönelik olarak uygulanmaktadır. Etkin su tasarrufu sağlayan damla 
sulamadan organik renkli pamuk üretimine kadar pek çok yeni teknolojiler 
Bölgeye girmiştir. 

Başkanlığımız tarafından 1995 yılından itibaren;GAP kapsamında sulu tarım 
yapan çiftçilere yeni sulama metot ve teknolojilerinin tanıtılması amacıyla, 
firmalardan hibe olarak elde edilen sulama ekipmanları, seçilen örnek çiftçilere 
bir veya iki yıllığına sözleşme karşılığı verilmektedir. Ayrıca kurulan tesislerin 
işletilmesinde çiftçiye gereken yardım sağlanmaktadır. Bu sayede ömek teşkil 
edecek işletmelerin kurulması ve su tasarrufu sağlayan sulama metod ve 
teknolojilerinin yaygın olarak Bölge'de kullanılması hedeflenmektedir. 

Başkanlığımız tarafından yürütülen GAP Sulamalarının İşletme Bakım ve 
Yönetim Projesi kapsamında çiftçi arazilerine çiftçilerinde katkısıyla damla 
sulama ve kank başı delikli boru demonstrasyon alanları kurulmuştur. Amaç 
sulamaya açılan alanlarda sulama suyunun etkinliğinin arttırılması, aşırı 
sulamanın ve toprak kirliliğinin önlenmesidir. 

Sadece ekim makinesi kullanılarak tarladan anıza kaldırmadan sürekli ekim 
yapılabilmesini sağlayan teknoloji çiftçilerin kullanımına sunulmuş ve 
Gaziantep, Şanlıurfa Mardin ve Diyarbakır da demonstrasyonlar kurulmuştur. 

- 4 9 6 -



T.B.M.M. B: 129 11.9.2001 0 : 1 

Ayrıca Başkanlığımız tarafından uluslararası araştırma kuruluşlan, Üniversiteler 
ve Sivil Toplum Örgütleri ile birlikte dünyadaki GAP Bölgesi'ne uygun yeni ve 
etkin tarımsal teknolojilerin uygulanması amacıyla bir dizi araştırma projeleri 
yürütülmektedir. 

Bu kapsamda; 

*Sulu alanlarda yetiştirilebilecek ürün çeşitlerinin ve türlerinin tespiti, 
•Ürünlerin yetiştirilme teknikleri 
*Ortak Makina kullanım ünitelerinin oluşturulması, 
*Kendine döllenen bitkiler için Bölge'ye uygun sürdürülebilir tohumluk 
sisteminin belirlenmesi ve uygulanması amacıyla çalışmalar devam etmektedir. 

HAYVANSAL ÜRETİM 

GAP Bölgesindeki hayvancılık büyük ölçüde meraya dayalı küçükbaş 
hayvancılığa dayanmaktadır. Meralarımızın önemli bir bölümünün aşırı otlatma 
nedeniyle verim kabiliyetleri düşük olduğu için İdaremizce mera ıslahına büyük 
bir önem verilmekte ulusal ve uluslararası kuruluşlarla müşterek projeler 
yapılarak meraların optimal verime ulaşabilmesi için çaba gösterilmektedir. 
Bölgede kış aylannda önemli ölçüde yem açığı oluşmakta bu da hayvancılığı 
olumsuz yönde etkilemektedir. Bu sorunun çözümü için Dünya Bankasının 
Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesi Kurak Alanlarda Tarımsal Araştırma 
Merkezi (İCARDA) ile müştereken uygulamaya konan bir proje kapsamında 
Bölgedeki tarımsal yan ürünlerin değerlendirilmesi ile hazırlanan Yem Blokları 
ile Bölgedeki yem açığı sorununa çözüm getirilmesi ve mera ıslahı çalışmaları 
sürdürülmektedir. 

Bölge de hayvancılığın nafaka işletmeciliğinden ticari işletmeciliğe 
dönüştürülebilmesi için sözleşmeli çiftçilik modeli ortaya konmuş Şırnak ve 
Mardin İllerinden başlanarak İdaremiz ve ilgili illerin Valilikleri ile ortaklaşa 
GAP Halkaları Modeli Hayvancılık Projesi uygulamaya konmuştur. Sulama dışı 
alanlarda topraksız ve az topraklı çiftçilere damızlık koyun verilerek gelirlerinin 
arttırılmasını hedef alan proje ile kültür ırkı koyunculuğun bölgede 
yaygınlaştınlması hedeflenmektedir. Proje kapsamında bakım-besleme sağlık 
konulannda tüm yenilikler uygulamaya konulmaktadır. 

GAP bölgesinde şehir içi hayvancılığı önemli bir geçim kaynağı olmasına 
rağmen tekniğine uygun yapılamayan bu faaliyet gerek halk sağlığı ve gerekse 
çevre kirliliği yönünden büyük bir sorun teşkil etmektedir. Bu hususu dikkate 
alan İdaremiz Organize Hayvancılık Alanları Modelinin bölgede uygulanması 
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için gerekli, çalışmaları tamamlamış ve ilk olarak Siirt ilinde şehir içindeki 
hayvanlann şehir dışında her türlü modern alt yapı imkanlarına cevap verecek 
bir organize alanın kurulması için çalışmalara başlamıştır. Bu model 
önümüzdeki yıllarda diğer illere kademeli olarak uygulanacaktır. 

Bölgede mevcut ve GAP ile geliştirilecek su potansiyeli balıkçılık için olumlu 
bir alt yapı olarak görülmektedir. Bu mevcut potansiyelden azami yararlanmak 
ve Bölge halkına ek gelir sağlayabilmek için İdaremiz tarafından GAP 
Bölgesinde su ürünleri üretim ve tüketiminin artırılması etüd projesine 
başlanmıştır. 

Bölgede önemli miktarda aile olumsuz koşullar nedeni ile Bölge dışına göç 
etmiş son yıllarda sağlanan güven ve huzur ortamıyla geriye göç başlamıştır. 
Söz konusu ailelere gelir temin etmek ve tekrar ekonomik faaliyetlere 
katılımlarını sağlamak amacıyla Bölge genelinde Köye Dönüş ve 
Rehabilitasyon Projesi kapsamında sözleşmeli hayvancılık faaliyetlerine 
başlanmıştır. 

Ayrıca Bölgede özel sektör yavaş yavaş hayvancılık faaliyetlerine girmektedir. 
Bu konuda Koç Holding ve ATA Grubu ortaklığı ile Harran Ovasında entegre 
süt ve besi tesisi kurulmuştur. Tesiste 1200 baş süt sığırı ve 6000 baş besi 
hayvanı olması hedeflenmektedir. Sistem ABD, Hollanda ve Avustralya 
teknolojilerinden oluşmakta olup İsrail ile teknik işbirliği yapılmaktadır. İleride 
yöredeki çiftçiler ile sözleşmeli üretim yapılması planlanmaktadır. Besi için 
hayvanlar İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinden 
temin edilecektir. 

Bölgede yapılan hayvancılık faaliyetlerinden biri de arıcılıktır. Bu çerçevede 
GAP İdaresi'nce 1997 yılından itibaren Tarım İl Müdürlükleri ile işbirliği içinde 
topraksız tarım, bacasız sanayi olarak nitelendirdiğimiz "Arıcılık " faaliyetine 
başlanmıştır. Dünya sıralamasında ilk beşin içerisine girmeyi başaran bu sektör 
gelişmeye açık olup ülkemizin gerçek potansiyelinin %25'i civarındadır. 

Bu güne kadar Bölge florasının uygun olduğu yerlerde çiftçilere ek gelir 
sağlamak amacıyla Mardin, Şırnak, Adıyaman ve Batman illerinde arıcılığa 
başlanmıştır. 

Ayrıca Mardin ve Adıyaman illerinde kümes hayvancılığını geliştirmek 
amacıyla da çalışmalar yapılmaktadır. 
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SORU 11: 
CEVAP: Binlerce yıllık uygarlık tarihi içinde oluşan "kültürel mirasın 
korunması, değerlendirilmesi ve turizm açısından öneminin vurgulanması, GAP 
kapsamında önemle üzerinde durulan bir olgudur. GAP'ın amaçlarında biri olan 
sürdürülebilir kalkınma kapsamında, kültürel mirası gelecek nesillere aktarmayı 
sağlayacak "kültürel süreklilik" de yer almaktadır. 

Tarih öncesi çağlardan beri bir çok uygarlığa ev sahipliği yapmış, Verimli Hilal 
veya Yukarı Mezopotamya olarak adlandırılan ve insanlık tarihinde medeniyetin 
beşiği olarak bilinen Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, GAP İdaresi, kültür 
varlıklannın korunması, gelecek nesillere aktanlması ve turizmin 
canlandırılması amacıyla; "belgeleme", "restorasyon projeleri", "çevre 
düzenleme projeleri", "kentsel tasarım ve restorasyon projesi", "baraj gölü 
altında kalacak alanlarda araştırma, kazı ve kurtarma çalışmaları" 
gerçekleştirmektedir. 

Kültür Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, ilgili 
üniversiteler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte yürütülen 
çalışmalarda GAP İdaresi, kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamakta, 
hazırlanan projelerin uygulanmasında ilgili Bakanlık, kamu kurum ve 
kuruluşları ile üniversitelerin uzman ekiplerinden yararlanmakta, ödenek 
yetersizliği nedeniyle faaliyete geçirilemeyen projeler için Devlet Yatırım 
Programı'nda yer aldığı ve bütçe imkanları elverdiği ölçüde katkıda bulunarak 
işlerin sağlıklı bir biçimde uygulanmasını ve denetlenmesini 
gerçekleştirmektedir. 

Ayrıca GAP İdaresi "İş Tanımlannı" hazırladığı tüm projeler için sadece Devlet 
yatınm kaynaklarına bağlı kalmayıp, uluslar arası kurum, kuruluşlar ve Sivil 
Toplum Örgütlerinden kültür varlıklarına yönelik çalışmalar için gerekli olan 
finansmanın büyük bir kısmını hibe olarak sağlamak üzere girişimlerde 
bulunmaktadır. 

GAP İdaresi'nin, yukarıda söz edilen amaç ve hedefler doğrultusunda "GAP 
Bölgesi kültür varlıklannın korunması, kültürel sürekliliğin sağlanarak gelecek 
nesillere aktanlması ve turizmin canlandırılmasına yönelik gerçekleştirdiği ve 
planladığı projeler aşağıda yer almaktadır: 

TAMAMLANAN PROJELER 

A) Zcugma Antik Kenti Acil Kazı ve Kurtarma Çalışmaları 
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B) Birecik Halfeti, Suruç İlçelerinin Taşınmaz Kültür Varlıklarının 
Belgelenmesi 

C)GAP Bölgesi'nde Kültür Varlıklarının Korunması, Yaşatılması ve 
Tanıtılması Sempozyumu 

DEVAM EDEN PROJELER 

A) Hasankeyf Tarihi ve Arkeolojik Sit Alanı Araştırma, Kazı ve 
Kurtarma Çalışması 

B) Mardin'de Katılımcı Kentsel Rehabilitasyon Projesi 

C) Güneydoğu Anadolu Bölgesi Arkeolojik Yerleşmelerin Taranması 
Projesi 

D) Acırlı (Mardin-Midyat) Sit Alanı Çevre Düzenleme Projesi 

E) Şırnak-Cizre Abdaliye Medresesi ve Mem-u Zin Türbesi 
Restorasyonu 

PLANLANAN PROJELER 

A)Mardin Kentsel Tasarım ve Restorasyon Projesi 

B) Mardin Kasımiye Medresesi Restorasyonu 

C) Antik Kentten Yeniden Yerleşime Dara-Anastasiopolis ve Oğuz 
Köyü 

D) Siirt İli Cas Evlerinin Belgelenmesi Projesi 

E) Kilis İli Ravanda Kalesi Sağlıklaştırma ve Çevre Düzenleme 
Projesi 

F) Şanlıurfa Şuayb ve Soğmatar Ören Yerlerinin Restorasyon ve 
Çevre Düzenleme Projeleri 

G)GAP Hicri'nin Halk Kültürünün Araştırılması ve Yayınlanması 
Projesi 

H)GAP Bölgesi Tarihsel Ev Tiplerinin Korunması ve Yaşatılması 
Projesi 

I)GAP İlleri Kültür Varlıklarını Belgeleme Çalışmaları 
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9.5.. Mz-y-.i Milletvekili Mjsfcfa Enöz'ün, Akhisar Sigara Fabrikasına ilişkin sorusu,ve Devlet 
Bakanı Yılmaz Kanık:>y.v.ılu'nun cevabı (W S?1)) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Yılmaz KARAKOYUNLU 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. /? 

Mustafa ENÖZ / 
MHP Manisa Milletvekili 

Yöremizin kalkınmasına, üreticilerimizin ürünlerinin değerlendirilmesine 
son derece olumlu katkısının olacağı düşüncesi ile 1976 yılında yatırım 
programına girerek, inşaatına 1977 yılında başlanan ve günümüze kadar bir türlü 
faaliyete geçirilmeyen 1500 dönüm alan üzerine kurulup, 75 dönüm kapalı alana 
sahip ve inşaatmın %98'i tamamlanmış Akhisar Sigara Fabrikası konusunda 
yapılması düşünülen özelleştirme çalışmaları hakkında; 

1-Kapalı alan inşaatı tamamlanıp sadece üretim makineleri eksik olan fabrikanın 
özelleştirme çalışmalarında hangi kriterleri göz önüne almayı düşünüyorsunuz? 

2-Bu zamana kadar trilyonlarca TL'nin harcandığı bir yatırım olan ve her geçen 
gün bakım onarım masrafı artan, Akhisar Sigara Fabrikası binalarını hangi 
amaçla kullanmayı veya nereye devretmeyi düşünüyorsunuz? 

3-Tekel'in 2001 yılı yatırım programında, Akhisar Sigara Fabrikasının faaliyete 
geçirilmesi, Kütahya'da reconstitüe tütün fabrikası yaptırılmasının planlandığı 
açıklanmaktadır. Yaklaşık 25 yıldır faaliyete geçmeyi bekleyen Akhisar Sigara 
Fabrikası için bu kapsamda herhangi bir şey yapılmış mıdır? Tütün üretilmeyen 
Kütahya yerine tütün deposu olarak anılan ve inşaatı tamamlanmış olan Akhisar 
Sigara Fabrikası tesislerinde reconstitüe tütün üretmeyi düşünmez^raişjniz? 
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T.C. 
D E V L E T B A K A N L I Ğ I 

SAYI :B.02.0.006/O/->£534 ^ / ? /2001 

KONU :7/4520 esas no'lu 
soru önergesine cevap 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :21.06.2001 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4520-10941/25551 sayılı yazınız. 

ilgi yazınızda belirtilen Manisa Milletvekili Mustafa ENÛZ'ün vermiş olduğu 
7/4520-10941 esas no'lu soru önergesinin cevapları aşağıda belirtilmiştir. 

Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğü 05.02.2001 tarih 
ve 2001/06 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı ile mülkiyetin devri dışındaki 
yöntemlerle özelleştirilmek üzere, özelleştirme kapsam ve programına alınmıştır. 
20.06.2001 tarihinde TBMM'ce kabul edilen "Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol 
İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün Yeniden Yapılandırılması ile Tütün ve Tütün 
Mamullerinin Üretimine İç ve Dış Alım ve Satımına, 4046 Sayılı Kanunda ve 233 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname'de Değişiklik Yapılmasına Dair" Kanunun, yürürlüğe 
girmesini takiben, anılan kuruluşun mülkiyetin devri dahil her türlü yöntemle 
özelleştirilmesi çalışmalarına başlanacaktır. 

Bu kuruluşun özelleştirilmesinde uyulacak kriterlerin ve önceliklerin belirlenmesini 
takiben bina olarak inşaatı tamamlanmış olan Akhisar'daki fabrikanın, sigara fabrikası 
olarak işletmeye alınması yönünde binanın mevcut haliyle satılması, kurulacak bir ortaklık 
marifetiyle veya Tekel tarafından tamamlanması gibi bütün alternatiflerin 
değerlendirileceği tabiidir. 

Akhisar Sigara Fabrikasının ana fabrika binası dışındaki bölümleri tütün deposu 
olarak kullanılmaktadır. Bu binaların, bir sigara fabrikasına dönüştürülmesi esas olmakla 
birlikte, alınacak teklifler doğrultusunda ülke yararına olacak bir nihai karara varılacaktır. 

Kuruluş 2001 Yılı Yatırım Programında, devam eden projeler arasında yer alan 
Akhisar Sigara Fabrikası projesi kapsamında yeterli ödenek temini mümkün 
olmadığından söz konusu projeye ilişkin olarak makine-teçhizat alımı ihalesi 
yapılamamıştır. 

Kuruluş 2001 Yılı Yatırım Programında yer alan Reconstitüe Tütün Tesisi projesi 
ise tütün döküntüleri, damarları, kırıkları gibi yaprak tütün artıklarının özel bir prosesle 
tabaka haline getirilmesi ve bu tabakanın yeniden kıyılarak sigaraların tar ve nikotin 
oranlarını düşürmeye yönelik olarak sigara harmanlarında kullanılmasını sağlayacak bir 
proje olup, prosese ve uygulamaya ilişkin bilgi birikiminin bulunduğu 2-3 yabancı firma 
bulunmaktadır. Söz konusu projeye ilişkin bugüne kadar yapılan çalışmalar bu firmalarla 
bir ortaklık tesis edilmesine yönelik olarak yürütülmüştür Reconstitüe tütün prosesinin 
yoğun miktarıda su ihtiyacı nedeniyle bu firmalarca söz konusu tesisin Akhisar'da 
kurulması uygun görülmemiştir. 

Ayrıca, yukarıda proses hakkında veriler kısa açıklamalardan da anlaşılacağı 
üzere, Reconstitüe Tütün Tesisinin gerektirdiği proses, sigara fabrikalarından tümüyle 
farklı olup, üretilen alt yapı ve inşa edilen binaların bu maksatla kullanılmasının mümkün 
olmadığı düşünülmektedir. Halen Tekel Genel Müdürlüğünün yurt çapında toplanan 
yaprak tütün artıkları, Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa'da bulunan Reconstitüe tütün 
fabrikalarında işlenmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim 

Df. Yılmaz KARAKOYUNLU 
/ Devlet Bakanı I 
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%.- Zoti> j'ri?k Milletvekili Tahfin Bora;.- Baycık'ın, profesyonel ve ağır vasıta ehliyetli sürücülere 
ilişkin sorusu ve Çılışm:: w Sosyal Güvenlik Fiakan» Yaşar Okuyan'ın cevabı (7/4521) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdald yazılı sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Yaşar OKUYAN tarafından yazılı olarak cevaplandırılmadım/ arz 
ederim.18.06.2001 fil 

Saygılarımla.., j] ı/İL^' 

T.Eo/ay BAYCIK 
Zonguldalü Milletvekili 

İLGİ: Genel Kurul da 30.01.2001 
Tarihinde yaptığım gündem dışı 
Konuşmada dile getirdiğim sorunlar 

1- Kamyon şoförlerinin sigortalanması amacıyla, İçişleri 
Bakanlığı ile işbirliği yaparak sosyal Güvenceden yoksun 
olarak çalıştırılan şoförlerin,sigorta belgelerinin ehliyet ve 
ruhsat kontrollerinde istenmesi hakkında ne gibi işlemler 
yapılmıştır. 

2- Profosyonel ve Ağır vasıta ehliyetli taşıt kullanan 
sürücülerin, çalışma süreleri bakımından tabi oldukları ve 
1475 sayılı iş kanununun 61. Maddesine bağlı olarak 
çıkartılan "Çalışma süreleri tüzüğü"ne uygun olarak 
işverenlerin bir tablo ve cetvel düzenleyerek bunları 
büroları ve taşıtlarında bulundurmaları hususunda yine 
İçişleri Bakanlığı ile işbirliği yaparak kontrollerde 
incelenmesi hususunda ne gibi işlemler yapılmıştır. 

Bilgi verilmesini arz ederim. 
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T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.13.APK.0.11.00.00/ 
KONU : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 21.06.2001 tarih ve 25572 sayılı yazınız. 

İlgi yazınızda yeralan Zonguldak Milletvekili Tahsin Boray BAYCIK'ın 7/4521-
10953 Esas No'lu yazılı önerge, Çalışma Genel Müdürlüğü ve iş Teftiş Kurulu 
Başkanlığı tarafından incelenmiştir. 

1475 sayılı İş Kanunu'nun 1. maddesinde, bir hizmet akdine dayanarak 
herhangi bir işte Ücret karşılığı çalışan kişi işçi, işçi çalıştıran tüzel ve gerçek kişi 
işveren ve işin yapıldığı yer de işyeri olarak tanımlanmıştır. 

Anılan Kanunun 2. maddesinde ise, bu kanunun, 5. maddedeki istisnalar 
dışında kalan bütün işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine ve 
işçilerine faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanacağı öngörülmüştür. 

Söz konusu Kanunun 61. maddesi ile İş Süreleri Tüzüğüne göre, genel 
bakımdan iş süresi, haftada en çok 45 saattir. Bu süre haftada 6 iş günü çalışılan 
işlerde günde 7,5 saati geçmemek üzere ve cumartesi günleri kısmen veya tamemen 
tatil eden işlerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit bölünerek uygulanmaktadır. 

Yıllık ücretli izin süreleri 49. maddede, ara dinlenmeleri ise 64. maddede 
düzenlenmiştir. 

Diğer yandan, karayollarında, demiryollarında ve deniz, göl ve akarsularda 
hareket halindeki taşıtlarda yapılan ve Deniz İş Kanununa tabi olmayan taşıma 
işlerinde olduğu gibi iş süresinin bir haftanın iş günlerine bölünmesi suretiyle 
yürütülmesine nitelikleri bakımından olanak bulunmayan işlerde çalışma dönemine ve 
iş sürelerine uygulanacak usuller "Haftalık iş Günlerine Bölünemeyen Çalışma 
Süreleri Tüzüğü"nde düzenlenmiştir. 

Bu Tüzüğe göre; 

- Kapsama giren işlerin yürütüleceği çalışma dönemi, işin niteliğine göre, bir ayı 
geçmemek üzere, işveren tarafından saptanır. 

-Çalışma döneminin bir aydan fazla olarak saptanması Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı'nın iznine bağlıdır. 

- Bir çalışma dönemindeki çalışma süresi, bu dönem içindeki hafta sayısının, 
haftalık kanuni iş süreleriyle çarpımı sonunda bulunan miktarı aşamaz. 
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- Çalışma döneminin haftalara tam olarak bölünemediği hallerde, çalışma 
süresi, iş günü üzerinde ve her iş günü 7,5 saatlik iş süresi kabul olunmak suretiyle 
hesaplanır. 

- Kapsama giren işlerde, bir çalışma dönemi içindeki haftalık iş süresi, 45 
saatten az ya da çok olarak saptanabilir. Ancak, o çalışma dönemindeki çalışma 
süresinin bir iş haftasına düşen ortalaması 45 saati geçemez. 

- Kapsama giren işlerde, günlük iş süresi 12 saati, gece çalışma süresi 7,5 
saati profesyonel ve ağır vasıta ehliyetiyle taşıt kullananların günlük çalışma süresi 9 
saati geçemez. 

- İşçilere, 1475 sayılı Kanunun 64. maddesindeki esaslara uygun olarak ara 
dinlenmesi verilir. 

- Hareket halindeki taşıtlarda çalışan işçilerin ara dinlenmeleri genel olarak 
duraklama yerlerinde verilir. Ancak, kalkış-varış yerleri arasında duraklama yeri 
bulunmayan veya duraklama yerleri bulunmakla birlikte, işin niteliği dolayısıyla bu 
yerlerde ara dinlenmesi verilemeyen durumlarda ara dinlenmesi taşıt içinde verilir. 

- İşçiler, 24 saatlik süre içinde aralıksız en az 8 saat dinlendirilmeden 
çalıştırılamaz. 

- Kapsama giren işlerde çalışan işçilere, haftanın bir gününde 24 saatten az 
olmamak üzere hafta tatili verilmesi zorunludur. 

- Hareket halindeki taşıtlarda çalışan işçilerin günlük çalışmalarının oturdukları 
yer dışında sona ermesi halinde, İşverenler, işçilerin yatacakları veya oturdukları yere 
kadar gitmelerini sağlamakla yükümlüdürler. 

- İşverenler düzenleyecekleri tablo ve cetvellerde; 

a) İşvereni, işveren vekilini ve bu çalışma döneminde hareket halindeki 
taşıtlarda işin yürütüm ve düzeninden sorumlu olanı, 

b) Çalışma dönemini, 
c) İşin günlük başlayış ve bitiş saatlerini, 
d) Ara dinlenmesini ve günlük dinlenme zamanlarını, 
e) Hafta tatili günlerini, 

göstermek ve bunları idare büroları ile taşıtlarda bulundurmakla yükümlüdürler. 

Tüm iş mevzuatı hükümlerinin uygulanmasında olduğu gibi, yukarıda belirtilen 
tüzük hükümlerine uyulup uyulmadığı hususları da, Bakanlığımız İş Müfettişlerince 
işyerlerinde yapılan genel, kontrol ve şikayet teftişlerinde incelenmekte, düzenlenen 
raporların sonuçlarına göre de ilgili Bölge Müdürlüklerimizce gerekli idari ve cezai 
işlemler yürütülmektedir. 

1- Kamyon şoförleri, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun "Sigortalı 
Sayılmayanlar" başlığını taşıyan 3. maddesinin I. fıkrasının (K) bendinde belirtilen 
"herhangi bir işverene hizmet akdiyle bağlı olmaksızın kendi nam ve hesabına 
çalışanlar" kapsamına girmiyorlar ise, yanı Kanunun 2. maddesine göre sigortaya 
tescilleri zorunludur. 
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506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun değişik 130. maddesi ve bu maddeye 
dayanılarak çıkarılan "Genel Bütçeye Dahil Daireler ve Katma Bütçeli İdarelerin 
Denetim Elemanlarınca Yapılacak Tespitler Hakkında Yönetmelimin 5. maddesi, 
hizmet akdine dayanılarak çalıştırılanların ilgili mevzuat gereği sigortalı olup 
olmadığını tespit yetkisini denetim elamanlarına vermiş olup; trafik görevlilerinin 
ehliyet ve ruhsat kontrollerinde ayrıca sigorta belgeleri istemeleri veya bu konuda 
inceleme ve tespit yapmaları, yürürlükteki düzenlemelere uygun değildir. 

2- Profesyonel ve ağır vasıta ehliyetli sürücülerin "Haftalık iş Günlerine 
Bölünemeyen Çalışma Süreleri Tüzüğü" hükümlerine uygun bir biçimde çalışıp 
çalışmadıklarının denetimi Bakanlığımız iş Müfettişlerinin görev ve yetkileri içinde 
bulunmaktadır. 

Bu Tüzüğün 15. maddesi uyarınca düzenlenmesi gereken "Çalışma Tablo ve 
Çizelgelerimin mevcut bulunup bulunmadığı da yapılan denetimlerde 
incelenmektedir. 

Söz konusu Tüzük hükümleri ile Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin "Araç 
Kullanma Karayolları Trafik Yönetmeliği"nin "Araç Kullanma Sürelerine Uyma 
Mecburiyeti ve Denetleme Esasları" başlığını taşıyan 98. maddesi çalışma sürelerini 
farklı esaslara bağlamıştır. 

Bakanlığımız İş Müfettişlerinin denetim usul ve yöntemleri ile trafik 
görevlilerinin çalışma usul ve yöntemleri farklı olduğundan, birlikte denetim ve kontrol 
mümkün görülmemekle birlikte Emniyet Genel Müdürlüğü yetkilileri, Bakanlığımız İş 
Teftiş Kurulu Başkanlığı, Çalışma Genel Müdürlüğü, Sosyal Sigortalar Kurumu 
Başkanlığı yetkililerinden oluşturulan bir komisyon "Haftalık İş Günlerine 
Bölünemeyen Çalışma Süreleri Tüzüğü"nün uygulanması ve böylece fazla 
çalışmadan kaynaklanan trafik kazalarının ve iş kazalarının en aza indirilmesini 
amaçlayan bir çalışma yapmaktadırlar. Komisyon çalışması tamamlandığında, söz 
konusu tüzüğün etkin bir şekilde uygulanması amacıyla İş Kanunu kapsamındaki 
işyerlerinden oluşturulacak pilot bölgelerde İş Müfettişlerince denetimlere 
başlanacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

YaşaiOtoYAN 
BMn 
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VT- "OaT.sinvilt.! Milletvekili No"<V; Şahiıfin. İçişleri Bakanının değiştirilmesi hakkındaki iddialara 
lişkin Başbakanda') ?o::ısu ve îçişleri Bakîn Rüştü Kazım Yücelen'in cevabı (7/4522) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorunun delaletinizle, Başbakan Sayın Bülent ECEVİT tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması hususunda, gereğini saygılarımla arz ederim. 
(14/06/2001) 

Nevîel ŞAHİN / 
Çanakkale MjIIetvekili 

SORU: 

Bursa Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen ve kamuoyunda "SON KREDİ" 
adı ile anılan operasyonlar ve soruşturmaların sağladığı bilgilerin ışığında; 
somşturmaya konu olan hayali ihracat, naylon fatura ve usulsüz kredi gibi 
yolsuzluklar nedeni ile ANAP Lideri Mesut YILMAZ ve biraderine ulaşılmak 
üzere iken, İçişleri Bakanı Sayın Saadettin TANTAN'ın görevden alındığı ve bu 
şekilde operasyonların örtbas edilmek istenildiği iddiaları, doğru mudur? 

T.C 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Emniyet Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.05.1.EGM.0.12.04.01 
Konu: Yazılı Som Önergesi. 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

İLGİ:a)TBMM Başkanlığının 21.06.2001 tarih ve A.OJ.O.GNS.0.10.00.02-/4522-10956/25593 
sayılı yazısı. 

b)BaşbakanlıkK.K.GnI.Md.lüğünün. 24.06.2001gün ve B.02.0.KKG.0.12.106-538-1/3097 
sayılı yazısı. 

Çanakkale Milletvekili Nevfel ŞAHİN tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve sayın 
Başbakanımıza tevcih edilen, Başbakanımızca da kendileri adına koordinatörlüğümde, cevaplandırılması 
istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkartılmıştır. 

"Son Kredi" adı verilerek başlatılan ve ilk aşamada sadece Nergis grubu ile ilgili çalışmalan 
tamamlanarak yapılan operasyonda; Nergis Holding ve buna bağlı diğer grup firmaları hakkında, Maliye 
Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu tarafından düzenlenen vergi inceleme raporları doğrultusunda, belirli 
bir organizasyon içerisinde ASCOR oluşumuna bağlı firmalardan sahte fatura temin etmek suretiyle hayali 
ihracat yaptıkları tespit edilen Bursa ilindeki firmalarla ilgili geniş kapsamlı bir çalışma yapılmış ve 
Nergis holding ile bağlı şirketlerinin sorumluları delilleri ile birlikte yakalanarak Cumhuriyet 
Savcılıklarına intikal ettirilmişlerdir. 

Bununla birlikte ASCOR organizasyonu içerisinde bulunan ve çoğunluğu İstanbul ve diğer illerde 
faaliyet gösteren şirketlerle ilgili çalışmalar, ilgili Cumhuriyet Savcılıkları ve Emniyet Müdürlüklerince 
yürütülmekte olup, iddia edildiği gibi Anavatan Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın 
Mesut YILMAZ ve kardeşine yönelik herhangi bir irtibatın saptanmadığı anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Rüştü Kazım YÜCELEN 
İçişleri Bakanı 
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°8.- Samsun "Milletvekili Vari-ıt Cnarcglıı'nun, Samsun-Alaçam 75 inci Yıl Pansiyonlu İlköğretim 
Okulu yöneticilerine ilişkin sorusu V2 Mül? Pf itim Bakanı Metin Bostancıoğlu'nun cevabı (7/4523) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Vedat ÇINÂR&IĞLU / 

Samsun Milletvekili 
1- Samsun/Alaçam 75 inci Yıl Pansiyonlu ilköğretim Okulu Müdür Başyardımcılıgı 

görevine Yönetici Alama Yönetmeliğinin 28 inci maddesine aykırı atama yapılmış. 
mıdır? N 

2- Aynı okulun duvarlarında bulunan Türk Büyükleri'nin resimleri İl Teftiş Kurulu 
Başkam Alper BERBER'in talimatıyla Okul Müdürü Rasim ŞAHİN ve Müdür 
Başyardımcısı Fesih TAŞTAN tarafından indirilmiş midir? 

T.C. 
MtTJLl EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.08.0.APK.0.03.05.00-03//9I6 ^ / ? - /200! 
KONU : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜVÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İI.Gİ: T.B.M.M Başkanlığının 27.6..200I tarihli ve A.01.0.GNS.0.10 00.02-11111-7/4523-
10964/25607 sayılı yazısı. 

Samsun Milletvekili Sayın Vedat ÇINAROĞLU'nun, "Samsun-Alaçam 75 inci Yıl 
Pansiyonlu İlköğretim Okulu yöneticilerine ilişkin" yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. Milli Eğilim Hakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer 
Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin 28. maddesinin Müdür Başyardımcılıgı ve Müdür 
Yardımcılığına Atamalar Bölümünde "her derece ve türdeki kurumların müdür başyardımcısı 
ve müdür yardımcısı atamaları Valilikçe yapılır" hükmü yer almaktadır. 

liğitim ve Öğretim gibi çok önemli bir hizmetin verildiği kuruma Yönetici atanırken 
kamu hizmetlerinin en verimli, en etkin ve en sağlıklı bir biçimde yürütülmesi işlemlerini en 
iyi biçimde yapacak yöneticinin atanması esas alınarak Fesih TAŞTAN'ın ataması, bu 
ihtiyaçların karşılanmasında usul ve yasaya uygun (Yönetmeliğin 28. maddesi) olarak ve 
Valilik Makamının da taktiri üzerine yapılmış bir işlemdir. 

2. Bakanlığımızın, 18.02.2000 tarih ve 687 sayılı yazısı gereği; Yatılı İlköğretim 
Bölge Okullun ve Pansiyonlu ilköğretim Okullarının iş ve işlemlerinin izlenmesi, görülen 
aksaklıkların tespiti için Samsun İlinde de görevli komisyon bu okulları her ay periyodik 
olarak denetlenmektedir. 

19 Nisan 2001 tarihinde Alaçam ilçesi 75.Yıl Pansiyonlu İlköğretim Okulu da 
denetlenmiştir. 

İlköğretim Müfettişleri Başkan Yardımcısı Alpay BERBER'in de üyesi bulunduğu 
komisyonca, anılan okul koridorlarından, Türk büyüklerinin resimlerinin kaldırılması 
konusunda okul yöneticilerine öneride bulunulmamış ve hiçbir zaman söz konusu resimler 
kaldırılmamıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. ^^^^vİpT^SZ^^^^* 
Metin UOSTANCTOĞLU 

Millî Eğitim Bakanı 
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9<>.- Dcnv/.li v- lillctvckili Mcl-,Tır,;;.îs>fflb?.îmaz,ır, 2000-2ÖÖT yılında belediyelere aktanlan ödeneklere 
Ve Dcnizli-Kızi!c,abı''lıH: soluna ilişkin sonısv t'.* Turizm Bakanı Erkan Mumcu 'mm cevabı (7/4524) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımızın Turizm Bakanı sayın Erkan MUMCU tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını saygılarımızla arz ederiz. 15.06.2001 

SORU 1:2000 - 2001 yıllarında Turizm Bakanlığı bütçesindeki fondan Turizm 

Konusundaki faaliyetlerde kullanılmak üzere Belediyelere para 

aktarılmakta mı dır? 

SORU 2: Şayet aktarıldı ise Türkiye genelinde bu belediyeler hangileridir? Yardım 

miktarları nedir? 

SORU 3: Pamukkale ve Kuşadası Turizm açısından ülkemizin önemli merkezlerinden 

ikisi konumundadır. Ancak adı geçen bu merkezlere gelen özellikle yabancı 

turistlerin ziyaretleri günü birlik olmakta bu da bölgenin turizm geliri 

sağlamasına imkan tanımamaktadır. Bu konuda herhangi özendirici bir 

çalışma bakanlığınız tarafından düşünülmekte midir? 

SORU 4: Bölgedeki turizm açısından öneme haiz olan ve iki yıldır üzerinde ısrarla 
durduğumuz Denizli - Kızılcabölük yolu 2001 yılı yatırım programına 
alınmasına rağmen bu işe 1.000.000.000 (Bir Milyar) ödenek ayrılmış 
ancak bu miktar ihale açılmasına yeterli olmadığından soruna çözüm 
bulunamamıştır, a) Bölgemiz için çok önemli olan bu yolun yapılması için 
bir çözüm yolu düşünülmekte midir? b) Yeni hazırlanan ek bütçede sözü 
edilen yol için ödenek ayrılabilecek midir? c) Bakanlığınızın fonlarından 
adı geçen yol için ihale yapılabilecek kadar ödenek ayrılabilecek midir? 

Prof Dr. Mehmet KOCABATMAZ 
Denizli Milletvekili 
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T.C. 
TURİZM BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Say. :B170APK {CSO-'ULOZ 9 . 0 ? . 2 O C { 
Konu: Soru önergesi. 

ANKARA 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :27 Haziran 2001 tarih ve 4524-10965/25608 sayılı yazınız. 

Denizli Milletvekili Sayın Mehmet Kocabatmaz'ın soru önergesine ilişkin olarak 
hazırlanan Bakanlığımız cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Bakan 

DENİZLİ MİLLETVEKİLİ SAYIN MEHMET KOCABATMAZ'IN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ 

SORU 1- 2000-2001 yıllarında Turizm Bakanlığı bütçesindeki fondan Turizm kanunundaki 
faaliyetlerde kullanılmak üzere Belediyelere para aktarılmakta mıdır? 

CEVAP 1- Bakanlığımız bütçesinden Belediyelerin hazırlamış oldukları "Turizm Amaçlı Altyapı 
Uygulama" projelerine mali katkı sağlanmaktadır. 

SORU 2- Şayet aktarıldı ise Türkiye genelinde bu Belediyeler hangileridir? Yardım miktarları 
nedir? 

CEVAP 2- Bakanlığımız Yıllık yatırım programına ek yatırım cetvellerinde yer alan projelerden, 
Valiliklerin yetki ve sorumluluğunda gerçekleştirilmesi uygun görülen turizm amaçlı alt yapı ve 
çevre düzenlemeleri nitelikli projeleri desteklemek amacıyla, bütçe imkanları nispetinde Türkiye 
genelinde 2000 ve 2001 yıllarında çeşitli îl özel İdarelerine ve Belediyelere yardım yapılmıştır. 

SORU 3- Pamukkale ve Kuşadası Turizm açısından ülkemizin önemli merkezlerinden ikisi 
konumundadır. Ancak adı geçen bu merkezlere gelen özellikle yabancı turistlerin ziyaretleri günü 
birlik olmakta bu da bölgenin turizm geliri sağlanmasına imkan tanımaktadır. Bu konuda 
herhangi özendirici bir çalışma Bakanlığımız tarafından düşünülmekte midir? 

CEVAP 3- Aydın-Kuşadası'nda yabancı turistlerin kalış süresi ortalama 4.78 gündür. Yerli 
turistlerin ortalama kalış süresi ise 1,38 gündür. Türkiye'ye deniz üzerinden gelen yabancı 
turistlerin yıllık ortalama %3.5-5'i Kuşadası limanından giriş yapmaktadır. Kuşadası ülkemizdeki 
deniz kapılarındaki turist girişi açısından 1. Sırada yeralmaktadır. 
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Yat Limanı olanağından dolayı yat turistleri açısından kalış süresi ortalama 3 gün ve takiben 4-10 
gündür. Bu süre 15-30 güne kadar uzayabilmektedir. Bu kalış süresinde de hizmetler ve ticaret 
sektörü önem kazanmakta ve bu sektöre önemli bir pay kalmaktadır. Yurtdışındaki tüm Tanıtma 
Müşavirliklerimiz ve yurtdışı acentalarımızla Kuşadası ve Pamukkale standart tur güzergahı 
programına dahil edilmektedir. Yurtdışından gelen turistlerin tatil sürelerinin kısıtlı olmasından 
kaynaklı olarak genel bir Türkiye panaroması içinde bu noktalara 1-2 günlük konaklamalar 
ayrılabilmektedir. 

Bakanlık olarak yaptığımız çalışmalarda kitle turizmi açısından Akdeniz Bölgesi öncelikle ele 
alınmış ve önemli bir noktaya gelinmiştir. Ege Bölgesinde de kitle turizmi ve bireysel turist 
açısından Kuşadası önemli bir noktada görülmektedir. Ancak Kuşadası ikinci konutlar ve altyapı 
eksiklikleri bakımından dezavantajlı bir konumdadır. Gerekli ikinci konutların tuıi/mc 
kazandırılması gerekse altyapı eksikliklerinin giderilmesi bakımından Bakanlığımız model 
geliştirici finansman sağlayıcı roller üstlenmektedir. 

Marmara Bölgesinden başlayan ve Ege'den geçerek Akdeniz'e kadar uzanan bölgede kıyı şeridi 
Belediyelerince altyapı birlikleri kurulmasını teşvik ederek ve finansman yardımı sağlayarak 
sorunların çözülmesi ve dezavantajların giderilmesi yoluna gidilmektedir. 

Kıışadası'nda 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca ilan edilen; 
-Kuşadası Çam Limanı Turizm Merkezi, 
-Kuşadası 1 Nolu Turizm Merkezi, 
-Kuşadası Yat Limanı Turizm Merkezi, 

olmak üzere toplam 3 adet turizm merkezi bulunmaktadır. Bu turizm merkezleri kapsamında 
sözkonusu alanlarda onaylı planlar yeniden gözden geçirilmekte ve hedef turist gruplara göre 
planlı mekanların üretilmesi yönünde adımlar atılmaktadır. Ayrıca Kuşadası ve etki alanı içindeki 
diğer cazibe merkezlerinin tanıtımı ve tur güzergahlarına baglantılandırı İması konusunda 
çalışmaktadır. 

Pamukkalc'dc ise yabancı ziyaretçilerin ortalama kalış süresi 1,31 gün civarındadır. Ancak 
Pamukkale Özel Çevre Koruma Bölgesi kapsamında olmasından dolayı planlama, altyapı vb. 
konularda Bakanlığımızın doğrudan çalışma yürütebileceği bir bölge değildir. Bu nedenle ve 
mevcut doğal değerlerin korunması uzun süreli konaklamayı sağlayacak tesislerin yapımı ile 
çelişki oluşturulmasından dolayı Pamukkale Bakanlığımızca bir mola noktası olarak 
değerlendirilmektedir. 

SORU 4- Bölgedeki turizm açısından öneme haiz olan ve iki yıldır üzerinde ısrarla durduğumuz 
Denizli-Kızılcabölük yolu 2001 yılı yatırım programına alınmasına rağmen bu işe 1.0000.000.000 
(Bir Milyar) ödenek ayrılmış ancak bu miktar ihale açılmasına yeterli olmadığından soruna 
çözüm bulunamamıştır, a) Yeni hazırlanan ek bütçede sözü edilen yol için ödenek ayrılabilecek 
midir? c) Bakanlığınızın fonlarından adı geçen yol için ihale yapılabilecek kadar ödenek 
ayrılabilecek midir? 

CEVAP 4- Bakanlığımızca 2000 yılında 2001 Yılı Yatırım Programı hazırlanırken, turistik yollar 
yatırım programına sözkonusu yollar için 65 trilyon 400 milyar ödenek teklif edilmiş olmasına 
rağmen. Yüksek Planlama Kurulu'nca bu ödenek 6 trilyon 100 milyar olarak uygun görülmüştür. 
Bu durumda yatırım programı yeniden revize edilerek yapımı planlanan bu yollar için ödenek 
ayrılmıştır. Ancak Denizli-Kızılcabölük yolu için de ödenek ayrılmış olmasına rağmen sel 
felaketine maruz kalması nedeniyle Bakanlar Kurulu kararı ile afete maruz iller kapsamına alınan 
Antalya ilinin tahrip olan alt yapısının iyileştirilmesine öncelik verilmesi kararlaştırılmıştır. 

Bu nedenle dağılımı yapılmış olan turistik yollar ödeneği yeniden revize edilmiş olup. 
tüm projeler için ayrılmış ödeneklerden kısıtlamaya gidilerek Antalya bölgesindeki yolların 
tamamlanmasına tahsis edilmiştir. 

Denizli-Kızılcabölük yolu yapımı işinin, yatırım programındaki mevcudiyetini korumak 
ve sonraki yıllarda bu yolların yapımını tamamlamak amacıyla 1 milyar TL gibi sembolik bir 
ödenek ayrılmıştır. 
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100.- Ad'.vjır.r MillctvekürRâhî?. it Göksu'nun, Kocaeli İnkılap Lisesinde bir memurun imam-hatip 
lisesi mezunu r»ldur-ü •'c'i' görevine son uoMiği iddiasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin 
Bostancıofi! j'nı -i c?v, b> (7«'.526) 

T Ü R K İ Y E ' B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın delaletlerinizle Milli eğitim Bakanı Sayın Metin 
BOSTANCIOĞLU tarafından yazılı olarak cevaplandınlması için gereğinin 
yapılmasını arz ederim. 

MabmutGÖKSU / ] 
Adıyaman Milletvekili* 

1- Bazı basın-yayın organlarında; İmam-Hatip Lisesi mezunu Ali Rıza 
Şahin'in Devlet Memurluğu Sınavını kazamp İzmit İnkılap Lisesine 
memur olarak atandığı bilahare İmam-Hatip Lisesi mezunu olduğunun 
anlaşılması üzerine görevine son verildiği yer almıştır. Bu haber doğru 
mudur? 

2- Doğru ise İmam-Hatip Lisesi mezunlarının Milli Eğitim Bakanlığının 
merkez veya taşra teşkilatına memur olarak atanamayacağına dair 
yasal bir hüküm var mıdır? Varsa hangisidir? 

3- Bu durum Anayasanın "Her Türk Kamu hizmetlerine girme hakkına 
sahiptir" (Madde 70) maddesini ihlal değil midir? 

4- Bu ihlali yapanlar hakkında her hangi bir araştırma-soruşturma var 
mıdır? Varsa hangi safhadadır? 

5- Milli Eğitim Bakanlığının şâhsa gönderdiği yazıda "... İmam-Hatip 
lisesi mezunu olduğu ve menşe-i itibariyle..." ifadeleri yer almaktadu". 
Bu ifadeler vatandaşlar arasında ayrımcılık değil midir? 

6- Adıgeçenin tayin evrakından İmam-Hatip Lisesi mezunu olduğu 
bilindiği halde neden müracaatı kabul edilmiş ve tayini yapılmıştır? 

T.C. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYİ :B.08.0.APK.0.03.05.00-03/lSl7- ül Ç-I2QQ\ 
KONU : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M Başkanlığının 27.6..2Û01 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-11111-7/4526-
10967/25611 sayılı yazısı. 

Adıyaman Milletvekili Sayın Mahmut GÖKSU'nun, "Kocaeli İnkılap Lisesinde bir 
memurun tmam-Hatip lisesi mezunu olduğu için görevine son verildiği iddiasına ilişkin" 
yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
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I-2-. İlk Defa Devlet Kamu Hizmeti ve Görevlerine Devlet Memuru Olarak 
Atanacaklar İçin Mecburi Yeterlik ve Yarışma Sınavları Genel Yönetmeliğine 22.2.1999 gün 
ve 23619 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelikle eklenen ek madde ile kamu 
hizmetine memur olarak ilk defa atanacaklar için Devlet Memurluğu Sınavı (DMS) yapılması 
öngörülmüştür. Bu öngörü çerçevesinde sözü edilen sınav Devlet Personel Başkanlığınca 
öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına yaptırılmıştır. 

Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanan Devlet Memurluğu Sınavında (DMS) 
Başarılı Olanların Milli Eğitim Bakanlığında Atanabilecekleri Kadrolar ve Aranacak 
Niteliklere Ait Kılavuzda, Devlet Memurluğu Sınavında (DMS) 70 ve daha yukarı puan 
alarak başarılı olan adayların, mezuniyet dunutılarına göre girdikleri öğrenim düzeyine uygun 
ve Kılavuzda ilan edilen kadroların karşısındaki başvuru şartları bölümünde bu kadrolar için 
aranan şartları taşıdıkları kadrolara başvuruda bulunacakları, adayın başvurusunun geçerli 
sayılabilmcsi için Kılavuzda yer alan tüm koşullara uymasının zorunlu olduğu, bu koşullara 
uymadan başvuruda bulunan adayların başvurusunun iptal edileceği, yerleştirmeden sonr,a bile 
olsa bu koşullara uymadığı saptanan adayların, yerleştirmeden doğan haklarının iptal edileceği 
belirtilerek, memur kadrolarına atanacaklarda öğrenim durumu bakımından "Lise mezunu 
olmak. Ticaret Meslek Lisesi Büro Hizmetleri Bölümü mezunu olmak, Sekreterlik Meslek 
Lisesi mezunu olmak, Çok Programlı Liselerin Büro Hizmetleri Bölümü mezunu olmak, 
Meslek Lisesi Büro Yönetimi ve Sekreterlik Bölümü mezunu olmak" özel koşul olarak 
belirlenmiştir. 

Bu bağlamda, Bakanlığımızca, 27/10/2000 gün ve 111578 sayılı Genelge ile de söz 
konusu sınav sonucuna göre Bakanlığımız kadrolarına, memur, veri hazırlama ve kontrol 
işletmeni, mühendis, teknisyen, hemşire, laborant ve hizmetli unvanlarına atanmak üzere 
başvuruda bulunanların, unvanlar itibariyle illere dağılımına ilişkin atama listeleri valiliklere 
gönderilerek, göreve başlatılacaklarda aranacak nitelikler ile diğer iş ve işlem süreçleri 
hakkında açıklamada bulunulmuştur. 

3-4-5-6. Yapılan incelemede, Kocaeli İli emrine ataması yapılan Ali Rıza ŞAHİN'in, 
başvuru sırasında öğrenim belgesi istenilmemesi nedeniyle öğrenim koşulunu taşımadığı 
halde yanlış beyanda bulunarak başvuruda bulunduğu, bu beyan üzerine görev yerinin tzmit 
İmam Hatip Lisesi olarak belirlendiği ve sehven göreve başlatıldığı, ancak daha sonra 
Bakanlığımızca yapılan inceleme üzerine öğrenim durumu itibariyle memur olarak 

atanabilmesi için aranan öğrenim koşulunu taşımadığının anlaşılması üzerine ataması iptal 
edilerek görevine son verildiği anlaşılmıştır. 

Kamu kurumlarının, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesini sağlamak 
bakımından yasalarla kendilerine verilen görevleri yerine getirirken hizmet gereklerini 
gözeterek herhangi bir göreve uygun niteliklere sahip personeli istihdam etme konusunda 
takdir yetkisinin bulunduğu şüphesizdir. Bu anlamda, memur kadrosuna atanacaklarda 
aranacak özel koşullar belirlenerek bu koşullara uygun olanların başvuruları kabul edilmiştir. 

Bu durumda gerekli koşulu taşımadığı halde yanlış beyanla idareye atama işlemini 
tesis ettiren ilgilinin görevine son verilmesi işleminde hukuka aykırılık bulunmamaktadır. 
Bunun ilgilinin mezunu olduğu öğretim kurumunun niteliği ile herhangi bir ilgisi bulunmadığı 
gibi Bakanlığımızın istihdam edeceği her kademedeki personel arasında kişi* grup veya zümre 
farkı gözetmesi söz konusu değildir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Metin BOSTANCIOĞLU 
Millî Eğitim Bakanı 
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I * V 1 * R J . 0 1 v ? a T 8 T f J l e t ^ İ H Z'-Ici f7r«r ,n- ^ r a ve tütün ithalatına ve üretimine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Vılrto/. Karakoyunlu'mm sevaN (7/4527) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Yılmaz KARAKOYUNLU 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 13.06.2001 

Zeki ÜNAL ^ 
Karaman Milletvekili 

1-Çıkarılması düşünülen tütün tasarısının, yasalaşmasından sonra, tütün 
ve sigara ithalatını serbest kılan, 2 milyar adet sigara üretimi yapılması 
uygulamasından, vazgeçileceği doğru mudur? Doğru ise,bu uygulamanın ülkeye 
bir katkısı olacak mıdır? Olacak ise, niçin Yüksel Yalova, bir süre önce, tütün 
yasasına muhalefet ederek, bir Devlet Bakanı ve IMF'ye ilişkin sözlerinden 
dolayı istifa etmek durumunda kalmıştır? Tütün üreticisi bir bölgenin 
milletvekili ve o zaman Bakan olan, Sayın Yalova'nın bu çıkışı ve görevden 
ayrılması, yasanın tütün üreticisinin aleyhine olacağı anlamına gelmez mi? 

2-Sigara ve tütün ithalatının tam serbest bıraldhıiası,; sigara -üreten 
devlerden çok, Tekel'in ölümü anlamına geleceği fikri doğru mudur? Doğru ise, 
yüz binlerce tütün üreticisi ve tekel gibi, trilyonluk yatırımı olan bir kurumun 
zararına rağmen, bu yasanın çıkarılmasında niçin ısrar edilmektedir? Bu ısrar, 
IMF istediği için mi yapılmaktadır? 

3-Ülkemizde, tütün üretimi yapan, üretici sayısı nedir? Tütünden geçinen 
toplam nüfus sayısı ne kadardır? 

4-Türkiye'de kaç ton tütün üretilmektedir? Türkiye'de tüketilen tütünün 
yüzde kaçı yerli tütündendir?? Yerli üretimin yüzde kaçı imha edilmektedir? 
Bunun Devlete olan maliyeti nedir? Yerli tütün imha yoluna gidilirken, 
dışarıdan tütün ithal edilmesi veya ithalatına izin verilmesinin gerekçesi nedir? 
Dışarıdan ithal edilen tütünün miktarı nedir? 

5-Dünya Bankasının, sağlık gerekçesi ile, tütün üretiminin kısıtlanması 
talebi, doğru bir talep midir? Doğru ise, bu talebi tüm tütün üreten ülkeler 
içinde yapmakta mıdır? Yapmıyor ise, bu nasıl bir anlayıştır? Aynı zamanda bir 
çifte standart değil midir? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAYI: B.02.0.006/ ««6 AnkarapS / 07/2001 

KONU: Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M Genel Sekreterliği'nin 27.06.2001 tarih ve 11112 sayılı yazılan. 

ilgi yazı ekinde alınan Karaman Milletvekili Sayın Zeki ÜNAL'ın 7/4527 esas no'lu soru 
önergesinde konu edilen tütün kanunu ile ilgili görüşlerimiz yazımız ekinde sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

' 'Dr.YılmazKARAkOYUNLU 
İ»" 'Devlet Bakanı"' 

KARAMAN MİLLETVEKİLİ SAYİN ZEKİ ÜNAL'IN 
SORU ÖNERGESİNDE YER ALAN KONULAR HAKKINDA 

CEVAPLARIMIZ 

SORU 1: Çıkarılması düşünülen tütün tasarısının, yasalaşmasından sonra, tütün ve 
sigara ithalatını serbest kılan, 2 milyar adet sigara üretimi yapılması uygulamasından, 
vazgeçileceği doğru mudur? Doğru ise, bu uygulamanın ülkeye bir katkısı olacak 
mıdır? Olacak ise, niçin Yüksel Yalova, bir süre önce, tütün yasasına muhalefet 
ederek, bir Devlet Bakanı ve IMF'ye ilişkin sözlerinden dolayı istifa etmek durumunda 
kalmıştır? Tütün üreticisi bir bölgenin milletvekili ve o zaman Bakan olan, Sayın 
Yalova'nın bu çıkışı ve görevden ayrılması, yasanın tütün üreticisinin aleyhine 
olacağı anlamına gelmez mi? 

CEVAP 1: T.B.M.M 'ce 20.06.2001 tarihinde kabul edilen "Tütün, Tütün Mamulleri, 
Tuz ve Alkol işletmeleri Genel Müdürlüğünün Yeniden Yapılandırılması İle Tütün ve 
Tütün Mamullerinin Üretimine, iç ve Dış Alım ve Satımına, 4046 Sayılı Kanunda ve 
233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun " da, 
tütün ve sigara ithalatı tamamen serbest bırakılmamamaktadır. 

Kanunun 6 inci maddesinde, işlendikten sonra ihraç amacıyla olsa dahi ancak 
üretim ihtiyaçlarıyla sınırlı olarak memleketimizde sigara üretmek üzere fabrika 
kuranlar tarafından ve sadece bu fabrikalarında kullanılmak üzere tütün ithal 
edilebileceği hususu yer almış bulunmaktadır. 
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Diğer yandan memleketimizde marka bazında sigara için yılda en az iki milyar 
adet, diğer tütün mamulleri için yılda en az onbeş ton üretim yapanlar, aynı markadan 
olmak üzere serbestçe ithalat yapabilecek, fıyatlandıracak ve satabileceklerdir. 
Firmaların ülke genelinde kuruluş yeri nerede olursa olsun her satıcının sipariş 
verdikleri ürünleri yerinde teslim etmeleri şarttır. Bu şartların yerine getirilememesi 
halinde yapılacak işlemler ve fiyatlandırmaya yönelik usul ve esaslar Bakanlar Kurulu 
tarafından belirlenecektir. 

SORU 2: Sigara ve tütün ithalatının tam serbest bırakılması, sigara üreten devlerden 
çok, Tekel'in ölümü anlamına geleceği fikri doğru mudur? Doğru ise, yüz binlerce 
tütün üreticisi ve tekel gibi, trilyonluk yatırımı olan bir kurumun zararına rağmen, bu 
yasanın çıkarılmasında niçin ısrar edilmektedir? Bu ısrar, IMF istediği için mi 
yapılmaktadır. 

CEVAP 2: Yukarıda açıklandığı üzere, söz konusu Kanun'da gerek tütün ve gerekse 
sigara ithalatına yönelik daha önceki mevzuatta bulunan düzenlemeler aynen 
korunmuş bulunmakta olup, sigara ve tütün ithalatının tamamen serbest 
bırakılmasına yönelik bir düzenleme yapılmamıştır. 

1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli ile 196 Sayılı Ekici Tütünleri Satış 
Piyasalarının Desteklenmesine Dair Kanunlarda günün şartlarına göre düzenlemeler 
yapılması Yedinci ve Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planlarında yer almış ve bu yönde 
ilgili Bakanlık ve kuruluşların katılımıyla T.B.M.M 'ce kabul edilen kanunun temelini de 
oluşturan hazırlıklar yapılmıştır. 

SORU 3: Ülkemizde, tütün üretimi yapan, üretici sayısı nedir? Tütünden geçinen 
toplam nüfus sayısı ne kadardır? 

CEVAP 3: Ülkemizde halen 2001 yılı verilerine göre tütün üretimi yapan 586616 
adet üretici bulunmaktadır. Aileleri ile birlikte tütünden geçinen toplam nüfus sayısı 3 
milyon kişi olarak tahmin edilmektedir. 

SORU 4: Türkiye'de kaç ton tütün üretilmektedir? Türkiye'de tüketilen tütünün yüzde 
kaçı yerli tütündendir?? Yerli Üretimin yüzde kaçı imha edilmektedir? Bunun Devlete 
olan maliyeti nedir? Yerli tütün imha yoluna gidilirken, dışarıdan tütün ithal edilmesi 
veya ithalatına izin verilmesinin gerekçesi nedir? Dışarıdan ithal edilen tütünün 
miktarı nedir? 

CEVAP 4: Ülkemizde 2000 ürün yılında 216090 ton tütün üretilmiştir. 
Memleketimizde halen üretim yapan Tekel Genel Müdürlüğü, Philsa ve JTI 
Kuruluşlarının sigara üretimi amacıyla kullandıkları toplam tütün miktarı 134 000 ton 
olup, bunun 68 000 tonu yerli tütündür. 

Son dört yıldır tütün imha edilmemektedir. 1990 -1997 yılları arasında muhtelif 
nedenlerle imha edilen toplam tütün miktarı 124 815 ton olup, bu tütünlerin tahmini 
değeri 4 187 milyar TL. dır. 

Bilindiği üzere sigaralar, harmanlarında kullanılan tütün nevilerine göre 
sınıflandırılmaktadır. Ülkemizde tüketim tercihleri, gelişmiş ülkelerdeki gelişmelere 
paralel olarak Amerikan Blend sigaralara yönelmektedir. Bu tip sigara harmanlarında 
Türk tütünü yanında Vırjinya ve Burley tütünleri de kullanılmakta olduğundan 
memleketimizde yeterli seviyede üretilemeyen Virjinya ve Burley tütünleri ithal 
edilmektedir. 2000 Yılında 78 233 ton tütün ithal edilmiştir. 

SORU 6: Dünya Bankasının, sağlık gerekçesi ile, tütün üretiminin kısıtlanması talebi, 
doğru bir talep midir? Doğru ise, bu talebi tüm tütün üreten ülkeler içinde yapmakta 
mıdır? Yapmıyor ise, bu nasıl bir anlayıştır? Aynı zamanda bir çifte standart 
değilmidir? 

CEVAP 6: Dünya Bankasının sağlık gerekçesi ile tütün üretiminin kısıtlanması 
yönünde bir talebi yoktur. Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Örgütü halen tütün ve 
sigara üretiminin sağlık nedenleriyle kontrolünü amaçlayan bir anlaşma taslağı 
üzerinde çalışmaktadır. Söz konusu anlaşma taraf olan bütün ülkeleri kapsayacaktır. 
Bir ayrımcılık ve çifte standart söz konusu değildir. 
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«n. »ı r1' ! ? S 7 M^tVekÜİ ^ *" niS,,Z"m' S S K primlcrinin "toıhnaana ilişkin sorusu ve Çalışma Sosyal Güvenlik HsManı \aşar Okuyandır cevabi (7/4528) vaıışma 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Sayın Yaşar OKUYAN tarafından yazılı olarak cevaplandırılma

sını delaletlerinizle arz ederim. \ _... ^ - v 

S a l i h KAPUSUZ 
SORULAR: „ . UJ11 + ,,/. Kayseri Milletvekili 

1)- SSK primleri taban ücretinin %107, tavan ücretinin %547 
artırılması ülke gerçeklerine uygun mudur? 

2)- Kaynak yönünden çıkmaza girildiğinde bu ve benzer 
uygulamalarla iş dünyasının olumsuzluğa itilmesi nedeni kayıt dışı 
işçi çalıştırmaların artmasında bir paralellik olduğunu görebiliyor 
musunuz? 

3)- Sosyal Güvenlik Kuruluşlarının tek sorunu; para, tek 
çözümü de primleri artırmadır? Yönetim ile yap'ıs'af sorunlar yok 
mudur? 

4)- Ülkemizde bir çalışanın işvereni ile birlikte ödediği prim 
miktarının maaşına oranı nedir? Bu oranın Avrupa ülkelerindeki 
ödeme oranı verilen hizmetle karşılaştırılmasında ne durumdayız? 

5)- Sonuçta, kriz ortamında bulunan ülkemizde tabir caizse 
"yıkılmadım ayaktayım" diyebilme direncini gösteren 
işverenlerimizin sorunlarına karşı ne düşünmektesiniz? Böyle 
giderse hiç prim alacağınız kurum ve şahıs kalamıyacağının 
kaygısını hükümet olarak taşıyor musunuz? 
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T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.13.APK.0.11.00.00/3:^c - * W l ~ 
KONU : Sözlü Önergesi * y f-• • " - - 2°01 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 27.06.2001 tarih ve 25613 sayılı yazınız. 

ligi yazınızda yer alan, Kayseri Milletvekili Salih KAPUSUZ'un 7/4528-10968 
Esas No'lu yazılı önergesi SSK Başkanlığınca incelenmiştir. 

Bilindiği gibi, 08.09.1999 tarihinden önce, 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun 78. maddesi gereğince alınacak sigorta primi ile verilecek ödeneklerin 
hesabına esas tutulan sigorta primine esas günlük kazanç alt ve üst sınırları,- 506 
sayılı Kanuna ekli gösterge tablosundaki en düşük ve en yüksek göstergenin memur 
maaş katsayısı ile çarpımının otuzda biri olarak tespit edilmekte idi. 

506 sayılı Kanunun 78. maddesini 08.09.1999 tarihinden itibaren değiştiren 
4447 Kanunla, söz konusu gösterge ve katsayı sisteminden vazgeçilmiş ve günlük 
kazanç alt sınırının kentsel yerler tüketici fiyat indeksindeki artış oranı ve gayri safi 
yurtiçi hasıla sabit fiyatlarla gelişme hızı kadar artırılarak belirleneceği, üst sınırın, alt 
sınırın üç katı olduğu, üst sınırı, alt sınırın beş katına kadar yükseltmeye, Bakanlar 
Kurulunun yetkili olduğu hükme bağlanmıştır. 

31.05.2000 tarih ve 4571 sayılı Kanunla 01.04.2000 ile 31.03.2001 tarihleri 
arasında uygulanacak olan sigorta primine esas kazanç alt sınırının 5.000.000 TL. 
olarak uygulanması öngörülmüştür. Ayrıca aynı Kanunla 01.04.2001 ile 31.03.2002 
tarihleri arasında uygulanacak olan sigorta primine esas kazanç alt sınırının 
belirlenmesine Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır. 

01.08.2000 tarihinden geçerli olmak üzere de 18.07.2000 tarih ve 2000/973 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile sigorta primine esas kazanç üst sının, alt sınırın 4 
katma yükseltilmiştir. 

01.04.2001 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiş olan 
20.04.2001 tarih ve 2001/2342 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile sigorta primine esas 
kazanç alt sınırı günlük 7.000.000,-TL. olarak belirlenmiş ve aynı kararla sigorta 
primine esas kazanç üst sınırı, alt sınırın 5 katına yükseltilmiştir. 

Yapılan son düzenleme ile sigorta primine esas kazanç günlük alt sınırı 
7.000.000,-TL olarak belirlendiğinden aylık sigorta primine esas kazanç alt sınır 
210.000.000,-TL'ye, günlük üst sınırı 35.000.000-TL ve aylık sigorta primine esas 
kazanç üst sınırı da 1.050.000.000,-TL'ye yükseltilmiştir. 

Söz konusu artışların bir önceki yıla göre % olarak değerlendirilmesi 
sonucunda sigorta primine esas kazanç alt sınırı bir önceki yıla göre % 40, sigorta 
primine esas kazanç üst sınırı ise % 75 artırılmıştır. 
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Sigorta primine esas kazanç alt sınırının 210.000.000.-TL, üst sınırında 
1.050.000.000.TL'ye yükseltilmesi sonucunda işgücü maliyeti, asgari ücreti bir 
sigortalı için % 13.3, aylık kazancı 1.050.000.000,-TL. olan sigortalı için ise % 8,9 
oranında artmış olup, aylık brüt kazancı 210.000.000,-TL ile 600.000.000,-TL. 
arasındaki sigortalılar için ise işgücü maliyetinde herhangi bir artış olmamıştır. 

506 sayılı Kanuna 4447 sayılı Kanunun 16.maddesi ile eklenen Ek Madde 38 
de; Bu Kanuna göre bağlanan gelir ve aylıklar ile geçici 76.maddeye göre yapılan 
telafi edici ödemelerin, her ay, bir önceki aya göre Devlet İstatistik Enstitüsü 
tarafından açıklanan en son temel yıllı kentsel yerler tüketici fiyatları indeksindeki 
artış oranı kadar artırılarak belirleneceği hükme bağlanmıştır. 

Kanunun yukarıda belirtilen maddesi gereğince, 2000 yıllı içinde SSK 
Başkanlığınca emekli, dul ve yetimlere ödenen aylıklarındaki artış oranı, bir önceki 
yıla göre % 43.7 olarak gerçekleşmiştir. 

2001 yılı Mayıs ayında ödenmiş olan aylıklar ise % 25.2 oranında artırılarak, 
3.405.547 emekli, dul ve yetime, yaklaşık 493 trilyon TL. civarında ödeme yapılmıştır. 

Yukarıda verilen rakamlar karşısında, Başkanlığın Sigorta Primine Esas 
Kazanç sınırlarında yapılmış olan artışlar üzerine, almış olduğu sigorta priminin % 40 
ila % 75 oranında artmış olduğu görülmekte ise de, ilk dört aylık, aylık ödemelerinde 
% 13.5 olarak gerçekleştiğinden ve Başkanlığın 2000 Nisan ayında bağladığı asgari 
aylık tutarı 134.464.355.TL. ye çıkmış olduğundan, her iki asgari aylık tutarının 
kıyaslaması sonucunda, bir önceki yılın aynı ayındaki aylık asgari maaş tutarında % 
35.78 oranında artış olduğu görülmekte olup, dolayısıyla Sigorta Primine Esas 
Kazanç tutarındaki artış, Başkanlık tarafından sigortalılara yansıtılmış olmaktadır. 

Öte yandan Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığının amacı ve işlevi, ülkemiz 
çalışanlarının büyük bir bölümünün sosyal güvenliklerini sağlamaktır. Sosyal 
güvenliğin sağlanması ise her şeyden önce bir finans sorunudur. Başkanlığın en 
önemli finans kaynağı da sigorta primleridir. 

Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı; İş kazalarıyla meslek hastalıkları, 
hastalık, analık malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortası kollarında nüfusumuzun büyük bir 
bölümüne (çalışanlar, emekliler ile onların eş ve çocuklarıyla birlikte yaklaşık 36 
milyon yani Türkiye nüfusunun % 56'sı) hizmet götürmeye çalışmaktadır. Özellikle 
sağlık hizmetlerinin pahalı olması gözönüne alındığında, aktüeryal dengesinin 
bozulmaması, dolayısıyla Başkanlığın prim kaybının önlenmesi amacıyla yapılan 
yasal düzenleme sonucunda, sigorta primine esas kazanç sınırlarının yükseltilmesi 
zorunlu olmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. ı \ 

Ya^pKUYAN 
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İ03.- Kcn\a 'Milletvekili özlem Û'fsüz'i'a Konya'da alçak irtifa uçuş bölgesi ve taklidi savaş alanı 
oluşturulmasının ç<!*.n:\ '• alilerineiliçkin «ars.u ve Çevre Bakanı Fevzi Aytekin'incevabı (7/4529) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çevre Bakanı Saym Fevzi Aytekin tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Özkan ÖKSÜZ , 
Konya Milletvekili 

Bundan 10 yıl kadar önce yöre halkının ve sivil toplum kuruluşlarının tepkileri 
ile durdurulan Konya ili sınırlan içersinde ve Cihanbeyli-Taşpmar-Altmekin yöresinde 
"alçak irtifa uçuş bölgesi" ve "taklidi savaş alam" oluşturulması yemden gündeme 
getirilmiş bulunmaktadır. Bu yörede yaklaşık 10 bin kişi yaşamaktadır. Aynca bu 
bölgede yoğun bir şekilde hayvancılık yapılmaktadır. Yerleşim yerleri üzerinden 50-
100 metre yükseklikten 90 desibelin üzerinde ses şiddetli jlq ;uçan uçakların ortaya 
çıkaracağı gürültü insanlar üzerinde sağırlığa, kalp rahatsızlığına, hamile kadınlarda 
düşüklüğe, hayvanlarda süt azalmalarına ve düşüklüklere neden olacağı uzmanlar 
tarafından ifade edilmektedir. 

SORULAR 
1. Konya ili sınırlan içersinde oluşturulacak taklidi savaş alanı ve alçak irtifa 

uçuş alanının insanlar ve hayvanlar üzeıindeki etkilerinin ortaya konulması, meydana 
gelecek çevre kirliliğinin boyutlarının tespit edilmesi için Çevre Bakanlığı'ndan görüş 
istenmiş midir? îstenmiş ise, Bakanlık olarak bu konudaki görüşleriniz nelerdir? 

2. Bu bölgede yapılacak uçuşlann insanlar, hayvanlar ve çevrede yapacağı 
olumsuz sonuçlann ortaya konulması için ÇED raporu hazırlanmış mıdır? 
Hazırlanmışsa sonuçlan nelerdir? Hazırlanmamışsa niçin hazırlanmamıştır? 

3. Konya halkının, sivil toplum örgütlerinin ve uzmanlann karşı çıktığı alçak 
uçuşlann ve tatbiki savaş oyunlanmn durdurulması yönünde Çevre Bakanlığı olarak 
bir girişiminiz olacak mı? 
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T.C. 
ÇEVRE BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI: B. 19.0.APK.0.22.0.00.02/001 UStbr #6*V -,/ s;;-şw.# M1 

KONU: Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 27/06/2001 tarih ve A.01.GNS.0.10.00.02-7/4529-10970/25614 sayılı 
yazınız. 

İlgide kayıtlı yazınız eki Konya Milletvekili Sayın Özkan ÖKSÜZ'e ait 
yazılı soru önergesi cevaplandırılarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arzederim. 

/ ^ F e v z i ^YTEKİN 
I ÇevrcBakanı 

KONYA MİLLETVEKİLİ SAYIN ÖZKAN ÖKSÜZ'E AİT 7/452^-10970 
ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI 

SORULAR: 

Bundan 10 yıl kadar önce yöre halkının ve sivil toplum kuruluşlarının 
tepkileri ile durdurulan Konya ili sınırlan içerisinde ve Cihanbeyli-Taşpınar-
Altınekin yöresinde "alçak irtifa uçuş bölgesi" ve "taklidi savaş alanı" 
oluşturulması yeniden gündeme getirilmiş bulunmaktadır. Bu yörede yaklaşık 
10 bin kişi yaşamaktadır. Ayrıca bu bölgede yoğun bir şekilde hayvancılık 
yapılmaktadır. Yerleşim yerleri üzerinden 50-100 metre yükseklikten 90 
desibelin üzerinde ses şiddeti ile uçan uçakların ortaya çıkaracağı gürültü 
insanlar üzerinde sağırlığa, kalp rahatsızlığına, hamile kadınlarda düşüklüğe, 
hayvanlarda süt azalmalanna ve düşüklüklere neden olacağı uzmanlar tarafından 
ifade edilmektedir. 
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1-Konya ili sınırlan içersinde oluşturulacak taklidi savaş alanı ve alçak irtifa 
uçuş alanının insanlar ve hayvanlar üzerindeki etkilerinin ortaya konulması, 
meydana gelecek çevre kirliliğinin boyutlarının tespit edilmesi için Çevre 
Bakanlığı 'ndan görüş istenmiş midir? İstenmiş ise, Bakanlık olarak bu 
konudaki görüşleriniz nelerdir? 

2-Bu Bölgede yapılacak uçuşların insanlar, hayvanlar ve çevrede yapacağı 
olumsuz sonuçların ortaya konulması için ÇED raporu hazırlanmış mıdır ? 
Hazırlanmışsa sonuçları nelerdir? Hazırlanmamışsa niçin hazırlanmamıştır? 

3-Konya halkının, sivil toplum örgütlerinin ve uzmanların karşı çıktığı alçak 
uçuşların ve tatbiki savaş oyunlarının durdurulması yönünde Çevre Bakanlığı 
olarak bir girişiminiz olacak mı ? 

CEVAPLAR 1-2-3 Taklidi savaş alanı ve alçak uçuş alanı 23 Haziran 1997 tarih 
ve 23028 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki 
Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği kapsamında yeralmamaktadır. Bu nedenle 
Konya İli sınırları içerisinde oluşturulacak taklidi savaş alanı ve alçak irtifa uçuş 
faaliyeti ile ilgili ÇED Raporu hazırlanmamıştır. 

Ancak, Gürültü Kontrol Yönetmeliğinin 29 uncu Maddesinde "Milli 
Savunma Bakanlığı'na bağlı tesislerde zorlayıcı savunma sebepleri ve 
Milletlerarası yükümlülüklerin yerine getirilmesi sözkonusu olduğunda^bu 
yönetmelik hükümleri uygulanmayabilir" ibaresi yeralmaktadır. 

'n)4!~Os!Üânivo Milletvekili SiiK Ünal'ın, İnönü Üniversitesi Darende ilahiyat Fakültesinin 2001 
ÖSS kılavuzundan «ıkantdığı iddiaların?. iT-ı'iiı sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu'nun cevabı 
(7/4530) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Metin BOSTANCIOĞLU 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletlerinize arz ederim. 

30 nisan 2001 tarihinde, bir ulusal gazetede İnönü Üniversitesi, Darende 
İlahiyat Fakültesi hakkında basın üslubuna yakışmayan bir haber çıkmış, bu 
haberden bir ay sonra 11 Haziran 2001 tarihinde ulusal gazetelerde inönü 
Üniversitesi, Darende İlahiyat Fakültesi'nin YÖK tarafından 2001 ÖSS Kılavuzu'ndan 
çıkarıldığı haberi yayınlanmıştır. 

Sorular: 

S.1) İnönü Üniversitesi, Darende İlahiyat Fakültesi'nin 2001 ÖSS 
Kılavuzundan veya tercih kitapçığından çıkarılmış mıdır? Çıkarılmışsa gerekçesi 
nedir? 
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5.2) YÖK gizli kararlar alabilir mi? YÖK yetkilileri Darende ilahiyat Fakültesi'ne 
öğrenci alınamayacağına dair çıkan haberlere tepki göstermez iken, kesin bir şey de 
söylememektedirler. Bir okulun kaderi sınav zamanında gizli karalarla belirsizliğe 
sürüklenirken, yanlış tutumun düzeltilmesi konusunda bir girişiminiz olacak mıdır? 

5.3) Darende ilahiyat Fakültesi hakkında çıkan iddialar üzerine herhangi bir 
araştırma veya inceleme yapılmış mıdır? Yapılmışsa sonucu ne olmuştur? 

5.4) Bakanlığınız, 30 Nisan 2001 tarihinde bir ulusal ..gsjzete/de çıkan taraflı 
haberler hakkında bu zamana kadar hukuki bir girişimde bulunmuş mudur? 

T.C. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.08.0.APK.O.03.05.00-03/ l S 6 1 U / 9-/2001 
KONU : LSORI Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M Başkanlığının 27.6..2001 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-11111-7/4530-
10972/25618 sayılı yazısı. 

Osmaniye Milletvekili Sayın Şükrü ÜNAL'ın, "İnönü Üniversitesi Darende İlahiyat 
Faktiltesi'nin 2001 ÖSS Kılavuzundan çıkarıldığı iddiasına ilişkin" yazılı soru önergesi 
incelenmiştir. 

1-2-3. İnönü Üniversitesi Darende İlahiyat Fakültesi ile ilgili olarak inceleme yapan 
Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığının 14/11/2000 tarihli raporu ile Yürütme 
Kurulu'nun 10/04/2001 tarihli kararı doğrultusunda, sağlıklı bir eğitim-öğretimin 
yapılamayacağı kanaatine varıldığından Darende İlahiyat Fakültesi 2001 Yükseköğretim 
Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almamıştır. 

4. Basında, yükseköğretime ilişkin yer alan asılsız haberler hakkında ilgili kurumlar 
tarafından hukuki takibat yaptırılmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Metin BOSTANCIOĞLU 

Millî Eğitim Bakanı 
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105.- Ank:v? Milletvekili Saffet Arıkarı Bedûk'ün, PETKlM ve TÜPRAŞ'a yapılan personel 
alımlarına ilişkin sori'Sd ve Devlet Bakanı Yıl -in/. Karekoyunlu'nun cevabı (7/4531) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Yılmaz KARAKOYUNLU tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması hususunu arz ederim. 

Saygılarımla, 

Saffçt ArıkanBEDÜK 
Ankara Milletvekili 

İzmir Aliağa, Anadolu'dan en çok göç alan bir ilçe yeterince istihdam 
alanı oluşturulmadığında işsizlik oranını da yükseltmektedir. 

İzmir Aliağa ilçesinde Petkim petrokimya Holding A.Ş.'de 50 ye yakın petro 
kimyasal madde üretilmektedir. Ayrıca Ülkemizin en büyük Tüpraş Rafinerisi de bu 
ilçede hizmet vermektedir 

Bu tesisler ülkemiz İçin hayati önem teşkil etmektedir. 
Hükümetinizin aldığı karar gereği kamuya alınacak memur ve işçilerin merkezi 

sistemle işe alınması karara bağlanmış ve sınavlar yapılmıştır. 
Son zamanlarda PETKİM ve TÜPRAŞ Aliağa tesislerine alınan işçilerin 

yapılan sınavla değil, PETKİM, TÜPRAŞ ve ANAP yöneticilerinin yakınlarının işe alındığı 
yönünde ciddi duyumlar vardır. 

Konuyla ilgili olarak; 
1- PETKİM ve TÜPRAŞ' a personel alımı hangi usulle yapılmaktadır? 
2- Bu tesislere personel alımları merkezi sınav atama usulleri dışında mı 

tutulmaktadır? 
3- Aliağa'da PETKİM ve TÜPRAŞ son bir yıldır işçi alımı yapılmış mıdır? Yapılan 

İşçi alımı ne kadardır? Bu tesislere ülke genelinde yapılan merkezi sınav 
sonucunda kaç kişi alınmıştır? 

4- PETKİM ve TÜPRAŞ ve ANAP yöneticilerinin yakınlarından kaç kişi 
alınmıştır? İsimleri nelerdir? Bu atamalar hükümetiniz-tarafıncjan yürürlüğe 
konan merkezi sistemle atama usulüne aykırı değil" mfdir?*Bu tesislere 
Aliağa'da yıllardır işsiz olarak bekleyenlerin alınmayarak usulsüz ve 
dışarıdan personel alınması sizce doğru bir davranış mıdır? 
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T.C. 
D E V L E T B A K A N L I Ğ I 

SAYI :B.02.0.006/£M- 1722. 4 S / ? / 2 0 0 1 

KONU :7/4531 esas no'lu 
soru önergesine cevap 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :27.06.2001 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-11112 sayılı yazınız. 

ilgi yazınızda belirtilen Ankara Milletvekili Saffet Arıkan BEDÜK'ün vermiş olduğu 7/4531-
10973 esas no'lu soru önergesinin cevaplan aşağıda belirtilmiştir. 

PETKİM ve TÜPRAŞ'a açıktan atama suretiyle personel alımına yönelik talepler 
Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 02.04.1997 gün 1997/16 sayılı 
genelgeleri gereğince Devlet Personel Başkanlığına gönderilmektedir. Devlet Personel 
Başkanlığından alınacak görüş üzerine Başbakanlıktan açıktan atama talebinde bulunulmaktadır. 

PETKİM'de Başbakanlıktan alınacak atama müsaadesini müteakip Şirketin ihtiyacı olan 
personelin temini için Türkiye İş Kurumuna müracaat edilmektedir. Türkiye İş Kurumu ÛSYM 
tarafından yapılan Merkezi işçi Sınavında başarılı olanlar arasından ihtiyacın iki katı sayıda adayı 
tespit ederek şirkete bildirmektedir. Bu adaylar sözlü sınava tabi tutulmakta ve Şirket Sınav 
Kurulunca yapılan sınavı kazanan adaylann atamaları Genel Müdürlük Makamınca 
gerçekleştirilmektedir. 

TÜPRAŞ'ın bünyesindeki tüm personel 1475 sayılı İş Kanunu kapsamında istihdam 
edilmektedir. Personel alımı, ilgili mevzuat çerçevesinde ,. ÖSYM'ne yaptırılan sınav neticesinde 
başanlı olan adaylardan puan sıralaması esas alınmak kaydıyla, ulusal Ve yerel" b'âsıhda çıkılan 
ilanlarda belirtilen niteliklere haiz olanların açıktan atamalarının- yapılması suretiyle 
gerçekleştirilmektedir. 

PETKİM ve TÜPRAŞ sermayelerinin yarıdan fazlası kamuya ait olan ve 4046 sayılı yasa 
gereğince özelleştirme programına alınmış kamu kuruluşlarıdır. Bu nedenle açıktan personel 
alımlarında bu konudaki kanun, tüzük, yönetmelik ve Başbakanlık Geneigelerindeki hükümlere 
uyma zorunluluklan vardır. Personel alımında yukarıda da ifade edildiği gibi mevcut mevzuat 
çerçevesinde Türkiye İş Kurumu tarafından ÖSYM'ne yaptırılan Merkezi İşçi Sınavına girerek 
başanlı olmak şartı yer almaktadır. 

PETKİM personel alımlarında ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve Başbakanlık 
Geneigelerindeki hükümlere riayet etmiştir. Personel alımı da Başbakanlık Yüksek Denetleme 
Kurulu'nun denetimine tabidir. Bu hususta bugüne kadar herhangi bir tenkide maruz kalmamıştır. 

PETKİM'e son bir yıl içinde açıktan alınan personel sayıları ile açıktan atama gerekçeleri 
aşağıda verilmiştir. 

UNVAN ADET ATAMA İZNİ 

Savunma Uzmanı 1 Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının 
12.07.2000 tarih ve B.02.1.DPB.0.15.13181 
sayılı yazılan. 

Memur (Sakat) 1 Sakatların istihdamı hakkındaki Tüzük hükümleri 
gereğince ve Başbakanlığın 02.04.1997 gün ve 
1997/16 sayılı genelgeleri. 
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Hemşire 2 Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının 
06.03.2000 tarih ve B.02.1.DPB.0.15.03491 
sayılı yazıları. 

Sağlık Memuru 3 Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının 
06.03.2000 tarih ve B.02.1.DPB.0.15.03491 
sayılı yazıları. 

Özel Güvenlik 
Görevlisi 72 Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının 

07.04.2000 tarih ve B.02.1.DPB.0.15.03505 
sayılı yazıları. 

PETKİM'in ana iştigal konusu dışındaki bir takım işler genelde birer yıllık süreleri 
kapsayan ihalelere çıkılmak suretiyle Hizmet Müteahhidi firmalar aracılığı ile yürütülmektedir. 
Devlet Bakanlığının 11.04.2001 tarih ve 280 sayılı Olurlarıyla 1243 kişiyi aşmamak kaydıyla söz 
konusu işlerin Hizmet Müteahhidi aracılığı ile yürütülmesine devam edilmesi hususu uygun 
görülmüştür. Verilen bu Olur sınırları içerisinde kalınmak kaydıyla Mayıs 2001 ayında 17 kişi 
göreve başlatılmıştır. 

Ayrıca PETKİM'de; 2000 yılı içinde Başbakanlıktan alınan açıktan atama müsaadesi 
çerçevesinde açıktan atamasına ihtiyaç duyulan personel için Türkiye İş Kurumuna müracaat 
edilmiş ve vasıfları bildirilen adayların tespit edilerek gönderilmesi istenmiştir. Türkiye İş Kurumu 
tarafından Merkezi işçi Sınavında kazananlar arasından gönderilen adaylar Şirket Sınav 
Kurulunca sözlü sınava tabi tutulmuş, başarılı olan 37 adayın göreve başlatılma aşamasına 
gelinmiştir. 

TÜPRAŞ'a son bir yılda İzmir Rafineri Müdürlüğüne 10 adet kapsam dışı (mühendis ve 
uzman) ve 60 adet kapsam içi (operatör) olmak üzere toplam 70 adet personel alınmıştır. Ayrıca 
başka kamu kurum ve kuruluşlardan 4046 sayılı Yasanın 22. Maddesi hükümleri çerçevesinde, 
Devlet Personel Başkanlığı'nca nakilleri yapılan dört kişi de, yine aynı dönem içinde İzmir Rafineri 
Müdürlüğünde işe başlatılmıştır. 

PETKİM'e ANAP yöneticilerinin yakınlarından kadrolu personel atdması yapılmamıştır. 

PETKİM'de çok sayıda Aliağa'lı çalışmakta ve çok sayıda da bölge insanı istihdam 
edilmektedir. PETKİM bünyesinde ülkemizin her yöresinden gelmiş birçok çalışan bulunmaktadır. 

Diğer taraftan her türlü eleman alımı komisyon marifetiyle gerçekleştirilmektedir. 

TÜPRAŞ'a personel alımı, yukarıda da belirtildiği gibi ilgili mevzuat çerçevesinde 
yapılmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim 
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' Dr. Yılmaz KARAKOYUNLl 
Devlet Bakanı 
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106.- Kon-n Milletvekili Vcyso' Cr^dan'ı.ı. Konya-Cihanbeyli ve Karapınar bölgesinde Türkiye_tsrail 
ve ABD*n:ıı oruk eğitim uçuşu yapacakları vJdial?.nn? ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı SabahattinC 
Çakmako&iı,"nu'.ı «:r abı f 7/4532) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularınım Milli Savunma Bakanı Sayın Sabahattin 
ÇAKMAKOĞL'Ü tavafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Veysel CANDAN C / 
Konya Milletvekili / 

y 
Orta Anadolu Bölgesinde; Konya, Cihanbeyli ve Karapınar İstikametinde 

Türkiye, İsrail ve Amerika'nın katılacağı ortak eğitim uçuşu basında çıkan haberler 
arasında yer almaktadır. Böyle bir tatbikatta alçak uçuş yapılacağı da söylenmektedir. 
Bu tip bir eğitim uçuşunun çevrede gürültü kirliliği yapacağı ve halk sağlığına zarar 
vereceği ifade edilmektedir. Birkaç yıl önce de benzer bir uygulamadan bahsedilmiş, 
fakat halkın yoğun tepkisi üzerine iptal edilmiştir. Bölge halkının ve yöneticilerinin 
konu hakkında bilgilendirilmemesi yanlış yorumlara sebebiyet vermektedir. Bu sebeple 

1- Böyle bir uçuş eğitim çalışması yapılacak mıdır? Şayet yapılacaksa alçak uçuş 
uygulaması var mıdır? 

2- Bu tür uçuşlar bir çok ülkede çevre ve halk sağlığı açısından yasaklanmıştır. 
Hal böyle iken bizde neden İzin verilmektedir? 

3- Bölgeyi ilgilendiren ve kamuoyunda tepkilere yol açan bu konu hakkında 
neden Valilere ve Belediye Başkanlarına bilgi verilmemektedir.? Halbuki bilgilendirme 
olsa endişeler ve tartışmalar son bulacaktır. 

4- Bu program hakkında özet bilgi verebilir misiniz? 
T.C. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI l <*{-> 
A N K A R A v 

KAN.KAR. : 2001/7022-GK tf TEMMUZ 2001 

KONU : Yazılı Soru Önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Konya Milletvekili Veysel CANDAN tarafından verilen, "Konya ili sınırları içerisinde alçak 
irtifa uçuş bölgesi oluşturulacağı iddialarına ilişkin" 7/4532 sayılı yazılı soru önergesinin cevabı 
Ek'te sunulmuştur. 

Arz ederim. 

Sateahattirt-ÇAKMAKOĞLU 
Millî Savunma Bakanı 
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KONYA MİLLETVEKİLİ VEYSEL CANDAN TARAFINDAN VERİLEN 
7/4532 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI 

1. Dünyada, teknolojik alandaki gelişmelere paralel olarak harp silâh ve araçlarındaki baş 
döndürücü gelişmeler, askerî eğitim kavramının da hızla değişmesine neden olmuştur. Önceleri 
askerî birlikler kendi imkânları ile eğitim yapmaya çalışırlarken, harekat alanındaki kara, deniz 
ve hava kuvvetleri harp silâh ve araçlarının birbirlerini tamamlayan unsurlar olmaya başlaması, 
birliklerin müşterek eğitim yapmaları zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. Bu zorunluluk giderek 
ayrı kuvvetlerin, bilahare farklı ülke silâhlı kuvvetlerinin ortak konseptler ve standartlar altında 
eğitim yapma ihtiyacını kaçınılmaz hale getirmiştir. 

2. Eğitimde kullanılan mühimmat maliyetlerinin çok yüksek olması simülasyon sistemlerinin 
geliştirilmesine neden olmuş, teknolojinin de katkısıyla günümüzde her türlü silâhın, 
mühimmatın ve manevranın diğer bir deyişle harp ortamının gerçeğe yakın simüle edilebilmesi 
mümkün hale gelmiştir. Diğer taraftan nüfus artışına bağlı olarak da yerleşim alanlarının 
genişlemesi, sivil havacılıktaki hızlı gelişmeler askerî eğitime müsait alanların da giderek 
azalmasına yol açmıştır. 

3. Bütün bu gelişmeler neticesinde klasik manada eğitim kavramı değişmiş, askerî birliklerin 
kendi kendisine yetebileceği münferit eğitim yapma ve münferit eğitim sahalarına sahip olma 
anlayışı yerine, harekatın mümkün olduğu kadar azami oranda simüle edilebildiği, farklı eğitim 
ihtiyaçlarını karşılayabilecek münferit veya müşterek eğitim sahaları tesis edilmesi düşüncesi 
öncelik kazanmaya başlamıştır. 

4. Günümüzde çok uluslu kullanıma açık, teknoloji yoğun ve çok fonksiyonlu eğitim imkânı 
sağlayan eğitim sahaları genellikle Avrupa ve Kuzey Amerika da yoğunlaşmıştır. Bu eğitim 
sahaları, aynı zamanda silâh üreticisi olan bu ülkelere stratejik avantaj, silâh satışı, doktrin 
üretimi ve eğitim pazarlaması konularında tekelleşmenin yanında, eğitim bağımlılığını muhafaza 
etme imkânını da sağlamaktadır. 

5. Eğitim sahalarının diğer önemli bir boyutu da aynı zamanda ekonomik gelir kaynağı 
olmalarıdır, örneğin bu sahalardan, bazıları gelişmiş olmalarına ve yüksek eğitim imkânı 
sağlamalarına rağmen tatbikat, kurs gibi yollarla eğitim pazarlaması sonucu sahip olan ülkeye 
politik ve askerî getirilerinin yanı sıra yılda ortalama "30 Milyon Dolar" gelir imkânı vermektedir. 

6. Türk Silâhlı Kuvvetlerinin mevcut ve kazanmayı planladığı imkân ve kabiliyetler, gerçeğe 
yakın harp ortamında eğitim ihtiyacı ve ülkelerin yeni eğitim alanları arayışları göz önüne 
alındığında, Türkiye'nin kendi milli ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve aynı zamanda arz edilen çok 
uluslu arayışlara da cevap verebilecek stratejik/müşterek bir eğitim alanına ihtiyaç olduğu 
değerlendirilmiştir. 

7. Yapılan çok yönlü çalışmalar sonucunda arazi yapısı, meteorolojik şartlar, mevcut eğitim 
alanları, nüfus yoğunluğu, sivil hava trafiği, yüksek çevre koruma mülahazası, yeterli genişliğe 
imkân tanınması gibi şartlar dikkate alındığında İç Anadolu'da tespit edilen sahanın bu maksada 
en uygun yer olduğu değerlendirilmiştir. 
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8. Ülkemizde kurulan "Müşterek Eğitim Merkezi"nde daha önce dünyanın diğer bölgelerinde 
tesis edilen benzerierindeki gibi; 

- Yüksek teknoloji kullanılmış, 
- Türk Silâhlı Kuvvetlerinin tüm unsurlarına hizmet edebilecek şekilde müştereklik 

sağlanmış, 
- Çok uluslu katılıma açık olacak şekilde düzenlenmiş, 
- Gerçeğe yakın harekat ortamında eğitim imkânı verilecek şekilde planlanmış, 
- Eğitimin maliyet etkinliği azami seviyeye çıkarılmış ve 
- Kullanılan simülasyon teknolojileri nedeniyle alçak irtifa uçuşları ile mühimmat 

kullanımı en aza indirilmiş dolayısı ile yüksek çevre koruması sağlanabilmiştir. 

9. Başlatılan Türk Silâhlı Kuvvetleri Müşterek Eğitim Merkezi Projesine öncü olmak, elde 
edilen deneyimleri projeye yansıtmak maksadıyla başlatılan faaliyetler kapsamında Türk ve 
yabancı unsurların katılımıyla, bu yıl "18-29 Haziran 2001" tarihleri arasında Orta Anadolu 
Bölgesinde Anadolu Kartal Eğitimi adı altında çok uluslu müşterek bir eğitim icra edilmiştir. 

Bu eğitimin maksadı; 
- Gerçeğe yakın harp ortamında Birleşik/Müşterek/Münferit harekat nevilerini icra etmek, 
- Harbe hazırlık eğitimi ihtiyaçlarını karşılamak, 
- Anadolu Kartalı Projesi kapsamında sahip olunması hedeflenen imkân ve kabiliyetleri 

denemek ve Anadolu Kartalı Projesini bütün dünyaya tanıtmaktır. 

10. Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yüksek teknoloji kullanılarak tesis edilen milli müşterek eğitim 
merkezinin de önemle üzerinde durulması gereken çevre ile ilgili hususlarda alınan tedbirler 
şunlardır; 

- Hakiki mühimmat kullanımının yarattığı yüksek maliyetler ve çevresel risklerin 
asgariye indirilmesine yönelik olarak geliştirilmiş bir eğitim sahası olması nedeniyle, mühimmat 
kullanımında simülasyon esas alınmıştır. 

- Teknolojik gelişmelere paralel olarak, uçuş eğitimlerinde büyük oranda "Orta İrtifa" 
kullanılmaktadır, bazı basında yer aldığı gibi alçak irtifa uçuşu yeni harekat konseptlerinde 
olmadığı gibi böyle bir uygulamada yapılmamaktadır. Fotoğraflanan bazı alçak uçuş levhaları 
dünya standartlarında pistlerin iniş kalkış istikametlerine konulan iniş ve kalkışları ikaz etmek 
maksadıyla hazırlanan levhalar olup maksatlı olarak projeyi başka platformlara çekmeye 
çalışan, bilinen çehrelerin saptırmasıdır. Fotoğrafı yayınlanan diğer bir levha da Konya-Kulu 
Karayolu üzerinde Türk Yıldızlarının yıllardır eğitim yaptığı bölgeyi belirlemek maksadıyla 
konulan levhalardır. Sonuç olarak Anadolu kartalı eğitimine yönelik olarak herhangi bir levha 
konulmamış veya kısıtlama getirilmemiş olup, orta irtifa uçuşu olarak planlanan eğitimde bu tür 
bir tedbire ihtiyaç da yoktur. 

- Akademik eğitimin ağırlıklı olması ve beraberinde simülasyon teknolojisinin 
kullanılması nedeniyle bölgede hali hazırda yıllık olarak yapılan fiili eğitim uçuşlarında yüzde 50 
azalma olmaktadır, 

- "Azaltılmış Uranyum" veya kimyasal, nükleer, biyolojik madde içeren hiçbir mühimmat 
kesinlikle kullanılmamaktadır. Daha önce belirtildiği üzere tamamen simülasyon sistemine dayalı 
eğitim merkezinde hakiki mühimmat kullanımına ihtiyaç da yoktur, 

- Elektronik Spektrum çevreyi etkilememektedir, bölgede bulunan elektronik sistemlerin 
çalışma frekans aralığı insan sağlığına hiçbir zararı mevcut değildir, bu sistemler dünya ve 
NATO standartlarına uygundur, 

- Dünyadaki benzer eğitim merkezlerinde standart olarak faaliyet gösteren "Çevre 
Analiz/Koruma Birimi" teşkil edilmiştir, bu yıl deneme mahiyetinde yapılan eğitimin sonunda 
belirlenecek nihai teşkilatta sivil kuruluşların temsilcilerinin de katılımı sağlanacaktır. 
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11. Yukarıda belirtilen hususları içerecek şekilde hazırlanan Anadolu Kartalı Türk Silâhlı 
Kuvvetleri Müşterek Eğitim Merkezi Projesi 30 Mart 2001 tarihinde Millî Güvenlik Kuruluna arz 
edilmiş olup, daha sonra Millî Güvenlik Kurulu tavsiyesi doğrultusunda Bakanlar Kurulu 
tarafından 05 Nisan 2001 tarihinde 468 sayılı Karar ile onaylanmıştır. Millî Güvenlik Kurulunda 
takdim edildiği şekliyle de 18-29 Haziran 2001 tarihleri arasında Anadolu Kartalı-01 Eğitimi; 
Türkiye, ABD ve İsrail'in katılımı ile ilk defa projeyi deneme maksadı ile icra edilmiştir. 

12. Türk Silâhlı Kuvvetlerinin mevcut ve kazanmayı planladığı imkan ve kabiliyetler, gerçeğe 
yakın harp ortamında eğitim ihtiyacı klasik manada eğitim kavramını değiştirmiş, söz konusu 
eğitim ile de harekatın mümkün olduğu kadar azami oranda simüle edilebildiği farklı bir eğitim 
süreci başlamıştır. 

13. Kullanılan simülasyon teknolojileri nedeniyle mühimmat kullanımı en aza indirilmiş ve 
böylece yüksek çevre koruması sağlanabilmiştir. 

14. Bu yıl icra edilen AK-01 eğitime Türkiye, ABD ve İsrail'den toplam 784 personel 86 uçak 
ve helikopter ve bazı simülatörler katılmıştır. Söz konusu eğitim başarı ile tamamlanmış, 
eğitimler esnasında 2000 Feet (700 Metre) irtifanın altında uçuş yapılmamış ve Konya bölgesine 
ekonomik olarak yaklaşık 1 Milyon Dolarlık bir katkı sağlanmıştır. 

15. Sonuç olarak; daha önce arz edildiği gibi tamamen yüksek teknoloji ürünü simülasyon 
sistemlerine dayalı olarak geliştirilen Türk Silâhlı Kuvvetleri Müşterek Anadolu Kartalı Projesi; 

- Hakiki mühimmat kullanımı asgariye indirmesi, 
- Orta irtifa kullanılması, 
- Belki de bu tür bir projede ilk defa teşkilâtında çevre ile ilgili bir birimin teşkil edilmesi, 
- Milli eğitim ihtiyaçlarının karşılanması ve 
- Çokuluslu pazarlama imkanları ile de gerek ülke ekonomisine gerekse yöreye 

ekonomik kaynak sağlanması yönleri ile hayati öneme haiz stratejik seviyede bir 
projedir. 

16. Söz konusu eğitimin, 10 yıl önce gündeme gelen alçak irtifa uçuş bölgesi projesi ile hiçbir 
bağlantısı bulunmamakta bilakis gerek gerçek uçuşların sayısını ve gerekse mühimmat 
kullanımı azaltarak simülasyon ortamında eğitim sağlanmasına hizmet etmektedir. Konu 
tamamen milli bir proje olup yabancı ülkelerin kendilerine eğitimin pazarlanması haricinde 
projeye ortaklık dahil hiçbir ilişkileri bulunmamaktadır. Projeye tüm ülkelere açık olacak şekilde 
devam edilecektir. Yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı projenin çevreye ve bölge halkına 
hiçbir negatif etkisi bulunmamaktadır. 

Söz konusu proje kapsamında bölgede yapılacak uçuşlar Orta/Yüksek İrtifa olarak 
planlandığından, azaltılmış uranyum ihtiva eden hiçbir mühimmatın kullanılması söz konusu 
olmadığından, projenin planlama çalışmaları süresince çalışmalara Çevre Bakanlığı ve ilgili 
Bakanlıkların temsilcilerinin katılımı sağlanacağından, ayrıca dünyadaki benzerlerinde olduğu 
gibi teşkilatı içerisinde çevre korumaya ilişkin sivil bir ünite dahil edileceğinden çevre konusunda 
endişe edilecek herhangi bir husus bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize sunarım. 

Millî Savunma Bakanı 
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•07.- Aksara;, Milletvekili Sadi '.cnuncjoğlu'pın, Abdullah öcalan hakkmdiikiİdam karanyla"ilgili 
ABD basınmdr c/r.?.-, biberlere ilişkin B;if!;?.Vandan sonısu ve Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk'ün cevabı 
(7/4533) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın delaletlerinizle Başbakan Sayın Bülent 
ECEVİT tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim, 

Sadi SÖMUNCUOGLU 
-̂Aksaray Milletvekili 

Bilindiği gibi, ABD'de geçtiğimiz günlerde Tımoty Mc Veigh isimli 
bir teröristin idam cezası infaz edilmiştir. İnfazla ilgili tartışmalar sırasında ABD'li 
siyasiler ve diplomatlar, ülkelerinin çifte standart uygulamasını eleştirmişlerdir. 
ABD'liler, "168 kişiyi öldüren Mc Veigh'i terörist görüp, idam edilmesini savunuyoruz. 
Ama Türk hükümetine, idama mahkum edilen Apo'nun aşılmaması için baskı 
yapıyoruz. Ama Apo da Türkiye'de terörist olarak görülüyor." şeklindeki 
değerlendirmeleri yerli ve yabancı yayın organlarında yer almıştır. Buna göre; 

1- ABD, 30 bin insanımızın katili olan teröristbaşı Abdullah Öcalan ile ilgili olarak 
hükümetinize ne tür baskılarda bulunmaktadır? 

2- Ülkemizde idam cezası halen yürürlükte olduğuna göre, teröristbaşmın dosyasının 
TBMM'ne gönderilmeyerek, Başbakanlıkta bekletilmesinin bu baskılarla bir ilgisi 
var mıdır? 

3- 12 Ocak 2000 tarihinde, birisi hükümet üyesi dahi olmayan üç genel başkanın 
dosyayı Başbakanlıkta bekletme kararı hangi hukuki gerekçeye dayanmaktadır? 
Anayasamızın "Kesinleşmiş yargı kararlarının infazı geciktirilemez" hükmü 
karşısında ne düşünüyorsunuz? Dosyayı TBMM'ne göndermeme gerekçesi olarak 
sunulan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin muhatabı üç genel başkan mı, yoksa 
idam cezalan hakkında tek tasarruf mercii olan TBMM mi d ir? 

4- ABD'li terörist Mc Veigh'in idam cezasının infazından sonra ABD Başkanı Bush, 
"Kötüler cezasını buldu" açıklamasını yapmıştır. Ülkemizdeki teröristbaşı cezasını 
ne zaman ve nasıl bulacaktır? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin teröristbaşmın 
duruşmasını sürekli ertelemesi sizi endişelendirmiyor mu? AİHM, bu ertelemeleri 
"Apo kurtulana kadar" sürdürürse ne yapmayı düşünüyorsunuz? 

5- Teröristbaşmın dosyası üç genel başkanın tasarrufu ile Başbakanlıkla bekletilirken, 
gerek bu karardan önce, gerekse de sonra tarafınızca TBMM'ye onlarca idam cezası 
dosyası sevkedilmiştir? Uygulamadaki bu çifte standart hangi hukuki temele 
dayanmaktadır? Eğer teröristbaşı ile ilgili kararınız doğru ve hukuki ise diğer idam 
dosyalarının TBMM'ne sevkı adil ve hukuki midir? Diğer idam cezaları ile ilgili 
uygulamanız "doğru ve hukuki" ise teröristbaşmın dosyası bekjetilere ;̂, hukuk 
çiğnenmiş olmuyor mu? '* <» <» '• ** 

6- AB, ABD ile Avrupa' daki örgüt ve kuruluşların, TBMM'ne sevkedilen diğer idam 
cezası dosyalarını hiç gündeme getirmeyip, sadece teröristbaşmın dosyası ile 
ilgilenmeleri ve "insan haklarına aykırı olduğu" gerekçesi ile idamın engellenmesi 
için olağanüstü gayret göstermelerinin nedeni sizce ne olabilir? 
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T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Bakan: 

ANKARA 
l.i/..J«ooı 

fer 1 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 27/06/2001 tarihli ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4533-10979/25636 sayılı yazınız. 

b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü ifadeli, 
29/06/2001 tarihli ve B.02.0.KKG.0.12/106-543-10/3221 sayılı yazısı. 

c) 04/07/200 tarihli ve 977 sayılı yazımız. 

İlgi (a) yazınız ekinde Başbakanlığa gönderilen, Başbakanlığın ilgi (b) 
yazısı ile Bakanlığımıza intikal ettirilen, Aksaray Milletvekili Sadi 
Somuncuoğlu tarafından Sayın Başbakana yöneltilen ve Bakanlığımızca 
cevaplandırılması tensip olunan 7/4533-10979 Esas No.lu yazılı soru 
önergesinde yer alan hususlarla ilgili cevapların derlenebilmesi için ilgi (c) 
yazımızla, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesinin beşinci 
fikrası uyarınca bir aylık ek süre verilmesi istenilmiştir. 

Söz konusu soru önergesine verilen cevap örneği iki nüsha hâlinde ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Prof.Dr. Hikmet Sami TÜRK 
Bakan 

Sayın 
Sadi SOMUNCUOĞLU 
Aksaray Milletvekili 
T.B.M.M. 

Sayın Başbakana yöneltilen ve Bakanlığımızca cevaplandırılması tensip 
olunan 7/4533-10979 Esas no.lu soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Soru önergesinde geçen kişinin, Türk Ceza Kanununun 125, 31, 33, 36, 
40. maddeleri gereğince neticeten ölüm cezası ile mahkûmiyetine dair, Ankara 2 
No.lu Devlet Güvenlik Mahkemesinden verilen 29.6.1999 gün ve Esas:1999/21, 
Karar:1999/73 sayılı hüküm, Yargıtay 9. Ceza Dairesinin 22.11.1999 gün ve 
Esas: 1999/1296, Karar: 1999/3623 sayılı ilâmı ile onanmış ve ölüm cezasına 
hükümlü adı geçen hakkmda Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 87. maddesi 
hükmü çerçevesinde gereğinin yapılması için dosya 3.1.2000 gün ve 0001 sayılı 
yazımız ekinde Başbakanlığa sunulmuştur. 
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Yargıtay tarafından, verilen idam cezasınm onandığının açıklandığı gün, 
adı geçen adına Avrupa İnsan Haklan Mahkemesine (AIHM ) başvuru yapan 
avukatları, kesinleşen idam hükmünün infazına Türkiye Büyük Millet 
Meclisi'nce hemen karar verilebileceği ileri sürülerek cezasınm infazının 
ertelenmesi yönünde AİHM'nden tedbir karan verilmesini talep etmişler, bunun 
üzerine, AÎHM 30.11.1999 günü verdiği ihtiyatî tedbir karanyla, başvuru 
hakkında AİHM'nce bir karar verilinceye kadar, idam cezasının yerine 
getirilmemesini sağlayacak her türlü tedbirin alınmasını istemiş, Hükümetimiz 
de bu talebi kabul etmiştir. 

AÎHM, başvuruyla ilgili olarak 21.11.2000 günü Strasbourg'ta yaptığı 
duruşmada, başvuran avukatları ve Hükümetimiz temsilcilerini dinlemiş ve 
tarafları başvurunun esasına ilişkin görüşlerini sunmaya davet etmiş, başvuran 
avukatlannın 31.5.2001 günü olan görüş sunma •tarihi, talepleri üzerine 
31.8.2001 tarihine uzatılmış, AİHM'nin bu başvuruyla ilgili olarak bir duruşma 
daha yapacağına dair bir bilgi Bakanlığımıza intikal etmemiştir. 

Adı geçenin, Türkiye ile birlikte, Yunanistan, İtalya, Hollanda, Rusya ve 
Almanya aleyhine yaptığı başvuru da AİHM'nin incelemesinde bulunmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Prof.Dr.Hikmet Sami TÜRK 
Bakan 

İ08.- Kavsin Milletvekili Salih !-.;• JUSIIZ'UII, deınir-çclik üretimine, ihracat ve ithalatına ilişkin sorusu 
,ve Devlet Bakanı -> c ..^vbakan Yardımcısı A «tosut Yılmaz'ın cevabı (7/4534) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorulanmın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sn. Mesut 
YILMAZ tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını ^delaletlerinizle arz 
ederim. 18.06.2001 

-r^^^Sarfh KAPUTUZ *==SaTm KAPU5ÜZ 
Kayseri Milletvekili 

SORULAR: 

1- Ülkemizde demir-çelik üretiminin son 10 yıllık bilançosu nedir? 

2- Demir-çelik ihracatımızın ve ithalatımızın son 10 yıllık seyri ile bu yıl 
hangi tarihte ne kadar cevher ithalatı ihalesinin yapılması düşünülmekte ve 
bunun zamanlanması yani bugünlere kalması uygun mudur? 
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3- Entegre demir-çelik fabrikalarında kullanılan demir cevherinin ne 
kadarı yurt içi kaynaklardan temin edilmektedir? 

4- Demir-çelik üretiminde elektrik ark ocaklarının ithal ettikleri hurda ile 
entegre fabrikalarının yerli kaynaklardan kullandıkları demir cevherine ne gibi 
teşvikler verilmektedir? Bu teşviklerin son 5 yıllık dönemde parasal tutarı 
nedir? 

5- Ülkemizde entegre fabrikalarca geçici tesellümleri yapılmış tonlarca 
demir cevheri istasyonlarda bekletilirken, neden bu fabrikaların cevher ithalat 
rakamları her yıl artmaktadır? 

6- Ülkemizde son 5 yılda entegre fabrikalarca hangi ülkelerden ve hangi 
aracı firmalar marifetiyle ne miktar demir cevheri ithal edilmiştir? Bu ithalat için 
ödenen döviz miktarı ne kadardır? 

7- Dünyada demir-çelik hurdası ithalatında ön sıralarda yer alan 
ülkemizde, hurdaya dayalı çelik üretiminin mantığı nedir? Elektrik ark 
ocaklarında yapılan üretimin maliyeti ile entegre fabrikalarda yapılan üretimin 
maliyet karşılaştırması nasıl bir tablo ortaya koymaktadır? 

8- Son yıllarda demir-çelik ihracatımızda, özellikle uzun üründe, ithalatçı 
ülkelerin koydukları kotalar yüzünden önemli düşüşler olmuş, yassı ürünlerde 
arz açığı varken uzun ürünlerde arz fazlası oluşmuştur. Buna karşın hammadde 
ithalatımız artmıştır. Biz neden yerli üreticimizi koruyacak ve döviz çıkışını 
sınırlayacak önlemleri almıyoruz? 

9- Son yıllarda ülkemizde entegre fabrikaların demir cevheri ithalatına 
ağırlık vermeleri sonucu, yurt içi demir cevheri kaynakları optimal kapasitede 
çalıştırılamamakta, ayrıca istasyonlarda geçici tesellümleri yapılmış tonlarca 
demir cevheri fabrikalara taşınmayı beklemektedir. Kırsal kesimde istihdam 
yaratan binlerce kamyoncu esnafını işsiz bırakmıştır. Bu zincirleme olarak diğer 
sektörlerde de katma değer yaratılmasına olanak sağlayan demir cevheri 
madenciliğini olumsuz etkilemiştir. Sektör bu uygulamalar sonucu ekonomik 
etkinliğini kaybetmeye başlamıştır. Yurt içi demir cevheri üretimini 
özendirecek, döviz çıkışını sınırlayacak ve sektörü koruyacak tedbirler 
konusunda ne düşünmektesiniz? 
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T.C. 
DEVLET BAKANI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

SAYI :B.02.0.018/ M/o/J93 ANKARA 
KONU -.7/4534 esas no'lu 

soru önergesine cevap 05 lo%l 2001 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :27.06.2001 tarih ve A.01.0 GNS.0.10.00.02-7/4534-10984/25659 sayılı yazınız. 

İlgi yazınızda belirtilen Kayseri Milletvekili Salih KAPUSUZ'un vermiş olduğu 7/4534-
10984 esas no'lu soru önergesinin cevapları aşağıda belirtilmiştir. 

Ülkemizin son 10 yıl içerisindeki çelik üretimi tesisler bazında Ek-1'de verilmiştir. 

Yurt içi cevher kaynaklarının tükenmesi ve bazı ocakların kapanması nedenleri ile 
isdemir son 10 yilda yurt içinden temin edemediği ve TCDD ile taşıma darboğazı nedeni ile 
taşıtamadığı cevherler ile yalnızca yurt içi cevher kalitesini düzeltmek amacı ile yurt dışından 
cevher ithalatı gerçekleştirmektedir, isdemir'de 1990-1994 yılları arasında cevher ithalatı 
yapılmamıştır. Yurt içi üretiminin azalmasına bağlı olarak 1994 yılından itibaren cevher 
ithalatı yapılmaya başlanmıştır. 2001 yılında İsdemir 1.100.000 ton cevher ithalatı 
programlamıştır. Cevher ihaleleri uluslararası piyasaların en uygun olduğu zaman takip 
edilerek o dönemlerde yapılmaktadır. 

Ülkemizde kurulu bulunan 3 entegre tesiste kullanılan demir cevherinin yıllık miktarı ve 
yurt içi, yurt dışı temin oranları 2000 yılı için yaklaşık olarak aşağıdaki tabloda verilmektedir. 

İSDEMİR 
ERDEMİR 
KARDEMİR 

YILLIK KULLANIM 
MİKTARI (TON) 

4.000.000 
4.000.000 
1.800.000 

YURT İÇİ % 

75-80 
10 

90-95 

YURT DIŞI % 

20-25 
90 

5-10 

Son 5 yılda Isdemir'in yerli kaynaklardan kullandığı demir cevherlerine aldığı bir teşvik 
yoktur. 2000 yılında Madencilik Fonundan TCDD taşımalarında 1.5 Trilyon TL navlun iadesi 
alınmıştır. 

İsdemir geçici tesellümleri yapılmış demir cevherlerini TCDD ile taşıma darboğazı 
nedeni ile zamanında taşımasını gerçekleştirememektedir. Ayrıca yurt içi cevher kalitesini 
düzeltmek amacı ile ithal edilen ve harmanda %15-20 oranında kullanılması gereken ithal 
cevherin belirli zaman periyotlarında getirtilme zorunluluğu vardır. 
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isdemir son 5 yılda Avustralya ve Brezilya menşeli yurt içi temsilcileri Sun İthalat, Aca, 
Vilmeks Dış Ticaret, Ormet Dış Ticaret olan, toplam 3 milyon ton yurt dışından demir cevheri 
ithal etmiştir. Bu ithalata karşılık yaklaşık 60 milyon $ ödeme yapılmıştır. (Taşıma dahil) 

Entegre demir çelik tesisleri taş kömürü ve demir cevherini kullanarak çelik üretimi 
yapmakta halbuki ark ocaklı tesisler direkt hurda kullanarak çelik üretmektedir. Dolayısıyla 
ark ocaklı tesislerde üretim bandı daha kısa, işçiliği daha az olması ve hurda fiyatlarının son 
yıllarda 80-90 $/ton gibi çok düşük fiyatlara inmesi, buna mukabil entegre tesislerin ana 
girdisi olan taş kömürü ve cevher fiyatlarının Dünya piyasalarında yükselmesi nedenleri ile 
ark ocaklı tesislerin üretim maliyeti daha düşüktür. Buna karşın entegre tesislerin istihdam 
yaratması, fazladan katma değer oluşturulması, yerli kaynakların kullanılması yönü ile bir çok 
avantaj ve üstünlükleri vardır. 

Ülkemiz demir çelik sektöründe yapısal sorunlar mevcuttur. Yassı ve uzun ürün üretim 
ve tüketim yapısında oluşan bu sorunlara kısa vadede en uygun çözüm uzun ürün üreten bir 
kısım tesislerin yassı ürüne dönüştürülmesidir. Bunu içinde en uygun tesis İsdemir olup, 
İsdemir'in özelleştirilmesine müteakip yassı ürün üretimine dönüştürülmesi planlanmaktadır. 
Hammadde ithalatımız son yıllarda yurt içi ocaklarda rezerv tükenmesine bağlı ocakların 
kapatılması ve kalite bozulması nedeni ile yurt içinden temin edilemeyen miktarlar mecburen 
yurt dışı kaynaklardan temin edilmektedir. Buna rağmen yerli üreticileri korumak amacıyla 
1999 ve 2000 yıllarında alınan tedbirler ile cevher ithalatına %2,5 vergi, %1'de madencilik 
fonu getirilerek ithal cevher maliyetleri arttırılarak yerli üreticilerimiz desteklenmektedir. 

Ülkemizde işletilen demir cevheri kaynakları optimal kapasitede çalıştırılmaktadır. 
Hatta zararlı maddeleri yüzünden üretim yapılmaması gereken bazı cevherlerin bile ülke 
ekonomisi düşünülerek üretimine ve isdemir olarak alımına devam edilmektedir. Geçici 
tesellümleri yapılarak istasyonlarda bekleyen cevherlerin büyük bir kısmı TCDD taşıma 
yetersizliğinden beklemektedir. İstasyonlarda bugün için geçici tesellümü yapılıp ta bekleyen 
cevherimiz bulunmamaktadır. Yurt içi cevherler, gerek kalite gerekse maliyet yönünden ithal 
cevherlere nazaran Şirkete ek maliyet getirmektedir. Bu nedenle yurt içi cevher kullanılan 
fabrikaların desteklenmeleri gerekmektedir. 

Gereğini arz ederim. 

-536 

A.Mesut YILMAZ 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 



TÜRKİYE'NİN SON ON YILDAKİ ÇELİK ÜRETİMİ 

İŞLETMELER 

KARDEMİR 
İSDEMİR 
ERDEMİR 
ENTEGRE TEST. 
ARK OCAKLI TES.T. 
TÜRKİYE TOPLAMI 

KAPASİTELERİ 

700.000 
2.200.000 
3.000.000 
5.900.000 

14.085.000 
19.985.000 

Ü R E T İ M L E R 

1990 

605.000 
1.821.000 
2.031.000 
4.457.000 
4.955.000 
9.412.000 

1991 

693.000 
1.790.000 
1.861.000 
4.344.000 
4.990.000 
9.334.000 

1992 

651.000 
1.779.000 
1.713.000 
4.144.000 
6.110.000 

10.253.000 

1993 

723.000 
1.752.000 
1.656.000 
4.131.000 
7.283.000 

11.414.000 

1994 

720.728 
1.794.778 
1.878.963 
4.394.469 
7.679.845 

12.074.314 

1995 

621.913 
1.579.660 
2.041.542 
4.243.115 
8.501.685 

12.744.115 

1996 

718.500 
1.848.248 
2.458.350 
5.025.098 
8.336.781 

13.361.879 

NOT: Kardemirln kapasitesi 2000 yılından itibaren 1.1 milyon ton/yıl'a çıkartılmıştır. 
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309.- A*-.b, .r. Milletvekili BE,-Ü:;*TT Toprak'ın, Mavi Akım Projesine ilişkin sorusu ve Dışişleri 
Bakanı ismail CÖIT-'.I. .vvabı (7/4535) 

TÜRKÎYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Dışişleri Bakanı Sayın İsmail CEM tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını delaletlerinizle arz ederim. 18.06.2001 

AÇIKLAMA: 

Gazeteci yazar Cengiz ÇANDAR'ın 26 Nisan 2001 tarihi) Yeni Şafak 
Gazetesindeki köşesinde "...Mavi Akım Projesi gerçekleştiği takdirde bunun 
karşılığında Türkiye'nin Rusya'ya ne kadar para ödeyeceğine ilişkin anlaşma metninin 
Türk Dışişleri" Bakanlığı arşivlerinde bulunmadığı" bilgisi üzerine, 10.05.2001 tarih ve 
KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/4213-10281/24207 sayılı yazılı soru 
önergemize verilen cevabi yazı incelenmiş, gerek cevabi yazıda belirtilen hususlar ve 
gerekse Sayın Cengiz ÇANDAR'ın 16 ve 17 Haziran 2001 Yeni Şafak gazetesindeki 
köşesinde konuyu değerlendiren yazılan birlikte değerlendirilmiştir. 

Mavi Akım projesi tam olarak gerçekleştiği takdirde, Ülkemiz doğalgaz 
ihtiyacının %60 oram üzerinde Rusya'ya bağımlı hale gelinmesi ve bir ülkeye %60 dan 
fazla bağımlı hale gelmenin stratejik ve güvenlik açılarından sakıncalı olacağı temel 
ilkesinin gözardı edilmesi, konunun en azından bu yönüyle Dışişleri Bakanlığı 
temsilcilerinin müzakerelere aktif katılımını zorunlu hale getirdiği bir gerçektir. 

Bu bilgilerden hareketle, 

SORULAR: 

1- Mavi Akım diye adlandırılan doğalgaz alım satım anlaşmasının stratejik ve 
güvenlik açılarından büyük önem arz etmesi karşısın^1- {Müzâkerelere 
Dışişleri Bakanlığı temsilcilerinin katılmama gerekçeleri nelerdir ? 

2- Sayın Cengiz ÇANDAR'ın köşesinde belirttiği üzere, söz konusu anlaşmanın 
birden çok kez BOTAŞ'tan istendiği ancak buna rağmen gönderilmediği 
anlaşılmakta olup, söz konusu anlaşmanın, Bakanlığınızca defalarca ve ısrarla 
BOTAŞ'tan istenme nedenleri nelerdir ? 

3- Saym ÇANDAR'ın dile getirdiği, "Turgut ÖZAL zamanında Rusya ile 
yapılan Rus doğalgazmm Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye getirten anlaşma 
Dışişleri Bakanlığınca temin edilerek arşivlere konulduğu halde" Mavi Akım 
anlaşması neden temin edilerek arşivlere konulmamıştır ya da 
konulamamıştır ? 
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T.C. 
D I Ş İ Ş L E R İ B A K A N L I Ğ I 

Siyaset Planlama Genci Müdür Yardımcılığı 

Sayı : 000.000/2001/SPGY/l28455 09.07.2001 
Konu : Yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 27 Haziran 2001 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4S35-10985/25660 sayılı 
yazıları. 

Aksaray Milletvekili Sayın Ramazan Toprak'ın ilgide kayıtlı yazılarına konu soru 
önergesinin yanıtı ilişikte sunulmuştur. 

Saygılarımla arzederim. 

aak...) 
AKSARAY MİLLETVEKİLİ SAYIN RAMAZAN TOPRAK'IN 

YAZILI SORU ÖNERGESİ 

SORULAR: 
Gazeteci yazar Cengiz ÇANDAR'ın 26 Nisan 2001 tarihli Yeni Şafak 

Gazetesindeki köşesinde "...Mavi Akım Projesi gerçekleştiği takdirde bunun 
karşılığında Türkiye'nin Rusya'ya ne kadar para ödeyeceğine ilişkin anlaşma 
metninin Türk Dışişleri Bakanlığı arşivlerinde bulunmadığı" bilgisi üzerine. 
10.05.2001 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/4213-10281/24207 
sayılı yazılı soru önergemize verilen cevabi yazı incelenmiş, gerek cevabi yazıda 
belirtilen hususlar ve gerekse Sayın Cengiz ÇANDAR'ın 16 ve 17 Haziran 2001 
Yeni Şafak gazetesindeki köşesinde konuyu değerlendiren yazıları birlikte 
değerlendirilmiştir. 

Mavi Akım projesi tam olarak gerçekleştiği takdirde, ülkemizin doğalgaz 
ihtiyacının %60 oranı üzerinde Rusya'ya bağımlı hale gelmesi ve bir ülkeye 
%60'tan fazla bağımlı hale gelmenin stratejik ve güvenlik açılarından sakıncalı 
olacağı temel ilkesinin gözardı edilmesi, konunun en azından bu yönüyle Dışişleri 
Bakanlığı temsilcilerinin müzakerelere aktif katılımını zorunlu hale getirdiği bir 
gerçektir. 

Bu bilgilerden hareketle, 

1- Mavi Akım diye adlandırılan doğalgaz alını satım anlaşmasının stratejik ve 
güvenlik açılarından büyük önem arz etmesi karşısında müzakerelere Dışişleri 
Bakanlığı temsilcilerinin katılmama gerekçeleri nelerdir ? 
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2- Sayın Cengiz ÇANDAR'ın köşesinde belirttiği üzere, sözkonusu anlaşmanın 
birçok kez BOTAŞ'tan istendiği ancak buna rağmen gönderilmediği 
anlaşılmakta olup.sözkonusu anlaşmanın Bakanlığınızca defalarca ve ısrarla 
BOTAŞ'tan istenme nedenleri nelerdir ? 

3- Sayın ÇANDAR'ın dile getirdiği, "Turgut ÖZAL zamanında Rusya ile yapılan 
Rus doğalgazını Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye getirten anlaşma Dışişleri 
Bakanlığınca temin edilerek arşivlere konulduğu halde" Mavi Akım anlaşması 
neden temin edilerek arşivlere konulmamıştır ya da konulamamıştır ? 

YANITLAR: 

l . a ) Mavi Akım projesiyle ilgili olarak, 15 Mayıs 1997 tarihinde Ankara'da 
imzalanan ve 1/4/1998 tarihli ve 4357 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan 
ve 12 Mayıs 1998 tarih ve 23340 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Rus Doğal 
Gazının Karadeniz Altından Türkiye Cumhuriyeti'ne Sevkiyatına ilişkin 
Anlaşma'Yun müzakerelerine Bakanlığımız katılmıştır. Anlaşmada özetle; 

- Yıllar itibariyle alınacak doğal gaz miktarı, 

- Bu doğal gazı taşıyacak boru hattının Karadeniz altından geçirileceği hususu, 

- Doğal gaz teslimatının teknik, ticari, idari ve uygulama koşullarının BOTAŞ 
- Yıllar itibariyle alınacak doğal gaz miktarı, 

- Bu doğal gazı taşıyacak boru hattının Karadeniz altından geçirileceği hususu, 

- Doğal gaz teslimatının teknik, ticari, idari ve uygulama koşullarının BOTAŞ 
ile Rus Gazprom şirketi arasında imzalanacak ahm-satım kontratıyla 
belirleneceği, 

- Tarafların, Türkiye'ye teslim edilecek doğal gaz miktarının artırılması ve her 
iki tarafın da ortak çıkarları doğrultusunda üçüncü ülkelere de sevkedilmesi 
imkanlarını araştıracakları 

belirtilmektedir. 

b) Buna karşılık, BOTAŞ ile Gazprom arasındaki ticari mahiyetti ahm-
satım sözleşmesi müzakerelerine Bakanlığımızın yetki alanı dışında kaldığından, 
katılım olmamıştır. 

Malumları olduğu üzere, 9 Şubat 1990 tarihli ve KHK/397 sayılı Kanun 
Hükmünde Karamame'yle, BOTAŞ, doğal gazın ithali konusunda tekel konumuna 
getirilmiştir. BOTAŞ'ın tekeli, 18 Nisan 2001 tarihli Doğal Gaz Piyasası Kanunu 
yürürlüğe girene kadar sürmüştür. 

2. Bahsigeçen milletlerarası anlaşma, Bakanlığımızda mevcut olup, esasen Resmi 
Gazetede de yayımlanmıştır. Buna karşılık, BOTAŞ ile Gazprom arasındaki, 
tamamen özel hukuk sözleşmesi niteliğindeki Mavi Akım projesine ilişkin alım-
satım sözleşmesinin Bakanlığımızda bulunması için herhangi bir neden yoktur. 
BOTAŞ'in yetkisi altında olan hususları düzenleyen sözkonusu sözleşmenin 
BOTAŞ'tan birçok kez istendiği konusunda dosyalarımızda bir bilgiye 
rastlanmamıştır. Genel olarak, kamu ve özel şirketler tarafından akdedilen ticari 
amaçlı özel hukuk sözleşmelerinin resmi sicilini tutmak Bakanlığımızın görev 
alanına girmediğinden, bu tür sözleşmelerin Bakanlığımızda bulunması gibi bir 
uygulama da yoktur. 
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3. Belirtilen dönemde Sovyet doğal gazının Batı hattıyla taşınması konusunda da 
iki ayrı Anlaşma mevcuttur. 18 Eylül 1984 tarihinde imzalanan anlaşma bir 
milletlerarası anlaşma olup, 244 Sayılı "Milletlerarası Andlaşmaların 
Yapılması,Yürürlüğü ve Yayınlanması ile Bazı Andlaşmaların Yapılması İçin 
Bakanlar Kuruluna Yetki Verilmesi Hakkında Kanun"un 4'üncü Maddesi gereği, 
tescilinden Bakanlığımız sorumlu bulunmaktadır. Buna karşılık, BOTAŞ ile 
SSCB'nin Soyuzgazexport adlı şirketinin 14 Şubat 1986 tarihinde imzalanan özel 
hukuk sözleşmesi, böyle bir nitelik taşımamaktadır. Dolayısıyla, sözkonusu 
sözleşmenin metninin de Bakanlığımız arşivlerinde bulunmasını gerektiren hukuki 
bir dayanak yoktur. 

- Tffl -Aı> ."Tn'MİBctvekıli ücTıi- Mir MehmM Fuat'ın, bir'gaktede yer alan Güneydoğudaki 
Sürvan, k Ş „ » « U ^ £ 3 » t * * c W - s u ve 1*1* Bakan,»» Kazan Yüce.»'» cevab, 
(7/4536) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın RUştU Kazım 
YÜCELEN tarafından yazılı olarak ceaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla.14.06.2001 

Dengir Mir Mehmet FIRAT 
Adıyaman Milletvekili -

Milliyet Gazetesinin 14.06.2001 tarihli sayısında yer alan 
haberde Bakanlığınızca yayımlanan bir genelge ile GUneydoğuda bulu
nan sllryani köylerinin ziyarete kapatıldığı belirtilmektedir. 

SORULAR: 

1- Böyle bir genelge var mıdır? varsa bir suretinin tarafıma 
verilmesi mUmklln mlldür? 

2- Yasaklama kararının gerekçesi nedir? 
3- Bu yasaklama mevcut hukuk düzenimize ve anayasamıza uygun 

mudur? Hukuki dayanağı nedir? 
4- Taraf olduğumuz uluslararası antlaşmalara uymakta mıdır? 
5- Yasak kimleri kapsamaktadır? 
6- Bu yasak, TUrkiyenin dış itibarını ve turizmini nasıl 

etkileyecektir? 
7- Yasağın kaldırılması düşünülmekte midir? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 
A N K A R A 

GN.PL.P.: 0111-$# -01/KUV.PLD.PLKOOR.Ş.(^o/6^ ) 4 3 TEMMUZ 2001 
K O N U : Adıyaman Milletvekili Dengir Mir Mehmet FIRAT'ın 

Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: TBMM Gn.Sek.liği Kan.ve Kar.D.Bşk.lığının 27 Haziran 2001 gün ve KAN.KAR. 
MD.: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4536-10986/25661 sayılı yazısı. 

1. Adıyaman Milletvekili Dengir Mir Mehmet FIRAT'ın İçişleri Bakanı tarafından 
cevaplandırılması talebi ile TBMM Başkanlığına sunduğu 7/4536-10986 Numaralı yazılı 
soru önergesi ilgi yazı ekinde alınmıştır. 

2. Soru önergesi ile ilgili tespit edilen hususlar müteakip maddelere çıkarılmıştır. 

3. içişleri Bakanlığının 13 Nisan 2000 tarihli Genelgesi ile Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu'nun bazı bölgelerinde, yabancı uyruklu şahısların; sportif gezi, ilmi araştırma ve 
arkeolojik kazı faaliyetlerinde bulunmaları yasaklanmıştır. Bu genelgede, Mardin ilinin tüm 
kırsalı yasak kapsamına alınmıştır. 

4. Yasaklama; 1984 yılından beri Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde devam eden 
terör eylemleri nedeniyle, yabancı uyruklu şahısların güvenliği dikkate alınarak yapılmıştır. 

5. Bu yasaklama mevcut hukuk düzenimize ve anayasamıza uygundur. 

Anayasamızın 16 ncı maddesi "Temel hak ve hürriyetler yabancılar için milletlerarası 
hukuka uygun olarak kanunla sınırlandırılabilir." hükmünü içermektedir. Ayrıca, 

a. 2565 Sayılı Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu ile Askeri Yasak Bölgeler 
ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliği, 

b. Türkiye'de ilmi araştırma ve inceleme yapmak, film çekmek isteyen yabancılar veya 
yabancılar adına müracaat edenler ile yabancı basın-yayın mensuplarının tabi olacakları 
esasları ihtiva eden 04 Nisan 1988 gün ve 88/1283 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, yasağın 
uygulanmasının hukuki dayanaklarıdır. 

6. Yasaklama; 13 aralık 1957 tarihinde Paris'te akdedilen ve Türkiye tarafından da 
imzalanıp onaylanarak 01 Aralık 1962 tarihinde yürürlüğe giren "Avrupa Konseyi Üyesi 
Devletler Arasında Kişilerin Seyahatleri ile İlgili Avrupa Anlaşmasına da uygundur. 
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Anlaşmanın 7 nci maddesi "Akid taraflardan herbiri, amme nizamı, sağlığı ve emniyetle 
ilgili mülahazalarla, işbu Anlaşmayı 5 nci madde hükümleri hariç olmak üzere derhal 
yürürlüğe koymamak veya anlaşmayı diğer akid taraflar veya bunlardan bazılarına karşı 
geçici olarak yürürlükten kaldırmak hakkını muhafaza eder." Hükmünü içermektedir. 

7. Bu yasaklama yalnız yabancılar için uygulanmıştır. 

8. Yasaklama kararının kaldırılmasıyla ilgili olarak, Valilikler ve kurumlarca gönderilen 
görüşler çerçevesinde, 12 Şubat 2001 tarihli İçişleri Bakanlığının genelgesi, Başbakanlığın 
12 Haziran 2001 gün ve 2001/33 sayılı genelgesi, buna bağlı İçişleri Bakanlığının 15 
Haziran 2001 tarihli genelgesi ile bu durumun Türkiye'nin dış itibarını ve turizmini olumsuz 
yönde etkileyecek bir kampanyaya dönüşmemesi için mücavir iller dahil olmak üzere 
OHAL bölgesindeki illerde bulunan Süryani köyleri yasak kapsamından çıkarılmıştır. 

Bu genelgelerle; PKK terörü dahil olmak üzere, çeşitli nedenlerle yurt dışına çıkmış 
Süryani asıllı vatandaşlarımızın köylerine geri dönmelerine izin verilmesi, bu hususta 
gerekli çalışmaların yapılması, Süryani vatandaşlarımızın tüm anayasal, yasal ve 
demokratik haklarından serbestçe yararlanmaları, devletimizin güvencesi altında bulunan 
vatandaşlarımızın bu haklarını kullanmalarında ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının gereken 
dikkat ve hassasiyeti göstermeleri istenmiştir. 

Arz ederim. 

7 Rüştü Kazım YÜCELEN 
Bakan 

111.- S;i!->un Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, egzoz gazı emisyon ölçümleri karşılığı toplanan 
paralara ve kullamn yv ierine ilişkin sorusu w Bayındırlık ve iskân Bakanı Koray Aydın'ın cevabı (7/4537) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşaığdaki sorularımın Bayındırlık ve Iskan Bakanı Sn. Koray 
Aydın tarafından yazılıolarak cevaplandırılması hususunda delalet
lerinizi arz ederim. ^̂ ^ 

"Musa Uzunkaya*]>4UT s 
Samsun Milletvekili 

1-îl Çevre Koruma Vakıflarınca geçtiğimiz 3 yıl içinde, taşıl 
araçları egzos gazı emüsyon ölçümleri karşılığı olarak ne kadar 
ücret alınmış, toplanan bu meblağ nerelerde kullanılmıştır? 

2- Egzos ölçümlerinde sınır değeri üzerinde emüsyona sahip 
araçlardan herhangi bir ücret alınmazken, düşük emüsyona sahip, yan: 
çevreye zararsız yada daha az zararlı araçlardan niçin ücret alın
maktadır? 
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3-îlgili mevzuata göre toplanan gelirlerin çevre dişında baş
ka alanlarda kullanımı mümkün müdür? Bu konuda yaşanan keyfi uygula
malara engel olmak üzere mavzuatta gerekli düzenlt-melere gitmeyi 
düşünüyor musunuz? 

•̂-Ankara il Çevre Koruma Vakfının Sıhhiye Hitit Güneşi Anıtı
nın onarımı için harcamayı planladığı miktar nedir? Egzos gazı ile 
bu anıt arasında nasıl bir ilişki kurulmuştur? 

5-Egzos gazları ölçümü ile ilgili kanunun çıktığı 1992 yılms 
göre hava kirliliğinde gelmiş olduğumuz nokta, katedilen olumlu mer
hale, ithal kömür ve doğal gaz kullanımının ısınma ve sanayiide kul
lanımının yaygın hale gelmesi ile birlikte hava kirlilik tesbitlerir 
de yıl boyunca tehlike sınırının aşılmamış olması gibi gerçekler 
göz önünde bulundurularak, mevcut haliyle "çevre" için faydasız ve 
vatandaş için, maddi ve manevi yük olan bu uygulamaya bir an önce 
son verilmesi hakkındaki düşünceniz nedir? 

T.C. 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
ANKARA 

SAYI : B.09.0.APK.0.22.00.00.17/1511 

KONU : Samsun Milletvekili 
MusaUZUNKAYA'nm 
Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ; T.B.M.M. Başkanlığı'nın 27.06.2001 tarih ve KAN.KAR.MD: A.01.0.GNS.0.10.00-
02-10987/25657 sayılı yazısı. 

Samsun Milletvekili Musa UZUNKAYA'nın, Egzoz Gazı emisyon ölçümleri karşılığı 
taplanan paralara ve kullanım yerleri hakkında, Bakanlığıma yöneltmiş olduğu T.B.M.M. 
7/4537 Esas Sayılı Yazılı Soru önergesi incelenmiş olup, sorular itibariyle cevaplan ekte 
sunulmuştur. A 

Bilginizi ve gereğini arz ederim. 

Koray AYDIN 
Bakan 

SÜRELİ 
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SAMSUN MİLLETVEKİLİ 
SAYIN MUSA UZUNKAYA'NIN 
T.B.M.M. 7/4537 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE 

DAİR SORULAR VE CEVAPLARI 
SORULAR: 

1- ti Çevre Koruma Vakıflannca geçtiğimiz 3 yıl içinde, taşıt araçları egzoz gazi 
emisyon ölçümleri karşılığı olarak ne kadar ücret alınmış, toplanan bu meblağ 
nerelerde kullanılmıştır? 

2- Egzoz ölçümlerinde sınır değeri üzerinde emisyona sahip araçlardan herhangi bir 
ücret alınmazken, düşük emisyona sahip, yani çevreye zararsız yada daha az zararlı 
araçlardan niçin ücret alınmaktadır? 

3- tlgili mevzuata göre toplanan gelirlerin çevre dışında başka alanlarda kullanımı 
mümkün müdür? Bu konuda yaşanan keyfi uygulamalara engel olmak üzere 
mevzuatta gerekli düzenlemelere gitmeyi düşünüyor musunuz? 

4- Ankara ti Çevre Koruma Vakfının Sıhhiye Hitit Güneşi Anıtının onarımı için 
harcamayı planladığı miktar nedir? Egzoz gazı ile bu anıt arasında nasıl bir ilişki 
kurulmuştur? 

5- Egzoz gazları ölçümü ile ilgili kanunun çıktığı 1999 yılına göre hava kirliliğinde 
gelmiş olduğumuz nokta, katedilen olumlu merhale, ithal kömür ve doğal gaz 
kullanımının ısınma ve sanayide kullanımının yaygın hale gelmesi ile birlikte hava 
kirlilik tespitlerinde yıl boyunca tehlike sınırının aşılmamış olması gibi gerçekler 
göz önünde bulundurularak, mevcut haliyle "çevre" için faydasız ve vatandaş için, 
maddi ve manevi yük olan bu uygulamaya bir an önce son verilmesi hakkındaki 
düşünceniz nedir? 

CEVAPLAR: 

Motorlu taşıtlarda egzoz emisyonlarının önlenmesi amacıyla araçların ve yakıtların 
üretimi aşamasında alınacak tedbirlerin yanında halen trafikte seyreden eski teknoloji ile 
üretilmiş ve yeterli bakımı yapılmamış araçların denetimi de önem taşımaktadır. 

Bu nedenle, motorlu araçların yol açtıkları kirlenmenin önlenmesi amacıyla tatbik 
edilmesi gereken önlem ve müeyyidelerin tanımlandığı ve 22 Ekim 1992 tarih ve 21383 sayılı 
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre Bakanlığı "Motorlu Taşıtlar Egzoz 
Gazlarının Yol Açtıkları Kirlenmenin önlenmesine İlişkin Tebliğ"i doğrultusunda egzoz 
emisyon ölçümleri başlatılmıştır. Tebliğ ile hedeflenen, taşıt muayene istasyonlarında rutin 
taşıt muayenesinin yanı sıra yanma kusurlarından meydana gelen egzoz emisyonlarının da 
denetlenmesi amaçlanmıştır. 

Egzoz emisyon ölçümleri bugün sayısı 70'i aşan ilde Ter yıllık periyotlar halinde 
Valilikler veya onların yetki verdiği kuruluşlarca belirli bir ücret karşılığında 
yapılmaktadır.KarayoUan Taşıt Muayene İstasyonlarında yapılmakta olan taşıt muayeneleri 
ülkemizde 2 yılda bir yapılmaktadır. 2 yıllık bir dönem ise taşıt ayarlarının bozulmasına ve 
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egzoz emisyonlarının artmasına neden olacağından, egzoz ölçümlerinin yılda bir kere 
yapılması uygun görülmektedir. 

Egzoz emisyon ölçümünde izlenecek usul ve esaslar, emisyon ölçümü karşılığında 
alınacak meblağ ve cezalı ödemeler için uygulanacak tutar, her yıl başında Resmi Gazete'de 
yayımlanan Mahalli Çevre Kurulu Kararlan ile Valiliklerce belirlenmektedir. Mahalli Çevre 
Kurullarınca alınan kararlara Çevre Bakanlığının herhangi bir müdahalesi bulunmamaktadır. 

Ülkemizde 01.01.2001 tarihinden beri üretilen ve ithal edilen tüm otomobiller Avrupa 
Birliğinin EURO 93 standartlarını sağlayabilen katalitik konvertörle teçhiz edilmiş, sadece 
kurşunsuz benzin kullanabilen çevre dostu otomobillerdir. 

Ancak, eski ve yeterli bakımı yapılmamış otomobillerin yanı sıra katalitik konvertörlü 
otomobillerde egzoz muayenesine tabii tutulmaktadır. Bunun nedeni ise kurşunsuz benzinin 
Güneydoğu veya Doğu Anadolu Bölgelerimizde yaygın olarak bulundurulmadığı için taşıt 
sahiplerinin katalitik konvertörleri araçlarından çıkarttırmaları ve bu durumu denetleyebilecek 
tam teçhizatlı bir laboratuvar ağı ve denetim sisteminin de ülkemizde kurulamamış olmasıdır. 
Ayrıca, katalitik konvcrtörlerin ömürlerinin yaklaşık 50.000 km ile sınırlı olduğu zaman 
içinde devre dışı kalıp çevre kirliliğine neden olduğu da bilinmektedir. Bu sebeple eski veya 
yeni teknoloji ile üretilmiş tüm taşıtlar egzoz muayenesine tabii tutulmakta ve belirlenen 
emisyon ölçüm ücreti alınmaktadır. 

Isınmadan ve sanayiden kaynaklanan hava kirliliğinin yanısıra motorlu taşıtların 
meydana getirdiği kirletici emisyonlar, özellikle nüfus ve trafiğin yoğun olduğu büyük kent 
merkezlerinde, önemli oranda çevre kirliliğine neden olmaktadır. Böylece kent merkezlerinde 
yaşanan hava kirliğinden, yaklaşık olarak % 25 oranında motorlu taşıt sorumlu bulunmak
tadır. 

Kent merkezlerinde hava kirliliğini azaltmaya yönelik olarak, doğalgazın 
yaygınlaştırılması, kaliteli kömür (ithal Kömür) kullanımına yönelinmesi, sanayiinin şehir 
merkezi dışına taşınması (organize sanayi bölgeleri gibi), kentsel planlamanın yemden 
düzenlenmesi ve benzeri hava kirliliğini azaltıcı önlemlerin yanı sıra, motorlu taşıtlardan 
kaynaklanan egzoz emisyonlarının da kontrol altına alınması önem taşımaktadır. 

Motorlu taşıtlardan kaynaklanan egzoz emisyonlarının azaltılması amacıyla; 

- Taşıt parkındaki araçların bakımının ve denetiminin sağlanması, 
- Çevre dostu teknolojilerin otomobillerde kullanımının teşvik edilmesi, 

(Katalitik konvertörlü otomobiller gibi) 
- Akaryakıtta kalitenin uluslararası standartlarda (AB) sağlanması, 
- Kurşunsuz benzinin yurt genelinde yaygınlaştırılması, 
- Kurşunsuz benzinin kullanımını desteklemek üzere fiyatının aşağı çekilmesi, 
- Çevre dostu otomobilleri alan tüketicileri desteklemek üzere ekonomik teşvik 

mekanizmalarının devreye sokulması, 
önemli ve öncelikli konular olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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Bu önlemlerin yanı sıra egzoz emisyon denetimlerinin gerçekleştirilmesi hususu da 
önem taşımaktadır. Bu bağlamda, tüm dünyadaki uygulamalar paralelinde, 1992 yılında egzoz 
emisyon ölçümleri Ülkemizde de başlatılmıştır. 

Ancak, daha etkili bir uygulama için ölçme, izleme ve denetim altyapısının 
güçlendirilmesi ve yaygın bir organizasyonun yasal çerçevesinin belirlenerek sağlanması 
gerekmektedir. 

Diğer taraftan, 

Ankara İli Çevre Koruma Vakfi'nın son üç yıl içinde egzoz emisyon ölçümlerinden 
elde ettiği gelirin yıllar itibariyle dağılımı şöyledir; 

GELİR HARCAMA ORANI 
111.673.000.000.TL, % 54,60 
319.105.000.000.TL, % 40,32 

1.146.080.000.000.TL, % 55,98 

Ankara îli Çevre Koruma Vakfi'nın Vakıf Senedi'nde yazılı amaçlarından; 
ağaçlandırma, ilin kültürel çevre ile ilgili değerlerinin korunması, çevre eğitimi ve çevre 
bilincinin yerleştirilmesi için tanıtıcı fâaliyetler yapılması, çevre eğitiminin desteklenmesi, 
çevreyle ilgili panel ve seminer düzenlenmesi, çevreyle ilgili dokümantasyon ve yayın 
fâaliyetleri yapılması, çevre sorunlarının çözülmesi için çalışmalar yapılması, çevreyi 
koruyucu, çevre kirliliğini önleyici araştırmalar yapılması, bitki nesiUerinin ıslahı, çevre 
araştırmaları ve kirlilik tespiti için araç ve gereç satın alınması, çevreyle ilgili egzoz 
ölçümlerinin yapılması için gezici ve sabit istasyonlar kurulması, çevreyi koruyucu ve çevre 
kirliliğini önleyici projeler yapılması, çevre amaçlarının gerçekleşmesi için gereken 
önlemlerin alınması gibi fâaliyetlerin giderleri egzoz gelirlerinden elde edilen miktardan 
karşılanmaktadır. 

Egzoz emisyon ölçümlerine başlanan 1992 yılından itibaren tüm kamu kuruluşlarına 
ait araçlardan egzoz emisyon ücreti alınmıştır. Ankara Valiliği Mahalli Çevre Kurulu 
kararıyla 2001 yılından itibaren resmi araçlardan egzoz emisyon ölçüm ücreti alınmamaktadır. 

Egzoz ölçümlerinden elde edilen gelirin, Ankara İli Çevre Koruma Vakfi'nın Vakıf 
Senedi'nde yazdı amaçların dışında veya çevre konuları harici, başka alanlarda harcanması 
mümkün değildir. 

Sözü edilen hesaplar ve giderler Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce her iki yılda bir 
incelenerek denetlenmekte, ve harcamaların Vakıf amaçlarına uygun olup olmadığı 
araştırılmaktadır. Bugüne kadar Vakıf amaçlan dışında kullanılan bir gider belirlenmediği 
müşahede edilmiştir. 

Ankara ili Çevre Koruma Vakfi'nın Ankara Sıhhiye'deki Hitit Güneşi Amtı'nın 
onarımı; Vakıf amaçlarından olan "Kültürel Çevre İle İlgili Değerlerin Korunması" 
gerekçesiyle yapılmaktadır. 
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Bu onaranla ilgili olarak Vakfın ödeyeceği bedel 26 milyar TL.+KDV'dir. Vakfin 
gelir kaynağı sadece egzoz emisyon ölçüm ücretleri olup, Hitit Güneşi'nin onarımı Vakıf 
Senedi'nin 4/a maddesinde yazılı amaca uygun olarak Ödenecektir. Çünkü, Ankara îlinin 
sembolü olan Hitit Güneşi Başkentin çevreyle ilgili bir değeri olup, 1974 yılında Anadolu 
Sigorta tarafından yaptırılan, ancak aradan geçen yıllar içinde tahrip olan ve onanma ihtiyaç 
duyulan bir anıttır. Hitit Güneşi'nin onarımı için kamuoyu ve medya kuruluşları konuyu sık 
sık gündeme getirmesi üzerine Başkent'e yakışmayan bu görüntünün düzeltilmesi için 
Valiliğinden istekte bulunulmuştur. Anıttaki görüntü kirliliğinin giderilmesi için Ankara îli 
Çevre Koruma Vakfı Yönetim Kurulu Kararıyla onanma başlanmış olup, 30 Ağustos 2001 
tarihinde açılışı yapılacağı belirtilmiştir. 

Ankara ilinde hava kirliliği özellikle kış başındaki aylarda hala tehlikeli oranlarda 
seyretmektedir. Gerek vatandaş, gerekse medya konu üzerinde hassasiyetle durmakta, hava 
kirliliğine ilişkin olarak, Valiliğinden önlem alınması talep edilmektedir. Bu amaçla; ti 
Mahalli Çevre Kuruhı'nun çeşitli kararlan ile Ankara BüyÜkşehir Belediyesi mücavir alan 
sınırlan içinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca, özellikleri belirlenen ithal kömür 
kullanılmasına, bu kömürler dışında başka kömür kullanımına müsaade olunmamasına, 
araçların egzoz gazlan ile havayı kirletmelerini önlemek için egzoz emisyon ölçümlerine tüm 
hızla devam edilmesine karar verilmiş ve bu yönde daha birçok kararlar alındığı müşahede 
edilmiştir. 

Hava kirliliğinin en önemli sebebinin motorlu kara taşıtlarından çıkan egzoz gazlarının 
olduğu ve bunun için taşıtların periyodik olarak egzoz emisyon ölçümlerinin yapılmasının 
yararlı ve gerekli görüldüğü ilgili Kurum ve Kuruluşlarca ifade edilmektedir. 

Aynca, konuyla ilgili olarak Bakanlığımızı doğrudan ilgilendiren bir husus ve 
mevzuat düzenlemesini gerektirecek yetki unsuru bulunmamakta olup, 2872 sayılı Çevre 
Kanunu gereğince bu konuda Çevre Bakanlığı ile Mahalli Çevre Kurullan yetkili kılınmıştır. 

"* ~i2.- Marjı:; Milletvekili Metin Mûsaöğlu'nun, bor madeni üretimine ve Eti Holding'e ilişkin 
Başbakandan som.-'i \ r: Covbt Bakanı ?i.k \i • ;\ıa üürcl'ir sevabı (7/4539) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Bülent Ecevit tarafından 
Maa*!! olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. ı A r D 

Ham Bor madeni yerine rafine ve uç ürünleri üretmeye yönelik 
çalışmalar ilgili kurumlarda yapılıyor mu? Uç ürünler üretme 
doğrultusunda işbirliği yapılarak laboratuvar ve pilot çapta 
bilimsel çalışmalar yapılıyor mu? ARGE dairesine özel önem 
veriliyor mu? Eti Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş. tekrar kurum 
bünyesine (Daire Başkanlığı) alınıyor mu? Yeni ve çağdaş bir 
anlayışla manevra kabiliyeti yüksek bir konuma getiriliyor mu? 
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2- Eti Holding'in yönetim kademelerinde mesleki uzmanlık 
gerektiren işletmelerde işin karakterine yabancı olan vasıfsız 
şahısların salt politik angajmanlarla yönetici kadrolarına 
getirilmesi önlenecek midir? 

lor alanında dünya Pazar payının iki katına çıkarma olanağına 
;ahip bir Türkiye'nin rekabet gücünü yitirmesi fırsatını yaratmak 
r>ı ie t inor c ı in i i r *? 

3- Bor 
s....... 
mı istiyor sunuz? 

4- Türkiye'nin stratejik ve emek ürünlerini IMF'nin isteği 
doğrultusunda gerçek değerinin çok altında, .Eti Bor'u 
özelleştirerek ülkenin toprağı ve onun dermffktetinde yatan 
zenginliklerini bu şekilde dış güçlere satmış olmayacak mısınız? 
Bu özelleştirme gerçek değerinde yapılacak mı? Bu durumda 
Türkiye'nin kazancı ve kaybı ne şekilde gerçekleşecektir? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAYI : B.02.0.007/|(j5-> ANKARA 
KONU : «7&/&/2001 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) TBMM Başkanlığı'nın 27.06.2001 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4539-
10999/25704 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 29.06.2001 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-541-1/3208 sayılı 
yazısı. 

Mardin Milletvekili Sayın Metin MUSAOGLU'nun Sayın Başbakanımıza tevcih 
ettiği, Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanbğım koordinatörlüğünde 
cevaplandırılmasını istediği, 7/4539-10999 esas no'lu yazılı soru önergesi cevabı ekte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Prof. Dr. Şükrü ST GÜREL 
Devlet Bakanı 
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MARDİN MİLLETVEKİLİ METİN MUSAOĞLU'NUN TEVCİH ETTİĞİ 
7 / 4539 - 10053 ESAS NO.LU SÖZLÜ SORU ÖNERGESİNE VERİLEN 

CEVAPLAR: 

SORU-1: Ham Bor madeni yerine rafine ve uç ürünleri üretmeye yönelik çalışmalar 
ilgili kurumlarda yapılıyor mu ? Uç ürünler üretme doğrultusunda işbirliği yapılarak laboratuar 
ve pilot çapta bilimsel çalışmalar yapılıyor mu? ARGE Dairesine özel önem veriliyor mu? Eti 
Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş. tekrar kurum bünyesine (Daire Başkanlığı) alınıyor mu? Yeni ve 
çağdaş bir anlayışla manevra kabiliyeti yüksek bir konuma getiriliyor mu? 

CEVAP-1: Eti Holding A.Ş., 14.06.1935 tarihinde 2805 sayılı Kanunla bir Kanıtı 
İktisadi Kuruluşu olarak kurulan Etibank Genel Müdürlüğünün, başka bir ifadeyle ulkemi7.de 
madencilik, kimya ve metalürji sektöründe bankacılık faaliyetleri ile birlikte uzun yıllardan 
beri faaliyette bulunan köklü bir geleneğin ve birikimin devamı olup günümüzde faaliyetlerine 
Eti Holding A.Ş. olarak devam etmektedir. 

Eti Holding A.Ş. ülkemizdeki birçok madenin ekonomiye kazandırılması için arama. 
üretim, zenginleştirme ve pazarlama faaliyetlerini yürütmüştür. Madenlerin rezeı-vlerinin 
bitmesi ve ekonomik olmaktan çıkması sonucunda bugün, bor tuzları ve alüminyum 
sektöründe aktif olarak faaliyetlere devam edilmekte olup rafine ve uç ürünlere kadar entegre 
üretim yapılmaktadır. 

1978 yılında çıkartılan Devletçe İşletilecek Madenler Hakkındaki Kanunla bor 
madenleri devletleştirilerek işletmesi görevi Eti Holding A.Ş.'ne (Etibank) verilmiştir. Daha 
sonra, 1983 yılında 2840 sayılı Kanunla Bor, Asfaltit, Uranyum ve Toryum madenlerinin 
aranması, işletilmesi ve pazarlanması ile ilgili maden haklan yeniden düzenlenmiştir. Bu 
Kanunlar çerçevesinde bor madenleri ile ilgili faaliyetlerini sürdüren Eti Holding A.Ş.. 1978 
yılından bugüne kadar yaklaşık toplam 600 milyon US$1lık yatırım yaparak cevher bazında 
660 milyon ton olan bor rezervini günümüzde cevher bazında 2 milyar ton'un üzerine, dünya 
bor üretiminde ülkemizin payı da 1975 yılında %ll 'den günümüzde %3l seviyesine 
çıkartılmıştır. Yine 1978 yılında 83 milyon US$ olan ülkemizin bor ihracat gelirleri Je 
günümüzde 250 milyon US$/yıl seviyesine yükseltilmiştir. 

Dünya bor üretimi cevher bazında 1.5 milyon ton'dur. Bu üretimin %37'si US Boıa\ 
Inc., %31'i Eti Holding A.Ş. tarafından karşılanmakta olup. US Borax Inc. firması 1.3 mihoıı 
ton rafine bor ürünleri satışı ile 1.2 milyar USS'lık bor piyasasından 800 milyon US$/yıl jjdir 
'sağlarken, Eti Holding A.Ş. bor ürünleri satışından 220-250 milyon US$/yıl gelir ekle 
etmektedir. 

Bu durumun nedeni, yıllardır bor sektöründe rafine, bor uç ve ileri bor uç ürünleri 
yatırımlarının yapılmamasıdır. Ancak, son yfllarda Eti Holding A.Ş.. bor politikasını hanı bor 
ürün satışlarının tedricen azaltılması, rafine \e bor uç ile ileri bor uç ürünlerine yatırım yaparak 
ülkemizde bora dayalı sanayi tesislerinin kurulması şeklinde belirlemiştir. 
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Eti Holding A.Ş.'nin benimsediği Bor Politikası çerçevesinde, halen 557 bin ton/yıl 
civarında olan rafine bor üretim kapasitesini önce 800 bin ton/yıl, daha sonra da 1 milyon 200 
bin ton/yıl seviyelerine yükseltmek için yoğun bir yatırım atağı başlatılmıştır. 

Bu kapsamda; Eti Holding A.Ş.'nin kendi kaynaklarından sağlayacağı toplam 200 
milyon US$ seviyelerine yaklaşan proje tutarları ile 1998 yılında yatınmına başlanan; 100 bin 
ton/yıl kapasiteli Emet Yeni Borik Asit Tesisi (2002 yılında tamamlanması planlanmıştır), 160 
bin ton/yıl kapasiteli Kırka 3. Bor Türevleri Tesisi (2001 yılında tamamlanması planlanan 
tesiste devreye alma çalışmaları başlamıştır.) ve 50 ton/saat kapasiteli Tek Kademede Penta 
Üretim Tesisine (birinci adımı devreye alınmış olup ikinci ve üçüncü adımları Eti Holding 
A.Ş.'nin Yatınm Programında yer almaktadır.) ilave olarak 1998 yılında başlatılan yatırım 
atağı çerçevesinde 2001 yılında da 240 bin ton/yıl kapasiteli Yeni Sülfürik Asit Tesisı'nden 
(2003 yılına kadar tamamlanması hedeflenmektedir.) oluşan rafine bor ürünleri yatırımlarına 
başlanmış ve yürütülmektedir. 

Söz konusu yatırımların faaliyete geçmesiyle, yaklaşık 260 bin ton/yıl ilave rafine bor 
kapasitesi devreye girecek olup, Eti Holding A.Ş. bor satış gelirleri de yılda yaklaşık 100 
milyon US$ artacaktır. 

Ayrıca, 240 bin ton/yıl kapasiteli Kırka 4. Bor Türevleri Tesisi ile Bandırma da 45 bin 
ton/yıl kapasiteli Sodyum Perborat Tesisi projelerine ilişkin ön fizibilite çalışmaları 
tamamlanmış olup Eti Holding A.Ş.'nin 2002 yılı Yatırım Programında uygulama projesi 
olarak yer almasına karar verilmiştir. 

Planlanan yatırımların tamamlanması ile ülkemiz bor ihracatı 220-250 milyon US$/yıl 
seviyesinden yaklaşık 3 kat artırılarak 750-800 milyon US$/yıl'a çıkarılabilecektir. 

Bor ürünleri, organik bor bileşiklerinden, inorganik bor bileşikleri ve bor alaşım 
metallerine kadar 250 çeşide ulaşan geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Bor mineralleri, 
hammadde, yarı mamul ve mamul madde olarak; cam, porselen, seramik, tekstil, deterjan. 
kağıt, tarım, metalürji, elektrik/elektronik sektöründe ve nükleer yakıt teknolojisinde 
kullanılmakta olup, yüksek teknoloji gerektiren ürünlerin üretiminde önemli rol oynamaktadır. 
Bor'un bu özellikleri ve dünya bor piyasasının yapısı nedeniyle bor ürünleri teknolojileri 
kolaylıkla elde edilememektedir. Eti Holding A.Ş. dışarıdan temini mümkün olmayan 
teknolojileri büyük masraflar yaparak kendi imkanları ile geliştirmektedir. Eti Holding A.Ş. 
Araştırma Geliştirme Dairesi Başkanlığınca yürütülen çalışmalarla laboratuar ve pilot çapta 
araştırmalar yapılmakta, sürekli yenilenen teknolojideki gelişmeler izlenmekte ve 
'değerlendirilmektedir. Rekabet edebilme gücünü artırabilmek için sürdürülen bilimsel ve 
teknolojik çalışmalar çevre hassasiyetini gözeten kriterler dikkate alınarak yapılmakladır. HU 
Holding A.Ş. Araştırma Geliştirme Dairesi Başkanlığı TSE Standartlarında madenciliğe 
yönelik laboratuar hizmetleri verirken, diğer yandan analiz yöntemleri ile ilgili araştırmalar 
yaparak laboratuar tekniklerini geliştirmektedir. 

Eti Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü, 26.04.2001 tarih ve 2001/T-9 
sayılı Yüksek Planlama .Kurulu Kararı ile Bağlı Ortaklık Statüsü kaldırılarak bütün aktif ve 
pasifleri ile Eti Holding A.Ş.'ne devredilmiştir. Yeni statüsü ile de dünyadaki gelişmeleri 
yakından izleyen çalışmaları devam etmektedir. 

SORU-2: Eti Holding'in yönetim kademelerinde mesleki uzmanlık gerektiren 
işletmelerde işin karakterine yabancı olan vasıfsız şahısların salt politik angajmanlarla yönetici 
kadrolarına getirilmesi önlenecek midir? 
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CEVAP-2: Eti Holding A.Ş. Genel Müdürlüğünün yönetici kademelerinde madencilik 
alanında hizmette bulunmuş, bu alanda bilgi ve tecrübeye sahip yöneticiler görev almaktadır. 

SORU-3: Bor alanında dünya pazar payının iki katına çıkarma olanağına sahip bir 
Türkiye'nin rekabet gücünü yitirmesi fırsatını yaratmak mı istiyorsunuz? 

SORU-4: Türkiye'nin stratejik ve emek ürünlerini IMF'nin isteği doğrultusunda gerçek 
değerinin çok altında Eti Bor'u özelleştirerek ülkenin toprağı ve onun derinliklerinde yatan 
zenginliklerini bu şekilde dış güçlere satmış olmayacak mısınız? Bu özelleştirme gerçek 
değerinde yapılacak mı? Bu durumda Türkiye'nin kazancı ve kaybı ne şekilde 
gerçekleşecektir? 

CEVAP-3 ve CEVAP-4: Eti Holding A.Ş., bor ürünlerinin birbirini ikame özelliği 
nedeniyle ürün çeşitlendirilmesinin gerekliliğini ve bunun gerçekleştirilmesi için büyük 
yatırımlar, sürekli teknoloji yenileme ve dünya çapında pazarlamayı içeren bir işletmeciliği 
dünya bor piyasasında rekabete girebilmenin zorunlu koşulu olarak görmektedir. Bunun için, 
Ülkemizin bor madeni potansiyelinin mevcut yasalar korunarak Eti Holding A.Ş. tarafından 
belirlenecek stratejilerle tek elden yürütülmesi gereklidir. Aksi takdirde, özelleştirmeye 
gidilmesi halinde, ülkemiz bor zenginliğinin gücü dağıtılarak birbirleriyle rekabet halinde 
küçük ölçekli firmalarla etkinliğinin kaybolmasına yol açılacaktır. Bu şekilde bir yapılanma ile 
ülkemiz bor yataklarının bor piyasasında hakim olan firmaların eline ve kontrolüne geçmesi de 
kaçınılmaz olacaktır. 

Bilindiği gibi, 1970'li yıllara kadar ülkemiz bor cevheri üretim ve ihracatı genelde 
İngilizlerin Borax Consolidated Limited Şirketi kontrolünde kalmıştır. 1978 yılında çıkartılan 
2172 sayılı "Devletçe İşletilecek Madenler" hakkındaki Kanunla bor madenleri 
devletleştirilerek işletilmesi görevi Eti Holding A.Ş.'ne (Etibank) verilmiş ve bu gidişe "dur" 
denilmiştir. 1983 yılında çıkartılan 2840 sayılı "Bor, Asfaltit, Uranyum ve Toryum 

•Madenlerinin Aranması, İşletilmesi ve Pazarlanmasınm Devlet Eliyle Yapılması" kanunu ile de 
Kamu Kuruluşlarına devredilen maden haklan yeniden düzenlenmiştir. 

Bu kanuni çerçeve, bor cevherinin özellikleri ve dünya bor piyasası koşullan bilinerek 
ülkemiz ekonomik menfaatlerinin daha yüksek seviyelere çıkartılarak daha etkin olarak 
korunması için elverişli imkan yaratmaktadır. 

Eti Holding A.Ş. mevcut kanunlar çerçevesinde, dünya bor piyasasından daha fazla pay 
alarak gelirlerimizin artıiâlması için özellikle ham bor yerine rafine bor ürünlerine yatırım 
yapılmasına ağırlık vermiştir. 

Ayrıca Eti Holding A.Ş., yurt dışı pazarlama ağını yaygınlaştırmak ve daha etkin 
pazarlama yapmak için Ağustos 2000 yılında ABD'de yeni bir pazarlama şirketi olan Etimine 
USA Inc.'i kurmuştur. Avrupa ve ABD'deki mevcut pazarlama ağının Uzak Doğu ve 
Japonya'yı kapsayacak şekilde genişletilmesi çalışmalarına devam edilmektedir. 

Eti Holding A.Ş.'nin yurt dışında rekabete girebilmesi için özelleştirmenin gündeme 
getirilmesi bir yana, mevcut durumunun daha da güçlendirilerek bor madeninin işletilmesini ve 
bor'a dayalı sanayinin kurulmasını tek elden yürütmesi gerekmektedir. 
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! !3-- h '•• •''••• •̂ iİctveki!- Cila. /••taiPu,, İstanbul Bayrampaşa Cezaevinin yerinin değiştirilmesine 
ilişkin soniFn va A '.•..'v 3a!<3iıtHikmet fiat.v 'rfırk'iincevabı(7/4540) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞPNA 

Aşağıdaki sorulanmın Adalet Bakanı Sayın Hikmet Sami TÜRK tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasında delaletleriniz talep olunur. 19.06.2001 

^^saygılarımla 

Celal ADAN 
İstanbul Milletvekili 

SORULAR: 

1- İstanbul Bayrampaşa Cezaevi, çok uzun bir süredir bölgede yaşayan halkı 
her bakımdan tedirgin etmektedir. Şehrin içinde de görüntüyü bozan bu 
yapının, başka bir yere taşınması yönünde bir çalışma var mıdır? 

2- Taşıma işlemi yapılacaksa bunun tarihi ne zamandır? 
3- Şayet böyle bir çalışma yoksa bunun sebebi nedir? 

T.C. -,fI^AKA 

ADALET BAKANLIĞI U/..n/20Ol 
Bakan: ^ H 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İLGİ: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 27/06/2001 tarihli ve 

A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/4540-11023/25723 sayılı yazınız. 

İlgi yazı ekinde alınan, İstanbul Milletvekili Celal Adan tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilen ve yazılı olarak cevaplandınlması istenilen 
7/4540-11023 Esas No.lu soru önergesine verilen cevap örneği iki nüsha hâlinde 
ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Prof.Dr.Hikmet Sami TÜRK 
Bakan 
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Sayın 
Celal ADAN 
İstanbul Milletvekili 
T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yönelttiğiniz ve yazılı olarak cevaplandırılmasını 
istediğiniz 7/4540-11023 Esas No.lu soru önergesinin cevabı aşağıda 
sunulmuştur: 

Bayrampaşa Kapalı Cezaevi üçbin hükümlü ve tutukluyu barındıracak ve 
bütün sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak modern bir bölge cezaevi niteliğinde 
düşünülerek 1956 yılında ihale edilmiş ve 1968 yılında tamamlanarak hizmete 
açılmıştır. Cezaevi yeri belirlenirken yoğun yerleşme merkezlerinden uzak 
olması gözetilmiş ve Sağmalcılar semti seçilmiştir. Ancak çarpık ve plânsız 
kentleşme sonucu cezaevinin etrafı binalarla kaplanmıştır. Bayrampaşa Belediye 
Başkanlığınca, Cezaevi duvarı bitişiğinde bulunan Tuna Caddesinin 
genişletilmesi amacıyla söz konusu duvarın 4-7 metre geriye alınması talep 
edilmiş, bu talep iyi niyetle ve plânlaşmaya duyulan saygı gereği 
Bakanlığımızca uygun görülmüştür. 

Birçok alanda olduğu gibi İstanbul ili, hükümlü ve tutuklu sayısı açısından 
da ilk sıradadır. Metropol kentlerinde mevcut cezaevi kapasiteleri çok yetersiz 
kalmakla birlikte, özellikle İstanbul ilindeki cezaevlerinin 4.800 kişilik 
kapasitesine karşılık, bu ilde olması gereken cezaevi kapasitesi 9.000 kişidir. 
Avrupa Konseyi ve Birleşmiş Milletler Cezaevi Kurallarının öngördüğü bir 
cezaevi kapasitesi en fazla 500 kişidir. Buna göre, İstanbul ilinde günün 
gereksinmelerini karşılamak amacıyla derhâl, en az 10 cezaevi yapılması 
gerekmektedir. İleriye yönelik Türkiye ortalamasının üzerindeki nüfus artışı 
düşünüldüğünde bu sayı daha da artacaktır. 01.07.2001 tarihi itibarıyla 
Bayrampaşa Kapalı Cezaevinde 2.187 hükümlü ve tutuklu bulunmaktadır. Bu 
haliyle Bayrampaşa Cezaevinin kapatılabilmesi için, onun yerine en az 5 

yeni cezaevine ihtiyaç bulunmaktadır. Oysa; Bakanlığımızca İstanbul ili ve 
çevresinde cezaevi yapımına uygun, mülkiyeti Hazine veya belediyeye ait 
araziler aranmış ise de, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve ilçe 
belediye başkanlıkları ile diğer ilgili mercilerden alman cevabî yazılarda, 
cezaevi yapımına uygun Hazine veya belediye arazisi bulunmadığı bildirilmiştir. 
İstanbul İlinde, Millî Savunma Bakanlığına tahsisli bulunan taşınmazlardan 
bazılarının, cezaevi yapımı için Bakanlığımıza devrine ilişkin sayısız 
taleplerimiz olumsuz karşılanmıştır. Hazine arazisi olup, Bakanlığımıza tahsisli 
taşınmazlara da ilgili belediyelerce imar izni verilmemektedir. 

Silivri Belediye Başkanlığı da 1999 yılında Bakanlığımızın başvurusuna 
verdiği cevapta, cezaevi yapımı için belediye sınırlan içinde belediye ve Hazine 
adına kayıtlı gayrimenkul bulunmadığını bildirmiştir. 
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Zaman kaybına tahammülü olmayan bu sorunun çözümü için, İstanbul il 
merkezine yakın çevre ilçeler yanında, Silivri ilçesinde de otoyola yakın, 
elektrik, su, yol ve altyapı eksiklikleri bulunmayan araziler araştırılmış, 
Bakanlığımız Teknik İşler Dairesi Başkanlığmca, Silivri ilçesi Alipaşa Köyünde 
bulunan yaklaşık 1000 dönüm dolayındaki arazi cezaevi yapımı için uygun 
bulunmuştur. 

istanbul Valiliği İl İdare Kurulunun 25.10.2000 gün ve 2000/338 sayılı 
kararıyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 5. maddesi uyannca kamu yaran 
karan alınmış, aynı Kanunun 10. maddesi uyannca Silivri İlçesi Kıymet Takdir 
Komisyonunca metrekaresine 4.200.000 TL. bedel kararlaştmlmıştır. 

Kamulaştırma işlemi için Başbakanlığın 23/03/2001 tarih ve 1400 sayılı 
yazısıyla uygun görüş alınmış, Maliye Bakanlığı da 09/04/2001 tarih ve 6265 
sayılı yazısıyla ödeneği revize etmiştir. Uygun görüş yazısı gereğince, 
4.013.940.000.000 TL. tutarındaki kamulaştırma bedelinin 2.807.250.000.000 
TL.'lik kısmı 2001 Malî Yılı Bütçesinden, kalan 1.206.690.000.000 TL'si de 
6.8.1997 tarihli ve 4301 sayılı Kanunla oluşturulan İşyurtlan Kurumu 
Bütçesinden karşılanmıştır. 

İstanbul İlinin Türkiye ortalamasının çok üstündeki nüfus artış hızı göz 
önüne alındığında, söz konusu arsanın da İstanbul'un cezaevi sorununu 
çözemeyeceği açıktır. Bu nedenle ivedilikle yaklaşık 5000 dönüm daha araziye 
ihtiyaç vardır. 

Cezaevlerimizde yaşanan sorunların en büyük kaynağını oluşturan koğuş 
sistemi esasına göre inşa edilmiş bulunan Bayrampaşa Kapalı Cezaevinin oda 
sistemine dönüştürülmesine yönelik çalışmalar da başlatılmıştır. 2001 yılı 
içerisinde ihalesi yapılarak oda sistemine çevrilecektir. 

Bayrampaşa Cezaevinin taşınması için öncelikle İstanbul ilinin cezaevi 
sorununun çözümlenmesi gerekmekte olup, taşıma işlemi şu anda söz konusu 
değildir. 

Yukarıda yapılan değerlendirmeler karşısında, Bayrampaşa Cezaevinin 
kapatılmasının bu koşullarda mümkün olmadığı düşünülmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. . jCr^^ 

Prof.Dr.Hikmet Sami TÜRK 
Bakan 
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""} '4.- Bir. • ••".' liilstvekili Hüsiun.;'...' Korkutata'nın, Kazakistan Türk Büyükelçiliğinin, davetli olarak 
ziyarette bulunan b:r büvetle ilgilenmediği i .Masına ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı İsmail Cem'in cevabı 
(7/4541) 

TÜRKİYE BUYÜ:< MİLLET A-ECLİSİ 

BAŞKANLİĞİNA 

Aşağıdaki Sorularımın Dış iş le r i Bakanı Sayın İsmail CEM tarafından 

YAZILI olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arzederjm. IS.06.2001 

iüsamejZin Hüsamettin KO.T<UTAyA 

3Ingöl Mi I letvekl [1] 

Kazakistanın Astana Kentinin başkent oluşunun 3.yi I kutlamaları 

münasebetiyle rruhtellf part i lerden 16 m i l l e t vek i l i ve Ankara 3üyük 

Şehir Belediye Başkanından oluşan b î r heyetle 08.06.2001 Tarihînde 

davetl i olarak Kazakistana ziyaret te bulunduk. 

40 Ülkenin temsil ed i ld iğ i böyle b i r davette Türk heyetine özel 

İ l g i göster i lmiş Kazakistan. Curtıurbaşkanı heyetimizle İki saat görüşmüş 

ve heyetimize yemek vermiş t i r . Kazakistan Başbakanı ve diğer devlet 

erkanıyla görüşmeler yapı lmış t ı r . 

Kazakistan Devlet inin her kademesinde Türk heyetine göster i len 

i l g i takdire şayandır, mi l le t imiz adına b iz i memnun e tm iş t i r . 

Ne acıdır k i E lç i l i ğ im iz ortada yoktu. Randevularımızı işadamJarımı z 

ve şahsi çabalarımızla a ld ık . 

Sayın Bakanım 

•Zat-ı A l i n i z i iy i tanıyoruz. Mıhakkak siz ülkenin en İy i şeki lde 

clışarda temsil edilmesi iç in gayret sarf ediyorsunuz. Su hassasiyet in iz i 

b i ld iğ im İç in size soru önergesiyle soru sormayı b i r vazi fe b i l i yorum. 

1- Dış iş le r imiz in bu geziden haberinin olmasına rağmen neden 

elçi I Ik mensupları heyeti karşılamadı ve kut lamalarda bulunmadı. 

2- Heyet olmasa b i l e E l ç i l i k l e r i n bu tür kutlamalarda bulunması 

gerekmez mi ? 

3- Diğer ülkelerdeki E l ç i l i k l e r i m i z de böyle İse bu durum dış 

tmezmi ? 

4- E l ç i l i k l e r i etkin hale getirmek İç in ne yapmayı düşünüyorsunuz. 

poli t ikamızda b i z i y a l n ı z l ı ğ a I -
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T.C. 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

Siyaset Planlama Genel Müdür Yardımcılığı 

Sayı : 000.000/2001/SPGY/132266 11.07.2001 
Konu : Yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 28 Haziran 2001 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4541-11041/25749 sayılı yazıları. 

Bingöl Milletvekili Sayın Hüsamettin Korkutata'nın ilgide kayıtlı yazılarına konu soru 
önergesinin yanıtı ilişikte sunulmuştur. 

Saygılarımla arzederim. 

J(P^ 
!--rrir^'. *"??.M 

BİNGÖL MİLLETVEKİLİ SAYIN HÜSAMETTİN KORKUTATA'NIN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ 

SORULAR; 

Kazakistan'ın Astana kentinin başkent oluşunun 3. yıl kutlamaları münasebetiyle 
muhtelif partilerden 16 milletvekili ve Ankara Büyük Şehir Belediye Başkam'ndan oluşan bir 
heyetle 08.06.2001 tarihinde davetli olarak Kazakistan'a ziyarette bulunduk. 

40 ülkenin temsil edildiği böyle bir davette Türk heyetine özel ilgi gösterilmiş, 
Kazakistan Cumhurbaşkanı heyetimizle iki saat görüşmüş ve heyetimize yemek vermiştir. 
Kazakistan Başbakanı ve diğer devlet erkanıyla görüşmeler yapılmıştır. 

Kazakistan Devleti'nin her kademesinde Türk heyetine gösterilen ilgi takdire şayandır, 
milletimiz adına bizi memnun etmiştir. 

Ne acıdır ki, Elçiliğimiz ortada yoktu. Randevularımızı işadamlarımız ve şahsi 
çabalarımızla aldık. 

Sayın Bakanım, 

Zat-t Alinizi iyi tanıyoruz. Muhakkak siz ülkenin en iyi şekilde dışarıda temsil 
edilmesi için gayret sarfediyorsunuz. Bu hassasiyetinizi bildiğim için size soru önergesiyle 
soru sormayı bir vazife biliyorum. 

1. Dışişlerimizin bu geziden haberinin olmasına rağmen neden Elçilik mensupları heyeti 
karşılamadı ve kutlamalarda bulunmadı? 
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2. Heyet olmasa bile, Elçiliklerin bu tür kutlamalarda bulunması gerekmez mi? 

3. Diğer ülkelerdeki Elçiliklerimiz de böyleyse, bu durum dış politikamızda bizi 
yalnızlığa itmez mi? 

4. Elçilikleri etkin hale getirmek için ne yapmayı düşünüyorsunuz? 

YANITLAR; 

1. Kazakistan'ın Astana kentinin başkent oluşunun 3. yıl kutlamalarına 
milletvekillerimizin de katılacağı konusunda Almatı Büyükelçiliğimize veya 
Bakanlığımıza ulaşmış herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. , Kazak makamlarının 
milletvekillerimizi bu kutlamalara hangi yolla ve ne şekilde "davet etmiş oldukları da 
bilgimiz dahilinde değildir. 

Bakanlığımızda mevcut bilgilere göre, anılan kutlamalara Ankara Büyükşehir 
Belediyesi davet edilmiş, buna istinaden Belediye heyetinin Bakanlığımıza yaptığı 
başvuruya olumlu yanıt verilmiştir. 

2. Astana'daki kutlamalar için Kazak makamlarınca Almatı Büyükelçiliğimize bir 
davette bulunulmamıştır. Ayrıca, Büyükelçiliğimizin Astana'ya taşınması yönündeki 

çalışmalar henüz tamamlanmamış olduğundan, Büyükelçiliğimiz halen Astana'ya 
1200 km. mesafede bulunan Almatı'da görev yapmaktadır. 

5 ve 4. Kazakistan'ın başkenti 10 Aralık 1997 tarihinde Alnıatı'dan Astana'ya taşınmıştır. 
Ancak, Kazak tarafının yeni başkentte yerleşim sorununa halen çözüm bulamamış 
olması nedeniyle Büyükelçiliğimiz, pek çok diğer ülke gibi (43), eski başkent 
Almatı'da hizmet vermeyi sürdürmektedir. Halihazırda sadece 5 ülkenin temsilciliği 
Astana'ya taşınabilmiştir. Bununla beraber, gerek Almatı Büyükelçimiz gerek 
Büyûkelçilik'te görevli diğer personel, resmi kanaldan dikkatlerine getirilen 
ziyaretlerde refakat amacıyla Almatı'dan Astana'ya sıklıkla seyahat etmektedir. 
Astana'ya taşınmamızın tamamlanmasıyla, esasen halihazırda etkin olarak çalışmakta 
olan Almatı Büyükelçiliğimizin faaliyetleri, iki ayn şehirde hizmet vermekten 
kaynaklanan nadir aksaklıklardan da arınmış olacaktır. 
115.- Eri!;, m Milletvekili T\v!:i. Karal.aya'nın, Erzincan-Kcmah İlçesine bağlı köylerin yol 

sorunlarına, 'lişkii' F?: ;h:;l«.rdan sorusu vo De Jet Bn!:anı Mustafa Yılmaz'ın cevabı (7/4542) 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Bülent Ecevît tarafından y a z ı l ı 
olarak cevaplandırılmasına dela latenlz i saygı i l a arzederim. 20.6.2001 

Tevhit KARAKAYA 
Erzincan M i l l e t v e k i l i 

Erzincan İ l i Kemah İ l çes i i l e Kemah İ l çes i Oğuz Köyü arasındaki eski 
İ l i ç yolu y ı l la rdan ber i bakımsızlıktan kullanılamaz durumdadır. 
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Yolun kul lanı lamaz olmasının sebebi , Karayollar ı ve Köy Hizmet ler in in 
sahiplenmemesinden kaynaklanmaktadır. Çünkü yoldan^ faydalanan köylü le r in 
müracaat lar ına gerek Karayol la r ı gerekse Köy Hizmetler i "kendi le r ine a i t 
olmadığı" ge rekçes iy le bakım yapılmadığı şeklinde cevap veri lmektedir . ' ' 
Halbuki bu yo la yöredeki köyler in büyük' i h t i y a c ı v a r d ı r . 

1- Kemah İ l ç e s i , Kemerkaya Köyünden Oğuz Köyüne kadar olan bölümün bu 
y ı l i ç i n d e ç a l ı ş ı r hale gelmesi i ç i n b i r çalışmanız var mıdır? 

2 - Kemah İ l ç e s i i l e Oğuz Köyü arasındaki yolun bakım vo onarımı Köy 
Hizmetlerine mi, yoksa Karayollarına mı a i t t i r ? Söz konusu yolun 
bakım ve onarımı i ç i n ne g ib i t edb i r a l ı n m ı ş t ı r ? 

3 - ö z e l l i k l e Kemah dışında büyükşehirlerde oturanllv© 'yqj? {aylarında 
köyle r ine dönen bu yöredeki köylüler ulaşımda büyük z o r l u k l a r l a 
k a r ş ı l a ş m a k t a d ı r l a r . Söz konusu yolun hiç değ i l se bu yaz bakim ve 
onarımı yapılamaz mı? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAYI :B.02.0.010/&J/- £ i Y /'2:/İ:/2001 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) TBMM Başkanlığının 28.06.2001 gün ve Kan.Kar.Md. 
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/4542-11042/25750 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 05.07.2001 gün ve 
B.02.0.KKG.0.12/106-544-1/3293 sayılı yazısı. 

Erzincan Milletvekili Tevhit KARAKAYA'nın Sayın Başbakana tevcih ettiği Sayın 
Başbakanında kendileri adına tarafımdan cevaplandırılmasını istediği yazılı soru önergesi 
incelenmiştir. 

1- Erzincan ili Kemah ilçesi Kemerkaya köyünden Oğuz Köyüne kadar olan 
bölümünün yolu ulaşıma açık bulunmakta olup, yolda onarım çalışması yapılması 
gerekmektedir. Ancak 2001 yılı köy yollan yapım programında yer almadığından, onarımı 
master planı çerçevesinde ileri ki yıllar programında değerlendirilmeye çalışılacaktır. 

2- Erzincan ili Kemah ilçesi Oğuz Köyü arasındaki yol köyyolu yol ağımızda yer 
almamaktadır. 

3- Büyükşehirlerde oturan ve yaz aylarında Kemah ilçesindeki, köylerine dönen 
köylülerin ulaşımda zorluklarla karşılaşmamalan için. köyyoUarmda greyderli reglaj 
çalışmaları yapılmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

fILMAZ 
tâvlct Bakanı 
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m*- n yt"^'°n V f i ! , ^ ¥ i l f S a i t AçTa'nnı, Zimt B a ^ I l ^ n d a n verilerha^ancdık kredilerine ilişkin Başbakanda >:.,;as» v: Devlet Bakanı Kemal üorviş'in cevabı (7/4543) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİ'na 

Aşağıdaki soru önergemin Sayın Başbakan tarafından 

yazılı olarak cevaplanması için gereğinin yapılmasını saygıyla 

arz ederim. 

Doç.Dr.Sait AÇBA 

AFYON MİLLETVEKİLİ 

SORU: Ocak-Mayıs 2001 döneminde Ankara T.C.Ziraat Bankası şube

lerinden ne miktarda hayvancılık kredisi verilmiştir. 

Bu kredilerin tahsis edildiği İl ve İlçeler hangileridir? 

İl ve İlçeler bazında miktarları nedir? 

DEVLET BAKANLIĞI ' ^ 

SAYI: B.02.0.019/ O,- W .£%lMj200i 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İLGİ: a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 28.06.2001 tarihli ve KAN.KAR. 

MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4543-11043/25751 sayılı yazısı. 
b) Başbakanlığın 25.07.2001 tarihli ve B.02.0.KKG.0.12/106-544-2/3285 sayılı 

yazısı. 
c) 12.07.2001 tarihli ve B.02.2.TZB.0.06.00.00-09/GENEL: 116891, ÖZEL: 182 

sayılı yazı. 

Afyon Milletvekili Sait AÇBA'nın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ve Sayın 
Başbakanımızca da kendileri adına koordinatörlüğümde cevap verilmesi tensip 
olunan 7/4543-11043 sayılı yazılı soru önergesi konusunda Bakanlığım ilgili kuruluşu 
T. C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'nden alınan ilgi (c) yazı ile ekinin suretleri 
ilişikte gönderilmiştir. 

Bilgilerine arz ederim. 

Dr. Kemal DERVİŞ 
Devlet Bakanı 

5 6 0 -



T.B.M.M. B : 129 17. 9 . 2001 

T.C. 
Z İ R A A T B A N K A S I A.Ş. 

Genel Müdürlüğü 
SERMAYE:1.500.000.0ÖÖ.OOO.OOO.-TÜRK LİRASI 

SAYI:B.02.2.TZB.0.06.00.00-09 
KONU: Soru Önergesi Hk. GENEL5İ16891 Ankara, 12/07/2001 

ÖZEL : 182 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞINA 
Sayın Dr. Kanal DERVİŞ 
(özel Kalem Müdürlüğü) 

İLGİ: 05.07.2001 tarih ve B.02.0.019/(46).17ö5.sayıh yazınız. 

Afyon Milletvekili Sayın Sait Açba'nın, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Baskanlıgı'na vermiş olduğu. Ocak-Mayıs 2001 döneminde kullandınlan tanmsal kredilere 
ilişkin soru önergesi incelenmiştir. 

Bankamızca Ankara İl ve İlçelerinde 31.12.2000 tarihi itibariyle kullandınlan 
hayvancılık kredisi miktan 20,6 trilyon liradır. 31.05.2001 tarihi itibariyle kullandırılan kredi 
miktarı toplam 18,2 trilyon liraya düşmüştür. 

Söz konusu kredilerin krediyi kullandıran, şubelere, göre dağılımı ilişik listede 
sunulmuştur. 

Bilgi edinilmesini ve gereğini müsaadelerinize arz. ederiz. 

EKİ: Tablo (1 sayfa) 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
Z İ R A A T E A N K A S I A.Ş. 

Genel Müdürlüğü 

ErtanYÖNGALK 
Genel Müdür Yardımcısı 

- 5 6 1 -



T.B.M.M. B: 129 17 . 9 . 2001 O: 1 

T.02İRAAT BANKASTOCA ANKARA İLİ VE İLÇELERİNDE KULLANDIRILAN HAYVANCIUK KREDİLERİ 

AKYURT 

AYAŞ 

BALA 

BEYPAZARI 

ÇAMJDERE 

ÇAYHW\N 

ÇUBUK 

ELMMMÖ 

ETİMESGUT 

EVREN 

GÖLBAŞI 

GÜDÜL 

HASANOÖLAN 

HAYMANA 

KALECİK 

KAZAN 

KOLCAHttUM 

MERKEZ 

NALLIHAN 

POLATU 

SAMANPAZARI 

SİNCAN 

ŞEREFLİKOÇHİSAR 

URUŞ 

YENkENT 

YENİMAHALLE-

TOPLAM 

DOĞRUDAN ÜRETİCİYE 
KlUAMURLAN 

KRH*0» 

1.4945D0.B70.3B5 

IJ11.37BJB8fl.223 

445.433.109.30S 

1.BB1357306.B71 

162.770585374 

16.730 341.810 

1.555.565.803,608 

2BB.3D3.B34.a53 

227541.781323 

17.BB3.522.B77 

522.469.384.283 

73D.flD9.B1t.303 

126.863.000500 

B81.347.110.540 

1370.853.107332 

58.617.40fl.02G 

822.500.840.764 

44.204.444.629 

474.563.100220 

1.178538.151414 

625327588341 

1341590509589 

195.828587585 

143.377.124697 

280.941.081.524 

218.707548.800 

16.814.130.083.906 

31.123000 

TARMKRH* 
KOOPERATİFLERİ 

ARACIUĞIYLA ÜRETİCİYE 
KUUANOmLAN 

KREDİLER 

184590545578 

131.603.000.000 

116.580.006.000 

184.B7I.DDB50B 

53308.242.514 

35.538.705.713 

190555.357.531 

273568.845.703 

26.173:723589 

20562.255.244 

213İ05.673.903 

220.713.003.35ü 

76.868.540.421 

531.130.445.416 

101.486.929.703 

208.481374.785 

225.178.648.156 

172.247.263.533 

234.B84.eae.4B2 

113570605.443 

72.739503551 

48.948.158.631 

36.000.064.578 

98.041,672.790 

3.BB5.937.758.714 

TOPLAM 

1579571518563 

1.643.271.686.223 

E82.013.103.30t 

2.156529.206.871 

218.678.907.766 

52377.047523 

1.745.841.351.449 

559.972.740.656 

m.mmm 

38345.777.921 

736iXM.660.276 

860.712.704.742 

262551340.421 

1.472.477361558 

1.372.450.037534 

266578563.814 

1.147.758.597.940 

44.204.444526 

643.630.473.753 

1.472.331.059.663 

739.187671.784 

1514.730.113.540 

245.778345.728 

173.457.188.675 

376562.754514 

219.70754B.BOfl 

20.660.067543.683 

DOĞRUDAN ÜRETİCİYE 
KLUANORILANKREOİLER 

1533529528326 

1.850583.058.777 

427.550351533 

2.057.12B550.788 

174550.421.372 

20518.508.726 

1.303.390308.333 

240.645523.759 

127337525581 

11.983.455.164 

464.813584.155 

683503374.B53 

71587.468577 

86B51554B5B6 

1381.672.831.693 

41.705.095539 

764.666.391.661 

479.567.639366 

1.329.293.168531 

434530580346 

742.881.439.607 

193567506.186 

225566568597 

190.254308.547 

15.479.584535.790 

31.05.2001 

TARM KREDİ 
KOOPERATİFLERİ 

ARACILIĞIYLA ÜRETİCİYE 
KUUANDUİAN 

KREDİLER 

170582517576 

108593.087.464 

69.625571360 

213.250.191.336 

53.308342.514 

35.188.705.713 

138.055.170.064 

.226502552.842 

26.173.723569 

10.582355344 

47.066.060.602 

266.181.071530 

76.668.540.421 

276.668.402.803 

100.877.256.861 

176.031.642537 

182.178.343573 

170362.331.604 

185364.955.649 

71.177512.460 

72.739303.651 

48.751.138380 

98541572.790 

2.788308524.180 

TOPLAM 

1.703521.643504 

1557558.147.281 

497575.582.599 

2370578.242.124 

227.858.663886 

55.207.214.439 

1.441.445.458.397 

467448.176.701 

153.411.049.258 

22565.710.406 

531519.684.157 

891354.348.763 

148555.841396 

1.168335.449.783 

1.302.450.182354 

217.738.937.378 

848.644.735.734 

0 

649.830.170.833 

1.514.558.152.340 

565.708.192.715 

915.400.643.259 

243.619524.485 

321507.741.187 

198354.208.547 

18245.801.459.984 
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" 17 - An';.-, ""siHâtvekilfM.Z:ki Ç -ük'ro: 
Kamu BarVafiirı Yönetim Kurul ı (' • jkanlığına getirilen iddialara, 
- -Ankara MillytvsMli Saffet Arık-. < PedüVün; 
Halk Bankasından ihracat döviz İT?'! si akınlara. 
ilişkin sc-.rtf:'-' ve Devlet Bakanı fOımal Derviş'in cevabı (7/4544, 4556) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ANKARA 

Aşağıdaki sorularımın Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Kemal 
Derviş tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

M. ZEKİ ÇELİK 
Ankara Milletvekili 

1.Kamu Bankalarının Ortak Yönetimine getirilen Vural Akışık'ın Türk 
Merchant Bank'ın Yönetim Kurulu Şaşkanlığı döneminde Selim 
Edes'in paravan şirketi aracılığı ile Emlakbank'ın zarara uğratılmasına 
aracılık ettiği ve bunun Emlak Bankası Teftiş Kurulu raporları ile ortaya 
çıkarıldığı doğrumudur? 
2.Emlakbank Teftiş Kurulu'nun 1992 tarihli raporuna göre Vural 
Akışık'ın Türk Merchant Bank'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptığı 
dönemde, İngiltere'nin Guernsey adasında kurulu üç haftalık posta 
kutusu şirketi Mang Properties Limitet şirketine Emlakbank'ın 
konutlarını yapması için teminat mektubu verildiği, bu teminat 
karşılığında ise Anatepe projesinin %30nun devredildiği^ •* teminat 
mektubu verilmesinden 45 gün sonrada %10 avans verildığı'sorîuçta 
Emlakbankın bu teminat mektubuna istinaden dolandırılarak zarara 
sokulduğu yönündeki iddialar için ne düşünülmektesiniz? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Devlet Bakanı Kemal DERVİŞ tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

Saffet ArikanBEDlJ^ 
Ankara Milletvekili 

1. Halk Bankasından % 9 faiz ile alınan ihracat döviz kredisi, bugünkü döviz artışı 
ve % 18-22'lere varan kredi faizi nedeniyle ödenmemektedir. Kredi alındığı 
gündeki döviz Tl. tııtannm iki misli ve kredi faizlerinin 2 misli uygulanması ile 
borçlar ödenememektedir. Faiz oranlarını düşürüp, ödemede kolaylık 
sağlayarak, mağduriyetleri gidermeyi düşünüyor musunuz? 

2. İhracat yapanlar yurtdışından gelen ödemeleri,bürokratik işlemler nedeniyle 4' 
ayı bulmaktadır. Borçlular borçlarını yurt dışından gelen paralarla 
ödemektedirler. Halk Bankasından borçlarından dolayı icraya verilmektedirler. 
Ödemeler konusunda bir kolaylık sağlamayı düşünüyor musunuz? 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 
(Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü) 

Sayı: B.02.1 .HM.O.EKA-01.03-2/ 0 6.09.0 1 * 7 0 7 3 2 
Konu: Soru önergesi Hk. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a. 28.06.2001 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
11129 sayılı yazınız. 

b. 3.08.2001 tarihli ve B.02.TZB.0.60-02-189 sayılı yazı 
Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik tarafından yöneltilen 7/4544 sayılı ve 

Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük tarafından yöneltilen 7/4556 sayılı 
yazılı soru önergeleri hakkındaki ilgi (a) yazınız üzerine hazırlanan metin ve 
Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'nden alınan ilgi (b) yazının sureti ilişikte 
gönderilmiştir 

Bilgilerine arz ederim. S ^ ^ / ^ 

fTkemal DERVİŞ 
Devlet Bakanı 

- 5 6 4 -



T.B.M.M. B : 129 11.9.2001 O : 1 

T.C. 
ZİRAAT BANKASI A.Ş. 

Genel Müdürlüğü 
SERMAYE 2.500.000.000.000.000 TÜRK LİRASI 

Ankarar 03/08/2001 
SAYI: B.02.TZB.0.60-02-
KONU: 

189 
Teftiş Kurulu Başkanlığı 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 
KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

T.Büyük Millet Meclisi Başkanlığına, Ankara Milletvekili M.Zeki Çelik tarafindan 
verilen ve Devlet Bakanı Sayın Kemal Derviş'den yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 
sorularla ilgili tespit ve cevaplarımız aşağıda belirtilmiştir. 

Ankara Milletvekili Sayın M.Zeki Çelik dilekçesinde: 

1-Kamu Bankalarının ortak yönetimine getirilen Vural Akışık'ın Türk Merchant 
Bank'in Yönetim Kurulu Başkanlığı döneminde Selim Edes'in paravan şirketi aracılığı ile 
Emlakbank'ın zarara uğratılmasına aracılık ettiği ve bunun Emlak Bankası Teftiş Kurulu 
raporları ile ortaya çıktığı doğrumudur? 

2-Emlakbank Teftiş Kurulu'nun 1992 tarihli raporuna göre Vural Akışık'ın Türk 
Merchant Bank'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptığı dönemde, İngiltere'nin Guernsey 
adasında kurulu üç haftalık posta kutusu şirketi Mang Properties Limited Şirketine 
Emlakbank'ın konutlarını yapması için Teminat Mektubu verildiği, bu teminat karşılığında 
ise Anatepe projesinin %30'nun devredildiği, teminat mektubu verilmesinden 45 gün sonra 
%10 avans verildiği sonuçta Emlakbank'ın bu teminat mektubuna istinaden dolandırılarak 
zarara sokulduğu yönündeki iddialar için ne düşünüldüğü, 

sorulmuştur. 

Aşağıda da bütün detayıyla belirtileceği Üzere Türk Merchant Bank Yönetim Kurulu 
Başkanı olarak Vural Akışık Üe ilgili iddialar gerçekleri aksettirmemektedir. Nitekim 
T.Emlak Bankası Müfettişleri Hasan Topal ve M.Dündar Karadağ tarafindan düzenlenen 
12.08.1992 tarih ve 1992/5 no.lu rapor ile Müfettiş Hasan Topal tarafindan düzenlenen 
01.12.1992 tarih ve 1992/8 no.lu raporda; 

İstanbul, Küçükbakkalköy'de Anatepe projesi olarak adlandırılan konut inşaatlarıyla 
ilgili ilk inşaat sözleşmesinin 16.09.1987 tarihinde imzalandığı, 
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Sözleşmede, tarafların arsa malikleri olarak Anadolu Bankası, Okent ve Birlik A.Ş. 
(Eska grubu) yapımcı olarak da Eksan A.Ş. ve Konut A.Ş. (Eska grubu) olduğu, 

Bu sözleşmeye göre müteahhitlerin tüm giderleri kendilerine ait olmak üzere konut 
yapacakları, satış hasılatının da Banka kontrolünde arsa sahiplerine %12, müteahhitlere %80 
oranında paylaştırılacağı, 

Müteahhit firmalarca, sözleşme gereklerinin yerine getirilmemesi ve projenin. 
aksaması nedeniyle 17.06.1989 tarihinde düzenleme şeklinde çerçeve uygulama, satış vaadi 
ve inşaat taahhüdü sözleşmesi imzalandığı, 

Bu sözleşme ile projenin daha sıhhatli ve süratli bir şekilde yürütülerek 
tamamlatılmasının ve iş yükünün birden fazla firmalara dağıtılmasının amaçlandığı, 

Bu sözleşmeye göre ilk sözleşmede müteahhit olarak belirlenen Konut A.Ş. ve 
Eksan A.Ş.'nin inşaat sözleşmesinden doğan hak ve yükümlülüklerinin %27'sinin Tekfen 
A.Ş.'ne devredilmesinin, %8'nin Eksan A.Ş. taahhüdünde kalmasının, alt yapı ve proje 
yönetimi işlerinin Tekfen-Eksan konsorsiyumuna yaptırılmasının kararlaştırıldığı, 

Aynı sözleşme ile Eksan A.Ş'nin projenin %65'lik kısmını Bankanın da onayı ile 
deneyimli yurt içi ve yurt dışı yapımcılara devretmeyi kabul ettiği, 

Emlak Bankası ile Tekfen ve Eksan Şirketleri arasında düzenlenen bu uygulama 
çerçeve sözleşmesindeki Eksan A.Ş.'nin 1987 yılında düzenlenen ilk inşaat sözleşmesinden 
doğan hak ve yükümlülüklerinin %65'nin devredilmesi ile ilgili mutabakat gereği 08.12.1989 
tarihinde Mang Properties LTD.Şirketi ile Emlakbank arasında Stockholm'de düzenleme 
şeklinde çerçeve uygulama ve inşaat taahhüt sözleşmesi imzalandığı, 

Sözkonusu sözleşmede "Yüklenici" olarak Mang Properties Ltd.Şti.(îngiltere-
Guernsey Adası) "Yapımcı" olarak da Skanska AB (Isveç-Stockholm) ve Emlakbank'ın taraf 
olarak belirlendiği, 

Bu sözleşmeye göre Anatepe projesi kapsamında yaklaşık 809.545 metrekare inşaat 
alanlı 8000 konutun 4 aşamada yapılarak Bankaya teslim edileceği, I. Etapta 264.000 
metrekare konut ve işyeri inşaatının kesin sipariş grubu olarak kabul edildiği, kalan 550.000 
metrekare inşaat için ise Bankaca siparişlerin 3 grupta 1996 yılına kadar verileceğinin taahhüt 
edildiği, 

08.12.1989 tarihinde imzalanan sözleşmede I.Etap işin toplam bedelinin 167 
milyarlira, 1. dilim %10 avansının ise 16.7 milyar TL olarak belirlendiği, 

Emlak Bank Yönetim Kurulu'nun 14.02.1990 tarih ve 3/171 saydı kararı ile 
sözkonusu sözleşmenin yürürlüğe konulmasının onaylandığı ve 16.02.1990 tarihinde de 
I.dilim avansın 1990 yılı müteahhitlik karne katsayısı ile eşkale edilerek 27.7 milyar TL 
olarak hesaplandığı ve bunun neti olan 26.248.125.225.-TL (o günkü kurla DEM 19.596.303.-
), MANG PROPERTİES LTD. Şirketi lehine bu iş için toplam 44.324.016.000.-TL.lık 
teminat mektubu veren Türk Merchant Bank'm T.CMerkez Bankası nezdindeki hesabına 
yatırıldığı, 
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Bankalar Yeminli Başmurakıbı Mustafa Tosun tararından Müfettişliklerine iletilen 
03.08.1992 tarih ve 0-2/26 saydı yazıda; Emlak Bank'ın Anatepe Projesi kapsamında 
yüklenici firmalardan Mang Properties Ltd. hakkında yapılmakta olan incelemelerle ilgili 
olarak, Devlet Bakanlığının (Yolsuzlukları Takiple görevli Bakanlık) 24.01.1992 tarih ve B-
02-0-009/4-01 0458 sayılı yazıları uyarınca, Murakıplıklapnca bazı bankalardan temin edilen 
ve yukarıda adı geçen firmayla ilgili belgelerin incelemelerde değerlendirilmek üzere dosya 
halinde gönderildiğinin, belirtildiği ve bu belgelerin incelenmesi sonucunda; 

Mang Properties Ltd'e avans olarak ödenen net 26,248.125.225.-TL'nin 16.02.1990 
tarihinde Türk Merchant Bank'ın T.C.Merkez Bankası hesabına yatırıldığının, 

Mang Properties Ltd.'nin kurucu ve yöneticilerinden olan BERTEL Nathhorst'un 
15.02.1990 tarihli talimatına istinaden avansın ödendiği gün 5 milyon Dolar karşılığı olarak 
11 milyar TL.'nin Eksan A.Ş.'nin Garanti Bankası Nişantaşı Şubesindeki hesabına 
16.02.1990 tarih ve 150085 no.lu T.C.Merkez Bankası çeki ile ödendiğinin, 

15.2 Milyar TL.'lik Bakiye avansdan 12.3 Milyar TL.Tık kısmı ile Devlet Tahvili 
alınarak repo yapıldığının, 2.9 Milyar TL'nın da T.Merchant Bank tararından komisyon 
olarak alındığının, 

23.07.1991 tarihinde. San Paola Bank/Torino Milan'dan ahnan toplam 
44.324.016.000.-TL.'lık Teminat Mektubu karşılığında, T.Merchant Bank'tan verilen 
Teminat Mektuplarının iade edildiğinin, 

19.07.1991 tarihinde nominal değeri 12.150 Milyon TL. olan Devlet Tahvillerinin, 
13.594.500.000.-TL.'na T.Merchant Bank'a satıldığının, Mang Properties Ltd.'nin kurucu ve 
yöneticilerinden olan ANTHONY WEATHERlLL'in talimatlarına istinaden bu meblağın 
aynı bankada geçici hesaba alacak kaydedildiğinin, 

Şirket Yönetici ANTHONY WEATHERÎLL'in 19.07.1991 tarihli talimatlarına 
istinaden; 654 Milyon TL.'sı Eska'ya ait teminat mektubu tazmin tutan, 504.6 Milyon TL.'sı 
doğabilecek vergi, resim, harç tutarı ve 1.889.Milyon TL.'sı hizmet komisyonları olmak üzere 
toplam 3.047.766.025.-TL.'nın MANG Properties Ltd.'nın T.Merchant Bank nezdindeki 
gececi hesabından alındığının, 

22.07.1991 tarihli Sinan Mumcuoğlu (IMD) ve Sinan Renda'nın (TIB) imzalı 
talimatlarıyla, T.Merchant Bank'taki Mang Properties Ltd.'nin geçici hesabından 
5.159.340.937.- TL.'nin DEL FAYERO İNŞAAT ve Taahhüt A.Ş.'nin Türk Ekonomi 
Bankası Merkez Şubesindeki hesabına ödenmesinin talep edildiğinin ve bunun yerine 
getirildiğinin, 

23.07.1991 tarihinde verilen talimatlar üzerine de T.Merchant Bank tarafından 
MANG Properties Ltd/nin geçici hesabında bulunan parasından, Eska grubundan Beska 
înş.A.Ş. firması da aralarında olmak üzere firmalara bazı Bankalara ve şahıslara toplam 
8.884.340.160.-lira ödeme yapıldığının, 

Mang Properties Ltd. lehine T.Merchant Bank tarafından Emlak Bank'a verilen 
toplam 44.3 Milyar TL.'lik teminat mektubu karşılığında, Emlak Bankasınca ödenen 27 
Milyar TL.'lik avansın 15.2 Milyar TL'lık kısmı ile Mang Properties Ltd.'nin kurucusu ve 
yöneticilerinden BERTEL NATHHORST'a ait olduğu öğrenilen NATKO-îsveç Firmasının 
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21.12.1990 tarihli talimatıyla T.Merchant Bank'in Banque Paribas (Suisse) Geneve-îsviçre 
hesabına alacak geçilen 30 Milyon İsveç Kronunun teminat olarak tutulduğunun ve repoda 
değerlendirildiğinin, 

19.07.1991 tarihinde Mang Properties Ltd. adına MARÎO Del Favero tarafindan 
T.Marchant Bank'a verilen ibra beyanı ile talimatların yerine getirildiğinin, 

Mang Properties Ltd.Şirketinin temsilcisi ANTHONY WEATHERÎLL ile. 
T.Merchant Bank arasında, verilen talimatların yerine getirildiğine ilişkin Beyoğlu 15. Noteri 
aracılığı ile "TUTANAK" düzenlendiğinin, 

Tespit edildiği ifade edilmiştir. 

Emlak Bankası Müfettişlerinin düzenlediği ve yukarıda içeriği belirtilen raporlarda; 
Türk Merchant Bank tarafindan yapılan bütün işlemlerin belgeleri ile birlikte tetkik 
edildiğinin belirtildiği ancak Türk Merchant Bankasının yaptığı işlemler dolayısıyla gerek 
Bankayı ve gerekse Yönetim Kurulu Başkam Vural Akışık'ı suçlayıcı bir ifade ve tespit 
bulunmamaktadır. 

Emlak Bankasının, ödenecek avans ve I.Etap işin kesin teminatı olarak Mang 
Properties Ltd. Şirketinden teminat mektubu istemesi üzerine adı geçen şirket Türk Merchant 
Bank'dan teminat mektubu talep etmiş ve firmaya, nakit karşılığı Emlak Bankası'na hitaben 
27.702.510.000.-TL ve 16.621.506.000.-TL olmak üzere toplam 44.324.016.000.-TL.'lık 
Teminat Mektubu verilmiştir. 

Firmanın 23.07.1991 tarihinde Emlak Bankası'na hitaben Bamcarıo San Paola di 
Torino-Milan'dan 27.702.510.000.-TL ve 16.621.506.000.-TL'lık Teminat Mektupları 
getirmesi Üzerine Türk Merchant Bank tarafindan verilen Teminat Mektupları Emlak 
Bankasınca iade edilmiştir. 

Emlak Bankası Genel Müdürlüğü tarafindan Başbakanlık Makamına gönderilen 
12.08.1992 tarih ve 1116 no.lu yazıyla; Mang Properties Ltd.Şirketinin, avansın ödendiği 
tarihin üzerinden uzun bir süre geçtiği halde inşaat bölgesinde hiçbir inşai faaliyette 
bulunmaması üzerine firma ile ilgili olarak tngiltere-Guemesey adasında yapılan inceleme 
sonucunda; 

-Mang Properties Ltd.'nin 15.11.1989 tarihinde, sözleşme imzalanmadan 23 gün 
önce 10.000.$ sermaye ile kurulduğunun, 

-Ortaklarının Bachmann şirketler grubundan Alpha, Beta, Gamna, Delta, Epsilon Pı 
ve Omega Ltd. olduğunun, 

-Ortakların yine Guemsey adasında Collas Day and Rouland avukatlık bürosunca 
oluşturulan posta kutusu şirketlerinden meydana geldiğinin, 

-Guemsey'de posta kutusundan öte bir varlığının ve hiçbir inşaat-taahhüt 
faaliyetlerinde bulunmadığının, 

saptandığı, 

Mang Properties Ltd. Şirketinin de dolaylı olarak Mang Holding Ltd. ait olduğunun 
söylendiği, 15.02.1990 tarihinde Mang Properties Ltd.hisselerinin %51'i İtalyan Del Favero 

- 5 6 8 -



T.B.M.M. B : 129 17 . 9 . 2001 O : 1 

SPA Şirketinin satm aldığının anlaşıldığı ancak, Mang Holding ve sahibi olduğu Bachmann 
şirketler topluluğunun kime ait olduğunun ve bu firmaların gerçek kişi ortaklarının kimler 
olduğunun tespit edilemediği, 

Araştırma sonuçlarından bankaca ödenen avansın amacına uygun kullanılmadığı, 
büyük bölümü Eska Grubuna olmak üzere paylaştınldığı, ' 

Buradan da Mang Properties Ltd.'nin yurt dışı deneyimine sahip, tanınmış bir firma-
olmayışının ötesinde, salt bankaca verilecek avansı almak için kurulmuş olmaktan öteye 
geçmeyen yapay bir şirket olduğunun anlaşıldığı, 

Nitekim avans ödemesinden sonra şirketin önemli bir faaliyetinin olmadığının gerek 
Müfettiş gerekse bilirkişi raporlarıyla saptandığı, 

Mang Holding Ltd. ve Mang Properties Ltd. şirketlerinde yetkili pozisyonunda olan 
Bertel Sten Helmer Natharst 'e Anthony WeatherüTin ticaret sicil gazetelerinde aynı 
zamanda Eska şirketlerinin de yetkilileri olarak görünmelerinin dikkat çekici bulunduğu ve 
Mang ile Eska'nm şirketlerinin aynı şirketler olduğu kanaatine varıldığı, 

Yapay bir şirket konumundaki Mang Properties Ltd.'nin Anatepe projesinde devreye 
sokulması ve Skanska A.B.'nin yapımcı gösterilmesi suretiyle menfaat sağlamak amacıyla 
Eska Grubu ile birlikte Bankayı aldattıklarının, sözleşme kurulma aşamasında hile 
yaptıklarının anlaşıldığı, 

Diğer taraftan bankaya hareket olanağı tanımamak, haksız şekilde sağlanan 
olanakları kaybetmemek için sözleşmede firma lehine Banka aleyhine nisbetsizliği çok açık 
maddeler konulduğu, 

özellikle sözleşme dilinin ingilizce olacağı, isviçre kanunları ile yorumlanacağı, 
uyuşmazlıklarda ise Viyana tahkim odasının yetkili olacağı, yargılamada Avusturya usul 
yasasının' geçerli olacağı şeklinde hükümler konulmuş olması, bir Türk Bankası ile 
Türkiye'deki bir taşınmaz mal için yapılan ve ilk etapta 27 milyar TL'lık avansı da öngören 
bir sözleşmede ne denli tek yanlı davranüdığınm ve amacın Bankayı zarara uğratmak 
olduğunun kesin kanıtını oluşturduğu, 

Sözleşme ile belirlenen inşaat metrekare fiyatlarının Bayındırlık ve Iskan 
Bakanlığı'nca belirlenen fiyatların %100 üzerinde olduğu, ayrıca sözleşmenin bankaca feshini 
engellemek için 1992 fiyatları ile bankanın 264 milyar TL tazminat yükümlülüğü altına 
sokulduğu, buna karşın gecikmeye bağlı olarak firmanın tazminat yükümlülüğünün en çok 21 
milyar TL ile sınırlandırıldığı, 

Bankanın bu sözleşme ile yaklaşık 2.9 trilyon TL tutarında bir yük altma sokulduğu, 
Mang Properties Ltd.'nin inşaatları yapamayacağı bir yana, bir an inşaatların bu fiyatlara 
yapımı sürdürülse dahi bu maliyet fiyattan ile konutların satış olanağı bulunmadığından 
sözleşmenin uygulanması halinde oluşacak zarann inşaat yükü dikkate alındığında Bankayı 
tamamen darboğaza sokacağı, 

Mang Properties Ltd.'nin başlangıçtan itibaren şirket yapışırım sürekli değişim 
içinde olmasının yanısıra hal ve tutumu ile de sözleşmeye konu işi yerine getiremeyeceğinin 
anlaşıldığı, 
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Ayrıca, Skanska A.B-Eska İnş.A.Ş.'nin oluşturduğu müşterek teşebbüsün, Eska 
tnş.A.Ş.'nin mali sorunları içinde çalışamaz duruma gelişinin birçok alacaklı ile birlikte 
T.Emlak Bankası A.Ş.'nin de alacakları nedeniyle haklarında çok büyük boyutlu icra 
takiplerine haşlamlısının, 1992 yılı başlarında istenildiği konkordatonun reddedilerek aciz 
haline düşüşünün bu sözleşmenin yüklenici taraflarından ifa edinilmezliğinin bir başka tarafı 
olduğu, 

Belirtilerek konu ile ilgili olarak düzenlenen Müfettiş Raporunun ekte sunulduğu 
ifade edilmiştir. 

Başbakanlık Makamına gönderilen ve içeriği yukarıda belirtilen 12.08.1992 tarih ve 
1116 sayılı yazı ve eki rapor üzerine "Müsebbipleri hakkında tahkikat açılması" talimatının 
verilmesi ve Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın 06.10.1992 tarih ve 350 saydı 
yazılarıyla da "Sorumlu olanlar hakkında yasal işlemlere başlanılmasına" izin verilmesi 
sonucu konu hakkında Müfettiş Hasan Topal tarafından düzenlenen 01.12.1992 tarih ve 
1992/8 sayılı Înceleme-Soruşturma Raporu ve ekleri 09.12.2992/1243 saydı yazı ekinde Şişli 
CBaşsavcüığı'na verilmiştir. 

Sonuç olarak; Emlak Bankası Müfettişleri Hasan Topal ve M.Dündar Karadağ 
tarafından düzenlenen 12.08.1992 tarih ve 1992/5 no.lu rapor ile Müfettiş Hasan Topal 
tarafından düzenlenen 01.12.1992 tarih ve 1992/8 no.lu raporda, Türk Merchant Bankasının 
yaptığı işlemler dolayısıyla gerek Bankayı gerekse Yönetim Kurulu Başkam Vural Akışdc'ı 
suçlayıcı bir ifade ve tespit bulunmadığı gibi Emlak Bankasınca, banka zararına firmalar 
yararına, hukuka ve ahlaka aykırı hileli işlemlerin yapılmasına iştirak eden Emlakbank 
yöneticileri ile birlikte Eska Grubu ve Mang firması yetkilileri hakkında C.Savcdığı'na suç 
duyurusunda bulunulması üzerine açdan davalarda da Türk Merchant Bank ve Yönetim 
Kurulu Başkam Vural Akışık ile ilgili olarak herhangi bir suç isnatında bulunulmamış ve 
takibat da yapdmamıştır. 

Durum bilgilerine arz olunur. 

Saygdanmızla 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

Z İ R A A T B A N K A S I A.Ş. 
j / / G e n e l Müdürlüğü^ 

Dr.Niyazi ERDpGAN 
Genel Müdür 

Yönetim Kurulu Üyesi 
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ANKARA MİLLETVEKİLİ SAFFET ARIKAN BEDÜK'ÜN DEVLET BAKANI 
SAYIN KEMAL DERVİŞ'E TEVCİH ETTİĞİ 7/4556 NUMARALI 
YAZILI SORU ÖNERGESİ İÇlN HAZIRLANAN CEVAP METNİ 

i. Halle Bankası'ndan yüzde 9 faiz ile alınan ihracat döviz kredisi, bugünkü 
döviz artışı ve yüzde 18-22'lere varan kredi faizi nedeni ile ödenmemektedir. 
Kredi alındığı gündeki döviz TL tutarının iki misli ve kredi faizlerinin iki misli 
uygulanması ile borçlar ödenememektedir. Faiz oranlarım düşürüp, ödemede 
kolaylık sağlayarak, mağduriyetleri gidermeyi düşünüyor musunuz? 

2. İhracat yapanlar yurt dışından gelen ödemeleri, bürokratik işlemler nedeni ile 
4 ayı bulmaktadır. Borçlular borçlarım yurt dışından gelen paralarla 
ödemektedirler. Halle Bankası'ndan borçlarından dolayı icraya 
verilmektedirler, ödemeler konusunda bir kolaylık sağlamayı düşünüyor 
musunuz? 

Bilindiği üzere; Kamu Bankalarına ilişkin reform çalışmaları kapsamında hazırlanan ve 
30.4.2001 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 2001/2312 sayılı Karar kapsamında kamu 
bankalarına çeşitli görevler yükleyen çeşidi Katarlar yürürlükten kaldırılmış ve Bankaların 
söz konusu kararlar kapsamında doğan tüm görev zararı alacakları tasfiye edilmiştir. 

Diğer taraftan; 25.11.2000 tarihinde yürürlüğe giren Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, 
Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi 
hakkında 4603 sayılı Kanun ile; bu Bankalara bedeli önceden ödenmeden görev 
verilemeyeceği hükme bağlanmıştır. 

Bu bağlamda, kamu bankalarına görev zaran yaratacak uygulamalara son verilmiş olmakla 
birlikte, mevcut konjonktürde ekonomik krizden olumsuz yönde etkilenen tarım sektörü 
ile esnaf ve sanatkarların halihazırda açılmış bulunan kredi borçlarından kaynaklanan 
mağduriyederinin giderilebilmesini teminen, kısıdı bütçe imkanları zorlanarak tahsis 
edilen 400 trilyon TL'lik ödenek dahilinde, bu kesimlere 2001 yılına yönelik olarak açılmış 
olan kredilerine ilişkin faiz indirim kolaylığı sağlanması amacıyla hazırlanan, T.C. Ziraat 
Bankası Â.Ş. tarafından ekonomik faaliyetleri münhasıran küçük ve orta boy tarımsal 
işletmelerin işletilmesinden ibaret olan üreticilere doğrudan ve/veya Tanm Kredi 
Kooperatifleri aracılığıyla kullandırılmış olan tarımsal krediler ile T. Halk Bankası A.Ş. 
taranndan esnaf ve sanatkarlara, genç ve kadın girişimcilere açılmış kredilerin faiz 
oranlarının düşürülmesine ilişkin 2.5.2001 tarihli ve 2001/2380 saydı Karar 15.05.2001 
tarihli 24403 saydı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Söz konusu Karar hükümleri çerçevesinde anılan Bankalarca bu Karar 
kapsamında kullandırılmış kredilere 1/3/2001-31/12/2001 tarihleri arasında geçerli 
olmak koşuluyla % 55 oranında faiz uygulanmasma yönelik işlemler 
gerçekleştirilmektedir. 

Bu bağlamda, bundan sonra yapılabilecek destekleme faaliyetleri ancak, bütçeden 
kaynak aktarılması ile mümkün olabilecektir. Halihazırda söz konusu soru önergesinde 
yer alan taleplerin karşılanabilmesi için ayrılmış bir bütçe ödeneği ise bulunmamaktadır. 
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118.- KarT'1'.n Milletvekili Zıski unal'ın. A.O.Ç. tarafindan satılan ve kiraya verilen arazilere ilişkin 
sorusu ve T:ınm ve K;.v.' nleri Bakanı Hüsnü V.'fiuf Gokalp'in cevabı (7/4545) ^ 

TORKİVE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSI B AŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tanm ve Köyişleri Bakanı Sayın Hüsnü Yusuf 
GÖKALP tarafından yazılı olarak cevaplandınlmasmı savgllarihıla arz ederim. 
14.06.2001 / 

Zeki ÜNAL ' . 
Karaman Milletvekili 

Basında "AOÇ'ta komik kira" başlığıyla bir haber yayınlanmıştır. 
Haberde; Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından çiftlikle ilgili 
hazırlanan raporun, Meclis KİT Komisyonuna sunulduğu belirtilmektedir. 

BYDK'nun raporda sunulan bilgilerine göre, AOÇ arazisi üzerinde 
faaliyet yürüten bir kısım kurumlann, kira bedellerini emsal ve rayiç bedeller 
üzerinden ödemedikleri, bunların arasında, Atlı Spor Kulübünün bulunduğu, 
söz konusu kulübün, işgal ettiği 48750 metrekarelik bir alana, takdir komisyonu 
tarafından ayda, 2 milyar 176 milyon lira kira öngörülmesine rağmen ödenen 
kira, 25 milyon Türk Lirası gibi komik bir rakam olduğu belirtilmiş. Yine AOÇ 
üzerinde inşa edilen, Marmara otelinin ödediği kira bedelinin ise sadece, 615 
milyon Türk Lirası olduğu vurgulanmıştır. 

AOÇ Müdürünün verdiği ek bilgilerde ise, Atatürk tarafından kurulan 
çiftlik, ilk kurulduğu zaman, 52 bin dekar iken, bu rakamın şimdi 33 bin 323 
dekara düştüğü belirtilmiş ve çiftlik arazisinin, 18800 dekarının, çeşitli kişilere 
ve kurumlara satıldığı ifade edilmiştir. 

Sorularım şunlardır: 

1-AOÇ Müdürü tarafından 18800 dekar arazinin çeşitli kişi ve kuruluşlara 
satıldığı belirtilmektedir. Bu satışların yapıldığı kişiler kimlerdir? Kuruluşlar 
hangileridir? 

2-Bu satışlar, hangi tarihlerde, hangi Bakanlar yada Genel müdürler 
tarafından yapılmıştır? Bu satışların yasal ve hukuki dayanağı var mıdır? Varsa 
nelerdir? Satışı yapılan arazilerin tekrar çiftliğe kazandırılması konusunda bir 
girişiminiz olacak mıdır? Bu satışı yapanlar hakkında ne gibi bir işlem yapılması 
düşünülmektedir? 

3-Atlı Spor Kulübü ve Marmara otelinin ödedikleri komik kira bedelleri 
konusundaki fikriniz nedir? Rayiç bedeller üzerinden alınması gereken kiralar 
niçin, belirtilen rakamlarla tahsil edilmektedir? Aynı zamanda J)u^dprgrft, devleti 
zarara sokma anlamına gelmez mi? Devleti zarara sokacak bir uygulama, suç 
teşkil etmez mi? Kiraların güncelleştirilmesi konusunda, bir çalışmanız olacak 
mıdır? 
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T.C. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

SAYI : K D D . S Ö . 1 . 0 1 / X ^ İ O 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 28 Haziran 2001 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4545-11045/25753 sayılı 
yazınız. 

İlgide kayıtlı yazınız ekinde gönderilen Karaman Milletvekili Sayın Zeki ÜNAL'a 
ait 7/4545-11045 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımız görüşleri ekte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Prof.Dr.Hüsnü Yusuf GÖKALP 
Bakan 

YAZILI SORU ÖNERGESİ 

önerge sahibi : Zeki ÜNAL 
Karaman Milletvekili 

Esas No : 7/4545-11045 

Basında "AOÇ'ta komik kira" başlığıyla bir haber yayınlanmıştır. Haberde ; 
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından çiftlikle ilgili hazırlanan raporun, 
Meclis KİT Komisyonuna sunulduğu belirtilmektedir. 

BYDK'nun raporda sunulan bilgilerine göre, AOÇ arazisi üzerinde faaliyet 
yürüten bir kısım kurumların, kira bedellerini emsal ve rayiç bedeller üzerinden 
ödemedikleri, bunların arasında, Atlı Spor Kulübünün bulunduğu, söz konusu 
kulübün, işgal ettiği 48750 metrekarelik bir alana, takdir komisyonu tarafından ayda 2 
milyar 176 milyon lira kira öngörülmesine rağmen ödenen kira, 25 milyon Türk Lirası 
gibi komik bir rakam olduğu belirtilmiş, yine AOÇ üzerine inşa edilen, Marmara 
otelinin ödediği kira bedelinin ise sadece, 615 milyon Türk Lirası olduğu 
vurgulanmıştır. 

d.mmypz 
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AOÇ Müdürünün verdiği ek bilgilerde ise, Atatürk tarafından kurulan çiftlik, ilk 
kurulduğu zaman, 52 bin dekar iken, bu rakamın şimdi 33 bin 323 dekara düştüğü 
belirtilmiş ve çiftlik arazisinin, 18800 dekarının, çeşitli kişilere ve kurumlara satıldığı 
ifade edilmiştir. 

Soru 1) AOÇ Müdürü tarafından 18800 dekar arazinin çeşitli kişi ve kuruluşlara 
satıldığı belirtilmektedir. Bu satışların yapıldığı kişiler kimlerdir ? Kuruluşlar 
hangileridir ? 

Cevap 1) Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü arazilerinden çeşitli kurum ve 
kuruluşlarla, kişilere satışı yapılan 18.767 dekara ait liste ekte sunulmuştur. 

Soru 2) Bu satışlar, hangi tarihlerde, hangi Bakanlar yada Genel Müdürler 
tarafından yapılmıştır ? Bu satışların yasal ve hukuki dayanağı var mıdır ? Varsa 
nelerdir ? Satışı yapılan arazilerin tekrar çiftliğe kazandırılması konusunda bir 
girişiminiz olacak mıdır ? Bu satışı yapanlar hakkında ne gibi bir işlem yapılması 
düşünülmektedir? 

Cevap 2) Satışı yapılan arazilerin satış tarihleri ekli listede belirtilmiş olup, bu 
arazilerin çoğu T.B.M.M'den 1950-1997 tarihleri arasında çıkarılan kanunlarla, 
diğerleri ise mahkeme kararları ile satıldığından yasal ve hukuki dayanağı 
bulunmaktadır. Kanunla satışı yapılan arazilerin tekrar AOÇ'ne kazandırılması 
hususunda mülkiyeti daha önce AOÇ'ne ait olup özelleştirme kapsamına alınan 
kurumlardan 1946 yılında Zirai Donatım Kurumuna verilen 105 dönümlük yer ile yine 
1948 yılında Tekel'e devredilen Ankara Tekel Bira Fabrikasının, buraların asıl sahibi 
olan AOÇ'ne tekrar verilmesi hususunda Özelleştirme İdaresine başvurulmuştur, 
Ancak bir sonuç alınamamıştır. Bu satışlar yasal olarak yapıldığı için satışı yapanlar 
hakkında herhangi bir işlem yapılması mümkün değildir. 

Soru 3) Atlı Spor Kulübü ve Marmara otelinin ödedikleri komik kira bedelleri 
konusunda fikriniz nedir ? Rayiç bedeller üzerinden alınması gereken kiralar niçin, 
belirtilen rakamlarla tahsil edilmektedir ? Aynı zamanda bu durum, Devleti zarara 
sokma anlamına gelmez mi ? Devleti zarara sokacak bir uygulama, suç teşkil etmez 
mi ? Kiraların güncelleştirilmesi konusunda, bir çalışmanız olacak mıdır ? 

Cevap 3) Atlı Spor Kulübü ile daha önceki yıllarda yapılan kira sözleşmeleri 
uzun süreli ve sabit bir bedel ile olduğundan kiralar düşük kalmış, daha sonra 
yenilenen sözleşmelerde de sözleşme hükümlerinde kanunun öngördüğü artışlar 
yapılmıştır. Ancak, bu artışlar zamanla rayiç bedelin çok altında kalmıştır. Aynı 
zamanda 4531 sayılı yasa uyarınca kira artışları düzenlenmiştir. (2000 yılı için %25, 
2001 yılı için %10). 

Marmara Oteli ile ilgili olarak kiranın artırımı hususunda kira uyarlama davası 
açılmış olup.dava 1995 yılından itibaren devam etmektedir. Kiraların 
güncelleştirilmesi hususunda 4531 sayılı yasanın çıkarılmasından önce sözleşmesi 
bitenlerin kiraları AOÇ Müdürlüğü'nün talebi doğrultusunda Valilik Takdir Komisyonu 
aracılığı ile kiraların rayiç bedellere çıkarılması amacı ile tespit yaptırılmış, bu 
tespitler sonucunda anlaşma sağlananlarla yeniden kira protokolü yapılmış, anlaşma 
sağlanamayanların kiralarının da artırılması için yargıya başvurulmuştur. Bu 
davaların bir kısmı sonuçlanmış bir kısmı ise halen devam etmektedir. Kiraların 
artırımı hususunda Maliye Bakanlığı'nca belirlenen kira artış oranları 
gerçekleştirildiğinden yasal olmayan hiçbir uygulama bulunmamaktadır. 
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T.C. 
Artlıû Ve KûYİŞLfcrtİ BAKAfoüGl 

AUtüık Omun ÇlUllçji 
Müdürlüğü 

ŞÜ6£:k12.AÛÇ.üÜÖGÖl/5*f ANKARA 
KONU: 105 dünümün ladesi 

T.C 
BAŞBAKANLIK 

(ÛZellı̂ terrne İciaru î Ba^kanlığı'na) 

Ulu Önder Muhtara Kemal AtatürK'ün kendi paracıyla kurup, 1937 yılında 
Millerine hediye ettiği Atatürk Orman Çirtliği'nin Tü.767,474 dekar arazisi, 
kurulu* kanunundaki koruma uidducsuu» rağmen, T.B.M.IM.'dcrı munteiir 
tarihlerde çıkan yasalarla çeşitli kurumlum vurıinıi^tir. 

Bilindiği gibi buda kamumu ^ccıaiiinad goK büyük rahaUi'lıklof 
yaratmaktadır. 

Mülkiyeti, Atatürk Orman ÇııtihjiY.o ait, kadastronun 2103 aaasındd 
bulunan 4 parsel alan, (I05 dönümj Tonum blan istasyonu kurulrnd&ı amacı ile 
1d4o yılında, Devlet Ziraat İşletmeleri İüari Mcclı* kararı İle Tanın Bakanlığı ve 
Hazineye devredilmiş, söz konuâu ulan dana i»ünru da Tanın Bak&niığı'ııca Zirai 
Donatım Kurumu'na verilmiştir. 

Genel bütçeden hiç Ödenek aimüfa^ıicin laaliyctierinl, Atatürk'ün vasiyet 
mektubu doğrultusunda yürütmeye çült^-n Atatürk Orman Çirtliği'nin; değinen, 
gelişen ve özel soktörle kıyasıya yürüttüğü rekabette ihtiyacı olan mekan ve 
yapıları temin etmesine yardımcı olmak, nemde Ata'nın bu güzide mirasına sanıp 
çıkıldığını kamuoyuna ifade bakımından; IAMI Çirtiık'ten alınarak Zirai Donatım 
Küfumu'ııa veillen ve özelleştirme kap^uınındaki bu yerin tekrar a^li yeri olan 
Atatürk Orman Çiftliğine iade edilebilmeli hu&usunda gereğini arz ederim. 

PrQf.Dr\flüsM YusurGOKALP 
Bakan 
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T.C. Ek : 2 
TARIM VE KÖYİŞLERİBAKANLIĞI 

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ 
MÜDÜRLÜĞÜ 

ŞUBE : B.121AOÇ.000001 - 3 D 3 3 - 4 5 ANKARA 
KONU: Tekel Bira Fabrikası Hk. 

İt'3 AFAL;;': ZÛOO 

T.C 
BAŞBAKANLIK 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na 

ANKARA 

ÎLGt 02.03.2000 tarih veB.121.AOÇ0(tU001-Sl5 suytU yuzıtnu, 

5659 saytu kuruluş yasamızın 10.maddesinde yer ulan; "Atatürk Orman Çiftliğinin 
bu kanunun yayımı tarihindeki şuurları içmde bulunun guyrimenkullerin gerçek veya tüzel 
kişilere devir ve temliki ve kumuiuşimunusı özel bir kanunla izin aluunastna bağlıdır" 
hükmü dayanak abnarak A.O.Ç. mülkiyetindeki bir kısım arazinin devri sonucu, 53 bin 
dekar arazinin 17 bin dekara düşmesi kamuoyunda da büyük rahatsızlık yaratmaktadır. 

tlgi yazmazda Türkiye Zirai Donatım Kurumu'muı özelüştirilen yerinin iadesi ile 
ilgili talebimizde de ifade ettiğimiz gibi, Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü, Atatürk'ün 
vasiyet mektubu doğruausundu. kuruluşundaki felsefe temel alınarak, nitelikleri ve 
işlevleri güncelleştirilip, gelecek kuşaklara örnek bir yapı oluşturulurken, bir yandan da 
özel sektörle rekabet etme yanşmı sürdürmektedir. Çiftü'ğin arazileri yıllardır hep başka 
kurum ve kuruluşlara verilerek azaltılmışken, turihinde ilk defa toprak kazanımımn 
gerçekleştirilmesinin sağlanması, bu uğraşıda ihtiyacı olan mekan ve yapıların temin 
edilmesine yardana olmak için bu değerli mirasın bir parçası iken; 1948 ytanda 
Çifthk'ten TEKEL'e devredilen ve şu anda da özelleştirme kapsahunda bulunan Ankara 
Tekel Bira Fabrikast'mn yerinin. Atatürk'ün nürusuıa gerçekten salıip çıkıldığının ifade 
edilmesi, kamuoyunun da duyduğu rahatsızlıkların bir ölçüde olsa giderilmesi için, 
tekrar asli yeri olan Atatürk Orman ÇiftUği'ne iade edilmesi hususunda gereğini arz 
ederim. 

Prof.Dr.Hüsnü Yusuf GÖKALP 
Bakan 
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n9 . . cjiiT'1 ' •i"';fvekili Ertiıpn ! vılç:r!:T,ır'ın, parti yönetim kurulu toplantılarına çağrıldığı iddia 
edilen bürokratları •!''•>>'« Başbakandan r-a' v.ı v? Deflet Bakanı Recep önal'ın cevabı (7/4546) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmak üzere 

aşağıda yazılı sorularımın Başbakan'a yöneltilmesini arzederim.20.6.2001 

/ Ertu^uî YALÇINBAYIR 

I Bursa Milletvekili 

SORULAR 

Koalisyon ortağı siyasi partilerin il ve ilçe başkanları ve yönetim 

kurullarının bakanlıkların taşra teşkilatında görevli bürokratları,parti 

yönetim kurullarına çağırarak kendilerinden bilgi aldıkları yolunda 

basında yoğun haberler yer almaktadır. Konu ile ilgili olarak: 

UKamu Hizmetlerinde Etkinliğin Arttırılması ve Kamı Yöneti

minin îyilestirilmesi ve Yeniden Yapılandırılması kapsamında parti 

yöneticilerinin parti binalarında bürokratlarla yaptıkları toplantıları 

na sı 1 değeri endi riyorsunuz ? 

2) Parti yöneticilerine parti binalarında brifing veren 
bürokratların eylemleri disiplin takibatını gerektirmektemidir? 

57. Hükümetin kurulduğundan bu yana parti toplantılarına 

katılan bürokratlarla ilgili yapılan işlemler ve sonuçları nelerdir? 

3)Illerdeki kamı yatırımları ile ilgili olarak kamr,gürelli

lerinin " basma bilgi veya demeç verme" yasağının ortadan kaldırılması 

için 657 sayılı yasanın 15.maddesinde yazılı olan bu yasağın "ancak 

bakanın yetkili kılacağı görevli,iİlerde valiler ve yetkili kılacağı 

görevli;^tarafından verilebilir" hükmünü işletmeyi ve ilgili nüdürlerin 
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kaıruoyuna bilgi vermek amacıyla " basına bilgi veya demeç vermeleri" 
ni sağlamak için tüm bakanları bağlayan bir karar almayı düşünüyomusu
nuz? 

bJYurttaşların bilgi edinme, şikayet ve demokratik katılım 
hakkını ve hak arama özgürlüğünü güvence altına alacak idari usul 
Kanunu ve İdari Başvuru Kanunu hazırlıklarınız ne zaman tamamlanacak 
ve tasarı TBMM'ye sevk edilecektir? 

5JSiyasetçilerin bürokratlar üzerindeki baskı ve etkilerinin 
azaltılması için ne gibi tedbirler düşünüyorsunuz? 

T. C. 
D E V L E T B A K A N L I Ğ I 

SAYI : B.02.0.0041 [ll>) $3L} *fe/0ft/2OO1 

KONU: 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) 28.06.2001 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4546-
11046/25754 sayılı yazınız. 

b) 17.07.2001 tarihli ve B.02.1.DPB.0.12.01/21362 sayılı yazı. 

Bursa Milletvekili Ertuğrul YALÇIN BAYIR'in Sayın Başbakanımıza tevcih 
ettiği ve Sayın Başbakanımızca kendileri adına koordinatörlüğümde 
cevaplandırılması tensip olunan 7/4546-11046 sayılı yazılı soru önergesi 
hakkındaki ilgi (a) yazınız üzerine Bakanlığım bağlı kuruluşu Devlet Personel 
Başkanlığı'ndan alınan ilgi (b) yazı ve ekinin suretleri ilişikte gönderilmiştir. 

Bilgilerine arz ederim. 

Recep ÖNAL 
"Devlet Bakanı 
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T.C. 
B A Ş B A K A N L I K 

Devlet Personel Başkanlığı 

2\%'l- ANKARA 
/ /2001 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sn. Recep ÖNAL) 

İLGİ: Başbakanlığın Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü ifadeli 9.7.2001 tarihli ve 3351 
sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alman Bursa Milletvekili Sayın Ertuğrul YALÇINBAYIR'm 7/4546-
11046 nolu yazılı soru önergesine verilecek cevaba esas olmak üzere hazırlanan bilgiler ekte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. /I J 

/ N idim KVRTdĞpU 
Devlet Kofsoa^ı Ba|kanı 

BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN ERTUĞRUL YALÇINBAYIR'IN 
SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN BİLGİLER 

Soru önergesinde, "Koalisyon ortağı siyasi partilerin il ve ilçe başkanları ve yönetim 
kurullarının bakanlıkların taşra teşkilatında görevli bürokratları, parti yönetim 
kurullarına çağırarak kendilerinden bilgi aldıklan yolunda basında yoğun haberler yer 
almaktadır. Konu ile ilgili olarak: 

1- Kamu Hizmetlerinde Etkinliğin Arttırılması ve Kamu Yönetiminin 
İyileştirilmesi ve Yeniden Yapılandırılması kapsamında parti yöneticilerinin parti 
binalarında bürokratlarla yaptıkları toplantıları nasıl değerlendiriyorsunuz? 

2- Parti yöneticilerine parti binalarında brifing veren bürokratların eylemleri 
disiplin takibatını gerektirmekte midir? 

57. HUkümetin kurulduğundan bu yana parti toplantılarına katılan bürokratlarla 
ilgili yapılan işlemler ve sonuçları nelerdir? 

3- İllerdeki kamu yatırımları ile ilgili olarak kamu görevlilerinin "basına bilgi veya 
demeç verme" yasağının ortadan kaldırılması için 657 sayılı Yasanın 15 inci maddesinde 
yazılı olan bu yasağın "ancak bakanın yetkili kılacağı görevli, illerde valiler ve yetkili 
kılacağı görevli tarafından verilebilir." hükmünü işletmeyi ve ilgili müdürlerin 
kamuoyuna bilgi vermek amacıyla "basına bilgi veya demeç vermeleri" ni sağlamak için 
tüm bakanları bağlayan bir karar almayı düşünüyor musunuz? 

4- Yurttaşların bilgi edinme, şikayet ve demokratik katılım hakkını ve hak arama 
özgürlüğünü güvence altına alacak İdari Usul Kanunu ve İdari Başvuru Kanunu 
hazırlıklarınız ne zaman tamamlanacak ve tasarı TBMM'ye sevk edilecektir? 

5- Siyasetçilerin bürokratlar üzerindeki baskı ve etkilerinin azaltılması için ne gibi 
tedbirler düşünüyorsunuz?" denilmektedir. 

SAYI :B.02.1.DPB.0.12.01/ 
KONU: 
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CEVABIMIZ: 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (E) bendinde, Devlet 
memurluğunda çıkarma disiplin cezası verilecek fiil ve haller düzenlenmiş olup, bu bendin (c) 
fıkrasında "siyasi partiye girmek" fiiline yer verilmiştir. 

Bu itibarla, Devlet memurlarından siyasi partiye girdiği veya siyasi partinin 
faaliyetlerine katıldığı bildirilenler hakkmda gerekli disiplin soruşturmaları ilgili disiplin 
amirleri tarafından yapılmaktadır. 

Diğer taraftan, Devlet memurlarının yetkili kılınmadıkları sürece kamu görevleri 
hakkmda basın ve yaym organlarına demeç veremeyecekleri, 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 15 inci maddesinde düzenlenmiş olup, aynı maddede gerekli bilgileri Bakanın 
yetkili kılacağı görevliler ile illerde Valiler veya yetkili kılacağı görevlilerin verebileceği 
hükme bağlanmıştır. 

Bu itibarla, illerde Vali tarafından gerek duyulması halinde kamu görevlilerine basm ve 
yaym organlarına kamu görevleri hakkmda demeç verme yetkisi verilmekte olup, bu konuda 
bütün bakardan bağlayan bir karar alınmasının mezkur hükme uyun olmayacağı 
değerlendirilmektedir. 

"İdare Usul Kanunu" ve "İdare Başvuru Kanunu" taslaklarının hazırlık çalışmaları 
devam etmekte olup, bu çalışmalar tamamlandıktan sonra sözkonusu taslaklar Türkiye Büyük 
Millet Meclisine sevk edilecektir. 

Devlet memurlarının genel haklan ödev ve sorumluluktan ile diğer özlük haklan 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununda ayrıntılı olarak düzenlenmiş olup, bu düzenlemelerin 
siyasetçilerin bürokratlar üzerinde baskı kurmalarına müsaade etmeyeceği 
değerlendirildiğinden, bu konuda yeni düzenlemeler yapılmasma ve ilave tedbirler alınmasına 
ihtiyaç duyulmamaktadır. 

!?').- îstcır'TiTT^nTctvekili Bc.kvt Yasar Oztfirk'ün, ilköğretim okul müdürlerinin tayinlerine ilişkin 
sorusu ve .Millî Ffrfvv. P.ıViin? Metin Bc.--.v- ••jJV'um cevabı (7/4547) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Milli Eğitim Bakanı Sayın Metin BOSTANCIOĞLU 
tarafından yazılı olarak cevaplandınlmasım saygılanmla arz ederim. 

21.06.21 

BozİW^faşar ÖZT&JRK 
İstanbul Milletvekili 

Milli Eğitim, Kültür,Gençlik ve Spor Komisyonu Üj 

1. 8 yıllık zorunlu eğitime tabii okul müdürlerimizin zorunlu yer değiştirmelerinin gerekçesi 
neye dayanmaktadır? 

2. İlköğretim müdürleri ve şube müdürlerinden ne kadarı bu gerekçe ile tayin olacaktır? 
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3. Bu yer değişiklikleri nedeniyle ülke ekonomisi için önemli olan ne kadar yolluk 
ödenmiştir. 2002 yılında ne kadar rotasyon planlanmaktadır ve bunlara hangi meblağlar 
ödenecektir? 

T.C. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.08.O.APK.O.O3.05.00-03/Z&?( Z S / f / 2 0 0 1 
KONU : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M Başkanlığının 28.6..2001 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-11131-
7/4547-11047/25771 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Bozkurt Yaşar ÖZTÜRK'ün, "İlköğretim okulu 
müdürlerinin tayinlerine ilişkin" yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlan Yöneticilerinin Atama ve 
Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik; dayanağını oluşturan 3797 sayılı Kanunun 
değişik 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasında geçen; " yönetim görevlerine atamada ve 
yükselmede başarılı ve liyakatli olmak yanında her kademe yöneticiliğinin gerektirdiği 
hizmet içi eğitimi almak esastır." hükmü kapsamında eğitim yönetiminin en etkin ve 
verimli olarak yerine getirilmesi yanında eğitim yöneticilerinin iş doyumu ve 
morallerini de sağlamak amacı ile birbirini tamamlayan bir dizi ortak kural ve 
önlemlere dayanmaktadır. 

Anılan Yönetmeliğin mantığını okul müdürü olarak atanacakların, en geniş 
potansiyel aday arasından en yetkin olanlarının seçilmesi esası oluşturmaktadır. Bunun 
bir gereği olarak, adaylara atanmalarından önce yöneticilik formasyonu kazandırılması 
bakımından hizmet içi eğitim yoluyla yetiştirilmeleri, yer değiştirmelerinde ise 
görevdeki başarıları esas alınmaktadır. 

Bu Yönetmelik değişikliğiyle mevcut okul müdürleri için getirilen, 8 yıl 
hizmetten sonra belirli koşullarda yer değiştirme önlemi, öğretiden de yararlanılarak, 
aynı okulda belirli bir süre görevden sonra ortaya çıkan; görevde yıpranma, görevde 
eskime, hatalara alışma ve gerekli önlemi zamanında alamama gibi olumsuzlukların 
ortadan kaldırılarak, ilgililerin işleriyle ilgili güdülenme özelliklerini, çabalarını kurum 
amaçları doğrultusunda iş yapma istek ve işbirliğine dönüştürerek istenilir yön ve 
yoğunlukta sürdürmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. 

Kaldı ki 8 yıllık süre, aynı kurumda en az çalışma süresi olmakla birlikte belli 
şartların oluşmasını, ilgilinin isteğinin de göz önünde bulundurulmasını, yer değişikliği 
yapılacak okul veya kurumun aynı tür ve tipteki okul ve kurum olmasını 
gerektirmektedir. Değişiklik metninde bu süreyi doldurmuş olan her okul müdürünün 
görev yerinin, mutlaka değiştirileceği gibi bir anlam ve amaç da bulunmamaktadır. 

2-3. Yukarıda açıklandığı üzere, bulunduğu okulda 8 yıllık süreyi doldurmuş 
olan her okul müdürünün görev yerinin mutlaka değiştirileceği öngörülmediğinden söz 
konusu hüküm çerçevesinde henüz herhangi bir planlama yapılmamıştır. 
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Diğer taraftan, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Atama, Değerlendirme, 
Görevde Yükselme ve Yer Değiştirme Yönetmeliği kapsamında, 2001 yılı yer 
değiştirmeye ilişkin planlama çalışmaları sürdürülmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Metin BOSTANCIOĞLU 
Millî Eğitim Bakanı 

*'?.!•""&?*•' Milletvekili B<?u .-t Yrısar ' OztürR'ûnrTürF'Tîcarct Bankasının kapatılmasının 
nedenlerine iüskin *r • •:••> • ve Devlet Balrtv. 'v . vs1. Oervif in cevabı (7/4548) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Dr. Kemal DERVİŞ tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

21.06.2001, 

BozkurtVgarmTÜRK \ i 
İstanbul Milletvekili 

1. Türk Ticaret Bankasının kapatılmasına gerekçe olan nedenleri açıklarmısınız. 

2. Bankanın kapatılmadan Türk ekonomisine kazandırılması sağlanabilirmiydi? Maliyeti 
ne olurdu? 

T.C. 
BAŞBAKANLIK ü% 

HAZÎNE MÜSTEŞARLIĞI 7 / LfS 
(Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü) T 

Sayı: B.02.1.HM.0.EKA-01.03-2/ 
Konu: Soru Önergesi Hk 25.07.01* 6 1 3 4 1 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞPNA 

İlgi: 28.06.2001 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02/11129 sayılı yazısı 

İlgide kayıdı yazınızda, İstanbul Milletvekili Bozkurt Yaşar öztürk'ün 
tevcih ettiği yazılı soru önergesinin sureti ekli olarak gönderilmiş ve 
cevaplandırılması talep edilmiştir. 

Söz konusu önerge ile ilgili olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurumu'ndan alınan cevap metni ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgileri ve gereği takdirlerine arz olunur. 
Dr.'Kemal DERVİŞ 

Devlet Bakanı 
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BANKACıLıK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 
TASARRUF MEVDUATI SIGORTA FONU 

SAYI: BDDK.2.TMSF.01.VAR- T^^°\ - Ç ^ ° ' \\ \ Tpry" \ ;;: 

T.C. BAŞBAKANLIK 
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 

(Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü) 

İlgi: 05.07.2001 tarih ve 55797 sayılı yazınız. 

İlgide kayıtlı yazınızda, İstanbul Milletvekili Bozkurt Yaşar ÖZTÜRK tarafından 
Devlet Bakanı Sayın Kemal DERVİŞ'e yöneltilen, Türk Ticaret Bankası A.Ş.'nin 
kapatılmasına gerekçe olan nedenler ile Banka'nın kapatılmadan Türk ekonomisine 
kazandırılmasının sağlanıp sağlanamayacağı ve Denizli Milletvekili Mehmet GÖZLÜKAYA 
tarafından Sayın Başbakan'a yöneltilen, içleri boşaltılmak suretiyle zarar eden ve bu 
sebepten Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilen bankaların Fon'a devredilmeden 
önceki ve şu andaki zararlarının açıklanmasını içeren soru önergelerine ilişkin 
cevaplarımızın Müsteşarlığınıza iletilmesi istenilmektedir. 

istanbul Milletvekili Bozkurt Yaşar ÖZTÜRK tarafından Devlet Bakanı Sayın Kemal 
DERVİŞ'e yöneltilen soru önergesine ilişkin açıklamamız aşağıda sunulmuştur. 

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının 26.05.1997 tarih ve 22768 sayılı "Devlet 
Bakanı" imzalı yazısı ile Türk Ticaret Bankası A.Ş.'nin yönetimi mülga 3182 sayılı Bankalar 
Kanunu'nun 64/2 maddesi uyarınca Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na tevdi edilmiş, 
ancak Ankara 8 No.lu idare Mahkemesi'nin 14.07.1997 tarih ve 1997/679 sayılı Kararı ile 
yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi üzerine, adı geçen Müsteşarlığın 06.08.1997 
tarih ve 37192 sayılı yazısı ile bildirilen Bakanlık Makamı'nın 04.08.1997 tarih ve 97/1487 
sayılı Onayı ile Türk Ticaret Bankası A.Ş. yeniden mülga 3182 sayılı Bankalar Kanunu'nun 
64. maddesi kapsamına alınmış ve aynı Onay ile Banka yönetim kuruluna yeni üyeler 
atanmıştır. 

Türk Ticaret Bankası A.Ş.'nin 29.08.1997 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel 
Kurulu'nda sermayenin artırılmasına, nakden artırılması öngörülen sermaye artışına ilişkin 
rüçhan haklarının 30 gün içinde kullanılmasına ve kullanılmayan rüçhan haklarının 
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na teklif edilmesine karar verilmiştir. T.C. Başbakanlık 
Hazine Müsteşarlığımın 04.11.1997 tarih ve 51607 sayılı yazısı gereğince, ortaklarca 
kullanılmayan ve Banka yönetim kurulunca Fon'a teklif edilen rüçhan haklan 05.11.1997 
tarihinde Fon tarafındaft kullanılmış ve Banka hisse senetlerinin mülkiyetinin % 84,52'si 
Fon'a geçmiştir. Daha sonra yapılan sermaye artışına Fon'un katılması ve diğer ortakların 
rüçhan haklarını kullanmaması sonucu, Bankanın ödenmiş sermayesine göre Fonun 
iştirak payı % 92,84'e yükselmiştir. 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu bünyesinde bulunan bankaların satışına ilişkin 
Eylem Planı çerçevesinde satışa sunulan Türk Ticaret Bankası A.Ş.'ne talip iki yatırımcı 
ofrnasfna rağmen, andan Banka'da yaptıkları due-dilligence sonrası iki talip de nihai teklif 
vermemiştir. 
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Türk Ticaret Bankası A.Ş.'ne Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından gerek 
sermaye iştirak payı ve gerekse Devlet İç Borçlanma Senetleri şeklinde, aktarıldıkları 
tarihlerdeki geçerli kurlar üzerinden toplam USD 952.447.814.- tutarında kaynak 
aktarılmıştır. Sözkonusu kaynak aktarımına rağmen, Banka'nın satışının bugüne kadar 
gerçekleştirilememesi, hisselerinin tamamının Fon'a ait olmaması, otomasyon sistem ve 
ağının yetersiz olması, bankacılık işlemlerindeki payının düşük olması, Munzam Sosyal 
Güvenlik Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı nedeniyle oluşan ilave mali yükümlülükler, 
26.05.1997 tarihi itibariyle TL. 106.370.- milyar olan birikmiş zarar tutarının aktarılan 
kaynaklara rağmen 31.05.2001 tarihi itibariyle TL 280.8Ş3.- milyara yükselmiş olması, 
içinde bulunulan ekonomik konjonktür nedeniyle bu zararın hızla artma eğiliminde 
bulunması ve bu olumsuzlukların başka bir Fon bankasıyla birleştirilmesi durumunda da 
devam edeceği gözönünde bulundurularak, 15.06.2001 tarih ve 346 sayılı Bankacılık 
Düzenlerrîe ve Denetleme Kurulu Kararı ile mali sistemde güven ve istikrarın 
sürdürülmesinin temini amacıyla, Türk Ticaret Bankası A.Ş.'nin, bankacılık işlemleri yapma 
ve mevduat kabul etme izninin 01.07.2001 tarihi itibariyle kaldırılması, adı geçen 
Banka'nın tasfiyesinin, TTK'nun infisah ve tasfiyeye ilişkin hükümleri ile 4389 sayılı 
Bankalar Kanunun 18. maddesi kapsamında ve banka anasözleşme hükümlerine göre 
gerçekleştirilmesi, tasfiye işlemlerinin bu çerçevede yürütülmesi hususunda Tasarruf 
Mevduatı Sigorta Fonu'nun yetkili kılınması kararlaştırılmıştır. 

Denizli Milletvekili Mehmet GÖZLÜKAYA tarafından Sayın Başbakan'a tevcih 
edilen soru önergesi konusu Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilen bankaların 
devir tarihleri itibariyle ve 30.06.2001 tarihi itibariyle zararlarına ilişkin tablo ekte 
sunulmuştur. 

// Bilgilerinize arz ederim 

Muhammet ÜNAL 
Fon Başkan Yardımcısı a. 

, , ? . v;„•.,.,. yijiietvdcM Alı < -••!-ım'un. Millî Eğitim Bakanlığından onay alan bir yardımcı ders 
kitabına ilimin <onı:<ı'\e Millî E|ititn Brfcan» Metin Bostancıoğlu'nun cevabı (7/4549) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ(BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki somlarımın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını delaletlerinize arz ederim. 20.06.2001 

^Saygılarımla, 

İngiltere'de yayınlanan ve Türkiye'de Anadolu Liselerinde yardımcı ders kitabı 
olarak okutulan bir kitapta Türklere ağır hakaretlerde bulunulmuştur. 
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Milli Eğitim Bakanlığından onay alan "My Family and other animals" adlı 
kitapta Türkler için "Son of bitch" nitelemesi yapılırken bu deyim İngiliz 
argosunda "o çocuğu" anlamına geliyor. Ayrıca Türkler boğaz kesen 
olarak tanımlanmaktadır. 

Konuyla ilgili 10.03.2000 tarihinde MEB Sn.Metin BOSTANCIOĞLU'na bir 
yazılı soru önergesiyle sualler sormuştum. 

03.01.2001 tarihinde Sn, Bakan; Genel Kurulda adı geçen kitabın İstanbul Milli 
Eğitim Müdürlüğünün 06.07.2000 tarih ve 7716 sayılı yazısıyla kitaplar 
toplatılıp imha edildiği ve kitabın toplatılması ve sorumluları Jİa^rirJa kanuni 
işlem yapılması için İstanbul Valiliğine gerekli talimatın verildiği konusunda 
Genel Kurula bilgi sunmuşlardı. 

Ancak adı geçen yardımcı ders kitabı sadece İstanbul İli değil Türkiye 
genelindeki bütün Anadolu Liselerinde tavsiye edilen ve okutulan bu kitapla 
ilgili diğer illerimizde bir işlemin yapılmadığı Sn. Bakanın verdiği cevapta 
açıkça görülmektedir. 

Ayrıca, Dışişleri Bakanı Sn. İsmail CEM'e Dışişleri nezdinde İngiltere 
hükümetini uyannası için bu kitapla ilgili gerekli bilgileri 26.01.2001 tarihinde 
arz edilmiş, Sn. İsmail CEM'in 14.02.2001 tarihinde vermiş olduğu cevabında 
konuyla ilgili gerekli araştırma ve incelemenin yapılması için bakanlığın ilgili 
birimine talimat verdiği bilgisi tarafıma bildirilmiştir. 

Konuyla ilgili MEB Sn. Metin BOSTANCIOGLU'nun ve Dışişleri Bakanı Sn. 
İsmail CEM'in vermiş olduğu bilgiler yeterli ve ikna edici olmamıştır. Zira ne 
gibi işlemler yapıldığı ve incelemenin neticesinin ne olduğu bilinmemektedir. 

Bu sebeple aşağıdaki sualleri taktirlerinize arz ediyorum: 

i. Adı geçen kitap Türkiye'de hangi illerde, kaç okulda okutulmaktadır ve 
Türkiye'ye kaç adet ithal edilmiş, ne kadarı toplatılmıştır? 

2. Bu kitap inceleyen ve okullara tavsiye eden makam ve sorumlular hakkında 
işlemler yapıldı mı? 

3. Kitabın yazarı ve yayınlayan yayınevi hakkında ne gibi işlemler yapıldı? 
4. Konuyla ilgili Bakanlığın herhangi bir genelgesi yayınlandı mı? 
5. Bakanlığınız kitap yazarı ve yayınevi hakkında tazminat davaları açtı mı? 
6. Dışişleri Bakanlığının yaptırdığı incelemenin sonucu nedir? 
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T.C. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.O8.O.APK.O.03.05.OO-03/ 2223 t?/İS/2001 
KONU : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

T.B.M.M Başkanlığının 27.03.2000 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6/562-
4673/11159 sayılı yazısı. 
T.B.M.M Başkanlığının 28.06.2001 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4549-
11052/25782 sayılı yazısı. 
Başbakanlığın 05.07.2001 tarihli ve B.02.0.KKG.0.12/106-544-8/3299 sayılı 

yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Ali COŞKUN'un; içinde seviyeye uygun olmayan ifadeler 
ve Türklere hakaret edici sözler bulunması sebebiyle, yardımcı ders kitabı uygunluk tavsiyesi 
kaldırılan "My Family and Other Animals" adlı kitaba ilişkin Sayın Başbakanımıza yönelttiği 
ve kendileri adına tarafımdan cevaplandırılması istenen yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Sayın Milletvekilinin, "Bakanlığın tavsiye kararı bulunan bir yardımcı ders kitabına 
ilişkin" ilgi (a) yazı eki, 6/562 esas numaralı soru önergesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kurulunda cevaplandırılmıştır. 

1. Yapılan araştırma sonucu; söz konusu kitabın sadece; 1999-2000 öğretim yılında 
İstanbul Özel Bilgi Lisesinde birinci dönem, 1996-1999 yılları arasında da Giresun Anadolu 
İmanı Hatip Lisesinde okutulduğu, tavsiyesinin iptalinden sonra bu okullarda da okutulmadığı 
anlaşılmıştır. 

Bu kitabın, Türkiye'ye kaç adet ithal edildiği ise bilinmemektedir. 
2. Bakanlığımızca, yapılan inceleme sonucunda tavsiye edilen kitabın, 47 sayfalık 

İngiltere 1995 baskılısı olduğu anlaşılmıştır. 47 sayfalık kitapta, Türkler ile ilgili kötü sözler 
bulunmamaktadır. Tavsiyesi olmayan İngiltere-1987 baskılı eserde sözü edilen ifadeler tespit 
edilmiştir. Bundan dolayı, makam ve sorumlular ile inceleyenlerin suçlanması doğru değildir. 

3. Kitabı ithal eden şirkete 15.10.1999 tarih ve 14082 sayılı yazımız ile tavsiye 
kararının kaldırıldığı bildirilmiştir. Ayrıca, 27.04.2000 tarih ve 4683 sayılı yazımız ile 
İstanbul Valiliğine dağıtıcı ve sorumluları hakkında yasal işlemlerin yapılması hususunda 
talimat verilmiştir. 

4. Sözü edilen kitabın tavsiyesinin iptal duyurusu Kasım 1999 tarih ve 2506 sayılı 
Tebliğler Dergisinde yayımlanarak ilgililere duyurulmuştur. 

5. Kitap yazarı ve yayın evi hakkında tazminat davaları açma, Bakanlığımız görevleri 
arasında bulunmamaktadır. 

6. Londra Büyükelçiliğimizce Penguin Yayınevi nezdinde yapılan girişimde, "My 
Family and Other Animals" isimli kitapta, Türkler hakkında hakaretamiz ve ön yargılı 
ifadelere yer verildiğini saptadığımız belirtilerek, okurlar nezdinde ırkçı nitelikte yargılar 
oluşturabilecek ifadelerin yol açabileceği zarara işaretle, bu durumun kabul edilemez olduğu 

İLGİ: a) 

b) 

c) 
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vurgulanmış ve söz konusu ifadelerin metinden çıkartılması talep olunmuştur. 

Öte yandan aynı konuda Irk Eşitliği Komisyonu nezdinde yapılan bir başka girişimde 
ise. ülkemiz hakkında ön yargı oluşturarak okurları yanlış yönlendirebilecek ifadeler içeren 
söz konusu kitabın yol açabileceği olumsuz yansımalara dikkat çekilmiştir. 

Konuyla ilgili girişimler devam etmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

y r7}& ı£*lx £?^*~ 
MetirfBOSTANCIOĞLU 

Millî Eğitim Bakanı 
!23.- tstar.oııl Milletvekili Alı ;.v,kun'un. hazinenin gerçekleştirdiği iç borç takasına ilişkin 

Başbakandan sonın *•: öcvlet Bakanı Kvr.\\ Oerv'sVp. cevabı (7/4550) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki somlarımın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını delaletlerinize arz ederim. 20.06.2001 
Saygılarımla, 

2000 yılında uygulanan kâr çıpasına bağlı programın çöküşü ve Kasım 2000, 
Şubat 2001 ekonomik krizleri sonunda ülkenin içine sürüklendiği bunalımdan 
çıkmayı öngören güçlü ekonomiye geçiş programı olarak adlandırılan çalışmalar 
çerçevesinde dalgalı kura geçiş kararının ardından Hazine Borç Takası 
yöntemiyle iç borç ertelemesi yaparak büyük bir risk yüklenmesi altına 
girmektedir. 

1. Cumhuriyet tarihinde ilk defa faiz ödemelerini bütün vergi gelirlerinin 
karşılamadığı bir dönem yaşamaktayız. Yapılan takas işlemleriyle devlet 
GSMH tutarını bile aşmış olan borçları ödeyemez durumda olduğunu kabul 
etmiş bulunuyor. Karşılanamayan iç borçların vadeleri değiştirilerek 
hazinenin üstlendiği kur riskleri ve yüksek faizlerin getirdiği yükümlülük 
gelecek nesillerin üzerine fatura edilmektedir. 

Bu gelişmeleri içinize sindirebiliyor musunuz? 

2. Yaşanan belirsizlik ortamında takasın beklenen ve iddia edilen olumlu 
etkileri olmadı 
Boğulan ekonomiye IMF kredisi ile birlikte sadece bir nefes aldırabilecek bu 
işlemler sonuç vermez ise bu kez ülkenin tamamen güven ortamını yitirerek 
morotoryuma gitmemesi için ne tedbirler alıyorsunuz? 
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3. Kur çıpasından, faiz çıpasma geçen programın kamu maliyesinin 
güçlendirilmesi ve ülkeyi bunalımdan çıkaracak rant ekonomisinden üretim 
ekonomisine geçmek için ne tür tedbirler alıyorsunuz? 

İşsizlik, pahalılık yatırımların duraklaması üretimin gerilemesi ve insan 
haklarının çiğnendiği, eğitim özgürlüğünün önlenmesi dayatmalarının 
gerginleştirdiği ortamda genel huzursuzluk sizleri endişeye sevk etmiyor 
mu? 

4. Hazine tarafından uygulamaya konulan bu borç erteleme veya TAKAS 
işleminin örtülü bir konsolidasyon olarak kabul ediyor musunuz? 

5. Amerikan Doları üzerinden yıllık Libor % 4.04 ve spot krediler % 8 
civarındayken, bankaların şartını kabul ederek % 14-15 gibi yüksek oranda 
faiz uygulanması ve kur riskini üstlenerek Hazinenin ülkenin kaynaklarını 
haksız olarak bankalara aktarıldığına katılıyor musunuz? 

6. Ekonomiden sorumlu Sayın Bakan, Merkez Bankası ve Hazine, TAKAS 
işlemini hangi yetkiye dayanarak yapmaktadır? 

7. İç borç takası yolu ile bankalara kar transferi yapılarak bankaların açık 
pozisyonlarının kapatılmasının sağlanmasıyla ne gibi sonuçlar bekleniyor? 

TMSF aktarılan bankaların, müdahale edildiği tarihteki batıkları ne 
kadardır? Ne kadarı tahsil edilebildi? Ne kadarı takipte? BDDK yönetiminde 
zararları ne kadar oldu? 

8. Kamu bankalarının yeniden yapılandırılması ile ilgili yükün tamamı Merkez 
Bankasının üstüne yüklenmiş durumdadır. Böylece dış varlıklarının azalması, 
döviz borçlarının artması, 2001 yılı Merkez Bankası Bütçesinin iki katına 
çıkarılması zorunluluğu ile karşı karşıya kaldığı gözlenmektedir. 

Hazinenin görev zararlarına karşı kamu bankalarına verdiği iç borçlanma 
kağıtlarının Merkez Bankasına aktarılarak kamuya açılan krediler 1.5 
Katrilyon TL'den 16 Katrilyon TL'ye yükseltilmiştir. Ayrıca, 16 Şubat 2001 
tarihinde 6.3 Milyar Dolar olan döviz fazlası Haziran ayında 2.6 Milyar 
Dolar açığa dönüşmüş, son kriz döneminde Merkez Bankası 8.8 Milyar Dolar 
satış yapmak zorunda kalmıştır. Bu olumsuz gelişmenin dövize olan 
baskısının ne şekilde önlenmesini düşünüyorsunuz? 

Bu döviz hangi kurla kimlere satıldı? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Hazine Müsteşarlığı 

SAYI:B.02.1.HM.0.EKA-01.01/13 
KONU: Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü'nün 5/7/2001 tarih ve 
B.02.0.KKG.0.12/106-544-9/3284 sayılı yazısı. 

ilgide kayıtlı yazıda, istanbul Milletvekili Sn. Ali Coşkun'un Başbakan 
Sn. Bülent Ecevit'e tevcih ettiği yazılı soru önergesi sureti ekli olarak gönderilmiş ve 
Sn. Başbakan adına önergenin cevaplandırılması talep edilmiştir. 

Söz konusu önergeye cevaben hazırlanan metin ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 

[JrKemal DERVİŞ 
Devlet Bakanı 

".07.01* 6 I 9 7 3 
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1. Soruya İlişkin Yanıt: 

Uygulanmakta olan "Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı" ile ülkemiz ekonomisinin uzun 

dönemdir karşı karşıya bulunduğu yapısal sorunların giderilmesi, gerek kamu maliyesinin 

gerekse mali piyasaların sağlıklı bir yapıya kavuşturulması hedeflenmektedir. Program 

çerçevesine özellikle bankacılık sektörünün güçlendirilmesi amacıyla, kamu bankalarına 

görev zararlarına karşılık olarak, Tasarruf Mevduatı Sigorta kapsamındaki bankalara ise 

bilanço yapılarının düzeltilmesi amacıyla Devlet Tahvili ihraç edilmesi Hazine borç stokunu 

yükseltmiştir. Ancak yapılan bu işlemler zaten kamu sektörüne ait olan borçların Hazine 

bünyesinde birleştirilmesi niteliğinde olup, borçların daha sağlıklı bir şekilde yönetilmesini 

hedeflemektedir. 

Yürütülmekte olan programın kararlılıkla uygulanması, yapısal reformların aynı hızda 

sürdürülmesi ile önümüzdeki yıllarda kamu sektörü borç stoku düşüşe geçecektir. Kısa 

vadeli borçlardan doğan yüklerin azaltılmasına yönelik önlemler de hızla alınmaktadır. 

Uluslararası Kuruluşlardan sağlanan dış destek ve uygulanan sıkı maliye politikaları bu yönde 

atılmış adımlardır, öte yandan, Haziran ayında gerçekleştirilen takas işlemiyle, vadesi 2001 

ve 2002 yıllarında dolan toplam 9,3 katrilyon TL tutarında Devlet İç Borçlanma Senedi uzun 

vadeli senetlerle değiştirilmiş, borç itfalarında önemli rahatlama sağlanmıştır. 

2. Soruya İlişkin Yanıt: 

Türkiye, borçlan ödeyememe gibi bir sorunla karşı karşıya bulunmamaktadır. Bugüne 

kadar olduğu gibi, bundan sonraki dönemde de tüm yükümlülükler yerine getirilecektir. 

"Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı" çerçevesinde uygulanan sıkı maliye politikaları 

sonucunda elde edilen önemli boyuttaki "faiz-dışı bütçe fazlası" ile uluslararası kuruluşlardan 

sağlanan dış destek sayesinde borç ödemelerinin yerine getirilmesinde bir sorunla 

karşılaşılmamaktadır. Öte yandan, yapılan takas işlemi de, işlemin yapıldığı gün itibarıyla 

2001 yılındaki kesinleşmiş iç borç ödemelerini toplam 6,3 katrilyon TL azaltarak, yıl içindeki 

finansman ihtiyacının önemli ölçüde düşmesini sağlamıştır. 

- 5 9 4 -



T.B.M.M. B : 129 17 . 9 . 2001 O : 1 

3. Soruya İlişkin Yanıt: 

Türkiye'nin güçlü ekonomiye geçiş programının temel hedeflerinden biri kamu 

maliyesinin,güçlendirilmesidir. Bu amaçla gerek kamu mali sisteminin daha şeffaf ve hesap 

verebilir bir duruma getirilmesi, gerekse rekabetin ve etkinliğin artınlması için gerekli 

düzenlemeler yapılmıştır ve yapılmaktadır. 

Bu çerçevede, yasalaşan Şeker, Elektrik Piyasası, Doğalgaz, Sivil Havacılık ve Telekom 

Kanunları ile ekonomide rekabetin ve etkinliğin artınlması sağlanacaktır. Kamu mali 

disiplinini bozucu etkisi olan 36 bütçe içi ve 6 bütçe dışı fon 2001 yılı içerisinde kapatılırken, 

döner sermayelerin azaltılmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Aynca, uluslararası 

standartlara uyumlu yeni bir bütçe sınıflaması ve tahakkuk bazlı bir muhasebe sistemine geçiş 

ile ilgili olarak önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Mali sisteme ve kamu maliyesine bir yük 

teşkil eden kamu bankalannın görev zararlan tasfiye edilmiştir. Devlette şeffaflığın ve hesap 

verilebilirliğin sağlanması amacıyla Borçlanma Kanunu ve daha rekabetçi ve etkin bir ihale 

sisteminin oluşturulması amacıyla Devlet İhale Kanunu'nun yasalaşmasına yönelik 

çalışmalanmız devam etmektedir. Yasalaşan Kamulaştırma Kanunu ile de bundan böyle 

yeterli ödenek temin edilmeden kamulaştırma işlemleri yapılamayacaktır. Bu ise bütçe 

disiplinini olumlu yönde etkileyecektir. Vergi kayıp ve kaçaklann azaltılması amacıyla vergi 

kimlik numaralarının yaygınlaştınlması ve vergi idarelerinde otomasyona geçilmesi ile daha 

etkin bir vergi idaresi sistemi beraberinde vergi gelirlerinde daha yüksek bir performansı 

getirecektir. Bütün bunlar kamu maliyesini daha güçlü kılmak için yapılırken, aynı zamanda 

kamunun ekonomide rolü yeniden belirlenerek, ekonomideki kaynak tahsislerinin daha 

rasyonel yapılmasına yönelik önemli bir aşama kaydedilecektir. 

Yapılmakta olan düzenlemelerle kamu kesiminin piyasalar üzerindeki baskılannın 

azaltılması ve özelleştirme çalışmalan ile etkinliğin artınlması, reel sektörün mali piyasalara 

erişimini hızlandıracaktır. Bu durum ise büyüme için istikrarlı bir ortam sağlayacaktır. 

4. Soruya İlişkin Yanıt: 

Haziran 2001'de gerçekleştirilen takas işlemi tamamen gönüllük esasına dayanmakta olup, 

yalnızca ellerindeki senetleri değiştirmek isteyen yatınmcılarla gerçekleştirilmiştir. 

Sözkonusu işleme katılmayan yatmmcılann ellerindeki senetler vadeleri dolduğunda 
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ödenmektedir. Bu çerçevede, takas işleminin bir "örtülü konsolidasyon" olarak" 
değerlendirilemeyeceği düşünülmektedir. 

5. Soruya İlişkin Yanıt: 

Haziran 2001'de gerçekleştirilen takas işlemiyle vadesi 2001 ve 2002 yıllarında dolan 
toplam 9,3 katrilyon TL tutarında Devlet îç Borçlanma Senedi uzun vadeli senetlerle 
değiştirilmiştir. Geri alınan senetler karşılığında üçte bir oranında 3 yıl vadeli dövize endeksli, 
üçte bir oranında 5 yıl vadeli dövize endeksli, yine üçte bir oranında 1 ve 2 yıl vadeli 
değişken faizli TL cinsi senetler ihraç edilmiştir. 

işlem sırasında yatırımcılardan yalnızca 3 yıl vadeli tahvil için fiyat (faiz) teklifi vermeleri 
istenmiş, S yıl vadeli tahvilin fiyatı, ihalede 3 yıl vadeli tahvil için oluşan fiyat üzerinden 
hesaplanmış, TL cinsi senetlerin fiyatları (faiz oranları) Hazine tarafından belirlenmiştir. 
İhale sonucuna ilişkin olarak duyurulan % 14.5 ve %14.9'luk faiz oranlan 3 yıl vadeli 
tahviller için oluşan oranlardır. Takas işlemiyle ihraç edilmiş olan Türk Lirası cinsi senetlerin 
Hazine tarafından belirlenmiş faiz oranlan, bugünkü piyasa koşullarına göre oldukça 
düşüktür. Takas işlemiyle ihraç edilmiş tüm senetlerin koşullan ortak değerlendirildiğinde, 
Hazine açısından maliyetin yüksek olmadığı düşünülmektedir, öte yandan, takas işleminin 
yapılmamış olması durumunda, haziran, temmuz aylannda vadesi dolan borçlann %90-95 
gibi oranlardan yenilenmiş olacaktan da değerlendirildiğinde, takas işleminin Hazine'ye 
önemli avantajlar sağladığı görülmektedir. 

6. Soruya İlişkin Yanıt: 

20.12.2001 tarih ve 4611 sayılı "2001 Mali Yılı Bütçe KanumTnun 31'inci maddesi 
çerçevesinde, mali yıl içinde bütçe açıklanm finanse etmek üzere, bu kanunda öngörülen 
limitler dahilinde Devlet îç Borçlanma Senedi ihraç edilmesine, cari yıl içerisinde çıkarılacak 
veya daha önceki yıllarda çıkanlmış olan Devlet İç Borçlanma Senetlerinin, işlemiş faizleri 
ödenmek suretiyle veya piyasa koşullarında geri alınmasına veya başka senetlerle 
değiştirilmesine Hazine'den sorumlu Devlet Bakanlığı Makamı yetkili kılınmış 
bulunmaktadır. Haziran ayındaki takas işlemi bu çerçevede gerçekleştirilmiştir. 

7. Soruya ilişkin Yanıt: 

îç borç takas işlemiyle ihraç edilen dövize endeksli senetler bankacılık sektörünün, döviz 
açık pozisyonlarının azalmasına katkıda bulunmuştur. Böylelikle, bankacılık sektörünün açık 
pozisyonlardan kaynaklanan sağlıksız yapısının düzeltilmesine yardımcı olunması ve döviz 
piyasalarında istikrarlı bir yapının sağlanması hedeflenmiştir. Hazine bankacılık sektöründeki 
döviz kuru riskinin bir bölümünü üstlenirken, bankalar da uzun vadeli tahviller alarak vade 
riski üstlenmişlerdir. 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAYI: B.02.0.019/ /£ 'Uft İtfJ.ÛİJim 

KONU: 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın 28.06.2001 tarihli ve KAN.KAR. 
MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4550-11053/25783 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 05.07.2001 tarihli ve B.02.0.KKG.0.12/106-544-9/3284 sayılı 
yazısı. 

İstanbul Milletvekili Ali ÇOŞKUN'un Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ve 
Sayın Başbakanımızca da kendileri adına koordinatörlüğümde cevaplandırılması 
tensip olunan 7/4550-11053 sayılı yazılı soru önergesi konusunda Bakanlığım ilgili 
kuruluşu T.C. Merkez Bankası Başkanlığı'nca hazırlanan notun sureti ilişikte 
gönderilmiştir. 

Bilgilerine arz ederim. 

Dr. Kemal DERVİŞ 
Devlet Bakanı 

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN ALİ COŞKUN' UN SORU ÖNERGESİ 
HAKKINDA NOT 

8- Kurların dalgalanmaya bırakılmasını takiben uygulamaya konan para politikası 
çerçevesinde kamu bankalarının yeniden yapılandırılması ile ilgili olarak yapılan 
işlemlerde öncelikle sözkonusu bankaların gecelik borçlanma ihtiyaçlarının ve 
dolayısıyla faiz oranları üzerinde yaratılan baskının azaltılması amaçlanmıştır. 
Merkez Bankası kamu bankalarının yükümlülüklerini yerine getirmesinde ve 
borçlanma vadelerini uzatmada piyasada düzenleyici bir rol oynamıştır. Bu amaçla 
kamu bankalarının gecelik yükümlülükleri bir ve iki haftalık vadeye kaydırılarak 
sistemin rahatlatılmasına çalışılmıştır, öte yandan, Kamu bankaları operasyonu 
çerçevesinde sağlanan likidite yine Merkez Bankası tarafından gerçekleştirilen ters 
repo ve bankalararası para piyasası işlemleri ile piyasadan çekilerek fazla likiditenin 
dövize gitmesine engel olunmuştur. 
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Bunu yantsıra, Kamu bankalarının yeniden yapılandırılmasının dış 
varlıkları azaltması ve döviz borçlarını artırması gibi bir sonucu sözkonusu olmadığı 
gibi, bu işlem Merkez Bankası bütçesini etkileyebilecek nitelikte de değildir. 

Ayrıca, Merkez Bankası ile işlem yapan kuruluş isimleri ve işlem 
detayları, Merkez Bankası Kanunu'nun 42 nci maddesi uyarınca, yetkili merci 
sıfatıyla yalnız Başbakanlığa bildirilebilir ve bu türden bilgiler yine Merkez Bankası 
Kanunu'nun 35 nci maddesi ile 4389 Sayılı Bankalar Kanunu'nun 23 üncü 
maddesinin (4) numaralı fıkrasına ve 22 nci maddesinin (7), (8) ve (9) numaralı 
fıkralarına göre gizli bilgi niteliğindedir. 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAYI: B.02.0.019/ (16)1132. ./İ../.2&../2001 

KONU: 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın 28.06.2001 tarihli ve KAN.KAR. 
MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4550-11053/25783 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 05.07.2001 tarihli ve B.02.0.KKG.0.12/106-544-9/3284 sayılı 
yazısı. 

c) 01.08.2001 tarihli ve BDDK.DEG./BG-6365 sayılı yazı. 

istanbul Milletvekili Ali ÇOŞKUN'un Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ve 
Sayın Başbakanımızca da kendileri adına koordinatörlüğümde cevaplandırılması 
tensip olunan 7/4550-11053 sayılı yazılı soru önergesi konusunda Bankacılık 
Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanlığı'ndan alınan ilgi (c) yazı ve ekinin 
suretleri ilişikte gönderilmiştir. 

Bilgilerine arz ederim. 

W~y 
DrrKemal DERVİŞ 

Devlet Bakanı 
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BANKACıLıK DÜZENLEME VE DENETLEME 
KURUMU 

SAYı :BDDK.DEG./BG „ £ 3 6 5 - R,^ ^ ' V C T ^ 2001 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sn. Kemal DERVİŞ) 

tLGt: a) 05.07.2001 evrak çıkış tarihli ve B.02.0.019 (16) 1704 sayılı sayılı evrak akış 
talimat formu, 
b)Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 05.07.2001 tarih ve 
B. 02.0.KKG.0.12/106-544-9/3284 sayılı yazısı. 

tlgide kayıtlı yazılar konusu İstanbul Milletvekili Ali Coşkun'un Sayın 
Başbakanımız tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığı'na sunduğu 7/4550-11053 sayılı yazılı soru önergesinin Kurumumuzu 
ilgilendiren 7. maddesi ile ilgili görüşlerimiz aşağıda yer almaktadır. 

Bilindiği üzere, Hazine Müsteşarlığı, 15.06.2001 tarihinde, iç borçlanmanın 
vadesini, uygun maliyetlerle uzatmak ve bankacılık sisteminin döviz riskinin azaltılmasına 
yardımcı olmak amacıyla, vadesi 2001 ve 2002 yıllarında dolan TL cinsinden Devlet iç 
Borçlanma Senetlerinin, dövize endeksli ve TL cinsinden değişken faizli yeni senetlerle 
değiştirilmesine yönelik olarak takas ihaleleri düzenlemiştir. 

Değişime konu olan senet sayısı 23 olup sözkonusu senetler vadelerine göre iki 
gruba ayrılmıştır. Oluşturulan iki ayrı grup için, iki ayrı ihale düzenlenmiştir. 

Sözkonusu ihalelerde oluşan sonuçlara göre, toplam 9,8 katrilyon TL nominal 
değerli senedin (açıklanan geri alım fiyatları ile 9,3 katrilyon TL net), 3 yıl ve 5 yıl vadeli 
dövize endeksli, 1 yıl ve 2 yıl vadeli TL cinsi tahvillerle değiştirilmesine karar verilmiştir. 

Yapılan takas işlemiyle, ortalama vadeye kalan gün sayısı yaklaşık 6 ay olan 
nominal 9,8 katrilyon TL tutarındaki senet, ortalama vadesi 37.5 ay olan tahvillerle 
değiştirilmiş, iç borç stoğunun ortalama vadesi de bu şekilde uzatılmıştır. 

Gerçekleştirilen takas işlemi ve satışların, Hazinenin iç borç itfalarına olumlu 
etkileri olmuştur. Geri alınan senetlerin 2001 yılındaki toplam itfayı azaltıcı etkisiyle, 2001 
yılının kalan dönemindeki borçlanma ihtiyacı azalmıştır. Takası yapılan kısa vadeli 
senetlerin, takas yapılmasaydı itfa tarihindeki yeniden finansmanı için gereken borçlanma 
miktarının azalması da dikkate alındığında, 2001 yılının kalan dönemi için takas işleminin 
sağladığı borçlanma ihtiyacındaki azalma, itfalardaki azalmadan daha fazladır. 2001 yılının 
kalan döneminde iç borçlanma ihtiyacının yaklaşık 7,9 katrilyon TL azalacağı 
öngörülmektedir. 

2001 yılı borçlanma ihtiyacındaki bu azalma, 2002 yılındaki borçlanma ihtiyacını 
da olumlu etkilemektedir, ö t e yandan yapılan takas işleminin sonucu olarak, 2001 yılı 
bütçesinde nakit bazda yaklaşık 2,8 katrilyon TL tutarında bir faiz tasarrufu sağlanmıştır. 

Yapılan takas işlemi, gerek bankacılık sektörünün döviz riskinin azaltılmasına 
yardımcı olması, gerekse Hazinenin iç borç stoğunun, vadesinin uzatılması ve borçlanma 
maliyetinin düşmesi yoluyla, iç borçların çevrilmesinde önemli ölçüde rahatlık sağlayacak 
şekilde sonuçlanmıştır. 

Diğer taraftan, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) devredilen bankaların 
devir tarihi ve 30.06.2001 tarihi itibariyle zarar tutarları ile aynı tarihler itibariyle tasfiye 
olunacak alacaklar tutarların: gösteren veriler ekte tablo halinde sunulmaktadır. 

Bilgi edinilmesini arz ederim. 

R. Engin AKÇAKOCA 
Başkan 
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TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU'NA DEVREDİLEN BANKALARIN 

DEVİR TARfflt fflBARhXE ZARAR TUTARLARI 

BANKA ADI 

Türk Ticaret Bankası A Ş . 

Bank Ekspres A.Ş. 

İntertankA.Ş 

EgebankAŞ. 

Yurt Ticaret ve Kredi Bankası A Ş . 

Sümerbank A Ş . 

Eskişehir Bankası T A Ş . 

T/Tütüncüler Bankası A.Ş. 

EtibankAŞ. 

Bank Kapital T.AŞ. 

DemirbankTAŞ 

Ulusal Bank T A Ş 

İktisat Bankası T A Ş . 

T O P U M 

DEVİR TARİH t 

506/1997 

12/12/1998 

1/7/1999 

1122/1999 

1202/1999 

12/22/1999 

12/22/1999 

12/22/1999 

10/27/2000 

W27/2000 

12/6/2000 

2/28/2001 

3'15:2001 

DEVİRTARİHİ 

İTİBARİYLE ZARAR (Mflytr TL) 

106370 

131,834 

249,939 

650,691 

363,980 

251.167 

578,483 

588,782 

478.119 

267371 

1,941,063 

474,742 

Kesin Devir Bilançosu Çıkmamıştır. 

6,081541 

DEVİRTARİHİ 

İTİBARİYLE ZARAR (Milyon USD) (« 

771 

422 

792 

1,226 

686 

473 

1.090 

1.110 

695 

389 

2,857 

524 

Kesin Devir Bilançosu Çıkmamıştır. 

um 

§ (*) Bankaların Tasarruf Mevduatı Sıcorta Fonuna deıredildılleri tarihteki kur Özerinden hesaplanmıştır. 

O 

I TASARRUF MEVDUATİ SİGORTA FONU'N A DEVREDİLEN BANKALARİN 

J0.06.200I TARİHİ İTİBARİYLE /.ARAR TUTARLARI 

BANKA ADİ 

Türk Ticaret Bankası A Ş 

ınterbank A.Ş 

Sümerhank A.Ş t ' l 

Eskişehir Bankası T A Ş 

EtibankAŞ. 

DemirbankT.AŞ 

İktisat Bankası T A Ş . 

T O P U M 

fcSKOÛT 

İTİBARİYİ l Z A R A R ( M i h ı r T l ) 

ı.:*-\os: 
4.»«:.î*o 

SvV.'-'SO 

îiıuıv:: 

6/30/2001 

İTİBARİYLE ZARAR (Milyon USD) ( " ) 

220 

1.025 

3.576 

1.206 

tw<> 

1.401 

1 , W 

1.500 

(*) Sümerbank AŞ. bünyesinde birleştirilen Egebenk A Ş . Yurt İVarcıvckı.v: :!s:-.l:;> \ J 

T.Tütûncûler Bankası Yaşarbank AŞ.ve Bank Kapital TAŞ'nın .'ara ıalarr.;.<:ı .v.~l.v-

(**) 30.06.2001 tarihindeki kur üzerinden hesaplanmıştır. 

I ASAKKI'F M U »DA 

HF1İK 1 4KİI1İ 11 (HA 

BANKA ADI 

l ı n l İHaırltiaııkiM A Ş 

İ t a n k l V f i n A Ş 

InlnUınk A Ş 

IV.ctunl A Ş 

Yıııt l'u-dirtırKınlı I I U 

Sünınhınl A S 

l-'skıschıı HM.1M l A Ş 

T TıMInoüla llıınlaM A 

EtıhankAŞ . 

Bank Kapital I' A Ş 

Demubank T A Ş 

U l u s a l B a n l T A Ş 

iktisat Bankasıl "A Ş 

TASARRUF MEVDUA 

30.0S.200l İTİBARİYL 

BANKA AD 

Türk Ticaret Bankası A 

InterbankAŞ. 

Sümerbank A.Ş.(*) 

Eskişehir Bankası T A Ş 

EtibankA.Ş. 

Demirbank T A Ş 

iktisat Bankası T A Ş . 

(*) Sümerbank A Ş bün 

T-Tütüncûler Bankası Y 

http://30.0S.200l
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î?.4.-'.M'?n Ylletvekili SaFcî *• ^ar. Rl^üFün, vazife malûlleri ve şehitleri emeklilik işlemlerine 
ilişkin sorusu v: '?"<!• r B;:?<anı Rüştü K.w* V\\x\™"n cevabı (7/4553) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Rüştü Kazım YÜCELEN tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması hususunu arz ederim 

Saygılarımla, 

Saffet Anten BEDİM 
Ankara Milletvekili 

Vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını hiçe sayarak şehit olan ve görevleri 
başında çeşitli uzuvlarını kaybeden gazi Emniyet mensuplarının; 

1- Vazife Malulleri ve Şehitlerin Emeklilik işlemleri 3713 sayılı kanununa göre 
değil 2330 sayılı kanuna göre yapılmıştır. Emeklilik işlemleri 3713 sayılı 
kanuna göre yapılmasının gerekçesi nedir? 

2- Emeklilik işlemelerinin 2330 sayılı kanuna göre yapılmasından dolayı vazife 
malulleri ve şehit aileleri mağdur olmaktadır. 2330 sayılı kanuna göre 
emekli olanların bu mağduriyetlerinin giderilmesi yönünde bir çalışmanız 
var mıdır? Bu çalışmalar nelerdir? 

3- Genç yaşta Şehit ve Vazife Malulü Gazilerin sağlık körpelerinde 2. derece 
yatak ibare bulunmaktadır. Bu ibareden dolayı Gazilerin* Uzun süre 
tedavilerinde ilave ücret ödemeleri gerekmektedir. Bu olumsuzluğun 
giderilmesini düşünüyor musunuz? Nasıl ve ne zaman? 
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13.07.01*17307 9 
T.C 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 
Emniyet Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.05.1.EGM.0.12.04.01 .../..../2001 
Konu: Yazılı Soru Önergesi. 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: TBMM Başkanlığının 28.06.2001 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-/4553-11056/25788 sayılı yazı
sı. 

Ankara Milletvekili Saffet Ankan BEDÜK tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan 
cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkartılmıştır. 

1. Emniyet Teşkilatının; vazife malulü ve şehit olan mensuplarının durumları 5434 sayılı Emekli 
Sandığı Kanun'un 45.maddesine göre Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte ve 
karara bağlanmaktadır. 

Şehit veya görevleri başında yaralanarak vazife malulü olan Emniyet Teşkilatı mensuplarımızın, 
şehitlik konumu ve yaralanmaları ile ilgili olarak; olay yeri tutanağı, görev belgesi, olay sonuçlanmış ise 
mahkeme karan, sonuçlanmamış ise savcılık iddianamesi (olayla ilgili tüm bilgi ve belgeler) temin 
edilerek, gereği yapılmak üzere Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne gönderilmektedir. 

Söz konusu Teşkilat mensuplarımızın durumlarına ilişkin bilgi ve belgeler, mezkur Sandıkça 
incelenerek 2330 ve 3713 sayılı Kanun (Şehitlik veya Vazife malulü) kapsamına girip girmediklerine 
karar verilmektedir. Adı geçen Sandık tarafından durumları karara bağlanan mensuplarımızın işlemleri 
buna göre yürütülmekte olup ayrıca maaş bağlama ve diğer özlük haklarına ait tüm işlemler Emekli 
Sandığı Genel Müdürlüğü'nce yürütülmektedir. 

2. Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması 
Hakkındaki Kanun'da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulüne Dair 21.06.2001 tarihli 4677 sayılı Kanun'un; 1. maddesi ile 5434 sayılı Kanun'un Ek 
77.maddesinin (a) fıkrasından sonra gelmek üzere "Birinci fıkra kapsamında bulunanlardan, başkasının 
yardım ve desteği olmadan yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak derecede malul olanlara, asgari 
ücretin net tutarı, aylıkları ile birlikte ayrıca ödenir." fıkrası eklenmiştir. 

Yukarıda açıklanan 4677 sayılı Kanun'un 1.maddesi hükmü gereği, 5434 sayılı Kanun'un Ek 
77.maddesinin birinci fıkrasında, 2330 sayılı Kanun kapsamındaki harekat ve hizmetlerin sebep ve 
etkileriyle malul olanlar da sayıldığından, Emniyet Teşkilatımızda görevli iken 2330 sayılı Kanun 
kapsamında malul olan ve bu Kanun'un sağladığı imkanlardan yararlananların aylıklarında da kısmi bir 
iyileştirme yapılmış olmaktadır. 

Bununla birlikte, 4677 sayılı Kanun'un Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda 
görüşülmesi sırasında, Emniyet Teşkilatımızda görevli iken 2330 sayılı Kanun'un 4.ncü maddesinin ( C) 
bendinin ikinci fıkrasında yer alan " % 2 5 " ibaresinin "%50" olarak değiştirilerek 2330 sayılı Kanun 
kapsamındaki personelin ve bunların geride kalanlarının mali haklarının iyileştirilmesine dair Emniyet 
Genel Müdürlüğünce teklif yapılmasının düşünüldüğü ancak, yaşanmakta olan ekonomik kriz ve bunun 
doğurduğu olumsuz etkiler sebebiyle böyle bir teklifin gündeme getirilemediği, anılan bu teklifin ileri bir 
tarihte tekrar gündeme getirilerek Kanunlaşması durumunda; 2330 sayılı Kanun kapsamında bulunan 
personel veya bunların geride kalanlarının, ilgili sosyal güvenlik kurumlarınca kendi mevzuatlarına göre 
bağlanan aylıkların %25 artırılarak ödenmesine matuf hüküm, %50 artınlarak ödenebileceği anlaşılmıştır. 

3. Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Nakdi Tazminat ve Aylık bağlanması 
Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulüne Dair 4677 sayılı Kanun'un 1.maddesi ile değişik 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanunu'nun ek 77.maddesinin 1.paragrafında sayılan Kanunların (Bu Kanunlar arasında 2330 
sayılı Kanun da bulunmaktadır) kapsamında şehit olanların dul ve yetimleri ile malul olanlara, bunların 
ölümleri halinde de dul ve yetimlerine bağlanan aylıkların emsalleri esas alınarak her yıl kademe 
ilerlemesi ve her Uç yılda bir derece ilerlemesi yapılması düzenlenmiştir. Emniyet Hizmetleri Sınıfı 
personeli için bu şekilde yükseltilen aylıklarda azami rütbe tavanı; Polis Akademisi ve 4 yıllık yüksekokul 
mezunu rütbeli personel için İl Emniyet Müdürü, diğer personel için Başkomiser rütbesi olarak belirlenen 
mevzuat değişikliği ile; 2330 sayılı Kanun kapsamında, bu Kanun'un sağladığı imkanlardan 
faydalananların en kısa zamanda, hatta emsallerine göre yükseltilen aylıklarda çıkılabilecek rütbe tavanı 
bakımından daha avantajlı şartlarda , 27.07.1973 tarihli Bakanlar Kurulu karan ile yürürlüğe konulan 
Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği'nin, "Tedavide Yatak Aynlması" 
başlıklı 21 .maddesinde belirlenen 1.sınıf yatak hizmetinden faydalanma imkanı getirilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. ^ 

Rüştü Kazım YÜCELEN 
İçişleri Bakanı 

- 6 0 2 -



T.B.M.M. B : 129 17 . 9 . 2001 O : 1 

'25.- KaTTvm Milletvekili Zeki UnAİlnT^Snied Andiçen Kanser ve Araştırma Merkezi Hastanesine 
ilişkin sorusu ve SaŞhk Rakam Osman Drırtpus'un cevafc (7/4554) 

^CÜRKErJE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakam Sayın, Osman DURMUŞ tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 19.'()6.20()l 

Karaman milletvekili 

Bakanlığınıza bağlı, Ahmet Andiçen Kanser ve Araştırma Merkezi 
Hastanesinde yatan hastalar ve refakatçilerinin, hastaneye ilişkin, verdikleri 
bilgiler, son derece üzücü ve düşündürücüdür. Ankara'nın merkezinde, ağır 
hastalara hizmet vermek durumunda olan hastane, sağlıklı olmayan fiziksel 
şartlarıyla, kifayetsiz hastane personeliyle, disiplinsiz bir biçimde çalıştığı 
belirtilmekte, bu görünümüyle, adeta taşradan gelen hastalar için bakımsız bir 
pansiyon görünümü arz etmektedir denilmektedir. Hastaneye ilişkin diğer 
şikayetler ise, doktor ve hemşire sayısının yetersiz olması, hastalara gereken ilgi 
ve ihtimamın gösterilmeyişi, Demetevler Onkoloji Hastanesine tedaviye 
gönderilen acil bir hastanın, 3-5 dakikalık kısa bir tedavisinden sonra, 
hastanesine dönüş için, hastanenin önünde veya bir ağacın altında, kalkacak bir 
servis aracı için saatlerce beklemek zorunda kaldığı, hastanede temizlik olayının 
son derece kötü ve temizlik personelinin yetersiz bulunduğu belirtilmektedir. 
Bütün bu sorunların çözümünü isteyen hasta ve yakınları, Bakanlığınızdan ilgi 
ve alaka beklediklerini, hayatlarının belki de son dönemlerini yaşayan bu 
hastalar, Devletin sıcak ve şefkat elinin uzanmasını talep etmektedirler. 

Sorularım şunlardır: 

1-Yukarda özetlemeye çalıştığım şikayet ve temenniler çerçevesinde, bir 
Bakan olarak, hastaneye ilişkin durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Söz konusu 
hastanedeki doktor ve hemşire açığı ne zaman giderilecektir? 

2-Hasta ve yakınlarının, hastanenin, taşradan gelenler için bakımsız bir 
pansiyon şeklinde kullanılması tabiri, sizleri rahatsız etmiyor mu? Bu tabir, 
Devlete karşı, acı bir sitem ve bir memnuniyetsizlik ifadesi değil midir? Bundan 
böyle, hastanenin temizlikle ilgili sorunlarının giderilmesi, Ambulans temini ve 
diğer ihtiyaçlarının karşılanması, ne zaman çözüme kavuşturulacaktır? 

3- Son yıllarda, çok daha yaygın hale gelen, pençesine alflı|ı4nsanlann 
kurtulma şansının da son derece az olduğu, bu elim hastalığın, teşhis ve tedavisi 
için, ayrıca, hastaların, ıstırapsız ve acısız olarak geriye kalan ömürlerini 
tamamlayabilecekleri, modern ve son derece bakımlı, büyük bir kanser 
hastanesi veya araştırma merkezinin kurulması konusunda, bir çalışmanız var 
mıdır? Yoksa, böyle bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 
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T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

SAYI:B100THG0100002/9240 17 07 0 1 * ")âPA 
KONU:Yazıl. soru önergesi 1/-0/-01* ^ 4 l > 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİ 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığına) 

İLGİ:28.6.2001 tarih ve 11057/25787 sayılı yazınız. 

İlgide kayıtlı yazınız ile Karaman Milletvekili Zeki ÜNAL tarafından "Ahmet 
ANDİÇEN Kanser ve Araştırma Merkezi Hastanesine ilişkin" yazılı soru önergesine 
mütevellit hazırlanan cevabi yazımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Doç. Dr. Osman DURMUŞ 
BAKAN 

S-1 bakanlığınıza bağlı, Ahmet Andiçen Kanser ve Araştırma Merkezi 
Hastanesinde yatan hastalar ve refakatçilerinin, hastaneye ilişkin, verdikleri bilgiler, 
son derece üzücü ve düşündürücüdür. Ankara'nın merkezinde, ağır hastalara hizmet 
vermek durumunda olan hastane, sağlıklı olmayan fiziksel şartlarıyla, kifayetsiz 
hastane personeliyle, disiplinsiz bir biçimde çalıştığı belirtilmekte, bu görünümüyle, 
adeta taşradan gelen hastalar için bakımsız bir pansiyon görünümü arz etmektedir 
denilmektedir. Hastaneye ilişkin diğer şikayetler ise, doktor ve hemşire sayısının 
yetersiz olması, hastalara gereken ilgi ve ihtimamın gösterilmeyişi, Demetevler 
Onkoloji Hastanesine tedaviye gönderilen acil bir hastanın, 3-5 dakikalık kısa bir 
tedavisinden sonra, hastanesine dönüş için, hastanenin önünde veya bir ağacın 
altında, kalkacak bir servis aracı için saatlerce beklemek zorunda kaldığı, hastanede 
temizlik olayının son derece kötü ve temizlik personelinin yetersiz bulunduğu 
belirtilmektedir. Bütün bu sorunların çözümünü isteyen hasta ve yakınları, 
Bakanlığınızdan ilgi ve alaka beklediklerini, hayatlarının belki de son dönemlerini 
yaşayan bu hastalar, Devletin sıcak elinin uzanmasını talep etmektedirler. Yukarıda 
özetlemeye çalıştığım şikayet ve temenniler çerçevesinde, bir Bakan olarak, 
hastaneye ilişkin durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Sözkonusu hastanedeki doktor 
ve hemşire açığı ne zaman giderilecektir? 

C-1:Şu anda Dr.Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma 
Hastanesine bağlı entegre birim olarak faaliyet gösteren Ahmet ANDİÇEN 
bölümündeki bina Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Genel Başkanlığına ait 
olup, Bakanlığımızca kira bedeli karşılığı hizmet binası olarak kullanılmaktadır. 
Sözkonusu binada toplam 53 personel mevcut olup, Diş, Kulak Burun Boğaz, Genel 
Cerrahi, Cildiye, Ortopedi, Dahiliye, Göğüs Hastalıkları, Üroloji, Göz, Nisaiye ve 
Radyoterapi olmak üzere 11 poliklinik ile hizmet vermekte ve bu polikliniklere Onkoloji 
Hastanesinde eğitim veren servisler ve diğer bölümlerden rotasyon ve günlük olarak 
hekim görevlendirilmesi yapılmaktadır. 
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Radyoterapi Servislerinde yatan hastalar sabah akşam olmak üzere 2 vardiya 
şeklinde Radyoterapi Doktorları ve Fizik Mühendisleri tarafından tedaviye 
alınmaktadır. 

Ayrıca Demetevler Merkezine gelen hastalar için ANDİÇEN bölümüne sabah 
9.30'da kalkan iki servis ile 13.30'da Demetevler hastanesinden kalkan 2 servis 
bulunmaktadır. 

Hastanenin standart kadrosu 250 iken 174 hemşire çalışmakta, Hemşire açığı 
76'dır. Buna paralel olarak Ahmet ANDİÇEN bölümünde 11 (onbir) hemşire açığı 
bulunmakta olup, mevcut şeflik ve bölümlerin doktor açığı bulunmamakla beraber 
Çocuk Hastalıkları, Psikiyatri, Kardiyoloji, Tıbbi Onkoloji branşlarda ihtiyaç olan 
doktorlar için gerekli planlama yapılmaktadır. (Ek.1 Standart ve Mevcut personel 
sayısını gösterir liste) 

S-2:Hasta ve yakınlarının, hastanenin taşradan gelenler için bakımsız bir 
pansiyon şeklinde kullanılması tabiri sizleri rahatsız etmiyormu? Bu tabir Devlete 
karşı, acı bir sitem ve bir memnuniyetsizlik ifadesi değilmidir? Bundan böyle 
hastanenin temizlikle ilgili sorunlarının giderilmesi, Ambulans temini ve diğer 
ihtiyaçlarının karşılanması, ne zaman çözüme kavuşturulacaktır? 

C-2: Ankara İli Dr.Abdurrahman YURTASLAN Onkoloji Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi ve bu hastaneye entegre olarak faaliyet gösteren Ahmet ANDİÇEN 
Bölümü onkoloji alanında ülke geneline hizmet vermek durumunda olan ve aynı 
zamanda eğitim ve araştırma hizmeti vermek suretiyle ülkemizin bu alanlardaki 
uzman hekim açığının karşılanmasında en büyük paya sahip olan bu alandaki tek 
özel dal hastanesi olma özelliğini taşımaktadır. 

Bu özelliğinden hareketle bu hastanemiz ülkenin hemen her bölgesinden 
gelen vatandaşlara ve çoğunluğu yeşil kartlı olan hastalara hizmet vermek 
durumundadır. 

Dolayısıyla il dışından gelen hasta ve hasta yakınlarının yoğunluğu 
bakımından aşırı bir birikim ve yığılma görülmesi kaçınılmazdır. 

Ancak, onkoloji alanında ileri tetkik ve tedavi yöntemleri ve modern tıp 
teknolojisi ile kanser hastalarına mevcut imkanları dahilinde hizmet vermek amacıyla 
Onkoloji Hastanesine destek hizmet birimi olarak faaliyet gösteren bu bölümün 
bakımsız bir pansiyon şeklinde kullanılması gibi bir durumun sözkonusu olamıyacağı 
açıktır. 

Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yatarak ışın ve kemoterapi tedavisi 
gören hastalar için mevcut yatak kapasitesi kafi gelmediğinden çoğunluğu taşradan 
gelen hastaların tedavilerinin biran önce yapılması amacıyla Andiçen bölümüne 
yatırılmakta, Merkez binasına günde 2 kez hastane araçları ile hasta ve refakatçıları 
taşınmaktadır. Ancak tedavisi uzayan ve ağır hastalar için servis dışı olarak 
Ambulans hizmeti verilmektedir. 

Ahmet ANDİÇEN bölümünün cihaz eksiklikleri bu yıl itibari ile Sağlık Bakanlığı 
Kanserle Savaş Dairesi Başkanlığı bütçesi ve Avrupa Birliği hibe desteği ile kısmen 
yenilenecektir. 

Andiçen bölümünde yeniden yapılanma ve modernizasyon çalışmaları 
başlatılmış olup, ilk aşamada pencerelerine pimapen taktırılmış, dış cephe boyası ve 
iç tadilat onarımı ihale edilmiş yıl sonuna kadar tamamlanarak modern bir bina haline 
dönüştürülecek ve dolayısıyla bu durum hizmet kalitesine de olumlu olarak 
yansıyacaktır. Sözkonusu bölümde 15 temizlik elemanı ve 6 yardımcı hizmetli görev 
yapmakta olup, temizlik hizmetleri yeterlidir. 
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S-3:Son yıllarda, çok daha yaygın hale gelen, pençesine aldığı insanların 
kurtulma şansının da son derece az olduğu, bu elim hastalığın, teşhis ve tedavisi için, 
ayrıca, hastaların ıstırapsız ve acısız olarak geriye kalan ömürlerini 
tamamlayabilecekleri, modern ve son derece bakımlı, büyük bir kanser hastanesi 
veya araştırma merkezinin kurulması konusunda, bir çalışmanız varmıdır? Yoksa, 
böyle bir çalışma yapmayı düşünüyormusunuz? 

C-3:Kanser ülkemizde görülme sıklığının yüksek olması ve ölüm nedenleri 
arasında ön sıralarda yer alması ve tedavisinin çok maliyetli olması nedeniyle hem 
halk sağlığı hem de ülke ekonomisi yönünden önem arzetmektedir. Günümüzde 
erken teşhis ve tedavi daha çok önem kazanmıştır. Dolayısıyla bu hastalıkla 
savaşmanın kaçınılmaz bir görev olduğunun bilincindeyiz. 

Ancak ülkemizde Bakanlığıma bağlı 3 Onkoloji Hastanesi toplam 800 yatakla 
hizmet vermekte olup, toplam yatak sayısı içerisindeki payı % 09'dur. Bu tablo, 
mevcut kapasitenin kanserle mücadelede ve tedavisinde oldukça yetersiz kaldığını 
göstermektedir. 

Bu nedenle, kanserin ülkemizde görülme sıklığı, bölgelere göre dağılımı ve 
kanser olgularının yaşlara ve cinslere göre görülme sıklıklarına ilişkin veriler 
değerlendirilerek, 

İlk aşamada, Ankara Onkoloji Hastanesinin arsası üzerine 300 yatak kapasiteli 
Radyoterapi, Nükleer Tıp hizmetleri ile kanserde erken tanı merkezinde organize bir 
poliklinik ve tüm laboratuvarları da içeren bir ek bina yapımı 981000130 proje 
numarası ile Bakanlığımız yatırım programına dahil edilmiş olup, ayrıca Bakanlığımız 
yatırım programında yer alan onkoloji hastanesi yatırımları (Ek-2) Tablo'da verilmiştir. 

Ayrıca, Bakanlığımız Kanser Savaş Daire Başkanlığınca hazırlanıp, 1995 
yılından beri faaliyette olan Devlet Hastanelerine entegre "Kanser Erken Teşhis ve 
Tarama Merkezleri Projesi" kapsamında açılan merkez sayısı ülke çapında 21 adet 
olup, bu merkezlerde görev yapacak personelin hizmetiçi eğitimi Onkoloji 
Hastanesinin ANDİÇEN bölümünde yapılmaktadır. Sözkonusu eğitimin daha verimli 
olmasına yönelik olarak gerekli cihaz temini için, Bakanlığımız fon gelirlerinden 
Kanser Savaş Daire Başkanlığına 100 milyar ödenek tahsisi de yapılmıştır. 

Diğer taraftan kanser hastalığı ile mücadele, geniş çaplı bilimsel bir çalışma 
programı gerektirdiğinden, son iki yılda ülkemiz genelinde kanser organizasyonun 
geniş alt yapılı bir organizasyon haline getirilerek sorunun çözümüne yönelik anlamlı 
adımlar atılmaktadır. Bu amaçla Ulusal Kanser Enstitüsü Kuruluş Kanunu 
hazırlanmış, çok sayıda bilim adamından oluşturulan kuruldan gerekli görüş 
alınmıştır. 2001 Eylül ayı itibariyle daha geniş bir kurul tarafından ele alınıp, son şekli 
verilecek olan kanun tasarısı bu yıl sonunda Türkiye Büyük Millet Meclisine 
sevkedilecektir. 

Detaylı bir araştırma laboratuvarı ve kapsamlı bir hastane oluşumunu 
kapsayan Ulusal Kanser Enstitüsü Projesi Bakanlığımızın 2002 yılı yatırım 
programına konmuştur. Bu proje çerçevesinde yepyeni ve her yönü ile kanser 
konusunda hizmet verecek bir Onkoloji Merkezi ve Kanser Organizasyonu, hizmetin 
istenen kalitede olmasını sağlayabilecek bir yapıya kavuşturulmuş olacaktır. 
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'56.- Kır-orn Milletvekîîrz-'Ki"" •'.i'ın v̂ rdTmcı doçentlerin terfilerine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim 
Jakanı Metin B<>stmrw*!u',nun cevabı (7/v." v f 

'lUKiUüE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı ^Sayın Metin 
BOSTANCIOĞLU tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılanmla arz 
ederim.16.06.2001 / /_ . . 

Zeki ÜNAL 
Karaman Milletvekili 

Üniversitelerimizde, Yardımcı doçent kadrosunda görev yapmakta olan 
öğretim üyeleri, doçentlik kadrosuna atanmadıkları sürece, 3. Derece 
kadrosundan 2 ve 1. Derece kadrolara terfilerinin yapılmadığı, 12 yıl yardımcı 
doçentlik yapan bir öğretim üyesinin 12 yıl sonunda, tek taraflı olarak YÖK 
tarafından sözleşmesi fesh edilerek kapı dışan bırakıldığı belirtilmekte ve bu 
haksızlığın giderilmesi için, yasal bir düzenlemenin gerekli olduğu ifade 
edilmektedir. 

Sorularım şunlardır: 

1-Devlet kademelerinde, 2 yıllık bir yüksek okul bitiren memurun, 1. 
derece kadroya atanması mümkün iken, 4 yıllık bir üniversite bitirdikten sonra 
master yapan, ve daha sonrada doktora yapmış bir öğretim üyesi , yardımcı 
doçentin, 1. ve 2. derece kadroya atanamamalan ciddi bir çelişki değil midir? 

2-Bu konuda, yasal bir engel söz konusu ise, şimdiye kadar, niçin bu 
durumun düzeltilmesi için bir çalışma yapılmamıştır? Bundan böyle, son derece 
haksız ve eşitlik ilkelerini alt üst eden, bu uygulamanın düzeltilmesi için bir 
çalışmanız olacak mıdır? Olacak ise bu ne zaman gerçekleştirilecektir? 

3-Yardımcı doçentlikte, 12 yıl çalışanların, 12 yıl sonrası üniversiteden 
ilişiklerinin kesilmesi, insan hak ve özgürlükleri açısından tutarlı bir uygulama 
mıdır? Şayet, bu durum, kanun gereği yada Danıştay karan ile yapılıyor 
deniliyor ise, bu hak ihlallerinin giderilmesi için, Bakanlık olarak bir tasan 
hazırlayarak, konuyu meclise taşımayı düşünüyor musunuz? 

4-Son yıllarda, Anadolu'da kurulan Üniversitelerde, canlanmaya 
başlayan yerli düşünce öğretim elemanlannm engellenmeye çalışıldığı fikrine 
katılıyor musunuz? Katılmıyor iseniz, Anadolu'da, yetersiz ye kasıtlı imkanlarla 
mücadele eden, öğretim görevlilerini niçin yurt dışına gönffereMİ onlara birer 
fırsat verilmemektedir? Daha sonrada, eşitlik ilkesiyle bağdaşmayan bir takım 
yöntemlerle, bu öğretim üyeleri haksız biçimde niçin, diskalifiye edilmektedir? 

5-Eğitimde fırsat eşitliği Anayasal bir hak olmasına rağmen, gerek 
Üniversitede ve gerekse ilköğretimden başlamak üzere Üniversiteye kadar olan 
öğretim sürecinde, eğitimde bir eşitliğin olduğunu söyleyebilir misiniz? 
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T.C. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI :B.08.0.APK.0.03.O5.0O-03/l%?-^ <tf/?-/2001 
KONU : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M Başkanlığının 28.6..2001 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-11131-7/4555-
11058/25786 sayılı yazısı. 

Karaman Milletvekili Sayın Zeki ÜNAL'ın, "Yardımcı doçentlerin terlilerine ilişkin" 
yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. Kanun ile ihdas edilen yardımcı doçent kadrolarının 3. dereceye kadar olması 
nedeniyle yardımcı doçentler 1. ve 2. derece kadrolara atanamamaktadır. 

2. Yardımcı doçent kadrosu geçici süreyle verilen bir kadro olduğundan ve yardımcı 
doçentlerin belirli bir süre içerisinde akademik yönden yükselmeleri öngörüldüğünden bu 
konuda bir çalışma yapılmamıştır. 

3. 4584 sayılı "Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ile Bu 
Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun" ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa 
eklenen geçici 47. madde ile getirilen yardımcı doçentlere ilişkin düzenlemenin, üniversite 
rektörlüklerince farklı yorumlanması, Yükseköğretim Kurulunca da Kanunun uygulanmasında 
düşülen tereddütler nedeniyle Danıştay 1. Daire Başkanlığından istişari görüş istenmiş; alınan 
görüş yazısında Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yardımcı doçent kadrosunda görev 
yapmakta olan ve iki ay içinde dilekçe veren on iki yılı dolduran öğretim üyelerinin bir defaya 
mahsus görev sürelerinin 2 ya da 3 yıllık bir süre için uzatılabileceği belirtilmiş olup, 
uygulama da bu yönde yapılmaktadır. 

4. Üniversite öğretim elemanlarının yetiştirilmesinde herhangi bir engelleme söz 
konusu olmayıp, gelişmekte olan üniversiteler için gelişmiş üniversitelerimizde ya da yurt 
dışında Öğretim elemanı yetiştirilmesi yönünde yoğun bir çalışma.sürdürülmektedir. 

5. Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanabilmesi yönünden gereken tedbirler alınmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. . _, 

MefinBOSTANCIOĞLU 

' 11.- Tû~v>: -vı Milletvekili Al. »'',-.r'"iıı'ıın, bası.?, kuruluşlarının temsilciliklerine tahsis edilen yerlere 
ilişkin sonviu v« ")v«.\rv Ojyük Millst Mcn!;çi 3r.skf.ni Crner tzgi'nin cevabı (7/4557) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki hususların delaletinizle Cevaplandırılmasını müsaadelerinize arz 
ederim. 
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Halkı doğrudan bilgilendiren yazılı ve görsel medya kuruluşlarına TBMM 
bünyesinde oda ve/veya masa tahsis edildiği bilinmektedir. 

1. Yapılan tahsislerde ön yargı ile ayrımcılık yapılmış mıdır? 

2. Halen hangi TV, gazete ve dergi temsilcisine hangi tarihten itibaren yer 
tahsis edilmiştir? Tahsis gerekçeleri ile birlikte dökümünü verir misiniz? 

3. Aynı kuruluşun, kaç TV, gazete ve dergisine tahsis yapılmıştır? 

4. Yer tahsisleri hangi esaslara göre yapılmaktadır? Tahsis yapılırken TV'lerde 
izlenme, gazetelerde ve dergilerde traj dikkate almıyor mu? Alınmıyorsa 
gerekçesi nedir? 

5. Yer tahsisi için müracaat ettiği halde talebi yerine getirilmeyen gazete, dergi 
veya TV var mıdır? Tahsis yapılmamışsa sebepleri nelerdir? Böyle bir 
müracaat varsa müracaat tarihinden itibaren yeni tahsisler yapılmış mıdır? 

T.C. 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

GENEL SEKRETERLİĞİ 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

0 3 TEM 

KAN.KAR.MD: 
Sayı:A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4557-11061/25798 
Konu: 

Sayın Ali COŞKUN 
İstanbul Milletvekili 

İLGÎ: 22.6.2001 tarihli yazılı soru önergeniz. 

Basın kuruluşlarının temsilciliklerine tahsis edilen yerlere ilişkin ilgi önergenizde yer 
alan sorular aşağıda cevaplandırılmıştır. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Saygılarımla. 
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Cevap 1.- Tahsislerde önyargı ile hareket edilmesi ve kişisel değerlendirmeleri 
esas alarak ayrımcılık yapılması söz konusu değildir. 

Cevap 2.- Halen,TRT, ShowTv, Işık Tv, Flash Tv, ATV, Tv-8,Star Tv. Kanal 7, 
Kanal D, BRT, CNN Türk, STV, NTV, CNBC-E ve TGRT'ye, 

Yeni Şafak, Milli Gazete, Sabah, Milliyet, Hürriyet, Türkiye, Cumhuriyet, 
Turkish Daily News, Star, Akşam, Radikal, Zaman ve Dünya Gazetelerine, 

Anadolu Ajansı, ANKA Ajansı, İhlas Haber Ajansı ve REUTERS ajansına oda 
tahsisi yapılmıştır. 

Bu kuruluşlara TBMM'nın fizik imkanlarının elverdiği ölçüde ana binanın hizmete 
girişini takiben gelişen şartlar ve duyulan ihtiyaçlar doğrultusunda çok farklı tarihlerde 
oda tahsis edilmiştir. Tahsisler, Türkiye Büyük Millet Meclisinde Basın ve Yayın 
Mensuplarının Çalışmaları Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda 
gerçekleştirilmiştir. " 

Son tahsis, basın kapısı girişinin sol tarafından bulunan boş alanın 
değerlendirilmesi sonucu yapılan odalar için 2001 Mart ayı içerisinde gerçekleştirilmiştir. 
Bu tahsis, oda sayısının talebi karşılayamaması nedeniyle ilgili İdare Amiri huzurunda, 
talepte bulunan kuruluş temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilen kur'a sonucunda 
yapılmıştır. 

Cevap 3.- Yukarıda işaret edilen yönetmelik hükümleri uyarınca, tahsislerde, 
başvuruda bulunan yazılı ya da görsel medya organının hangi kuruluşun çatısı altında 
bulunduğuna bakılması söz konusu değildir. 

Kanal D ve CNN Türk televizyon kanalları ile Hürriyet, Milliyet ve Radikal 
gazetelerinin, ATV ile Sabah Gazetesi'nin İHA, TGRT ve Türkiye Gazetesi'nin, Zaman 
Gazetesi ile Samanyolu Tv' nin., Star Tv ile Star Gazetesi'nin Show Tv. île Akşam 
Gazetesi'nin, NTV ve CNBC-E Televizyonunun aynı kuruluş çatısı altında yer aldıkları 
bilinmektedir. 

Cevap 4.- Yazılı ve görsel medya kuruluşlarına TBMM Bünyesinde oda veya 
masa tahsisi, Türkiye Büyük Millet Meclisinde Basın ve Yayın Mensuplarının Çalışmaları 
Hakkında Yönetmelik hükümleri dikkate alınarak yapılmaktadır. 

Sözkonusu yönetmelikte, oda veya masa tahsisi konusunda özel bir hüküm 
bulunmamaktadır. Ancak, yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (a) fıkrasında muhatap 
alınacak basın ve yayın kuruluşları; 

Ülke düzeyinde dağıtımı yapılan günlük siyasi gazeteler, 
Ülke düzeyinde dağıtımı yapılan haftalık siyasi dergiler, 
Radyo Televizyon Üst Kurulu tarafından frekans tahsisi yapılan ulusal nitelikteki 

televizyon kuruluşları, 
Ülke düzeyinde dağıtımı yapılan ve yayınlanan en az on adet günlük siyasi gazete, 

haftalık siyasi dergi ve televizyon kuruluşu ile paralı haber bülteni verme anlaşması olan 
siyasi nitelikteki Türk haber ajansları, 

Uluslararası düzeyde dağıtımı yapılan ve yayınlanan ve Türkiye'de temsilciliği 
bulunan siyasi nitelikteki yabancı günlük gazete, haftalık dergi, haber ajansı ve 
televizyonlar olarak belirlenmektedir. 

Gazete ve dergiler için oda tahsisi yapılırken Başbakanlık Basın îlan Kurumu 
tarafından belirlenen tiraj raporları dikkate alınmaktadır. Televizyonlar için yapılan oda 
tahsislerinde ise halen RTÜK tarafından frekans tahsisi yapılmadığı için izlenme oranı 
dikkate alınmaktadır. 

Cevap 5.-Yer tahsisi için başvuruda bulunmalarına karşın Kanal 6, Mesaj Tv. ve 
Cihan Haber Ajansı ile Tempo ve Aktüel dergilerine tahsis yapılamamıştır. Tahsis 
yapılamayışının tek nedeni, yeterli boş alan bulunmayışıdır. 2. sorunun cevabında ifade 
edildiği gibi son oda tahsisi 2001 Mart ayında yapılmış, talebin fazla olması 
nedeniyle kur'a yöntemine başvurulmuştur. O tarihten bugüne yeni oda tahsisi 
yapılmamıştır. 
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'7.R.- Mn'"-ı Milletvekili Rıza <U;;>İ!'n.n, Kabotaj Bayramına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet 
Bakanı Ramazan Mx-wln'nun cevabı f',"! :'•' •) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞFNA 

Aşağıdaki sorumun Başbakan Sayın Bülent ECEVİT tararından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

22.06.2001 
Rıza AKÇALI 
Manisa Milletvekili 

MFden alınacak kredi dilimlerinin gerçekleşmesi için şart 
olarak öne sürülen bu yüzden de IMF yasaları diye adlandırılan ve 
Sayın Kemal DERVİŞ'in A.B.D' de iken 15 günde 15 yasa sloganıyla 
gündeme getirdiği yasal düzenlemeler tamamlanmış bulunmaktadır. 

Bu yasaların yürürlüğe girdiği bir Türkiye ortamında 1 Temmuz 
Kabotaj Bayramını kutlamayı düşünüyor musunuz? Düşünüyorsanız 
ne şekilde kutlamayı planlıyorsunuz? 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

DENİZCİLİK MÜSTEŞARLİĞİ 
Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü 

SAYI : B.02.1.DNM/0.06.01.02.KOOR-14 ANKARA 
KONU: Soru Önergesi 

13.0/.01 04295 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Manisa Milletvekili Sayın Rıza AKÇALI tarafından 22.06.2001 tarihinde "IMF'den 
alınacak kredi dilimlerinin gerçekleşmesi için şart olarak öne sürülen bu yüzden de IMF 
yasaları diye adlandırılan ve Sayın Kemal DERVİŞ'in ABD'de iken 15 günde 15 yasa 
sloganıyla gündeme getirdiği yasal düzenlemeler tamamlanmış bulunmaktadır. Bu yasaların 
yürürlüğe girdiği bir Türkiye ortamında I Temmuz Kabotaj Bayramını kutlamayı düşünüyor 
musunuz? Düşünüyorsanız ne şekilde kutlamayı planlıyorsunuz?" konulu bir soru önergesi 
verilerek yazılı cevap talep edilmektedir. 

Bu yılki Kabotaj Bayramı kutlamaları, 01 Temmuz 2001 tarihinde İstanbul'da benim 
de katılımım ile , Ankara'da ise Denizcilik Müsteşarı Dr.Mustafa KORÇAK Başkanlığında 
bir heyetle, taşra teşkilatımızda ise bölgelerdeki denizcilik camiasının katılımı ile 
gerçekleştirilmiştir. 

Bu kutlama programlan çerçevesinde, Ankara'da Anıtkabir'in ziyaretini müteakip, 
Müsteşarlığımız Konferans Salonunda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik 
Komutanlığı yetkilileri ile, Deniz Ticaret Odası Başkanı, denizcilik ile ilgili çeşitli 
üniversitelerden öğretim üyelerinin katılımı ile "Türk Denizciliğinde Kabotaj" konulu bir 
panel düzenlenmiştir. 
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Ayrıca, Denizciliğimizin tanıtımı ve sevdirilmesi amacıyla, Mogan Gölü'nde Ankara 
Üniversitesine ait tesislerde de kürek yarışması yapılarak, dereceye giren yarışmacılar 
ödüllendirilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Prof.Dr.Ramazaf ıMfRZAOĞLU1 

Başbakan a. 
Devlet Bakanı 

.'?.<>.- NO'?.-MV» Milletvekili Mukimim T'skm'ın, özelleşîirTlen kuruluşlara ilişkin sorusu ve Devlet 
Bakanı Yılına?; KnrV-:-,-ınlj'cun cevabı ^-''ö.'M 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Özelleştirmeden Sorumlu Devlet Bakanı Sayın 
Yılmaz KARAKOYUNLU tarafından, sözlü olarak cevaplandırılmasını 
arz ederim. 14.06.2001 

Dr.Mü^reMrf TAŞKIN 
Nevşehir Milletvekili 

Sorular: 
l.Türkiye 'de özelleştirme başladığından beri özelleştirilen 

kamu mallarının isimleri,yerleri ve kimlere verildiğini listeler misiniz? 
(Bundan sonraki sorularım ,bu zaman dilimi içindeld veriler dikkate 
alınarak cevaplandırılacaktır) 

2.Özelleştirme için ne kadar masraf edilmiştir?(Bu masrafa 
özelleştirme idaresinde çalışanların ücretleri,işgal ettikleri yerlerin kira 
değerleri,kullanılan araçlar,alet ve edevat bedelleri ile bizzat özelleştirme 
faaliyetleri için harcanan paraların , yıllara göre ,o yıllardaki kurlar 
üzerinden ,ABD Doları olarak hesap edilerek dahil edilmesi gerekir) 

3.Devlet Hazinesine kaç ABD Doları girmiştir? Hangi yıllarda, 
kimlerden,hangi özelleştirilen kamu malının bedeli oIarak,ne kadar 
alınmıştır ? 

4.Özelleştirmeden dolayı kaç işçi,kaç memur açıkta 
kaldı?BunIarın ne kadarı ,hangi kurumlara yerleştirildi ? İşsiz kalanların 
sayısı ve ortalama çalışma yılları ne kadardır?Yerleştirilemeyip 
kendiliğinden bir başka yerde iş bulanların sayısı nedir?Özelleştirildikten 
Sonra aynı iş yerinde kalıp çalışmaya devem eden işçilerin ,özelleştirmeden 
önceki ve sonraki ücretleri arasında bir fark olmuş mudur? 

5.ÖzeIIeştiriIen kuruluşların ve diğer Kamusallarının hangileri 
maksadına uygun faaliyetini devam ettirmektedir?Hangi!eri kapatılmıştır? 
Kapatılmadan dolayı Devletin ve oradan faydalanan vatandaşların zararı 
ne kadardır?(işçiler dışında) 

6.ÖzeIIeşen kamu mallarının faaliyet alanlarında ,gerçek 
rekabete dayalı piyasa kurula bilindi mi ?Yoksa ,tersine yeni tröst ve 
tekeller mi türedi?(çimento da olduğu gibi). 
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T.C. 
D E V L E T B A K A N L I Ğ I 

SAYI :B.02.0.006/Pf- /W £0/? /20Ö1 

KONU :7/4559 esas no'lu 
soru önergesine cevap 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :28.06.2001 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4559-11064/25802 sayılı yazınız. 

İlgi yazınızda belirtilen Nevşehir Milletvekili Mükremin TAŞKIN'ın vermiş olduğu 
7/4559-11064 esas no'lu soru önergesinin cevaplan aşağıda belirtilmiştir. 

Bugüne kadar özelleştirilen şirket ve varlıklar ile alıcı kişi/kuruluşların isimlerini 
gösteren tablolar ekte verilmektedir. (TABLO 1) 

1987-2000 yılları özelleştirme giderleri tablosu ekte sunulmuştur. (TABLO 2) 

Özelleştirilen şirket ve varlık bazında uygulama tutarlarını gösteren tablolar ile 
özelleştirme yöntemleri itibariyle uygulama ve net giriş tutarlarını gösteren tablolar ekte 
verilmektedir. (TABLO 1) 

Özelleştirme işlemlerinde, %50'nin altında kamu iştirak payı olan kuruluşlarda 
çalışan personele ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmamaktadır. 

%50'nin üzerinde kamu payı özelleştirilen kuruluşlarda, 

- 657 sayılı Kanun'a tabi personel (memur) ile.sözleşrgel] ve kapsam ö\ş\ statüde 
çalışan personel, 4046 sayılı Kanun'un 22.'Madcfesi çerçevesinde diğer kamu 
kurum ve kuruluşlarına nakledilmekte, 

- İş kanunlarına tabi kapsam içi statüde çalışan personel için ise, özelleştirme 
yöntemleri ve kuruluşların mevcut yapıları dikkate alınarak farklı uygulamalar 
yapılmaktadır. 

1994 yılı sonuna kadar özelleştirilen şirket ve işletmelerde kapsam içi statüde 
çalışan personelin tamamı, tüm hak ve alacakları ile alıcı firmalara devredilmiştir. 

Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine Dair 4046 Sayılı Kanun'un 
yürürlüğe girdiği 1995 yılı başından bu yana yapılan özelleştirme uygulamalarında ise, 
konunun sosyal boyutu da dikkate alınarak, özellikle yöre ekonomileri için önem arzeden 
şirket ve varlıklarda çalışan personelin kıdem tazminatı alacaklarının güvence altına 
alınması ve özelleştirme sonrası iş akdinin feshi sözkonusu istihdam fazlası personelin 
yeni bir olanağı elde edinceye kadar geçecek süredeki mağduriyetinin giderilmesi 
amacıyla yeni düzenlemeler getirilmiştir. 

Gerçek anlamda özelleştirme uygulamalarının başladığı 1988 yılından sonra 
%50'nin üzerinde kamu payı özelleştirilen 53 şirket ve 129 işletmede özelleştirme tarihleri 
itibariyle çalışan toplam personel sayısı 44.382'dir. 
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- Bu personelin, memur, sözleşmeli ve kapsam dışı işçi olarak çalışan 11.684'ü, 
diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmiştir. 

- Kapsam içi statüde (toplu sözleşmeli) çalışan 32.698 işçinin ise, 

• 935'i, özelleştirilen işletmenin özelleştirme öncesi bağlı bulunduğu kurumun 
diğer birimlerinde istihdam edilmeye devam etmiş, 

• 7.552'sinin iş akitleri, şirket/işletmenin alıcıya devri öncesinde ilgili kuruluş 
tarafından (kıdem-ihbar tazminatları ödenmek suretiyle) feshedilmiş, 

• 24.211 'i de alıcı firmalara devredilmiştir. 

Alıcılara devredilen 24.211 işçiden, 

• 8.170'inin iş akdi, ihale şartnameleri ve satış sözleşmelerinde yer alan 
hükümler uyarınca devir tarihinde alıcı firmalar tarafından (kıdem 
tazminatları ilgili kuruluşlar - Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 
ödenmek suretiyle) feshedilmiş, 

• 16.041'i ise, tüm hak ve alacakları alıcıya ait olmak üzere özelleştirilen 
şirket/işletmede kalmıştır. (TABLO 3) 

Satış sözleşmelerinde, özelleştirme sonrasında belli bir süreyle belli sayıda 
personel istihdamına yönelik alıcı taahhüdü bulunan şirketlerin özelleştirme sonrası 
istihdam durumu , bu taahhüt süresi boyunca Özelleştirme İdaresince takip edilmektedir. 

Satış sözleşmesinde, özelleştirme sonrası üç yıl boyunca en az 700 personel 
istihdam edilmesi hükme bağlanan PETLAS Lastik Sanayi A.Ş.'de, özelleştirme öncesi iş 
akdi feshedilen 979 işçiden şirkette çalışmayı kabul eden 967'si alıcı tarafından yeniden 
işe alınmış ve bunların büyük bölümü iki yıl kadar şirkette çalışmaya devam etmiştir. 
PETLAS alıcısı, özelleştirme sonrası üç yıl boyunca istihdam taahhüdünü yerine getirmiş 
ve bu süre içinde şirketin personel sayısı 700'ün altına düşmemiştir. 

Yine satış sözleşmesinde özelleştirme sonrası 3 yıl süreyle en az 500 personel 
istihdam edilmesi öngörülen Sivas Demir Çelik A.Ş.'de özelleştirme öncesi iş akdi 
feshedilen 494 işçiden 181'i alıcı tarafından işe alınmış ve bu işçiler kısa bir süre 
çalıştırıldıktan sonra şirkette üretim faaliyetinin bulunmaması nedeniyle yeniden işten 
çıkarılmıştır. Sivas Demir Çelik işletmeleri alıcısı özelleştirme sonrasında üç yılda da 
istihdam taahhüdünü yerine getirmemiş ve satış sözleşmesi uyarınca alıcı aleyhine cezai 
şart müeyyidesi uygulanmıştır. 

Satış sözleşmesinde, özelleştirme tarihi 29.08.2000 itibariyle emekliliğe hak 
kazanmamış olan kapsam içi personelin tamamının yeniden işe alınması ve bu 
personelin emeklilik tarihine kadar veya en az üç yıl süreyle çalıştırılmasına ilişkin alıcı 
taahhüdü bulunan Asil Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de emeklilik hakkı kazanmayan ve iş 
akitleri özelleştirme öncesi feshedilen 498 işçi alıcı tarafından işe alınmıştır. Bu 
personelden özelleştirme sonrasında kendi isteği ile işten ayrılan veya emekli olan 53'ü 
dışındakilerin tamamı halen şirkette istihdam edilmektedir. 

Halen Asil Çelik A.Ş.'de çalışmakta olan 445 kişi dışında, özelleştirme nedeniyle iş 
akdi feshedilen 15.277 kişiden ne kadarının başka bir yerde iş bulduğu, ayrıca tüm hak 
ve yükümlülükleri ile alıcı firmalara devredilen toplam 16.041 kişiden kaçının halen aynı 
iş yerinde çalışmaya devam ettiği ve bu kişilerin özelleştirmeden önceki ve sonraki 
ücretleri arasında fark oluşup oluşmadığı konusunda ise Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 
kayıtlarında herhangi bir bulunmamaktadır. 

Özelleştirilen şirket ve varlıkların özelleştirme sonrası faaliyet durumlarını gösterir 
tablolar ekte verilmektedir. (TABLO 4) 
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Blok hisse senedi satışı yoluyla özelleştirilen ve özelleştirme öncesinde bulunduğu 
sektörde gerçek anlamda tekel konumunda olan tek şirket, %70 oranındaki hissesi 1989 
yılında yabancı menşeli SAS Service Partner'a satılan USAŞ Uçak Servisi A.Ş.'dir. 

Ancak , özelleştirildiği tarihte ikram hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren tek 
firma olan USAŞ, özelleştirme sonrasında diğer firmaların havayolları ikram servisi ve 
havalimanları restoran işletmeciliği sektörüne girmesini önleyecek herhangi bir kısıtlama 
konulmaması ve Devlet Hava Meydanları Işletmesi'nin mevcut restoranlarını kiralayacağı 
firmalar konusunda bir sınırlama getirilmemesi nedeniyle başlangıçta mevcut olan tekelci 
konumunu kaybetmiştir. Bugün USAŞ'tan başka iki firma daha, USAŞ'ın bulunduğu 
havalimanlarında hizmet vermektedir. Ayrıca bazı charter havayolları ikram hizmetlerini 
kendi bünyelerinde karşılamakta, esas üsleri Türkiye'ye yakın mesafede bulunan birçok 
yabancı havayolu şirketi ise yiyecek ihtiyaçlarını yine kendi üslerinden sağlamaktadır. 

Özelleştirme öncesinde de rekabete dayalı piyasa koşullarının mevcut olduğu 
alanlarda faaliyet gösteren ve bulundukları sektördeki pazar payları % 10-15'ler 
düzeyinde bulunan SEK, ORÜS, EBK ve Sümer Holding gibi kuruluşlara ait işletme 
satışları sonucunda, piyasa yapısını bozan herhangi bir oluşum sözkonusu olmamıştır. 

Aynı durum, 1989-1998 tarihleri arasında gerçekleştirilen uygulamalar 
çerçevesinde özelleştirilen 24 çimento fabrikasının faaliyette bulunduğu bölgeler içinde 
geçerlidir. 

Bilindiği üzere, 4046 sayılı Kanun'un 16. maddesinde, teşebbüsler arası rekabeti 
doğrudan veya dolaylı bîr şekilde engelleyici, bozucu ve kısıtlayıcı anlaşma, uygulama ve 
kararlar ile tekelleşmeye yol açacak veya rekabeti önemli ölçüde azaltacak veya bunu 
sağlayacak birleşme ve devralma niteliğindeki her türlü hukuki işlem, faaliyet ve fiiller 
hakkında kuvvetli emarelerin varlığı halinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 
gerekli tedbirlerin alınması hükme bağlanmıştır. 

öte yandan, Rekabet Kurumu Başkanlığı'nın 12.09.1998 tarih ve 1998/4 sayılı 
"Özelleştirme Yoluyla Devralmaların Hukuki Geçerlilik Kazanabilmeleri İçin Rekabet 
Kurumu'na Yapılacak Ön Bildirimlerde ve İzin Başvurularında Takip Edilecek Usul ve 
Esaslar Hakkında Tebliği"nin 3. maddesi uyarınca, özelleştirme yoluyla devralma 
işlemlerinde, özelleştirilecek teşebbüs ya da mal veya hizmet üretimine yönelik birimin, 
ilgili ürün piyasasındaki pazar payının % 20'yi veya cirosunun 20 trilyon Türk Lirasını 
aşması yada bu eşikler aşılmasa bile, özelleştirilecek teşebbüsün hukuki veya fiili 
imtiyazlara sahip olması halinde, ihale şartlarının kamuoyuna duyurulmasından önce 
Rekabet Kurumu'na ön bildirimde bulunularak, ilgili pazarda böyle bir özelleştirmenin ne 
gibi sonuçlar doğuracağı, özelleştirilecek teşebbüsün varsa sahip olduğu hukuki veya fiili 
imtiyazların özelleştirme sonrası durumunun ne olacağı hususlarının değerlendirildiği, bu 
konularda ihale şartları belgesinin hazırlığına esas olacak Rekabet Kurulu görüşü 
alınmaktadır. Aynı tebliğin 5. maddesinde ise, özelleştirme yolu ile devralma işlemi 
taraflarının, ilgili ürün piyasasındaki toplam pazar paylarının % 25'i veya cirolarının 25 
trilyon Türk Lirasını aşması halinde, devralma işlemlerinin hukuki geçerlilik kazanabilmesi 
için Rekabet Kurulu'ndan izin alınması zorunlu kılınmıştır. 

Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde mal ve hizmet piyasalarında faaliyet 
gösteren yada bu piyasaları etkileyen her türlü teşebbüsün aralarında yaptığı rekabeti 
engelleyici, bozucu ve kısıtlayıcı anlaşma, uygulama ve kararlar ile piyasaya hakim olan 
teşebbüslerin bu hakimiyetlerini kötüye kullanmaları ve rekabeti önemli ölçüde azaltacak 
birleşme ve devralma niteliğindeki her türlü hukuki işlem ve davranışlar ile rekabetin 
korunmasına yönelik tedbir, tespit, düzenleme ve denetlemeye ilişkin işlemler, 4054 sayılı 
Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'da düzenlenmiştir. 

Bu kanunla yasaklanan faaliyet ve hukuki işlemler (rekabeti sınırlayıcı anlaşma, 
uyumlu eylem ve kararlar, hakim durumun kötüye kullanılması, hakim durum yaratmaya 
veya hakim durumu daha da güçlendirmeye yönelik birleşme ve devralmalar) hakkında 
başvuru üzerine veya resen inceleme, araştırma ve soruşturma yapılması ve kanun 
hükümlerinin ihlal edildiğinin tespiti halinde bu ihlallere son verilmesi için gerekli 
tedbirlerin alınarak sorumlu olanlara idari para cezası uygulanması hususları ise, yine bu 
kanunla oluşturulan Rekabet Kurulu'nun görev ve yetki alanında bulunmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim 

Dr/Yılmaz KARAKÖYuVlLU 
Devlet Bakanı \ 
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TABLO 1 

1986-2001 
DÖNEMİ UYGULAMALARI 
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\© 
I 

1986-2001 DÖNEMİ C 2RÇEKLEŞTİRİLEN UYGULAMALAR: 

1986-1997 199S 

- Blok Salt? 

-Tesis/Varlık Salımı 

- Halka Arz 

- Uluslararası Ar/ 

- İMKRYle Satış 

- Yanın Kalmış Tesis Satışı 

- Bedelli Varlık IVvir 

Toplam 

74.224.847.034.165 

46.759.397.610.056 

1.436.792.025.450 

6.682.308.600.000 

4.97S.396.383.67I 

325.135.427.513 

1.525.589.671.709 

135.932.466.752.564 

68.525.210.250.000 

23.19S.704 070.290 

59.826.613 600.000 

97.4IS.944.480.000 

564.105 600.000 

0 

2.487.276.500.U0O 

252.020.854.500.290 

0 

S.535.616.545.500 

0 

0 

0 

255.000.000.000 

8.042.006.235.500 

16.832.622.781.000 

939.473.742.352.790 

43.412.753.460.097 

196.515.357.493.000 

157.121.418.335.123 

0 

0 

36.517.976.275.061 

1.673.041.247.916.070 

Blok Satış 

TesisA'arlık Satışı 

Halka An. 

Uluslararası Arz 

İMKB-de SaUş 

Yanm Kalmış Tesis Saüsı 

Bedelli Varlık Derir 

Toplam 

1986-1997 

1 743.147.613 

502.380.740 

433.197.262 

330.000.000 

524.465.471 

3.847.242 

24.883.439 

3.561.921.767 

1998 

288.555.000 

87.350.251 

240.702.529 

391.949.083 

2.122.293 

0 

9.035.989 

1.019.715.145 

1999 

0 

18.327.408 

0 

0 

0 

521.550 

19.479.693 

38.328.651 

2000 

1.479.471.865 

71.687.426 

839.028.679 

265.491.985 

0 

0 

56.758.071 

2.712.438.026 

12.07.2ÜUI llıbarıvle. 



1986-2001 DONEMİ UYGULAMALARINDAN TAHSİLAT: 

I 

O 

Blok Satış 

Tesis'Varlık Satışı 

Halka Ar/. 

1 Hushınırası .\rı 

İMKIVdeSalıs 

Yarım Kalmış Tesis Salısı 

Itcdelli Varlık Revir 

1986-1997 

78.479.560.230.131 

24403.410.750.509 

1.412.481.675.450 

6.406.160.664.000 

4.976.955.554.822 

326.079.955.193 

IJ06.193.856.709 

1998 

61.730.320.422.618 

22.289.523.424.625 

56.258.222.260.500 

97.561.323.820.710 

564.046.368.900 

1.681.851.400 

551.127.305.859 

1999 

39.096.440.576.258 

17.972.151.077.959 

0 

0 

0 

255.508.244.000 

2.142.392.007.200 

2000 

937 981.763.040 

32.248.672.496. 

485.702.017.112. 

154 096.851.712 

4.519.520.500 

Toplam 

- Blok Satrç 

- Tcsis'Varlık Salısı 

- Halka Ar/ 

-1 uluslararası _Aız 

- İMKtfde Salış 

- Yarını Kalmış Tesis Satışı 

-Bedelli Varlık Devir 

117-310.842.686.814 238.956J45.454.612 59.466.491.905.417 1.614.548.824.862 

Toplam 

1986-1997 

1.582.542.980 

283.006.950 

424.526.550 

316.305.000 

524.096.695 

3.039.355 

21.452.225 

3.154.969.755 

1998 

248.118.905 

81.913.505 

222.391 110 

389.Ü00.657 

2.122.071 

6.110 

2.104.162 

945.656520 

1999 

105.845.567 

40.548.564 

0 

0 

0 

522.127 

4.534.452 

151.450.709 

2000 

1482.512 

53.060 

820.755 

260.380 

7.157 

2.623.866 

(30.06 3X11 itibariyle) 

NOT: Yıllar itibariyle tahsilat tutarları, o yılki satış peşinatlarının yanısıra, geçmiş yıl vadeli salışlanndan tahsil edilen taksit bedellerini de kapsamakladı 
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1986 - 2001 DÖNEMİ UYGULAMALARI 

O : 1 

Kurulu) Adı 

Biga Yem 

Bursa Soğuk Depo 

YEMTA 

BİN'AŞ 

İsparta Yem 

Manisa Yem 

SAMAŞ 

ANSAN-MEDA 

Afyon Çimento 

Aksaray Yem 

Ankara Çimento 

Balıkesir Çimento 

Çorum Yeni 

Eskişehir Yem 

Kayseri Yem 

Pınarlıisar Çimento 

Söke Çimento 

l'SAŞ 

Adana Kağıt Torba 

Güneş, Sigorta 

TolasOto 

Türk Kablo 

Ordu Soya 

.Ankara Halk Ekmek 

İskenderun Çimento 

Meysu 

Niğde Çimento 

Şeker Sigorta 

Tat Konserve 

Trakmak 

Tflrk Traktör 

ÇAMSAN 

Çaybank 

Çorum Çimento 

Denizli Çimento 

Gaziantep Çimento 

tpraga* 

Polinas 

Ray Sigorta 

Sivas Çimento 

Trabzon Çimento 

AEGEti-1 

istanbul Demir Çelik 

Netaş 

Teletas. 

Aşkale Çimento 

Bandırma Yem 

Bartın Çimento 

Çukurova Elektrik 

OİMA 

Satış 
Yılı 

1986 

1986 

1986 

1986 

1987 

1987 

1987 

1988 

1989 

1989 

19B9 

1989 

1989 

1989 

1989 

1989 

1989 

1989 

1991 

1991 

1991 

1991 

1991 

1992 

1992 

1992 

1992 

1992 

1992 

1992 

1992 

1992 

1992 

1992 

1992 

İ9v2 

1992 

1992 

1992 

1992 

1992 

1993 

1993 

1993 

1993 

1993 

1993 

1993 

1993 

1993 

BLOK HİSSE SENEDİ SATIŞI UYGULAMALARI 
Satıhtı 

Pay 

40.00 

52,00 

20.00 

47.50 

15.00 

15,00 

25,00 

88,33 

51,00 

40,00 

99.30 

98.30 

30.00 

45.00 

13.33 

99.90 

99.60 

70,00 

60.00 

30.00 

16.00 

38.00 

100.00 

3.79 

100,00 

96.15 

87.10 

13.37 

17.27 

45.00 

33.73 

26,83 

49.00 

100.00 

100.00 

99,73 

51.00 

30,00 

49,65 

100,00 

100,00 

11.11 

40.00 

20,00 

18.00 

100,00 

24,62 

99.78 

11.25 

94,05 

Satın Alan 
KİŞİ/Kurulu? 

Silivri Yem AŞ. 

Bursa Belediyesi 

Taris Genel Mdl. 

T. Kalkınma Vakfı 

Dr. Turhan özgül 

Halil Yurtseven 

Tokat İl Özel İdaresi 

Atlantic Inc. Ltd. 

Çimeni Francais 

H. özol - M. Demiray 

Ciment Francais 

Ciment Francais 

Pankobirlik 

Zeylinoğlu Holding A.Ş. 

Kayseri Yem Fab. (W. 

Ciment Francais 

Ciment Francais 

SAS Service Partner 

Çilosan Memur Yard. Der. 

Gan International 

H.VfAutoS.p.A 

Nokia Ini.-Finnish Fımd 

Taruıı Kredi Koop. Bir. 

Ankara Büytikşehir Belediyesi 

OYAK-H. Ömer Sabancı 

Ünal Doğan Grubu 

OYAK - Sabancı 

Sert Holding A.Ş. 

Koç, Holding 

Koç Holding 

Koç Holding 

Gökhan Poyraz 

Derviş, Temel 

Yibitas, Holding 

Modem Çimento A.Ş. 

Rumeli Holding A.Ş. 

l'rimagaz A.G. 

Ülker Gıda Sanayi A.Ş. 

Doğan Şirketler Grubu 

Yibitaş Holding 

Rumeli Holding A.Ş. 

AEG Akliengellschaft 

Birlik İnşaat Madencilik A.Ş. 

NTLNorlhero Telecom Ltd. 

Alcatct B.V. 

Erçimsan A.Ş. 

Bandımla Soğuk Hava A.Ş. 

Rumeli Çimento A.Ş. 

Rumeli Elektrik A.Ş. 

Bilfer • Dedemin Grubu 

SATIŞ BEDELİ (TL) 

112.000.000 

80.136.000 

60.OO0.00Û 

250.000.000 

65.000.000 

50.000.000 

98.000.000 

22.849.970.000 

29.114.670.000 

950.000.000 

73.906.470.000 

51.510.570.000 

250.000.000 

2.250.000.000 

175.000.000 

55.989.750.000 

24.635.490.000 

32.014.842.000 

1.400.000.000 

81.937,359.000 

42.204.800.000 

43.328.080.000 

1.500.000.000 

600.000.000 

509.035.500.000 

8.500.000.000 

139.328.550.000 

6.500.000.000 

41.439.728.000 

29.250.000.000 

56.750.000.000 

8.000.000.000 

13.500.000.000 

296.730.000.000 

579.376.500.000 

434.266.895.418 

350.000.000.000 

45.000.000.000 

69.000.000.000 

249.253.200.000 

268.252.782.759 

30.644.025.000 

2.285.075.923 

215.134.920.000 

243.455.048.800 

328.436.478.000 

3.000.000.000 

200.544.522.750 

740.332.586.781 

201.000.000.000 

SATI$BF.DEI,Î($) 

149.683 

107.050 

80.187 

373.474 

75.935 

58.411 

131.279 

13.000.000 

13.000.000 

457.867 

33.000,000 

23.000.000 

120.491 

1.084.421 

84.344 

25.000.000 

11.000.000 

14.450.000 

402.065 

18,900.000 

13.203.441 

11.000.000 

322.762 

84.072 

61.500.000 

1.229.897 

22.500.000 

918.621 

7.578.534 

3.960.088 

7.683.247 

1.387.817 

2.465.290 

35.000.000 

70.100.000 

52.695.898 

64.066.776 

6.767.253 

10.376.455 

29.400.000 

32.551.000 

2.199.542 

164.345 

26.000.000 

21.002.400 

31.158.000 

374.721 

20.568.669 

81.096.791 

21.787.413 
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Kurulu* Adı 

Kars Yem 

Kepez Elektrik 

Ladik Çimento 

Şanlıurfa Çimento 

Şekerhank 

TOE 

AF.OF.ti-2 

ALTEK 

Çanakkale: Seramik 

ÇESTAŞ 
Güncysu 

Hatıran Gıda 

Layne Dowler 

Pancar Motor 

Sivas Yem 

Toros Zirai İlaç 

Adıyaman Çimento 

Karabük Demir Çelik 

Fruko-Taınck 

Mekla 

Sımlck 

Tamek Gıda 

.Vromıı 

HAVAŞ-1 

Konya Şeker 

KÛYTAŞ 

KUMAŞ 

N'İMSA 

Paıı Tohum 

Sümerbank 

ÇİNKUR 

Elazığ Çimento 

Gümüşhane Çimento 

Kars Çimento 

Lalapaşa Çimento 

Van Çimento 

Anadolubank 

Bozüyük Seramik 

ÇEMAŞ 

ÇİMIIOL 

Denizbank 

Ergani Çimento 

Filyos Ateş Tuğlası 

PF.TLAS 

Eubank 
HAVAŞ-2 

Konya Krom 

Kurtalan Çimento 

Sivas Demir Çelik 

Yarımca Porselen 

B: 129 17 .9 2001 

BLOK HİSSE SENEDİ SATİŞİ UYGULAMALARI (devam) 

Salıj 
Yılı 

1993 

1993 

1993 

1993 

1993 

1993 

1994 

1994 

1994 

1994 

1994 

1994 

1994 

1994 

1994 

1994 

1995 

199J 

1995 

1995 

1995 

1995 

1995 

1995 

1995 

1995 

1995 

1995 

1995 

1995 

1996 

1996 

1996 

1996 

1996 

1996 

1997 

1997 

1997 

1997 

1997 

1997 

1997 

1997 

1998 

1998 

1998 

1998 

1998 

1998 

Sulıtııtı 
Huy 

37.07 

25.39 

100.00 

100.00 

10.00 

81.35 

27,85 

30,00 

5,80 

2.29 

67.31 

3.40 

4.17 

16,00 

3.57 

25.00 

'100.00 

100.00 

15.66 

28.00 

39.00 

5.54 

9.17 

60.00 

24.00 

85,59 

99,74 

97.80 

43.93 

100.00 

98.80 

99.89 

95.46 

100.00 

100.00 

100,00 

100.00 

100.00 

49.61 

30.42 

100.00 

100,00 

100,00 

99,97 

100.00 

40.00 

100.00 

100.00 

99,90 

100.00 

Satın Alan 
Kili/Kurulu» 

Llitftl Karaman 

Rumeli Elektrik AŞ. 

Rumeli Çimento AŞ. 

Rumeli Çimento A.Ş. 

Pankobirlik 

Süper Oto A.Ş. 

. AEG Akticngcllschafl 

Anmak Holding A.Ş. 

İbrahim Bodur Holding 

Çukurova Elektrik A.Ş. 

Ayşe Halci 

Ali Baysal 

Konya Şeker Fab, AŞ. 

Pankobirlik 

Haluk Dinçer 

Teknik Servis Tic. AŞ. 

Teksko Giyim A.Ş. 

KAKDEMİK AŞ. 

Tamck Holding 

Tamek Holding 

Serim Sunguroğhı 

Tamek Holding 

Ömer Duruk 

YnzeksIçvcDışTie.AŞ. 

Konya-llgııı Pancar Eki. Bir. 

ABG Oıtak Girişim Grubu 

Zeytinoglu Holding AŞ. 

Mcycpa Marketing A.Ş. 

Şeker Sanayi Mensupları Yak. 

İpeks Tekstil A.Ş. 

KMM Kayseri Mad. Met. A.Ş. 

OY Ak-GAMA A.Ş. 

Prekon lnsaııt AŞ. 

Çiıneıvtaş Grubu 

Rumeli Çimento AŞ. 

Rumeli Çimento A.Ş. 

M. IMştfl Başaran 

Ercan Madencilik AŞ. 

Işıklar Holding; A.Ş. 

Işıklar Holding AŞ. 

Zorlu Holding AŞ. 

Rumeli Çimento AŞ. 

Zonguldak Yatının Mak. A $ 

Kombassan Holding AŞ. 

Medya-lpek Holding AŞ. 

Turgay Ciııer 

Konya Selçuklu AŞ. 

Canlar Ütomoliv AŞ. 

SIVY AT A.Ş. 

F.vyııp Sabun San. AŞ. 

SATİŞ BEDELİ (TL) 

1.138.900.000 

302.708.401.452 

553.062.592.574 

551.212.296.776 

31.823.000.000 

75.952.000.000 

181.946.682.000 

12.397.078.400 

34.022.121.480 

250.000.000 

6.000.000.000 

200.000.000 

250.000.000 

600.000.000 

11.250.000 

2.000.000.000 

2.447.707.500.000 

0 
70.000.000.000 

500.000.000 

1.750.000,000 

7.500.000.000 

5.503.882.000 

1.530.540.000.000 

400.000.000.000 

8.120.100.000 

5.277.624.629.051 

25.244.400.000 

5.000.000.000 

5.217.384.340.000 

1.084.118.000.000 

2.202.489.400.000 

288.505.000.000 

1,779.755.250.000 

10.037.713.260.000 

1.937.558.000.000 

9.518.025.000.000 

2.088.600.000.000 

293.131.000,000 

122.706.000.000 

9.261.120.000.000 

5.971.062.000.000 

2.477.112.000.000 

4.874.155.000.000 

35,749.450.000.000 

6.527.577.000.000 

10.490.018.000.000 

5.916.174.000.000 

1.648.776.250.000 

8.193.215.000.000 

O: 

SATIŞDEDELİ(J) 

85.080 

33.158.988 

57,598.687 

57.405.988 

3.505.195 

8.000.000 

5.871.330 

560.000 

887.402 

8.069 

333.058 

6.531 

6.912 

15.650 

361 
64,668 

52.500.000 

0 
1.724.818 

12.320 

38.585 

184.802 

136.019 

36.000.000 

9.845.669 

150.000 

108.100.000 

600.000 

129.242 

103.460.000 

14.000.000 

27.850.000 

3.500.Û0O 

22.250.000 

125.890.000 

24.500.000 

69.500.000 

12.000.000 

2.150.000 

900.000 

66.000.000 

46.700.000 

18.150.000 

35.750.000 

155.500.000 

27,100.000 

40,700.000 

28.100.000 

6.655.000 

30,500.000 
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BLOK HİSSE SENEDİ SATIŞI UYGULAMALARI (devam) 

Kurulu; Adı 

ANKARA Anonim 

ANKARA Halk Ekmek 

.ASİL ÇELİK 

AYDIN Tekstil 

AYMAR 

BALIKESİR Pamuklu 

CEYHAN Sanayi 

ÇANTAŞ 

DF.NtZ Nakliyatı T A Ş . 

DOSAN Konserve 

EfiF, Fi Mamulleri 

ETtIDAŞ 

GÜVEN Sigorta T A Ş . 

İMSA 

KASTAŞ AŞ. 

LİMAN İşletmeleri A.Ş. 

MAKSANAŞ. 

MAN Kamyon 

MARS Ticaret 

METAL Kapak AŞ. 

01.013," Çelik 

OYTAŞ 

OBİTAŞ 

PANCAR Ekicileri 

PETROL Ofisi 

ROSS-KOYTÜR 

TOE 
TOROSÜübre 

TUNGAŞ 

TOSTAŞ 

ÜLFET Gıda 

Sııiıı 
Yılı 

2000 

2000 

2000 

2000 

2u(ııJ 

2000 

2000 

2000 

2000 

2000 

2000 

2000 

2000 

2000 

2000 

2000 

2000 

2000 

2000 

2000 

2000 

2000 

2000 

2000 

2000 

2000 

2000 

2000 

2000 

2000 

2000 

Nadimi 
Fay 

84.51 

0.01 

96.60 

0.03 

11.06 

2.18 

0,04 

25,00 

99,99 

0.04 

7.71 

18.76 

99.91 

1.01 

0.01 

0.85 

2.50 

(Ü7 

3.33 

18,66 

15,00 

0,05 

16,74 

10.00 

51.00 

20.00 

10.31 

14.48 

15.00 

63.87 

0.68 

Satın Alan 
Ki.)i/Kuruluf 

Polis Bakım ve Yardım San. 

BE1.Y A .Ankara Basın Yayın AŞ. 

YAZICI-GÜRİŞ-PARSANA.Ş. 

Ayfer YÜKSEL 

ÜNtLEVERSmveTic.TilrkAŞ. 

ARonaYIRCAU 

Ayfer YÜKSEL 

Ahmet YIIJ)IZ 

Armatörler Denizcilik ve Nak. AŞ. 

ÜNİLEVF.R Holding AŞ. 

Çll'AŞ Çine Gıda AŞ. 

tRBAY.Sl'YcmSaıı.l,td.Şti. 

Tarım Kredi Koop. 

ELİT Elektronik Cihazlar AŞ. 

Ayfer YÜKSEL 

EGELİM Ege Liman Hiz. AŞ. 

RelıaTEMlZEl. 

Ahmet l'Yül'HMEN 

Ayfer YÜKSEL 

HAS Holding AŞ. 

Halk Bankası Per.Ynrd.Vak. 

Ayfer YÜKSEL 

T. Halk Bankası Per. Yar. Vakfı 

ŞEKİİRUANKTAŞ. 

İŞ DOĞAN! l'clrol Yatırımları AŞ. 

KÖY-TÜR Holding AŞ. 

YAPI ve Ticaret AŞ. 

TF.KFENAŞ. 

FENİŞ Yem Sanayi ve Tic. AŞ. 

Ekber TOPAL 

Ayfer YÜKSEL 

T O P U M 

SATIŞ BEDELİ (IX) 

3.747.200.000.000 

2.921.476.550 

85.664.175.000.000 

4.372.630.400 

590.703.455.000 

1.798.621.600 

827.254.400 

58.056.416.000 

34.550.577.000.000 

29.344.800.000 

28.195.287.500 

33.535.667.000 

6.742.484.400.000 

2.069.042.500 

534.760.880 

86.489.700.000 

27.482.122.000 

43.816.200.000 

768.164.800 

5.143.048.500 

515.588.800.000 

10.931.576.000 

9.025.360.000 

11.957.096.500 

800.965.620.000.000 

163.889.446.000 

94.584.800.000 

5.703.891.000.000 

73.805.160.000 

299.541.880.000 

4.412.187.160 

1.082.223.799.636.950 

SATtŞBEUEÜ(S) 

6.250.000 

5.150 

131.000.000 

7.400 

905.000 

3.050 

1.400 

101.000 

59.000.000 

50.000 

47.500 

51.500 

11.400.000 

3.500 

905 
150,000 

47.000 

75.000 

1.300 

8.700 

800.000 

18.500 

16.000 

20.500 

1.260.000.000 

251.000 

160.000 

8.500.000 

130.000 

460.000 

7.460 

3.511.174.478 

- 6 2 3 -

http://Per.Ynrd.Vak


T.B.M.M. B: 129 11.9. 2001 O: 1 

I KAPSAMDAKİ KURULUŞLARIN İHALE YOLUYLA SATILAN/DEVREDİLEN VARLIKLARI: 

C İ N K I H Çinko Kursun Metni .Sııımvl A.S.'yc Alt Vaılıldur: 

Dair 
Varlık Adı 

Celaldağ Maden Sahası (ruhsat devri) 
Pozantı Maden Sahası (ruhsal devri) 
Koyulhisar Maden Sahası (ruhsal dev.) 

Yılı Alıcı Ktol/Kurulıı» 

1955 
1995 
1995 

Arıla; Madencilik Ud. Şti 
Ihrahinı Doğan 
Menka A.Ş. 

CİN Ki İt A..y Toplunu 

Deniz Nııklivııtı T.A.S.'ye Alt Varlıklın-: 

Varlık Adı 
Salı? 
Vılı Alıcı Kijt/Kuruhıy 

3 Tanker 1995 Beşiktaş Denizdik A.Ş. 

Üskûdar-Hacı Hcsna Arsası ve I Bina 1908 Vadim İnşaat AŞ. 

Deniz. Nnkllyıılı T.A.Ş. Topl ınıı 

Et ve Kalık Ürünleri A-S.'vc Alt Koıııblıııı. Gııvrlıııcııkııl ve Istlı-.ıU Paylım: 

SATIŞ/DEVİR 
BEDELİ (TL) 

3.2S0.000.0OO 
33.000.000 

500.000.000 

3.783.0OU.00O 

SATIŞ BKDEIİ (TL) 

617.809.060.000 

4.397.575.000.000 

5.015.384.060.000 

SATIŞ/DEVİR 
BEDELİ (S) 

77.172 
784 

11.879 

89.835 

SATIŞ BKUKLt(î) 

12.980.000 

16.250.000 

29.230.000 

T<sl»/Varlık/ Şirkti Adı 

Afyon Kombinası 
Ağrı Kombinası 
Bayburt Kombinası 
Bursa Kombinası 
Elazığ Kombinası 
Kurs Kombinası 
Kastamonu Kombinası 
Malatya Kombinası 
Suluova Kombinası 
Şanlıurfa Kombinası 
Tatvan Kombinası 
S ivas Kombinası 
Burdur Kombinası 
Eskişehir Kombinası 
Gaziantep Kombinası 

ERSAN AŞ . (% 99.83 iştirak payı) 

Ankara Kombinası Arsası 
Çerkezköy Anutu 
Gölbaşı-Oğıılbey Arsası 
İskenderun Soğuk Depo Arsası 
Manisa Lojman Arsası 
Kırıkkale Keskin'de 3 Arsa 
Süit Arsası 
Ankara Bala Arsası 
Kayseri Soğuk Depo Arsası 
Kınkkale-Çelebi'de 2 Ama 
Erzincan Soğuk Depo .Arsası 
Malatya Kombina Arsası 
Sakarya Kombina Arsası (2 parsel) 
Sakarya Kombina Arsası (6 parsel) 
Afyon'da 9 Arsa 
AdilcevazVla 44 Arsa 
Kars'da 10 Arsa 

Kahramanmaraş Soğuk Depo An»ı»ı 
Konya-Meraın'da 3 Arsa 
Külnhya'ıla 1 Arsa 
Kütahya'da 1 Arsa (hisseli) 
Kütahya'da 1 Arsa (hisseli) 
Kütahya'da 1 Arsa (hisseli) 
Kütahya'da 1 .Arsa (hisseli) 
Kütahya'da 1 Arsa (hisseli) 

Vılı 

1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
2000 
2000 
2000 
2000 

1995 

1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1999 
1999 
1999 
1999 
1999 
1999 
1999 
1999 
1999 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 

Alıcı Kİ5İ/Kurıı!ıı$ 

özerler Holding A.Ş. 
Agn lil AŞ . 
Nııılal Kolojlıı A.Ş. 
Itl-Ua .VS. 
Elazığ Et Ürünleri A. Ş. 
Çelikler Turam Ltd. Şti. 
Kastıtmomı Et A.Ş. 
Malel AŞ . 
Amasya Pancar F.ki. Koop. 
Dem-lil A.Ş. 
Tni-F.1 A.Ş. 
Sivas Ticaret Borsası 
Burdur CJflçbirligi Gıda San. A.Ş. 
Çelikler Turizm ve Gıda San. Ud. 
Gaziantep Et Kombinası AŞ. 

Erzincan Pancar Eki. Koop. 

(ilMAT Yapı Kooperatifi 
Ö/nıır Kablo San l.ld. Şİİ. 
CİİMn-Kur A.Ş. 
Uiller Madencilik A.Ş. 
Musa Kak 
Kubilay Geçer 
Kızılay Yem Sanayi AŞ, 
İsmet Hilmi Balcı 
Hakkı Ahmelbeyoğlu 
Aslan Yıldırım 
Emirali Karakuş 
MALETA.Ş. 
Malumıt Aralan 
Erhan Yılmaz 
Özerler Holding A.Ş. 
Kerem AYÜÜN 
ÇELİKLER Ud. Şii. 
S.S TERZİLER Vııpı Koop. 
ÖZKAYMAK Holding 
Sevdi Y AKACI El Ür. A.Ş. 
Remzi EROL 
Hatice GÜL 
Nazik GÜLHAN 
Murat ARKAYA 
Ahmet ŞEN 

SATIŞ BEDELİ (TL) 

50.000.000.000 
25.000.000.000 
23.000.000.000 
60.000.000.000 
40.000.000.000 
20.000.000.000 
30.000.000.000 
31.000.000.000 
37.000.000.000 
28.000.000.000 
19.000.000.000 

694.914.325,000 
496.765.500.000 
670.913.880.000 
618.217.125.000 

6.000.000.000 

1.350.000.000.000 
66.800.000.000 
77.500.000.000 
36.010.000.000 

8.050.000.000 
1.864.544.000 
4.576.608.000 
8.672.040.000 

18.784.975.000 
6.830.900.000 
3.586.222.500 

18.973.240,000 
4.200.460.850 

15.729.759.250 
115.330.295.000 
22.255.629.900 
16.454.827.765 

163.332.634.000 
268.636.031.000 

1.870.221.000 
16.208.582 
11.221.326 
26.183.094 
24.936.280 
17.455.396 

SATIŞ BEDELİ (S) 

1.061.301 
532.413 
481.534 

1.256.623 
844.612 
422.306 
637.796 
658.006 
785.363 
591.741 
401.437 

1.225.000 
875.000 

1.176.000 
1.075.000 

125.410 

29.209.399 
1.508.582 
1.750.226 

813.234 
182.747 

5.500 
13.500 
25,500 
55.000 
20.000 
10.500 
55.000 
11.950 
44.750 

185.000 
35.700 
26.395 

262.000 
430.000 

3.000 

26 
18 
42 
40 
28 
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Kütahya'da 1 Arsa (hisseli) 
Kütahya'da 1 .Arştı (hisseli) 
Kütahya'da 1 Arsa (hisseli) 
Kütahya'da 1 .Arsa (hisseli) 
Kütahya'da 1 Arsa (hisseli) 
Kütahya'da 1 Arsa (hisseli) 

Kütahya'da 1 Arsa (hisseli) 
Kütahya'da 1 Arsa (hisseli) 
Kütahya'da 1 Arsa (hisseli) 
Kütahya'da 1 .Arsa (hisseli) 

Kütahya'da 1 Arşı (hisseli) 
Kütahya'da 1 Arsa (hisseli) 
Kütahya'da 1 .Arsa (hisseli) 

Kütahya'da 1 Arsa (hisseli) 

Kütahya'da 1 Arsa (hisseli) 
Kütahya'da 1 Arsa (hisseli) 
Kütahya'da 1 Arsa (hisseli) 

Kütahya'da 1 .Arsa (hisseli) 
Kütahya'da 1 Arsa (hisseli) 
Kütahya'da 1 Arsa (hisseli) 
Kütahya'da 1 Arsa (hisseli) 
Kütahya'da 1 .Arsa (hisseli) 

Kütahya'da 1 Arsa (hisseli) 
Kütahya'da 1 .Arsa (hisseli) 
Kütahya'da 1 Arsa (hisseli) 

Kütahya'da 1 Arsa (hisseli) 
Kütahya'da 1 Arsa (hisseli) 

Kütahya'da 1 Arsa (hisseli) 
Kütahya'da 1 Arsa (hisseli) 
Kütahya'da 1 Arsa (hisseli) 
Kütahya'da 1 Arsa (hisseli) 
Kütahya'da 1 Arsa (hisseli) 

Kütahya'da 1 Arsa (hisseli) 
Kütahya'da 1 Arsa (hisseli) 

Kütahya'da 1 Arsa (hisseli) 

Manisa-Alaşehir'de 7 Arsa 
Manisa'da 1 .Arsa 
Marılin-Üerik'de 1 Arsa 

Sakarya-Hcndek'de 4 Arsa 
Bitlis Tatvan'da 1 Arsa 
Tokatta 5 Arsa 

Van'da 8 Ama 

2000 
200ü 
2000 
20(10 
2000 
2000 
2000 
2000 

2000 

2000 
2000 
2000 
2000 
2000 

2000 

2000 
2000 
2000 

2000 
2000 
2000 
2000 

2000 
2000 
2000 

2000 
2000 

2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 

2000 
2000 

2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 

Et ve Balılt Ürünleri A.Ş. Toplamı 

Fadime YETİM 
M. Ali GOKPINAR 
Ali Zl-NCÎİN 

Cliüseren ŞAHİN 
SadullahKABAYKI. 
Ömer MAKAS 
Hasan MESCİT 
Kczbaıı KESKtN 
Ahmet TÜRKMEN 
Nuh ÇINAR 

Şerife KOÇ 
Ali ŞKN 
Hasan 1/Zl.NCA 
İbrahim BAYRAM 

Metin IİRYILMA7. 
Meslan BİUltÇ 
Nurettin ÖZTÜRKMEN 

I-rgüıı KAVAKLI 
Melanet ARPAC10ÖLU 
VeliKARAARSLAN 
Mehmet <U"'RSOY 
İsmail YlOtT 

Mehmet ClüOUŞ 
Mehmet GL'GL'Ş 

İhsan DCNDAR 

Yahya KARTAL 
Süleyman TÜRK 

Ali Z.KNüİN 
Hasan TrUK 
Kamile HOZTAŞ 
Ali AKÇA 
İbrahim KARABULirT 

Mürüvvet YILMAZ 
Orhan VILDIZTAŞ 

Mehmet EFF. 
Ml'RTAZAOGl.ll,ld. 

Manisa Sanayi Ticaret Odası 
Mehmet ÖZLÜ 
llikmcı MUITFZAOÛLU 

M. EminBAGATUR 
Halil URASLAN 
ŞF.VCitNLliR AŞ. 

16.208.582 
17.455.35fi 
12.468.140 

13.714.934 
13.714.954 
16.208.5S2 

12.468.140 
16.208.582 
7.480.884 

13.714.954 
13.714.954 
19.949.024 
18.702.210 
17.455.396 

21.195.838 
19.949.024 
18.702.210 

19,949.024 
19.949.024 
21.195.838 
16.208.582 
18.702.210 
19.949.024 
13.714.954 

26.183.094 

23.689.466 
18.702.210 
42.391.676 
18.702.210 
19.949.024 
18.702.210 

19.949.024 
11.221.326 
61.093.886 

66.081.142 
14.338.361.000 

149.617.680.000 
7.169.180.500 
5.984.707.200 
7.543.224.700 
2.337.776.250 

277.397.412.790 

5.524.479.211.131 

26 
28 
20 
22 
22 
26 
20 
26 
12 
22 
22 
32 
30 
28 
34 
32 
30 
32 
32 
34 
26 
30 
32 
22 
42 
38 
30 
68 
30 
32 
30 
32 
18 
98 

106 
23.000 

240.000 
11.500 
9.600 

12.100 

3.750 
444.970 

47.543.763 

(•); Ağrı Kombinası. 1996 yılında alınan Bakanlar Kurııl kararı ceryevesinde alıcı firma taralından Ağrı Valiliği'ne devredilmiştir. 

Kamılcnh Bakır istetmeleri A.tt.'ve Alt Tesis vg Varlıklar: 

TMIS/Varlık Atlı 

Mıırgul İzabe Tesisi ve 2 Arsa 

Kutlular'da 11 Arsa 

Kutlular'da 8 Arsa 
Kutlular'da 2 .Arsa 
Kutlular'da 1 Arsa 
Mıırgul Adaklı'da 1 Arsa 
Mıırgul Adaklı'da 1 Arsa 
Mıırgul Adaklı'da 3 Arsa 
Mıırgul Adaklı'da 4 Arsa 
Murgul Adaklı'da 8 Arsa 
Murgul Adaklı'da 1 Arsa 
Murgul Adaklı'da 1 Arsa 
Murgul Adaklı'da 3 Arsa 
Murgul Adaklı'da 2 Arsa 
Murgul Adaklı'da 1 Arsa 
Murgul Asağıküre'de 1 .Arsa 

Sırtı* 
Yılı 

2000 

1998 

1998 
I99S 
1998 
1998 
1998 

1998 
1998 
1998 
1998 
I99K 
1998 
1998 
1998 

1998 

Alıcı Kişi/Kurulu* 

MURSAN A.Ş. 

Ber-Oııer Madencilik 

İsme) Llodıır 

Selahatıin Bodur 
M. Sabrı Kurban 
Asını Hacıoğlu 

İtedir Yılmazer 
Celal Yavuz 
Hasan Yavuz 
N'eeali Koçak 
Necati Yaşar 
Osman Çevik 

Rasiııı Şamlı 
Scdaı Kılıf 
Yusuf Veziroğltı 
Abdullah Topal 

350.000.000.000 

12.563.600.000 
2.350.000.000 

950.000.000 

480.000.000 
281.000.000 

60.000.000 

84.000.000 
110.120.000 
250.000.000 
375.000.000 

17.000.000 
971.000.000 

98.000.000 
230.000.000 

15.000.000 

568.148 

46.995 
8.790 

3.554 

1.795 
1.064 

227 
318 
417 
947 

1.420 
64 

3.676 
371 
871 

57 
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Murgul Aşağıküre'dc 2 Arsa 
Murgul Aşağıkflre'de 2 Arsa 
Murgul Açığı Küre'de 2 Arsa 
Murgul Aşağı Kllre'do 5 Arsa 
Murgul Aşağı Küre'de 3 Arsa 
Murgul Aşağıküre'dc 2 Arsa 
Murgul Aşağıkürc'de 1 Arsa 
Murgul Aşağıkürc'de 3 .Arsa 
Murgul Aşagıkftre'de 2 Arsa 
Murgul Aşağıkürc'de 6 Arsa 
Murgul Aşağıkürc'de 1 Arsa 
Murgul Aşağıkürc'de 3 Arsa 
Murgul Aşağı Kore'de 4 .•Arsa 
Murgul Aşağıkürc'de 1 Arsa 
Murgul Aşağıkürc'de 1 Arsa 
Murgul Ajiığıküre'de 1 Arsa 
Murgul Aşağı Küre'de 1 Arsa 
Murgul Aşağı Küre'de 4 Arsa 
Murgul Aşağı Küre'de 1 Arsa 
Murgul Aşağı Küre'de 12 Arsa 
Murgul Damar'da 3 Arsa 
Murgul Damar'da 4 Arsa 
Murgul Damar'da 7 Arsa 
Murgul Damar 1 Arsa 
Murgul Damar'da 1 Arsa 
Murgul Damar'da 1 Arsa 
Murgul Damar'da 1 Arsa 
Murgul Danıaı'da 2 Arsa 
Murgul Damar'da 5 Arsa 
Murgul Damar'da fi Arsa 
Murgul Damar'da 1 Arsa 
Murgul Damar'da 1 Arsa 
Murgul Damar'da 2 Arsa 
Murgul Damar'da 4 Arsa 
Murgul Damar'da l Arsa 
Murgul Damar'da 2 Arsa 
Murgul Damar'da S Arsa 
Murgul Damar'da 1 Arsa 
Murgul Damar'da 4 Arsa 
Murgul Damar'da 2 Arsa 
Murgul Haluır'da J Arsa 
Murgul Haluır'da 2 Arsa 
Murgul Haluır'da 2 Arsa 
Murgul Haluır'da 5 Arsa 
Murgul Haluır'da 2 Arsa 
Murgul Haluır'da 3 Arsa 
Murgul Haluır'da 1 Arsa 
Murgul Haluır'da 1 Arsa 
Murgul Haluıı'da 1 Arsa 
Murgul Ilahur'da 2 Arsa 
Murgul Haluır'da 2 Arsa 
Murgul Haluır'da 1 Arsa 
Murgul Haluır'da 6 Arsa 
Murgul Küre-Komal'da 1 Arsa 
Murgul Ûznıal-Ardıclı'da 1 Arsa 
Murgul Ûzmal-Ardıçlı'da 1 Arsa 
Murgul Özmal-Ardıclı'da 1 Arsa 
Murgul Ozmal-.Ardıçlı'da 4 .Arsa 
Murgul Özmal-Almeydanı'nda 1 Arsa 
Murgul Özınal-Cerul'da 1 Arsa 
Murgul Üzmal-Koyalh'ııda l Arsa 
Murgul Özmal-Köyiçi'nde 1 Arsa 
Murgul Öznıal-Köyıcı'ude 1 Arşı 
Murgul Özmal-Köyiçi'nde 1 Ar*a 
Murgul (">/mal-K«yüsuYmlo 1 ,\ı\:ı 
Murgul Özmul-Koyiısiü'ndo 1 Arsa 

1998 
1998 
1998 
1998 
1998 
1998 
î'jys 
1998 
1998 
1998 
1998 
1998 
1998 
1998 
1998 
1098 
1998 
1998 
1998 
1998 
1998 
1998 
1998 
199 S 
1998 
1998 
1998 
1998 
1998 
1998 
1998 
1998 
1998 
1998 
1998 
1998 
1998 
1998 
1998 
1998 
1998 
1998 
1998 
1998 
1998 
1998 
1998 
1998 
1998 
1998 
1998 
1998 
1998 
1998 
1998 
1998 
1998 
1998 
1998 
1998 
1998 
1998 
1998 
1998 
l'J9S 
IV98 

Cengiz VeziroğUı 
Deniz Turan 
Erol Cengiz 
Fatma Cengiz 
Hasan Orhan 
Hilmi Şerilaguoglıı 
Hüseyin Keskin 
Kemal Ayva 
Mchıııel Bay 
Metin Baş 
Kaei Veziroğlu 
Necali Keskin 
Osman Cengiz 
Reeep Baş 
Keşal Keskin 
Sadık Turun 
Selnlıallin Acar 
ŞcıımırUzun 
Yılmaz Namlı 
Vusul'Veziroğlu 
Ahmel Uıvıklı 
Asiye Kuvvet 
Aydemir F.raydın 
Cahil Altunol 
C'aviı Çohan 
Krciimeut Delibaşoğlıı 
Fevzi Bayrak 
I inlice Arıcı 
Hüseyin Ataman 
tdris Kiieükyıldız 
Melımel İnal 
Mehmet Kadmğlu 
Nedim Demirci 
Nevzat Anılan 
Nezahat Altınel 
Nihat Turhan 
Okan Karakolcu 
Suıni Ördek 
îşerıı Teli in Turan 
"ı usul'liraydın 
i lyus Cineviz 
Kemal Ayva 
Melanet Cineviz 
Muslal'a Demirci 
Naci Veziroğlu 
Necati Keskin 
Osman Çevik 
Kahini Cineviz 
Iteeep ISaş 
Sadık 'I uran 
Saniye Demirci 
Şemuır Uzun 
Yusuf Veziroğlu 
Erdinç Oflu 
Celal Yavuz 
Faik Kiraz 
1 lalice Sııhıış 
Mehmet Yıldırım 
Osman Çevik 
l'aik Kiraz 
İbrahim Özer 
Celal F.ıgliıı 
Halice Sııbaş 
Mulıanııik'l Çevik 
Mııhaııııııel Çevik 
C )sman Çevik 

87,000,000 
122.000,000 
91.000,000 

460.000.000 
939.000,000 
305.UOO.000 
185.000.000 
211.000.000 
529.000.000 
373.000.000 

31.000.000 
84.000.000 

389.500.000 
125.000.000 

15.000.000 
200.500.000 
170.000.000 
267.410.000 

78.000.000 
544.000.000 
312.000.000 
150.025.000 
419.000.000 

25.000.000 
55.000.000 

127.000.000 
66.000.000 
96.000.000 

128.100.000 
636.000.000 

89.000.000 
230.000.000 

80.000.000 
305.000.000 
110.000,000 
163.0OÛ.0O0 
144.100.000 
525.000.000 
383.000.000 
135.000.000 
228.600.000 
215.500.000 
252.000.000 
217.000.000 

32.000.000 
172.200.000 
493.000.000 
132.000.000 

20.000.000 
46,500.000 

116.000.000 
58.000.000 

229.000.000 
46.000.000 

270.000.000 
150.000.000 
110.000.000 

1.114.500.000 
415.000.000 
132.000.000 
100.000.000 
150.000 000 

11.000 000 
135.OCJO.OO0 
95.000 00') 

295.000.000 
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Murgııl Öznıal-Koyüslü'tıde 1 Arsa 
Murgııl Çay'da \ Arsa 
Murgııl Pelek-'dc 8 Aısa 
Mıırgul Petek'de 3 Ai'sa 
Murgul Pelek'de 8 Arsa 
Mıırgul Petek'de 2 Arsa 
Murgııl Pelek'de 5 Arsa 
Murgııl Pelek'de 1 Arsa 
Murgııl Petek'de 4 Arsa 
Murgııl Pelek'de 2 Arsa 
Murgııl Pelek'de 2 Arsa 
Murgul Pelek'de 1 Arsa 
Murgııl Adaklı'da 1 Arsa 
Murgııl Adaklı'da 1 Arsa 
Murgııl Adaklı'da 1 Arsa 
Murgııl Adaklı'da 1 .Arsa 
Murgııl Adaklı'da 1 Arsa 
Murgul Adaklı'da 1 Arsa 
Murgul Adaklı'da 1 Arsa 
Murgul Adaklı'da 1 Arsa 
Murgııl Adaklı'da 1 Arsa 
Murgul Adaklı'da 1 Arsa 
Murgul Adaklı'da 1 Arsa 
Murgul Adaklı'da 1 Arsa 
Murgul Adaklı'da 1 Arsa 
Murgııl Adaklı'da 1 Arsa 
Mıırgul Adaklı'da 1 Arsa 
Murgul Adaklı'da 1 Arsa 
Murgul Adaklı'da 1 Arsa 
Murgul Adaklı'da 1 Arsa 
Murgııl Adaklı'da 2 Arsa 
Mıırgul Adaklı'da 2 Arsa 
Murgııl Adaklı'da 2 Arsa 
Murgııl Adaklı'da 2 Arsa 
Murgııl Adaklı'da 2 Arsa 
Murgııl Adaklı'da 2 Arsa 
Murgul Adaklı'da 3 A s a 
Murgul Adaklı'da 3 Arsa 
Murgııl Adaklı'da 4 Arsa 
Murgııl Adueu'da 1 Arsa 
Murgul Aduca'da 1 Arsa 
Murgııl Asil (Jarajı'nda 1 Arsa 
Mıırgul Aşagıkflre'de 1 Arsa 
Mıırgul Aşagıkflre'de 1 Arsa 
Murgııl Aşağıküre'de 1 Arsa 
Murgııl Aşağıküre'de 1 Arsa 
Mıırgul Aşağıküre'de 1 Arsa 
Murgııl Aşağıküre'de 1 Arsa 
Mıırgul Aşağıküre'de 1 Arsa 
Murgııl Aşağıküre'de 1 Arsa 
Murgul Aşağıküre'de l Arsa 
Murgııl Aşağıktlre'de 1 Arsa 
Murgul Aşağıkllre'de 1 Arsa 
Murgııl Damar'da 1 Arsa 
Murgul Damar'da l Arsa 
Murgul Damar'da 1 Arsa 
Murgul Damar'da 1 Arsa 
Mıırgul Damar'da 1 Arsa 
Murgııl Damar'da 1 Arsa 
Mıırgul Damar'da 1 Arsa 
Murgul Damar'da 1 Arsa 
Murgul Damar'da 1 Arsa 
Murgul Damar'da 2 .\rsa 
Murgul Damar'da 2 Arsa 
Murgııl Damar'da 2 Arsa 
Murgııl Damar'da 3 Arsa 

1998 
l'WK 

vm 
1998 
1998 
1998 
1998 
1998 
1998 
I99S 
1998 
1998 
2001 
2001 
2001 
2001 
2001 
2001 
2001 
2001 
2001 
2001 
2001 
2001 
2001 
21KJ1 
20C1İ 
2001 
2001 
2001 
2001 
2001 
2001 
2001 
2001 
2001 
2001 
2001 
2001 
2001 
2001 
2001 
2001 
2001 
2001 
20Ü1 
20O1 
2001 
2001 
2001 
2001 
2001 
2001 
2001 
2001 
2001 
2001 
2001 
2001 
2001 
2001 
2001 
2001 
2001 
2001 
2001 

Remzi liacıoğlıı 
Osman Özer 
Ahmet Kadıoğlu 
Avni Kalyoncu 
lirgin Cengiz 
Gtlliye Kalyoncu 
Hasan Yılmaz 
Kenan Kumaş 
Nıısrel Öııal 
Ömer Kalyoncu 
Scrvel Kumaş 
Zıılcr Yavuz 
Ali Osman Uacıoglu 
Fevzi Kaııra 
Makim Kaııra 
Hasan Özlürk 
Hilmi L.ıU'rıa 
İbrahim Yıldı/ 
Mehmet Kahraman 
Muhammet Veziroghı 
Nazım Ukerla 
Osman Çevik 
Haşini Şamlı 
Remzi Kanın 
Resul Kelualoglu 
Kilin Çakır 
Sahalım Kama 
Süleyman Kaııra 
Vezir Hacıoğlu 
YusııfVeziroglu 
F.krem Kemaloğlu 
Hasan Aslan 
İsmet Kaııra 
Melik Krgilıı 
Menemşe Kaııra 
Selahatliıı Yıldırım 
Ali Kaııra 
Kemal Kaııra 
Yaşar Yıldırım 
Idris Kücökyıldız 
Nevzat Hıyıklı 
Melih Kr/ineaıı 
Ahdull.ıh Topal 
Adnan l'zuıı 
Alımcı Orhan 
Cengaver Cengiz 
llyas Cineviz 
Metin Daş 
Muhammet Ciııcviz 
Nihat Keskin 
Rafa Ozdemir 
Saniye üenç 
Selim Demirci 
Mithat Karakolcu 
Hikmet üeniş 
Kadem Sarıgül 
Hikmet Geniş 
Hızır Çın 
Kadem Sarıgöl 
Mehnıeı Kadıoğlu 
Millini Delihaşuglu 
Yaşar İnal 
Yusuf liraydın 
Kadem Sarıgtll 
H. Osman Çavıışoğlu 
Fenızc Kuvvet 

320.000.000 
53.000.000 

750.000.000 
100.000.000 
522.000.000 
156.150.000 
98.000.000 

157.000.000 
172.000.000 
173.000.00ü 
49.800.000 
28.500.000 

5.100.000.000 
40.000.000 
35.000.000 
25.000.000 
40.000.000 
25.000.000 

199.000.000 
2.186.970.000 

35.000.000 
3.000.000.000 

405.000.000 
60.000.000 
60.000.000 
70.000.000 
35.000.000 
25.000.000 

2.200.000.000 
666.000.000 

60.250.000 
44.000.000 

100.000.000 
6.305.001.000 

93.000.000 
73.000.000 

164.000.000 
118.600.000 

7,070.000.000 
1.459.000.000 
8.250.000.000 

15.000.000.000 
205.000.000 

3.150.000 
470.000.000 

66.000.000 
250.000.000 

11.000.000 
101.000.000 
300.000.000 
175.000.000 
80.000.000 

901.000.000 
225.000.000 
205.000.000 
500.000,000 
102.000.000 
26.600.000 

810.000.000 
70.000.000 
65.000.000 
30.000.000 

592.000.000 
850.000.000 
268.000.000 
531.500.000 
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Murgul Damar'da 4 Arsa 

Murgul Damar'da 6 Arsa 

Murgul Damar'da fi .Arsa 

Murgul Eskiçarşı'da 1 Ama 

Murgul Kskiyarşı'da 1 .\rsa 

Murgul Halıur'da 1 Arsa 

Murgul Halıur'da' 1 .Arsa 

Murgul Halıur'da 1 Arsa 

Murgul Halıur'da 1 Arsa 

Murgul Halıur'da 1 Arsa 

Murgul Halıur'da 1 Arsa 

Murgul Halıur'da l Ana 

Murgul Halıur'da l .Arsa 

Murgul Halıur'da 1 Arsa 

Murgul Halıur'da 1 Arsa 

Murgul Halıur'da 2 Arsa 

Murgul Halıur'da 2 Arsa 

Murgul Halıur'da 2 .Arsa 

Murgul Halıur'da 2 Arsa 

Murgul Halıur'da 3 Arsa 

Murgul Halıur'da 3 .Arsa 

Murgul Halıur'da 3 Arsa 

Murgul Halıur'da 5 .Arsa 

Murgul Halıur'da 6 Arsa 

Murgul Halıur'da 9 .Arsa 

Murgul İşçi Mah.'de 1 Arsa 

Murgul İşçi Mah.'de 1 Arsa 

Murgul Kore'de 1 Arsa 

Murgul Özmal'da 1 Arsa 

Murgul Özmal'da 1 Arsa 

Murgul Özmal'da 1 Arsa 

Murgul Özmal'da 1 Arsa 

Murgul Özmal'da 1 Arsa 

Murgul Özmal'da 1 .Arsa 

Murgul Özmal'da 2 Arsa 

Murgul Özmal'da .1 .Arsa 

Murgul Petek'de 1 Arsa 

Murgul Petek'de 1 Arsa 

Murgul Petek'de 1 Arsa 

Murgul Petek'dc 1 Arsa 

Murgul Petek'de 1 Arsa 

Murgul Petek'dc 1 Arsa 

Murgul Peıek'de 1 Arsa 

Murgul Petek'dc l Arsa 

Murgul Peıek'de 1 Arsa 

Murgul Petek'de I Arsa 

Murgul Petek'de 2 Arsa 

Murgul Petek'de 3 Arsa 

Murgul Petek'de 3 Arsa 

Murgul Petek'de 3 Arsa 

Murgul Petek'de 3 Arsa 

Murgul Petek'de 4 Arsa 

Murgul Petek'de 7 Arsa 

Murgul Yeni Çarşı'da 1 Arsa 

Murgul Yeni Çarşı'da 1 Arsa 

Murgul Yeni Çarşı'da 1 Arsa 

Murgul Yeni Çarşı'da 1 Arsa 

Karadeniz Batar İsletmeleri 

2001 

2001 

2001 

20(11 

2001 

2001 

2001 

2001 

2001 

2001 

2001 

2001 

2001 

2001 

2001 

2001 

2001 

2001 

2001 

2001 

2001 

2001 

2001 

2001 

2001 

2001 

2001 

2001 

2001 

2001 

2001 

2001 

2001 

2001 

2001 

2001 

20(11 

2001 

2001 

2001 

2001 

2001 

2001 

2001 

2001 

2001 

2001 

2001 

2001 

2001 

2001 

2001 

2001 

2001 

2001 

2001 

2001 

\ . $ . Toplamı 

Muhammet Mulazmıoğlıı 

Yaşar mal 

İdi is Kilçükyıldız 

Kıvan Avşar 

İdıis Küy'ükyıUlıv 

Abdullah Topal 

Adnan Uzun 

Azmi ineviz 

Fikret Kuvvet 

Hüseyin Bayramoğlu 

Muhanunct Veziruğlu 

Nevzat Turan 

N'ilıal Keskin 

Yaşar Ö/demir 

Yusul'Veziroğlıı 

Muhammet Ciııeviz 

Nizamettiıı Ciııeviz 

Rahmi Ciııeviz 

Yunus Demirci 

lîser Demirci 

Kasım Demirci 

Selahaltin Demirci 

Metin Baş 

Necmettin Turna 

Şcnııur l'zun 

Fehmi Bilaloglu 

Hasan Yanız 

Nevzat Bıyıklı 

Kalma Şirin 

Hasan Durmuş 

Hasan Yavuz 

Ne/.vat Turan 

Osman Çevik 

Recep Yıldıran 

Na/.iye Yıldırım 

Nurettin Siner 

Ala Yılma/. 

Knac. KaKoııcıı 

l-'ainıa Şirin 

Hikmet Kalyoncu 

Hızır Kaya 

Mehmet Kalyoncu 

Muhammet Kalyoncu 

Nevzat Kaya 

Nevzat Yeşhoglu 

Yusuf Kadıuğlu 

Yaşar Şeylıoğlu 

Cevat Seyitüğlu 

Melik Kalyoncu 

Osman Özer 

Şevket Erkan 

Abdullah Yılmaz 

Recep Kumaş 

Mciiıı İnce 

Saniye Oeııy 

Emine Özıııen 

Hasan Namlı 

1.070.000.000 

815.000.000 

2.643.250.000 

25J.000.000 

255.000.000 

200.000.000 

201.000.000 

450.000.000 

202.000.000 

1.000.000.000 

250.000.000 

750.000.000 

238.386.975 

902.100.000 

76.550.000 

630.000.000 

410.000.000 

720.000.000 

910.000.000 

1.315.000.000 

1.563.000.000 

1.325.000.000 

816.000.000 

1.877.249.300 

870.220.000 

4.300.000.000 

12.000.000 

250.000.000 

1.505.000.000 

857.000.000 

1.052.000.000 

1.615.000.000 

600.000.000 

751.000.000 

6.706.000.000 

675.000.000 

210.000.000 

225.500.000 

135.000.000 

155.000.000 

145.000.000 

63.250.000 

45.000.000 

145.000.000 

150.000.000 

74.400.000 

630.000.000 

489.000.000 

353.000.000 

995.000.000 

2,591.000.000 

1.735.000.000 

1.298.000.000 

2.266.000.000 

1.760.000.000 

2.180.000.000 

1.200.000.000 

500.748.082.275 

1.181 

899 
2.917 

281 
281 
221 
222 
497 
223 

1.104 

276 
828 
263 
996 

84 
695 
452 
795 

1.004 

1.451 

1.725 

1.462 

900 
2.072 

960 
4.745 

13 
276 

1.661 

946 
1.161 

1.782 

662 
829 

7.400 

745 
232 
249 
149 
171 
160 
70 
50 

160 
166 
82 

695 
540 
390 

1.098 

2.859 

1.915 

1.432 

2.501 

1.942 

2.406 

1.324 

830.480 
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KOYTKKS Vatınm llolıllng A.S.'u- Alt T> »is vg Vnı likl.li-! 

T»ls/Varlık Adı 

Siirt Hazır (tiyim Tesisi 
Diyarbakır Hazır Oiyim Tesisi 
Gümüşhane Hazır Giyim Tesisi 
Yerköy Hazır Giyim Tesisi 
Erzurum Hazır Giyim Tesisi 
Erzincan Hazır Oiyim Tesisi 
Sivas Hazır Giyim Tesisi 

Yerköy'de 1 Arsa 
Yerköy'de I Arsa 
Yerköy'de 2 Arsa 
Yerköy'de 22 Arsa 
Yerköy'de 4 .\rsa 
Yerköy'de 4 Arsa 

63 OrgU ve I Triko Ütfl Makinası 
4 Konfeksiyon Makinası 
16 Konfeksiyon Makinası 

Alıcı Kljl/Kurulu» 

Geliş Madencilik A S. 
Kcl'akııt Gıda Tekstil A Ş . 
IneinurTekstil Sanayi AŞ. 
Çelikler Gıda Sun. Tic. A.Ş. 
Ö/çakmak Tekstil I .td. 
Kardeşler Otomotiv A.Ş. 
EOS Sivas Tekstil Tic. Ltd. 

Mehmet Kılıç 
Şeref Yılmaz 
İlmi F.rhaş 
Çelikler Gıda Sun. Tic. A.Ş. 
Yerköy Ticaret IUUVIM 
Çelikler Gıda San. Tic. A.Ş. 

Saçak Makin» Üd. Şii. 
İşçi Kuruma Mal. Üd. Şti. 
Kurnazlar Tekstil Ltd. Şti. 

K Ö V I T K S A.Ş. Toplunu 

ORÜSOnı ıan OrSmVrl .Sanavl A.ş.'vy Alt Işlflmf vt- (iııvıiııunkıılleı: 

TMI»/ Varlık Adı 

Antalya tşletmesi 
Avanak İşletmesi 
Bafra İşletmesi 
Devrek İşletmesi 
Dflzee İşletmesi 
Pazarköy İşletmesi 
LUııpmar İşletmesi 
Vezirköprü İşletmesi 
Uartın İşletmesi 
Demirköy İşletmesi 
Dursunhey işletmesi 
Lskipazar İşletmesi 
Kalk im İşletmesi 
Yenice İşletmesi 
Arhavi İşletmesi 
.Artvin İşletmesi 
Bolu Fnıpreııyeleme Tesisi 
Borçka İşletmesi 
Şavşat İşletmesi 
Cide İşletmesi 

Ayancık Cevizli'de 6 Arsa 
Ayancık Çayiçi'nde 1 Arsa 
Ayımcık'da 1 Arsa 
Bolu Karacasu'da 1 Arsa 
Bolu Karacasu'da 1 Arsa 
Bolu Karacasu'da 1 Arsa 
Dursunbey Sttğuteuk'de 1 Arsa 
Ayancık Cevizli'de 1 Arsa 
Kırklareli Demirköy'de I Arsa 
Kırklareli Demirköy'de 1 Arsa 

Ayaneık'da 2 Daire 
Bolu Aşagısokn'da 1 Daire 
Bolu Aşagısokn'da I Daire 
Bolu Aşağısoku'da I Daire 
Bolu Aşagısokn'da I Daire 
Bolu Aşagısokn'da 1 Daire 
Bolu Aşagısokn'da 1 Daire 
Bolu Aşagısokn'da 1 Daire 

Satış 
Yılı 

1996 
1996 
1996 
1996 
1996 
1996 
1996 
1996 
1997 
1997 
1997 
1997 
1997 
1997 
1998 
1998 
1998 
1998 
1998 
1999 

199K 
I99SS 
1998 
1998 
1998 
1998 
1998 
2000 
2000 
Î1I00 

1998 
1998 
1998 
1998 
1998 
1998 
1998 
1998 

Alıcı Klyl/K'urulu* 

SATIŞ BEDELİ (TL) 

9.500.000.000 
37.120.000.000 
34.000.000.000 
45.000.000.000 

112.717.364.400 
43.500.000.000 

134.647.500.000 

190.124.000 
222.591.200 
340.000.000 

3.261.788.500 
914.38.V750 
805.900.000 

1.416.000.000 
1.747.000.000 
2.890.000.000 

428.272.651.850 

SAT1SBEDEIJ($) 

202.029 
467.889 
436.015 
542.567 
691.560 
380.012 
830.081 

4.042 
4.734 

47.906 
65.168 
19.236 
12.713 

6.397 
7.743 

13.240 

3.731.332 

Özmutlu Madencilik AŞ . 
Ayancık Ortak Girişimi 
Kurpıı Pazarlama AŞ . 
M. Zeki Hacıkulaughı 
Yılmaz Trans.VŞ 
Ydcc İnşaat A.Ş. 
Çevik Orman Ürünleri I .td 
Vezirköprü Orman Ür. A.Ş. 
Haıtın Orman IV. A.Ş. 
Demirköy Orman l'V. A.Ş. 
Or-Sa Ağaç Sanayi AŞ . 
Cesurlar A.Ş. 
Kalkını Orman Vt. A.Ş. 
Yenice Orman Üı. A.Ş. 
Çelikler San. Tic. A.Ş. 
Artvin İmalat Sanayi A.Ş. 
llaksaş AŞ . 
Artvin İmalat Sanayi AŞ. 
Talaş Ağaç Sanayi A.Ş. 
Is'ceati Aslan 

AI.PfcRF.N Konut Kımp. 
YOSl.'N Konul Koop. 
Celal ÜSTÜN 
Sami HOLAT 
İsmet YILMAZ 
M. SARIMUSTAFAOOl.l' 
Mustafa AKDAG 
Cengiz. ÜSTÜN 
I. Hakkı ŞİŞMAN 
Mehmet Kil.İÇ 

Celal ÜSTÜN 
Ahmet ÇOBANOGLU 
Bilal GOMOŞ 
Dursun HID1R 
Fahrellüı KİVRAK 
Fahri YILMAZ 
GüleserTOl'ALOGI.l! 
Hadi OZKOK 

SATİŞ BEDEIİCftj 

211.000.000.000 
200.000.000.000 
201.000.000.000 

86.000.000.000 
151.000.000.000 

11.000.000.000 
23.110.000.000 

364.000.000.000 
297.020.400.000 
135.832.500.000 
93.384.300.000 
51.840.000.000 
87.025.000.000 

107.490.000.000 
694.608.000.000 
547.860.000.000 

50.013.330.000 
221.520.000.000 

35.581.800.000 
499.919.550.000 

20.386.474.680 
13.579.720.440 
30.429.062.040 

1.523.679.220 
1.468.916.380 
1.325.647.940 

218.893.200 
31.997.417.790 

2.841.077.428 
27.315.324.176 

7.170.324.720 
1.135.084.320 
1.484.958.020 
1.107.702.900 
1.614.120.880 
1.183.762.400 
1.110.468.700 
1.506.531.260 

SATIŞ BEDELİ (S) 

3.311.726 
3.180.560 
3.168.248 
1.367.641 
2.401.323 

174.931 
367.514 

5.788.620 
1.640.000 

750.000 
470.000 
300.000 
500.000 
600.000 

2.900.000 
2.000.000 

211.000 
750.000 
155.000 
975.000 

73.007 
48.631 

108.971 
5.509 
5.311 
4.793 

790 
58.229 

5.047 
48.524 

25.678 
4.104 
5.369 
4.005 
5.836 
4.280 
4.015 
5.447 
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Bolu Aşağısokıı'da 1 Dair* 
Bolu Aşağısokıı'da 2 Daire 
Bolu Aşağısokıı'da 1 Daire 
Bolu Aşağısokıı'da 1 Daire 
Bolu Aşağtsoku'da 1 Daire 
Bolu Aşagısoku'da 1 Daire 
Bolu Aşağısokıı'da 1 Daire 
Bolu Aşagısoku'da 1 Daire 
Bolu Aşağısokıı'da l Daire 
Bolu Aşagmoku'da 2 Daire 
Bolu Aşagısoku'da 1 Daire 
Bolu Aşağısokıı'da 1 Daire 
Bolu Aşağısokıı'da 1 Daire 
Bolu Aşağısokıı'da I Daire 
Bolu Aşagısoku'da 1 Daire 
Bolu Aşağısokıı'da 1 Daire 
Bolu Aşagısoku'da 1 Daire 
Bolu Aşağısokıı'da I Daire 
Bolu Aşağısokıı'da I Daire 
Bolu A'jağısoku'da l Daire 
Bolu A'jağısoku'da 1 Daire 
Bolu Aşağısokıı'da 1 Daire 
Bolu Aşağısokıı'da 1 Daire 
Bolu Ajağısoku'da 1 Daire 
Bolu Aşagısoku'da 1 Daire 
Bolu Ajağısoku'da 1 Daire 
Bolu Aşagısoku'da 1 Daire 
Bolu Ajağısoku'da I Daire 
Bolu Ajağısoku'da 1 Daire 
Bohı Aşağısokıı'dıt 1 Daire 
Bolu Aşagısoku'da 1 Daire 
Bolu Aşağisoktı'dıı 1 Daire 
Bolu Aşağısokıı'da 1 Daire 
Bolu Aşagısoku'da 1 Daire 
Bolu Aşağısokıı'da 1 Daire 
Bolu Ajağısoku'da I Daire 
Bolu Aşağısokıı'da 1 Daire 
Bolu Ajağısoku'da 1 Daire 
Bolu Ajağısoku'da 1 Daire 
Bolu A'jağısoku'da 1 Daire 
Bolu Ajağısoku'da 1 Daire 
Dursunbev Bozyokıış'da 2 Daire 
Dursunbev Büzyokıış'da I Daire 
Dursunbev Bozyokıış'da 1 Daire 
Dursunbev Bozyokıış'da 1 Dairo 
Dursıınbey Bozyokıış'da 2 Daire 
Dursıınbey Bozyokıış'da 1 Duirc 
Dursıınbey Bozyokıış'da 1 Daire 
Dursıınbey Bozyokuş'da 2 Daire 
Dursıınbey Bozyokıış'da 2 Daire 
Dursunbev Bozyokıış'da I Daire 
Ayancık Çayiçi'nde 1 Daire 
Ayancık Çayiçi'nde 6 Daire 
Ayancık Çayiei'ııde 1 Daire 
Ayancık Çayiçi'nde 1 Daire 
Ayancık Çayiçi'nde 1 Daire 
Ayancık Çayiçi'nde 1 Daire 
Ayancık Çayiei'ııde 1 Daire 
Ayancık Çayiei'ııde I Daire 
Ayancık Çayiei'ııde 1 Daire 
Ayancık Çayiçi'nde 1 Daire 
Ayancık Çayiçi'nde 1 Daire 
Ayancık Çayiçi'nde 1 Daire 
Ayancık Çayiçi'nde 1 Daire 
Artvin Borçka'da 17 Daire 

O R Ü S A . . y 

B: 

1998 

ıws 
1998 
1998 
1998 
1998 
1998 
1998 
1998 
1998 
1998 
1998 
1998 
1998 
1998 
1998 
1998 
1998 
1998 
1998 
1998 
1998 
1998 
1998 
1998 
1998 
1998 
1998 
1998 
1998 
1998 
1998 
1998 
1998 
1998 
1998 
1998 
1998 
1998 
1998 
1998 
1998 
1998 
1998 
1998 
1998 
1998 
1998 
1998 
1998 
1998 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 

ilamı 
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HatizeTADtK 
Hüsnü KALAYCI 
Abdurrııhınan EIUİAY 
Ahmet DURMAN 
AUtaltin ÇINAR 
Alpaslan DUMAN 
Ayhan ACAR 
Dillcnl KARA 
Cafer CİNCİ 
Kinin KABASAKALI>öU' 
(KılsercııK ARAKAYA 
Hüseyin SARIKAVA 
llhıımi BULUT 
tlhami YARDIMCI 
İsmail C.AKDAR 
İsmail KURUL 
İsmail TOPRAK 
Kadir SEYHAN 
Kamil YILDIRIM 
Mehmet Ali AKI 
Mehmet ASLAN 
Mehmet KAYA 
Mehmet KURUL 
Mehmet ÖZDEMİR 
Mehmet ŞENOGLL' 
Muştala ÇAKİR 
Mustafa KORÇOBAK 
Vuslata YETKİN 
Miiesscr SUBAY 
Nasır AMAN 
Neşet YAMAN 
Ncziha ÇAKIR 
Ne/ir CANTCUK 
Niyazi ÖZKAN 
ÖıııerARAI. 
Rıl'aı ÇELİK 
Saim PİNAR 
Saniye TEMEL 
Serdar TÜRKER 
Süleyman ÇKI.İK 
Oııal YOCF.L 
Mehmet ÇAKIRCAI.l 
Halil ÇAM 
Vuslata TÜR 
Halil BOYAR 
Cemil DOLGUN 
OmerHIRAOÖIAl 
İbrahim YILDIZ 
Mustafa ÖZDEN 
Mustafa DAYJ 
Tlilay TALYVRT 
Şevki YAUNKAYA 
Cengiz USTUN 
Enver AÇIKGÖZ 
Ramazan YtîKSEL 
Oriıaıı ÇETİN 
Halil KARAMAN 
Ahmet KOCA 
Mustafa İNCE 
Ahmet HAŞER 
Şükrü YÜKSEL 
C. Sadık YALÇIN 
M. Maoit YILMAZ 
Kemal ESİN 
Tekin ARİFAÛAOGLU 

. 9.2001 

1.183.762.400 
2.690,017.080 
1.237.972.080 
1.129.829.300 
1.183.762.400 
1.086.682.820 
1.355.795.160 
1.398.941.640 
1.129.829.300 
3.040.720.520 
1.027.494.700 
1.292.181.760 
1.077.002.520 
1.425.769,900 
1.108.256.060 
1,184.592.140 
1.372.943.120 
1.237.418,920 
1.108.256.060 
1.345.008.540 
1.588.122,360 
1.345.008.540 
1.129,829.300 
1.400.877.700 
1.301.862.060 
1,614.397.460 
1.114.893.980 
1.614.120.880 
1.183.762.400 
1.075.896.200 
1.077.002.520 
1.398.941.640 
1.103.001.040 
1.162.189.160 
1.619.375.900 
1.183.762.400 
1.103.001.040 
1.183.762.400 
1.512.339.440 
1.189.017.420 
1.189.570.580 
4.658.823,120 
2.759.716.800 
2.705.686,200 
2.445.785.160 
4.937.565.600 
2.236.866.840 
2.347.698.840 
7.367.834.280 
5.607.545.040 
2.285,355.840 
4.830.227.890 

23.733.336,900 
4.468.838.774 
4.473.048.556 
4.203.584.919 
4.193.630.883 
3.921.462.948 
4.186.013.180 
4.974.987.782 
4.966.924.521 
5.231.989.301 
5.459.654.118 
4.733.469.968 

197.227.293.246 

4.585.268.358.040 

O: 1 

4.280 
9.726 
4.476 
4.085 
4.280 
3.929 
4.902 
5.058 
4.085 

10.994 
3.715 
4.672 
3.894 
5.155 
4.007 
4.283 
4.964 
4.474 
4.007 
4.863 
5.742 
4.863 
4.085 
5.065 
4.707 
5.837 
4 031 
5.836 
4.280 
3.890 
3.894 
5.058 
3.988 
4.202 
5.855 
4.280 
3.988 
4.280 
5.468 
4.299 
4.301 

16.814 
9.960 
9.765 
8.827 

17.820 
8.073 
8.473 

26.591 
20.238 

8,248 
8.735 

43.190 
7.958 
7.958 
7.473 
7.473 
6.988 
7.570 
8,851 
8.851 
9.317 
9.706 
8.444 

359.334 

32.263.564 
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PKTKIM Pctroldmvn Holdüm A.S.'ve Alt Varlıklar: 

Teslı / Vıırlık Adı 
.Vıtıs 
Vılı Alu'i Kiji/Ktıı-ulu> 

Ankara BabeelicvlcrU; 1 Bina 
Ankara Gaziosmanpaşa'da 1 Bina 

1995 YUKTKUR Vakfı 
1993 Türk Parlamenterler Birliği 

PIİTKİMA.Ş. Toplamı 

Petrol Ofisi A.S.'vo Alt Varlıklar: 

SATIŞ BEDELİ (TL) 

33.000.000.000 
58.300.000.000 

91.300.000.000 

SATIŞBKDKLt(S) 

741.957 
1.305.945 

Tcıls / Varlık Adı 

M.T Öııcil Tankeri ve Yedekleri 
M/T Talha Sabuncu Tankeri 
M'T Boray Tankeri 
M T Piri Reis Tankeri ve Yedeklei'i 

Niğde Burhan'da 1 Arsa 
Konya Beyşehir'de 1 Arsa 
Balinan ilulı'da 1 Arsa 
Batman İlulı'da 1 Arsa 
Balıkesir Gilndoğan'da 4 Arsa 
Balıkesir Gündoğan'da 1 Arsa 

Petrol Ollsl A.Ş. 

Vıh 

1996 
1996 
1998 
1998 

1996 
1996 
1996 
1996 
1996 
1996 

Toplamı 

Ahu KIsI/Kurulıış 

Gibaş Gemi İnşa Bakım A.Ş. 
Mehmet Mıınıt Alemdar 
Ulusal Denizcilik I id. Şii. 
Kadir Çolak Denizcilik A.Ş. 

lirdogan Ozgeıı-l'aıtık Aydogan 
Yılma/ Akııy 
Uedıellin Nasıroğlıı 
Kenan Konae 
Aydın Akdeniz 
Alaattin Örs 

.SATİŞ BEDELİ (TL) 

82.992.200.000 
57.768.696.000 

172.785.000.000 
64.343.010.180 

1.505.000.000 
830.000.000 

15.119.000.000 
6.180.000.000 
2.860.000.000 

406.000.000 

404.788.906.180 

SATİŞ DERELİ (S) 

1.160.000 
696.000 
750.000 
284.981 

19.301 
10.644 

193.895 
79.256 
36.678 
5.207 

3.235.962 

Sttt Ürünleri A.S.'ve Alt İsletme. Şilt Tu planın Mcrkf/.l. Cavrinıeııkullrrvf İtim Hakkı: 

T«l» / Varlık Adı 
Adana İşletmesi 
Adileevaz İşletmesi 
Adıyaman İşletmesi 
Afyon İsletmesi 
Aksaray İşletmesi 
Amasya İşletmesi 
Balıkesir İşletmesi 
Bayburt İşletmesi 
Bolu İşletmesi 
Burdur İşletmesi 
Çanakkale İşletmesi 
Canlan İşletmesi 
Çorum İşletmesi 
Devrek tşlelmesi 
Diyarbakır İşletmesi 
Elazığ İşletmesi 
Erzincan tşlelmesi 
Erzurum tşlelmesi 
Eskişehir İşletmesi 
Havsa İşletmesi 
İstanbul tşlelmesi 
İzmir İşletmesi 
Kastamonu İşletmesi 
I-alahan İşletmesi 
Muş İşletmesi 
Sinop İşletmesi 
Sivas İşletmesi 
Siverek İşletmesi 
Tralvon İşletmesi 
Yatağan İşletmesi 
Yüksekova İşletmesi 
Giresun İşletmesi 

Çatalca Stil Toplama Merkezi 
İzmir-Tire Sili Toplama Merkezi 
Silivri Süt Toplama Merkezi 
Solaklı Süt Toplama Merkezi 

Vıh 

1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
199 5 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1998 

1993 
199.5 
1995 
1995 

Alıeı Kişi/Kurulu* 

Scylaş AŞ . 
Adileevaz Sulama Koop. 
Ahmet Yaşar Öncel 
.Afyon Gıda Sanayi A.Ş. 
Aksüt Md. Şii. 
Ograş 1 .İd. Şii. 
M:ır Tûkcliııı Mad. A.Ş. 
Vural Işa.şır 
Abani Sül Ortak Girişimi 
MİS Sfıt A.Ş. 
Tikveşli A.Ş. 
Aytaç A.Ş. 
Cansül Gıda A.Ş. 
llaşojlu A.Ş. 
Adnan Çelebieser 
Ivlsül A.Ş. 
Asır A.Ş. 
Üzatalay Ltd. Şti. 
MİS SW A.Ş. 
Trnkyabirlik 
Sfıl Endüstrisi Kur. A Ş . 
MtS Sül A.Ş 
Sal'Sfıl A.Ş. 
MİS Sül AŞ . 
Muş Ovası Sili Criln. A.Ş. 
Recep Özdenıir 
lalı-Scl I.ld. Şti. 
Ali Murat Bucak 
Demçay AŞ . 
Bodrum Su (Ürünleri I.ld. 
Şükrü Acar 
Hııyri Bakıcı 

/.. Yücel-A. Hasbayram 
Levent Yatkın 
Klas A.Ş. 
Cuma Şanlıyım 

SATIŞ BEDELİ (TL) 

56.000.000.000 
7.500.000.000 

12.000.000.000 
40.000.000.000 
39.000.000.000 
25.000.000.000 

144.000.000.000 
18.600.000.000 
71.000.000.000 

121.000.000.000 
16.000.000.000 
21.000.000.000 
22.500.000.000 
22.000.000.000 
35.000.000.000 
22.000.000.000 
16.000.000.000 
18.000.000.000 
40.000.000.000 
64.000.000.000 

1.420.000.000.000 
305.000.000.000 

16.000.000.000 
110.000.000.000 

5.500.000.000 
17.000.000.000 
18.100.000.000 
6.000.000.000 

36.000.000.000 
32.000.000.000 

5.000.000.000 
170.025.000.000 

675.250.000 
505.000.000 

8.000.000.000 
4.000.000.000 

SATİŞ BEDELİ ($) 

1.264.394 
165.366 
226.745 
903.138 
854.626 
563749 

3.208.556 
419.429 

1.484.021 
2.696.078 

361.255 
473.549 
476.957 
415.698 
661.338 
466.972 
360.799 
405.899 
901.998 

1.443.197 
29.740.088 

fi.795.900 
279.393 

2.450.980 
122.111 
378.712 
396.634 
135.300 
812.825 
721.598 
112.750 
662.865 

67.912 
51.750 

149.695 
89.174 
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Tunceli Süt Toplama Merkezi 
Yenice Süt Toplama Merkezi 

Denizli-Acıpayaın Arsası 
Aydm-Koşk .Arsası 
Ceylanpınar Arsası 
Ş.Knrahisar Arsası 

SEK İsim Hakkı 

Siittî 

SEKA T. Selilloz ve Kııfıt İMI 

T»»!.»/Varlık Adı 

SEKA • Holü İşletmesi 
SEKA - Dalaman İşletmesi 

1995 
1998 

1993 
1995 
1995 
1995 

1995 

•Ünleri A.Ş. Toplamı 

nikahın A.S.'ve AH T 

Salı» 
Yılı 

2000 
2001 

Celal Yasar 
Süleyman Çalışkan 

Isıt Tuzcu 
Sema Tarım Hay. \.S. 
Vcysi Uöllü-.Alımeı (lümekin 
l*:nsal 1 Ilııceeeıı 

Süt Endüstrisi Kur. A.Ş. 

esiş ve Varlıklar: 

Alıel Kişi/Kuruluş 

UBSGENTAŞA.Ş, 
MOPAK Kağıt Karton San. A.Ş. 

SEKA-Bohı İşi. 5 Arsa. 39 Sos. Tcs. 2000 ÜBS OENTAŞ AŞ . 

SKKA Toplunu 

Slvaa Demir Ccllk İsletmeleri A.s.'vy Alı Vıırlıklur: 

Tesit/Varlık Adı 
Sulif 

Vılı Alıcı Kişi/Kuruluş 

Anknrn-Cj.Osmanpaşa'dn I Daire 1995 Vımızözcn 

Slvııs Demir Çelik işletmeleri A.!>'. Toplunu 

Silıııcr Holding A.S.'ve Alt İsletme. MııSn/ıı. Ciııvrlıııeııkıd ve İytinık l'avları: 

15.000.000.000 
3.800.000.000 

451.000.000 
24.000.000.000 

4.000.000.000 
2.200.000.000 

380.000.000.000 

3.393.856.250.000 

313.525 
17.410 

40.277 
432.261 

88.195 
48.025 

7.958.615 

69.619.759 

SATIŞ BEDELİ (TL) 

3.125.278.800.000 
39.067.480.000.000 

475.085.120.000 

42.667.tM3.920.00U 

SATIŞ BEDIIİfTL) 

11.200.000.000 

11.200.000.000 

SATİŞ BEDELİ (S) 

4.900.000 
40.000.000 

760.000 

45.660.000 

SATIŞ DEDEIİ($) 

237.419 

237.419 

Tesis / Varlık Adı 

.Adana İşlelmesi 
Erzincan işletmesi 
Eskişehir İşletmesi 
Hercke İşletmesi 
Karaman İşletmesi 
Nevşehir İşlelmesi 
Şanlıurfa İşletmesi 
AKSANTAŞII Tarsus İşletmesi 
Bünyan İşlelmesi 
Ereğli İşletmesi 
Afyon Sincanlı tşletmesi 
Denizli İşletmesi 
Kahramanmaraş İşletmesi 
Salihli Palamut İşletmesi 

Gentuş-Kepey.-Kûtahya l'or. • Siliı.ş 
SİFAŞ A.Ş. ıSO.THİjtirakımyı) 
Mannesnıanıl AŞ. fS.VVJİiiırakp.ıyıi 
Soda Sanayi A.Ş. (»• 9.2.) iştirak payı) 
B ASF-Sflnıerbank (•'. J9.9 i$tak psyıi 

390 Satış Mağazası Bayilik Devri 
Mersin Depı> Binası Kul. Hak. Dev 
Menin Koıüeksiyoıı Tcs. Kul. I lak.i) 
Mersin Satış Mağazası Kttl.llak.I3cv. 
Ankara-Ycnişehir Satış Mağazası 
Gökçeada Mağaza ve Lojmanları 
Hakkari Mağaza ve Lojmanları 
İskenderun Mağaza ve Lojmanları 
Muş Mağazası 

40 Adel Arsa 
Gebze Arsası 
İzmir Konak .Arsası 
Karadeniz breglisi .Arsası 
Adanu'da I .-Usa 

Vılı 

1996 
1996 
1996 
1996 
1996 
1996 
1996 
1997 
1997 
1997 
1998 
1998 
1998 
1998 

1993 
199} 
1998 
1998 

99/20Ü0 

1993/96 
1998 

1998 

1998 
1993 
1999 
1999 
1999 
1999 

1993 

1995 
1995 
1995 
1999 

Alıcı Ki* İ/Kuruluş 

Yiiksekbaş Tekstil A.Ş. 
/Cafer Pamuk Tekstil A.Ş. 
Sarar tiiyim Sanayi A.Ş. 
Kilim Mensucat A.Ş. 
Ktımhassan Holding A.Ş 
N'evşchir Oiyinı San. A.Ş. 
Zafer Pamuk Tekstil ,-VŞ. 
(Jûney Sanayi A.Ş. 
Bünyan Yünlü San. A.Ş. 
AlbayraK Turizm A.Ş. 
özerler Holding AŞ . 
Zater Pamuk Tekstil AŞ . 
.Arsan Tekstil Sanayi A.Ş. 
Ar-Tıı Kimya Sanayi A.Ş. 

İMKIlVle Satış 
İMKB'de Satış 
Uorıısan Holding AŞ. 
T. İş linnkası A.Ş. 
1JASF Aktiengesellschatt 

Muhtelif Alıcılar 
Kiraz Tıbbi Mitiz. 1 Ad. 

Palmiye Tekstil AŞ . 
ESK I.ld. Şii. 

Ekol Ûiyim Sanayi A.Ş. 
Tarım Kredi Koop. Birliği 

Kanı İnşaat Ltd. Şii. 
Güzel İnşaat Ltd. Şti. 
Sait Keserci 

Muhtelif Alıcılar 

M Yıımıış-A. Yaprak 
Osman V. Oürkaynak 

Selahaltin B.ığçe 
Ahmet Adakoğlu 

SATIŞ DEDELİ (TL) 

480.000.000.000 
73.000.000.000 

251.000.000.000 
229.000.000.000 
635.000.000.000 
170.000.000.000 
47.500.000,000 

1.546.490.000.000 
294.303.750.000 

1.041.382.500.000 
307.811.900.000 

1.641.640.000.000 
749.430.000.000 
387.616.320.000 

76.907.100.000 
19.695.454.000 

3.018.510.000.000 
1.373.955.000.000 
3.563.389.227.936 

747.156.731.000 
80.212.850.000 

61.143,380.000 
24.517.890.000 
10.300.000.000 
70.000.000.000 

67.750,000.000 
245.642.500.000 

50.500.000.000 

31.600.000.000 
60.000.000 

1.450.000.000 

95.000.000 
100.000.000.000 

SATIŞ BEDEI,t(» 

7.571.694 
1.151.529 
3.959.365 
3.612.329 

10.016.721 
2.681.642 

749.282 
8.500.000 
1.625.000 
5.750.000 
1.210.000 
7.150.000 
3.000.000 
1.508.000 

7.000.464 
442.056 

11.000.000 
5.500.000 
7.138.068 

20.588.885 
265.000 

202.000 

81.000 
937.557 
143,171 
138.569 
500.000 
103.287 

2.876.388 

1.395 
33.064 

2.209 
204.530 

- 6 3 2 -
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Diyarbakır'da 1 Ana 
Diyarbakır'da 1 Arsa 
Diyarbakır'da 1 Arsa 
Diyarbakır'da 1 Arca 
Diyarbakır'da 1 Arsa 
Diyarbakır'da 2 Ar»a 
Eskişehir'de 1 Arsa 
O.Antep'de 1 Arsa 
İzmir'de 1 Arsa 
K.Maraş'da3 Arsa 
Konya'da I Arsa 
Van'da 1 Arsa 

1999 
1999 

1999 

1999 

1999 
1999 
1999 

1999 
1999 
1999 
1999 
1999 

Kaya inşaat I Jd. Şii 

Mehmet Çelik 
Kkrcm Alaguş 
Mehmet Demircan 
Kemal Cîüzelsoy 
1 ecri Cizıclioğlıı 
llgazlar İnşaat A.Ş. 
Halken! İnşaat \xi. Şti. 

Nuretliıı Kttncttlu 
.Arsan Tekstil Sanayi A.Ş. 

Abdi Aya» 
Mustafa Onklıan 

Sümer Ilolıliıı^ A..Ş. Toplamı 

TUrldve Denizdik İsletmelerl A.S.'ve Alt İşletim- ve Vuruklar: 

Tt.li/Varlık Adı 

Giresun I .imanı İşletme Hakkı 
Hopa 1 .imanı İşletme Hakkı 
Ordu Limanı İşletme Hakkı 
Rize Limanı İşletme Hakkı 
Sinop Limanı İşletme Hakkı 
Tekirdağ Limanı İşletme Hakkı 
Antalya Limanı İşletme Hakkı 
Alanya Limanı İşletme Hakkı 
Marmaris limanı 

Oiresun I .imanı Menkulleri 
Hopa Limanı Menkulleri 
Ordu Limanı Menkulleri 
Rize Limanı Menkulleri 
Sinop Limanı Menkulleri 
Tekirdağ Limanı Menkulleri 
Hopa Limanı 2 Adet Kiralık Alan 
Giresun Limanı 6 Adet Kiralık Alan 
Rize Limanı 4 Adet Kiralık Alan 

Haskfly Bakım Atölyesi 
Istanbul-Reynğlu'nda 2 .Arsa 

491.500.000.000 

4.150.000.000 

8.500.000.000 
3.500.000.000 
1.400.000.000 

430.000.000 
90.000.000.000 

1.350.000.000 
130.000.000.000 
235.500.000.000 

8.250.000.000 
1.510.000.000 

.373.149.602.936 

1.005.263 
8.488 

17.385 
7.159 

2.863 
879 

184.077 
2.761 

265.888 
481.667 

16.874 
3.088 

117.639.S97 

İDİ A..Ş.Toplamı 

Satış 
Yılı 

1997 
1997 
1997 
1997 
1997 
1997 
1998 
2000 
2001 

1998 
1998 
1998 
1998 
1998 
1998 

1998 
1998 
1998 

1996 
2001 

plsıııu 

Alıcı Kişi/Kuruluş 

ÇakırngluOiresunt,im. AŞ. 
Park Denizcilik Hopa Lim. A.Ş. 
(,'ıtkırughı Ordu 1 imanı A.S 
Kinort Rize Limanı A.Ş. 
Vakıroğlu Sinop Lim. A.Ş. 
Aknort Tekirdağ I .im. A.Ş. 
Ortadoğu Antalya Lim, A Ş . 
Alklaş .'Manya Liman İşi. A.Ş. 
Marmaris Liman İşletmeciliği A.Ş. 

Vakırnğlu Oiresun Lim. A.Ş. 
I>aık Denizcilik Hı.|i:ı Lim A.Ş 
Cakıroglu Ordu Limanı VŞ. 
Ripoıl Rize Limanı A.Ş. 
Çakıroglu Sinop Lim. A.Ş. 
Akport Tekirdağ Lim. A.Ş. 

Park Denizcilik Hopa Lim. A.Ş. 
Çakıroğltı Oiresun I .im. A.Ş. 
Riport Rize Umanı AŞ. 

Vehbi Koy VaMi 
Kuhıııi Kov Müzecilik ve Kültür Vok. 

SATIŞ BEDELİ (TL) 

472.172.212.120 
582.245.950.020 
236.970.386.060 
911.297.576.700 
118.043.126.720 

15.254.842.058.610 
8.058.810.000.000 
1.108,057.600.000 

10.169.667.200.000 

177.819.250.000 
418.574.750.000 

11.754.000.000 
25.715.250.000 
10.325.500.000 

186.717.250.000 

51.246.742.560 
32.038.971.390 

3.341.575.500 

255.000.000.000 
487.150.000.000 

38.571.789.399.680 

SATİŞ BEDELİ (S) 

3.203.774 
4.004.718 
1.607.887 
5.606.605 

800.944 
104.923.599 
29.000.000 

1.600.000 
14.900.000 

711.277 
1.674.299 

47.016 
102.861 
41.302 

746.869 

195.248 
120.298 

12.331 

2.700.928 
407.131 

172.407.087 

TKSTAS Türkiye Elektronik Sanııvl .VS.'ye Ait Tesisleri 

Tetls/Varlık Adı 
Satış 
Yılı Alırı Kivi/Kurulu» 

Aydın Tesisleri 1995 Taiuıııı rirsMİını 

TUrkiyt- Elektronik Sanayi A.Ş. Toplamı 

TUrk Ilımı Vollan A.O.'vn Ali Varlıklar: 

T**IW Varlık Adı 
Sutlu 
Yılı Alıcı Kişi/Kurulım 

3 Adet B-727 Tipi Uçak 1996 Top Air Havacılık A.Ş. 

THY A.O. Toplamı 

•SATIŞ BEDELİ (Ti.) 

65.371,750 000 

65.371.750.000 

SATIŞ BEDELİ (TL) 

637.893.000.000 

637.893.000.000 

SAH1) BEDELİ (S) 

1.150.000 

1.150.000 

SATİŞ BEDELİ (S) 

9.000.000 

9.000.000 

TURBAN A,S.'ve Alt Tesis. Mm lııa ve Gııvrlıneııkuller: 

Sııtıj 
T««l»/Varlık Adı 

Çeşme Oteli 
Kemer Marina Oteli 
KlmndağDajJKvi 
Ilıca Motel 
Akçay Tatil Köyü 

Alıcı Kili/Kurulu» 

1995 Oozala Tekstil A.Ş. 
1995 Alanya Özkaymak VŞ 
1996 Nathıış Tıırram A.Ş 
1996 Öden İnşaat Turizm A. Ş. 
1997 Odeıı inşaat Turizm A.Ş. 

SATİŞ BEDELİ (TL) 

574.402.500.000 
500.000.000.000 
90.000.000.000 

151.000.000.000 
1.097.775.000.000 

SATIŞ BEDELİ (S) 

11.250.000 
11.625.474 

1.427.529 
2.380.127 
6.150.000 

- 6 3 3 -
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ürgllp Motel 

Bodrum Mariııa (kullanım hakkı) 
Kemer M ar imi (kullunun hakkı) 
Kuşadası Morina (kullunun hakkı) 

Abani ve Bolu Çcv. A.Ş, (V».« ym 

İstanbul Kongre Narayı 
Alik Paçalar Yalısı (irtifak hakkı) 

Carlıon Oteli Arsası 

1999 Öden İnşaat Turizm AŞ. 

1997 Karada Turizm A.Ş. 
1997 l'ark Holding A.Ş. 
1997 Tur-Yal A.Ş. 

2000 F.m-Sel İnşaat Turizm Ltd. 

1991 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 
21)00 Öden İnşaat Turizm A.Ş. 

200(1 Toprak Seramik San. A.Ş. 

.TUKIIANA.Ş. Toplamı 

TÜGSAS TUrldvc CUbrc SnıııiYİ A.S.'ve Alt Varlıklım 

Ten lı /Varlık Adı 

Ankara-Dikıııen'de I Daire 
Ciemlik'de 2 .Arsa 
Ulukışla'da 2 Arsa ve Rinalar 

Salı* 
Yılı 

1999 
1999 
1999 

Alıcı Klşl/Kurulıı.) 

1.166,164.200.000 

3.892.834.000.000 

3.018.492.000.000 

4.312.948.Î00.000 

5.679.186.600.000 

80.000.000.000 

18.748.384.000.000 

8.585.210.400.000 

47.896.397.20U.000 

3.100.000 

20.900.000 

17.100.000 

24.150.000 

10.200.000 

20.000.000 

29.000.000 

15.600.000 

172.883.130 

Seylıil llCS'EY 
IU>SK13 A.Ş. 
Inkaya Madencilik Ltd. Şii. 

TUrkiye Gübre Sanayi A.)?. Toplamı 

SATTŞ ItRDELt (TL) 

15.300.000.000 
901.312.675.300 

61.100.000.000 

977.712.675.300 

HATLI) BEDELİ (S) 

34.465 
2.036.520 

133.253 

2.204.238 

Tllrldyc Zirai Donatını A.S.'ve AH Varlıklar; 

Teıb/Yarlık Adı 

Manisa Kükürt İşletmesi 

Koıı.-Ereğli'de 1 Arsa. 3 Lojman 
Diyarbakır'da 1 Arsa. 12 l.ojmıtıı 
Osmaniye'de 1 Arsa. 4 Loj.. 8 Depo 
Mıış'da 1 Arsa. 2 Lojman 
Erzurum'da I Arsa. I Depo 
l Tgüp'de 1 Arsa. 5 Loj.. 2 Depo 
Tire'de 1 .Arsa. 1 Bekçi F.vi. 6 l)ep<> 
Gediz'de 1 arsa. 4 Lojman 
Niğde'de 1 Arsa, 8 Depo 
Doğanşehir'de 1 Arsa. 3 Loj., 1 Depo 
Muş-Malazgirtlc l Ar.. 1 U>j., 1 Dep. 
Erzurum'da 1 Arsa, 2 Depo 
Aryon-Emirdağ'da 1 Arsa. 5 Depo 
Kozakh'da 1 Ar.. 2 Dep. 1 Bekçi Evi 
İcelAlııt'da 1 Arsa. 2 1 .oj. 2 Depo 
BingSl-Kıgı'da 1 Arsa. 2 Lojman 
Kars-Sarıkamış'da 1 Arsa. 1 Depo 
Batman-Kozluk'da 1 Ar..4 Loj..9 Dük. 
Ş. Uria'da 1 Arsa, 4 Depo. 1 Bek.Evi 
Malatya-Karakavak'da 1 Arsa. 4 Depo 
Erzurum'da 1 Arsa. 1 Loj.. 1 Atfllye 
.Aşkale'de 1 Ar., 2 Depo. 1 UekKvi 
Erzinean-Ilıe'da 1 Arsa. 2 Lojman 
Tosya'da 1 Arsa. 4 Lojman. 2 Depo 
Demirköy'de 1 .Arsa, 1 13. Evi. 2 Depo 
K.Maraş'da 1 Daire 
K.Maraş'da 1 Daire 
Zon.-Ereğli'dc 1 Daire 
Zon.-Ereğli'dc 1 Daire 
.Artvin'de 1 Daire 
Artvin'de 1 Daire 
Malalya-Hekimhan'da 1 Daire 
Sarıkamış'da 1 Daire 
Sankamış'da 1 Daire 
Sivas'da 1 Daire 
Batman'da 3 Daire 
Siirl'de 1 Daire 
Siirt'del Daire 
İskenderun'da 1 Daire 
İskenderun'da 1 Daire 

Salı» 
Vılı 

2000 

1999 
1999 
1999 
1999 
1999 
1999 
1999 
1999 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2001 
2001 
1999 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 

Alnı Kl>i.K'uıuluf 

Kimyagerler Ziraat (lavları A.Ş. 

llasunAKKUÇ 
ON-UA Ltd. şıi. 
Mersin Tarım Kredi Koop. 
Feyzi ŞENTÜRK 
D.Anııdoiu Sağlık Hiz. Ltd. 
Kayseri Tarım Kredi Koop. 
U.Sami KAY Al .AK 
Mehmet OÜVESDİK 
Serdar ECEMİŞ 
1 İnsan BURHAN 
Sabri ÇELİK 
D.Anadolu Sağlık İliz. Ltd. 
Sadık DF.MİR 
liOTKKSI.ld Şti. 
MİT. \Ş A.Ş. 
IMıicKCl'liLl 
Casım SOY AK 
Eyyfip GÜÇLÜ 
Sail ve Felhi BİLSEL 
Mcmiş DOĞAN 
Hamdi AT ALAY 
FATOÖI.U Olda A.Ş. 
İsmail KAHRAMAN 
Murat CALAYOGLl 
Mehmet KILIÇ 
Ahmet DURDU 
Yasar KANTARCI 
Sıızaıı SAÇILIK 
Fikret SAÇILIK 
Mustafa YAZICI 
Mustaliı YAZİCİ 
Turhan KAS DEM i U 
Metin CKNUtZ 
Metin CFNC.tZ 
Kamil DOCÎAN 
KANATLAR tnş. Ltd. Şti. 
İlacı ÇEÇEN 
İlası ÇEÇEN 
Yaşar NlZtPOĞI.1' 
Yaşın •Nl/IrOOI.!.; 

SATİŞ HKOEfJ (Tl.) 

339.082.200.000 

78.793.372.000 
177.158.520.000 
170.985.459.800 

4.204.181.800 
13.859.940.000 

152.459.340.000 
61.584.333.400 
72.527.840.000 
88.454.448.000 
29.177.682.500 
44.534.357.500 
51.751.994.750 
94.743.576.000 

9.973.008.000 
51.734.979.000 
29.919.024.000 
14.866.015.050 
14.024.542.500 

222.522.741.000 
185.702.621.000 
57.111.616.500 
30.774.195.000 
22.909.678.500 
54.095.970.800 
49.857.000.000 

3.788.383.600 
2.926.130.400 
9.336.858.400 
9.306.145.050 
5.989.103.250 
5.989.103.250 
5.528.403.000 
4.084.875.550 
4.023.448.850 
4.299,869.000 

25.246.373.700 
4.6O7.OO2.50O 
7.401.917.350 
9.287.363.700 
9.661.351.500 

SATIŞ DEDET..1 ($) 

600.000 

172.000 
385.000 
370.100 

9.100 
30.000 

330.000 
133.300 
145.000 
144.000 
47.500 
72.500 
84.250 

152.000 
16.000 
83.000 
48.000 
23.850 
22.500 

357.000 
299.000 

88.500 
45.000 
33.500 
81.100 
50.000 

8.200 
5.400 

15.200 
15.150 
9.750 
9.750 
9.000 
6.650 
6.550 
7.000 

41.100 
7.500 

12.050 
14.900 
15.500 

634-
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İskenderun'da 1 Daire 

iskenderun'da 1 Daire 

Artvin'de 1 Daire 

Bilecik'de 1 Daire 

Bilccik'do 1 Daire 

Siirtte 1 Daire 

Niğde'de 1 Daire 

Artvin'de 1 Daire 

Artvin'de 1 Daire 

K.Maraş'da 1 Daire 

K.Maraş-Tilrkoğlu'nda 1 Dükkan 

K.Maraş-Türkoğlu'nda 1 Dükkan 

K.Maıaş-Tllrkoğlıı'nda 1 Dükkan 

Malalya-Hekinıhan'da 1 Depo 

Türkiye Zlnıi Donatım A.Ş. 

B: 

201)0 

2000 

200O 

2000 

2000 

2000 

2000 

2000 

2000 

2001 

200.0 

200ü 

2000 

2000 

Toplunu 

129 17. 9 . 2001 

Yaşar NlZtPOÖLf 

Yaşar Nİ7.İPOGU' 
r.rolASI.A\ 

l-atifKRKAN 

Utif ERKAN 

Hacı ÇEÇEN 

Cüneyt ŞAIltNKOÇ 

Orhan AÛDEMIR 

Mustafa KURİ 

Mehmet NARI.! 

İsmail SEVER 

İsmail SEVER 

İsmail SEVER 

A. Sevdi URFAI .1001 .U 

9.692.517.150 

8.664.050.700 

7.542.087.300 

4.924.172.700 

5.235.829.200 

5.646.628.750 

5.505.161.550 

6.907.097.100 

7.522.581.000 

9.472.8.10.000 

3.419.355.000 

2.667.096.900 

3.009.032.400 

3.054.233.700 

2J17.547.639.650 

O: 1 

15.550 

13.900 

12.100 

7.900 

8.400 

8.750 

8.050 

10.100 

11.000 

9.500 

5.000 

3.900 

4.400 

4.900 

4.129.350 

Yem Siinavil A.S.'ve Ait Fabrika, Gayrimenkul ve tstlmk Payları: 

Tesis / Varlık Atlı 

•Acıpayam Yem Fabrikası 

Adıyaman Yem Fabrikası 

Bursa Yem Fabrikası 

Çankırı Yem Fabrikası 

Çaycımın Yem Fabrikası 

Devrekani Yeni Fabrikası 

Elazığ Yem Fabrikası 

üöksıın Yem Fabrikası 

Konya I Yeni Fabrikası 

Konya II Yem Fabrikası 

Korkuteli Yem Fabrikası 

Samsun Yeni Fabrikası 

Yatağan Yem Fabrikası 

Adapazarı Yem Fabrikası 

Diyarbakır Yem Fabrikası 

Erzurum Yem Fabrikası 

İstanbul Yem Fabrikası 

Kızıltepe Yem Fabrikası 

Siirt Yem Fabrikası 

Tatvan Yem Fabrikası 

Tunceli Yem Fabrikası 

Van Yem Fabrikası 

Hilvan Yem Fabrikası 

Kırklareli Yem Fabrikası 

Muş Yem Fabrikası 

Balıksan A.Ş. (%) 5 iştirak payı) 

Çtıkoyenı Ltd. C<A iştirak payı) 

Tavşanlı Yem A.Ş. ( M . 8 3 iştirak payı) 

L'şak Yem A.Ş. ( M 8 iştirak payı) 

S;ltl> 
Vılı 
1993 
1993 
1993 
1993 
1993 
1993 
199.1 
1993 
1993 
1993 
1993 
1993 
1993 
1994 
1994 
1994 
1994 
1994 
1994 
1994 
1994 
1994 
199} 
1995 
1995 

Alnı Kisi/k'ıınılıış 

Acıpayam Yem A.Ş. 

Gûelil Yem A.Ş. 

Van-Et Ltd. Şti. 

Çan-Yem A.Ş. 

Yıırtbay Lld. Şii. 

OnıeoglıılJd. Şti. 

Elazığ Yem A.Ş. 

Hela İnşaat A.Ş. 

Hüsnü Özbey 

Hüsnü Özbey 

Korkııtelim Yem San. A.Ş. 

Samsun Yem San. A.Ş. 

Yatağan Yem San. A.Ş. 

Yılmaz Trans A.Ş. 

Arık Kardeşler Lld. 

IIus-Nııı l,td. Şii. 

Jeı Ulusal Gıda San. A.Ş. 

Karaboğa A.Ş. 

Relik Kızılay 

Rona Otomoliv Koli. Şii. 

l'eııiş A.Ş. 

Van Yem A.Ş. 

Osman Baysa! 

Tanın Kıe. Koop. Mor. Dir. 

Almıel Alak 

1993 Yanız Ali Oğuz 

1993 Ceyhan San. İşi. A.Ş. 

1993 M. Nadir Uysal 

1993 Mahmut Ozgöbek 

Malatya Arsası 1994 Züheyde Gündoğdıı 

Yem Sanayi A.Ş. Toplanıl 

•SATIŞ BEDELİ (TL) 

10.500.000.000 

6.200.000.000 

27.000.000.000 

11.500.000.000 

12.771.500.000 

6.298.080.000 

13.635.033.498 

12.000.000.000 

5.000.000.000 

21.000.000.000 

12.000.000.000 

42.000.000.000 

18.000.000.000 

3.081.300.000 

9.364.000.000 

6.615.500.000 

115.000.000.000 

1.500.000.000 

1.000,000.000 

3.250.000.000 

2.000.000.000 

9.800.000.000 

1.050.000.000 

23.043.478.261 

9.069.565.217 

191.000.000 

65.000.000 

155.000.000 

9.000.000.000 

13.500.000 

392.102.956.976 

SATIŞ BEDELİ ($) 

801.847 

478.136 

2.061.893 

878.214 

1.133.088 

480.000 

1.039.176 

916.397 

377.119 

1.583.898 

919.762 

3.219.168 

1.374.596 

100.000 

315.886 

215.129 

3.438.894 

47.485 

32.519 

109.636 

67.468 

286.329 

25.371 

577.574 

217.324 

20.158 

6.834 

16.359 

676.065 

385 

21.416.710 

GF.NKI, TOPLAM 171.858.888.664.018 735320.127 
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Kurulu» Adı 

Teleta? 

Arçelik 
Bolu Çimento 
Çelik Halat 
Çukurova Elektrik 
Erdcmir 
Kepez lilektrik 
Konya Çimento 
Mardin Çimento 
Petkim 
THY 
Cnye Çimento 

Adana Çimento 
Afyon Çimento 
Ditaş 
Gima 
Migros 
Niğde Çimento 
POAŞ 
Tofaij Oto 
Totirç Türk 1 
TOPRAŞ.I 

Netaş 
l.'SAŞ 

TofaşTOrU 

iş Bankası 

TC'IPRAŞ - 2 

TOPUM 

B : 1 2 9 17. 9 . 2001 

HALKA ARZ UYGULAMALARI 

Armlilcn 
Arz Yılı Fay 

1988 22.00 

1990 5.83 
1990 10,38 
1990 13,25 
1990 5.45 
1990 2.93 
199» 8,14 
1990 31.13 
1990 25,46 
1990 8.08 
1990 1.55 
1990 2.86 

1991 34.32 
1991 39.87 
1991 2.51 
1991 4.15 
1991 36.40 
1991 12.72 
1991 4.02 
1991 1.36 
1991 0,85 
1991 1,66 

1993 7.75 
1993 30.00 

1994 0.13 

I99S 4.90 

2000 23.88 

HAI.KAAKZ 
YlTARİ fil.) 

15.399.995.000 

50.162.080.000 
20.851.860.000 
19.545.563.450 
96.995.475.000 

132.392.537.500 
23.457.024.000 
48.619.750.000 
25.463.750.000 

397.177.512.500 
13.925.250.000 
2.570.500.000 

87.921.0(10.000 
29.899.650.000 

864.500.000 
1.660.900.000 

18.199.200.000 
10.494.000.000 
57.863.200.000 
4.075.200.000 

25.809.600.000 
24.278.800.000 

80.522.310.000 
191.999.968.000 

56.642.400.000 

59.826.613.600.000 

496.515.357.493.000 

557.778.763.118.450 

HALKA AR/ 
TUTARİ (S) 

13.090.225 

19.890.196 
8.268.150 
7.750.179 

38.829.409 
53.105.711 
9.390.359 

17.663.979 
9.161.501 

150.617.183 
4.976.165 

927.162 

27.958.470 
8.422.698 

219.411 
406.902 

5.609.246 
2.647.286 

14.386.888 
966.248 

6.119.572 
6.036.589 

8.723.623 
15.205.871 

2.824.239 

240.702.529 

839.028.679 

1.512.928.470 

O 

ULUSLARARASI ARZ UYGULAMALARİ 

Kurulu; Adı 

Tof'aşTörk 
İş Bankası 
TCPRAŞ 

TOPLAM 

An Yılı 

1994 
1998 
2000 

Artedilcn 
Pay 

16.67 
7.40 
6.77 

ARZ 
İHTARI (TL) 

6.682.308.600.000 
97.418.944.480.000 

157121.418.335.123 

261.222.671.415.123 

ARZ 
TUTARİ (S) 

330.000.000 
391.949.083 
265.491.985 

987.441.068 
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T.B.M.M. 

| İMKB'DE 

Kurulu) Allı 

Ahunu F.leklromekunik 
Adana Çimento 
Afyon Çimento 

Arçelik 
Molıı Çimento 
Çelik Halat 
Çukurova Elektrik 
Dini; 
Krdemir 
(Jiniii 
lleklaıj 
Kepez Elektrik 
Konya Çimento 
Mardin Çimento 
Migros 
Neıaş 
Nifide Çimento 
Pelkiın 
Petrol Ofisi 
Pınıır F.t 

T. Sınai Kalkınma Natıkası 
Telelaş, 
THY 
Tofas Oto Ticaret 
Toluş Türk 
Tüprnş 
Cnye Çimento 

TOI»l.AM 

B:129 17 . 9 . 2001 

HİSSE SENEDİ SATIŞI UYGULAMALARI: 

S;.ll» Vıh 

1995 
ı yy ı-ı 993 
1991-1991 
1989-1993 
1990-199'! 
1987-1993 
19X7-1993 

1993 
1990-1994 

1992 
1989-1993 
1989-1992 
1991-1993 
1991-1993 
!')'.' 1-1993 

1993 
1993 

1990-1994 
1992-1994 

1998 
1991-1993 
I-JS8-1993 
1994-1990 
1991-1994 
1991-1996 
1992-1994 
1991-1993 

Sııtılnıı 
Tav 

13.51) 
12.96 
8.73 
9,2Ü 

25.16 

16.31 
8.80 

12.22 
6.05 
0.33 
3.49 
4.43 

12.78 
20.77 

5.82 
21.25 

0.02 

0.22 
3.56 
5.76 

8.24 
5.SI 
1.11 
4.43 
3.53 
2.36 

46.35 

.SATİŞ 
TIT.VHI(TI.> 

12.393.000.000 
$7.513.978.987 
37.783.700.000 

199.779.177.830 
403.657.266.800 

29.358.188.100 
156.377.554.200 

12o46.S40.000 
437.448.370.000 

123.750.000 

8.942.335.700 
11.037.587.900 
29.786.250.000 
31 134.699.500 

3.367.072.000 
962.880.210.759 

31.900.000 
18.450.100.000 

467.966.700.000 
564.105.600.000 

65.341.1 (17.125 
6.477.3.! 1 950 

228.900.000 000 
71.663.875.000 

1.170.770.300.000 
323.776.100.000 
208.788.867.800 

5.542.501.983.671 

I 
SATIŞ 

TI.TARl (S) 

300.611 
17.132.358 
3.163.265 

60.448.753 
33.371.309 
10.364.884 
56.973.073 

1.209.588 
105.881.385 

20.313 
742.052 

3.526.685 
9.518.226 

10.371.413 
983.011 

73.733.372 
3 .262 

780 .302 
24.086.277 

2.122.293 
3.899.326 
2.653.669 
6.341.958 
6.975.914 

48.401.614 
20.125.285 
21.257.366 

526.587.764 

0 : 1 

YARIM KALMİŞ TESİS SATIŞ / DEVİRLERİ 

Tesri» Atlı 

EBK kemali Ll 
SEK K.Maraş Süt 
SEK Kar» SOI 
SÜMER HOl.DÎNO Boyabat 
SÜMEK HOLDİNG Bursa 
SÜMER HOI.DİNÜ Dıımlıı 
SÜMF.R HOI.DİNCİ Sivrihisar 
SÜMEK IIOI.DINÜ Sungurlu 
TİCJEM CJÜNAS 

MKF.K Keskin Kalıp 
SF.K Siirt Pcvııir 
SÜMERR-YNK CI.Anlep Tekstil 
SÜMF.RB ANK Gercüş Ayakkabı 
SÜMERBANK Kelkit Ayakkabı 
SCMERBANK Yalvaç Hazır Ciiyim 
TAKSAN Yerköy 
TEKEL Diyarbakır Sigara Tali. 

'IT.OSAŞ Sorgun liübre 

Devir 

Yılı 

19X7 
19X9 
19X6 
1999 
1997 

1999 
1997 
1997 
1991 

1988 
19X8 
19X6 
1991 
1989 
I9S7 
19X8 
1991 

1990 

(»alı») 
(»alış) 
(satış) 
(satış) 
(satış) 

(satış) 
(satış) 
Nılıs) 
(satış) 

(devir) 
(devir) 
(devir) 
(devir) 
(devir) 
(devir) 
(devir) 
(devir) 
(devir) 

Alıt'ı Klşt/Kuruluf 

Kemah dula A.S 
Yaşar Dondurma 
PF.YSAN 
Haindi ÇULCI/ 
Kenan SANDALCI 

Tarım Kredi Knop. Birliği 
IIMK Ltd. Sti. 
Sungurlu Tekstil 1 ,td. Sti. 
Kilis Belediyesi 

Satıjlnr Toplamı 

KÖYTEKS 
KÖYTEKS 
Claziaııtcp Belediyesi 
Jandarma (Jeııel Komutanlığı 
'TEKEL Cienel MudUrlugU 
Yıılvaf Belediyesi 
KÖYTEKS 
TF.KFI.Cienel Miıdürlıigu 
Seker Fabrikaları Cienel Müdürlüğü 

»evl i ler 1 Toplamı 

GENEL TOPLAM 

SATIŞ/DEVİR 
HtUHLİ (TL) 

275.000.000 
1.600.000.000 

0 
150.000.000.000 
200.000.000.000 
ıos.ooo.nno.ooo 

6.050.000.000 
115.000.000.000 

900.000.000 

578.825.000.000 

370.000.000 
90.000.000 

152.320.000 
381.715.600 
156.148.869 

13.000.000 
36.599.895 

0 
110.643.149 

1.310.427.513 

580.135.427.513 

SATIŞ/DEVİR 
BEDELİ (S) 

305.556 
708.755 

0 
306.794 

1.127.586 
214.756 

34.540 
648.362 
215.931 

3.562.280 

264.730 
64.394 

227.127 
91.590 
72.682 
17.374 
26.187 

0 
42.428 

806.512 

4368.792 
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14046 SAYILI KANAN'UN 2/1 MADDESİ ÇERÇEVESİNDE BEDELLİ DEVİR UYGULAMALARI 

ASİL Çelik Sana\1 ve Ticaret A.S.'ve Ali Varlıkları 

Varlık Adı 
Devir 
Yılı Devralan Kurulu; 

Bursa-Orhangazi'de 2 Arsa 1999 Orlıangazi Belediye Başkanlığı 

ASİI, Çelik A..S. Toplamı 

DEVİR BEDELİ (TL) 

997.400.000 

997.400.000 

O : 1 

DEVİR BEDELİ (S) 

2.138 

2.138 

CİTOSAN Türkiye Çimento Saıınvl ve Ticaret A,S,'ve AH Varlıklar: 

Yarlık Adı 

Ögfllülebilirlik 1..aboratuvarı 

Et ve Balık Ürünleri A.S.'ve Alt Varlıklar: 

Varlık Adı 

Devir 
Vılı 

1998 

Devir 
Yılı 

Devralun Kurulu} 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

CİTOSAN A.Ş. Toplamı 

Devralan Kurulu) 

DEVİR BEDELİ (TL) 

1.000.000.000 

1.000.000.000 

DEVİR BEDELİ (İL) 

DEVİR BEDELİ (S) 

4.884 

4.884 

DEVİR BEDELİ (J) 

Ağrı'da 3 Arsa 
Kastamomı-Çırakyeri'nde 72 Arsa 
Trabzon Balık Mam. Fabrikası'na /Ut 1 Arsa 

ETİBANK. Bankacılık A.O.'va Alt Varlıklar; 

Elazığ Sodyum Hikromat İşletmesi ve 21 Arsa 

1999 Ağrı İl Özel İdaresi 
2000 Araç Belediyesi 
2000 Hazine 

EtveBaukÜrUıüeı1A..S.TupIanu • 

Devir 
Yılı De imlan Kurulu; 

19% Etibank Madencilik 

ETİBANK A.O. Toplamı 

2.372.000.000 
6.620.000.000 

1.153.565.765.061 

1.162.557.765.061 

DEVtR BEDELİ (T'O 

İSDEMİR İskenderun Demir Çelik A.S.'ve Alt Varlıklar: 

Varlık Adı 
Devir 
Yılı Devralan Kurulu) 

25.027.903.962 

25.027.903.962 

PKVİR BEDElJ (TL) 

İskenderun'da 30 Arsa 
İskenderun'da 1 .Arsa 
İskenderun'da 1 Arsa ve 3 okul 
İskenderun'da Orman Vasıflı Araziler 

(*): 33 arsa ve 3 okulun toplam devir bedeli. 

Karadeniz Bakır İşletmeleri A.S.'ve Alt Varlıklar: 

Varlık Adı 

Trabzon-Kullular'da 38 Arsa 
Artvin-Hopa'da I Arsa 
Mıırgul'da 2 .Arsa 
Murgul'da 3 Arsa ve 1 Okul Binası 

Samsun Çarşamba Agcagüney'de 1 Arsa 

ORpS Ormaıı rrflnlerl Sanayi A.S.'ve Alt Variıldar: 

Varlık Adı 

Kırklareli Demirköy'de 1 Bina ve 1 Bekçi Evi 

2000 Karayolları Genel Müdürlüğü (•) 

2000 Hazine (*) 
2000 Hazine (*) 
2000 Hazine (*) 

İSDEMİR A.Ş. Toplamı 

14.800.000.000.000 

14.800.000.000.000 

4.649 
10.710 

2.065.553 

2.080.912 

DEVİR BEDELİ (S) 

254.760 

254.760 

DEVİR BEDELİ ($) 

22.065.905 

22.065.905 

Devir 
Yılı Demlan Kurulu? 

1997 Doğu Knradeniz Belediyeler Birliği 
1998 Artvin il Özel İdaresi 
2001 Murgul Belediye Başkanlığı 
2001 Artvin Valiliği 
2001 AğcagOney Belediyesi 

Karadeniz Balar İsletmeleri A.Ş. Toplamı 

Devir 
Yılı Devralan Kuruluş 

1998 Kırklareli İl özel İdaresi 

ORÜSA.Ş. Toplamı 

DEVİR BEDELİ (TL) DEVİR BEDELİ ($) 

5.000.000.000 
1.000.000.000 

33.000.000 
75.000.000.000 

200.166.400 

8U33.166.400 

28.044 
4.239 

29 
81.226 

299 

113.837 

DEVİR BEDELİ (TL) 

11.200.000.000 

11.200.000.000 

DEVİR BEDELİ (S) 

38.071 

38.071 
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IİEDKM.İ DF.VİR (Devam): 

SEKA T. Selfllos ve Kağıt Fabrikaları A-S.'ve Alt Varlıklar: 

ÜKVİI-

kmil-Körl'e/de 1 Arca 
İzmit-Kozlıık'da 1 Arsa 

1999 
2000 

Drvnılun Kurulu* 

İzmit Bilyükşelıir Belediyesi 
DLH Genci Müdürlüğü 

SEKA Toplamı 

DEVtR BEDELİ (TL) 

248.960.000.000 
9.126.000.000 

258.086.000.000 

DEVİR BEDELİ (S) 

468.785 
16.182 

Silıner Holding A.Şj.'vf AH Varlıklar: 

Varlık Adı 

Ankara Kurtuluştu 2 Daire 
Adana Satış Mağazası 
Bursa Merinos Işl.'de 2 arsa. 2 bina 
Malatya Famuklu'da I arsa 
lzmir-Konak Mağ. ve Uölge Mdl. Uin. 
Beyoğlu Satış Mağazası 
Cnkapanı Satış Mağa/ası 

Devir 
Yılı 

I997 
1997 
1998 
1999 
1998 
1998 

Devralan Kurulu* 

Kredi Yurtlar Kurumu 
Kredi Yurtlar Kurumu 
Merkez Bankası 
Malatya Belediyesi 
Maliye Bakanlığı 
Maliye Bakanlığı 

1998 Maliye Bakanlığı 

Sümer Holding A.Ş. Toplamı 

DEVtR BEDELİ (TL) 

58.000.000.000 
287.720.067.747 
300.000.000.000 

50.000.000.000 
854.131.000.000 
400.000.000.000 

70.000.000.000 

2.019.851.067.747 

DEVİR BEDELİ (S) 

342.304 
1.698.065 
1.225.991 

102.265 
2.787.907 
1.305.611 

228.482 

7.690.624 

TAKSAN Tulum Tezgaldnrı A.S.'ve Alt Varlıklar: 

Varlık Adı 

Kayseri'de 29 arsa 

Türkiye Denildik İsletmeleri A.S .V Alt İsletn 

Varlık Adı 

Rumeli Feneri Yolcu üeınisi 
llalıcıoğlu Motor Uotıı 
Ataköy Yolcu Clenusi 
Körfez Taşıma Hizmetleri işletmesi ve 11 Gemi 
İzmir Konak F.ski Balık Hali ve 2 Arsa 

Devir 
Yılı 

1999 

ıe ve Varlıklar: 

Devir 
Yılı 

1998 
1998 
1999 
2000 
1996 

Türkiye 

Devralan Kurutu} 

Kayseri İl Özel İdaresi 

TAKSAN A.Ş. Toplunu 

Drvnılun Kuruluş 

tznıit Büyflkşelıir Belediyesi 
İzmit Büyflkşelıir Belediyesi 
K.Ereğli Belediyesi 
İzmir Büyflkşelıir Belediyesi 
Izbeltur Ud Şti.-lzmir B.Schir Bet. 

Denizcilik İsletmeleri A.Ş. Tnplanu 

DEVtR BEDELİ (TL) 

17.833.835.500 

17.833.835.50(1 

DEVİR BEDELİ (TL) 

24.027.000.000 
12.013.500.000 
4.600.000.000 

2.252.252.000.000 
0 

2.292.892.500.000 

DEVİR BEDELİ (S) 

39.005 

39.005 

DEVİR BEDELİ (S) 

100.000 
50.000 
12.495 

4.000.000 
0 

4.162.495 

Tltrk Hava Yollan A.O.'va Alt Varlıklar: 

lUçak 
1 Uçak 

Devralan Kıııuluı 

Kıbrıs Türk Hav» Yollan A.O, 
Kıbrıs Tilrk Hava Yolları AO. 

THYA.O. Toplantı 

DEVİR BEDELİ QL) 

148.841.700.000 

5.919.270.000.000 

6.068.111.700.000 

DHVİR BEDELİ (S) 

2.100.000 
15.000.000 

TUKUAN A-S.'v» Alt Tesis. Mnrina ve Gayrime »küller: 

Istiııye'de 2 arsa 
Istinye'de 6 arsa 

Devir 

Yılı 

1995 
1995 

Devralan Kuruluş 

İMKI1 
İMKB 

TURBAN A.Ş. Toplamı 

DEVİR BEDELİ ffL) 

450.000.000.000 
550.000.000.000 

1.000.000.000.000 

DEVİR BEDELİ (S) 

9.507.712 

10.947.670 

20.455382 

TÜSTAS Mühendislik v 

Vırlılt Adı 

e Müşavirlik A.S. •ve Ait Varlıklar: 

Devir 
Yılı 

Ankara A-OC'de2bina 

Devralan Kurutu> 

Ceza tııf. Kur.Tulukev. İşyurt. Kur. 

lfJSTA.ŞA.Ş. Toplamı 

DEVİR BEDELİ (TL) 

600.000.000.000 

600.000.000.000 

PKVİRBEDELt(İ) 

2.562.241 

2.562.241 
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BEDELLİ D1İVİR (Devam): 

Tllıldyf Zirai Potinimi A.S,'vc Alt VıırlılJnr: 

Varlık Adı 

Taşköprü'de I Arsa (2 Lojman. I idare Binası. 4 Depo) 
Kastamonu'da I Ama (1 idare Binanı) 
Çanakkale'de 1 Aran (I Bekçi Evi, 8 Der»'' 
Çanakkale'de 1 Arsa (9 Lojman) 
Oaziamep'de 1 Ar mı (4 Lojman..? Depo) 
Denizli Acıpayam'da I Ana (2 Depo.) 
Acıpayam'da I Arsa (4 Lojman. 2 Depo) 
Denizli Çivril'de 1 Ama (4 Depo) 
DenizliÇal'da I Araa (I Lojman. 2 Depo) 
Halay Antakya'da I Arsa (8 Lojman) 
KMaras Afşin'de I Ana(4Lojman. 3Depo) 
Ardahan'da I Arsa (4 Lojman. 1 Depo) 
Silifte'de I Arsa (4 Lojman. I.) Depo) 
Bitlis Tatvan'da I Arsa (2 Lojman. I Depo) 
Akdagmadeni'nde I Ana (4 Lojman. 3 Depo) 
Aydın Snkti'de I Arsa (2 Lojman. 4 Depo* 
Trabzon'da l Amaı'4l.onan) 

Şanlıurfa Surumda I Arsa (2 Lojman. 7 Depo' 
Malatya Karaknvak'da I Arsa (4 Lojman. I İlcimi 1-vı < 
Edirne'de I Arsa {I Bekçi Evi. ItıDepo) 
Mujla-Fethıye'de I Arsa (4 Lojman.« Den») 
Alanya'da 1 Arsa (4 Lojman, i Depo) 
Adana'da I Arsa (4 Lojman. I Depo) 
Aksaray'da I .Arsa (2 Lojman. 7 Depo) 
Uevpazan'nda 2 Arsa (4 Lojman. 2 Depo) 
Karaımn'da I Ana (4 Lojman. 4 Depo) 
Malatya t'otılrge'de I Arsa (2 Lojman. I Depo) 
Kastamonu Azdavay'da 1 Ana 
Kastamonu Devrekani'de I Arsa (4 Lojman. 2 Depo) 
Afyon Çay'da I Araa (4 Lojman) 
Çanakkale Ezine'de I Arsa (4 Lojman. 5 Depo) 
Çorum Sungurlu'da I Ana (3 Lojman, 2 Depo) 
Oiresun'da 1 Arsa (I Depo) 
Muğla-Koycejız'de I Ana (2 Depo) 
Denizli'de 1 Arsa (6 Lojman.» Depo) 
Agrı-I'aınos'da I Arsa (2 Lojman. I Depo) 
Mardin .Nusaybin'de I Arsa (2 Lojman. 2 Depo) 
Niğde Ulukışla'da 1 Arsa (4 Lojman. 2 Dona) 
Yozgat Çckerek'de I Arsa (.1 Lojman) 
Şanlıurfa'da I Ana (14 Lojman. Sosyal Tesisler) 
lekırdag-Çorlu'da I Arsa (I Lojman, I Depo) 
TekırdaJ-Saray'da I Ana (4 Lojman, S Depo, I B Kvil 
Kırklareli'nde I Arsa (K> Depo) 
Samsun'da I Ana (ı! Lojman, 7 Depo. I Bekçi Evi) 
Kırklareli'nde 2 Ana (23 Depo. I Bekçi Evi) 
Antalya'da I Arsa {2fı Depo. 2 Bekçi Evi) 
lirzurum-Oku'da I Arsa (i Lojman. I Depo) 
Çanakkale-Biga'da 1 Arsa (S Depo) 

Devir 
Yılı 

199S 
1998 
1999 
1999 
1999 
1999 
1999 
1999 
1999 
1999 
1999 
1999 
1999 
1999 
1999 
1999 
1999 
1999 
1999 
1999 
1999 
1999 
1999 
1999 
1999 
1999 
1999 
1999 
1999 
1999 
1999 
1999 
1999 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
20011 
2000 
2000 
2000 
2000 

Devralan Kuruluş 

Taşköprü Belediyesi 
Vakıflar Oenel Müdürlüğü 
Çanakkalc Belediyesi 
TKAŞ 
Toprak Mahsulleri Ofisi 
Toprak Mahsulleri Ofisi 
Toprak Mahsulleri Ofisi 
Toprak Mahsulleri Otisi 
Toprak Mahsulleri Ofisi 
Toprak Mnhsulleri Ofisi 
Toprak Mnhsulleri Ofisi 
Türk Telekomünikasyon A.Ş. 
Toprak Mahsulleri Ofisi 
Tatvan Belediyesi 
Akdağmadcni Belediyesi 
SSke Belediyesi 
Kredi Yurtlar kurumu 
Suruç Belediyesi 
Vakıflar Ocııel Müdürlüğü 
Türk Telekomünikasyon A.Ş. 
Türk Telekomünikasyon A.Ş. 
Türk Telekomünikasyon A.Ş. 
Adana ti O/el idaresi 
Aksaray Belediye Başkanlığı 
Beypazarı Belediye Başkanlığı 
Karaman Belediye Başkanlığı 
Pütürge Belediye Başkanlığı 
Azdavay Belediye Başkanlığı 
Devrekani Belediye Başkanlığı 
Çay Belediye Başkanlığı 
Ezine Belediye Başkanlığı 
Sungurlu Belediye Başkanlığı 
Giresun Belediye Başkanlığı 
Türk Telekomünikasyon A.Ş. 
Türk Telekomünikasyon A.Ş. 
Türk Telekomünikasyon A.Ş. 
Nusaybin Belediye Başkanlığı 
Ulukışla Belediye Başkanlığı 
Çekerek Belediye Başkanlığı 
Türk Telekomünikasyon A.Ş. 
1'ürk Telekomünikasyon A.Ş.. 
Türk Telekomünikasyon A.Ş. 
Türk Telekomünikasyon A.Ş. 
Türk Telekomünikasyon A.Ş. 
Lüleburgaz Belediye Başkanlığı 
Türk Telekomünikasyon A.Ş. 
Türk Telekomünikasyon A.Ş. 
Toprak Mahsulleri Ofisi 

Türkiye Zirai Donalım A.Ş. Toplunu 

DEVİR BEDELİ (TL) 

7.000.000.000 
207.905.000.000 

50.000.000.000 
105.000.000.000 

6.462.000.000 
1S.000.000.000 
9.450.000.000 

21.498.000.000 
5.494.000.000 
4.000.000.000 

14,760.000.000 
44.477.000.000 

108.222.000.000 
5.000.000.000 

14.870.000.000 
23.183.000.000 

138.708.000.000 
30,000,000,000 

264.464.000.000 
197,150.000.000 
187.815.000.000 
354.420.000.000 

40.000.000.000 
50.000.000.000 
10.000.000.000 
10.000.000.000 
5.000.000.000 
2.000,000.000 
8.000.000.000 
2.000.000.000 

11.000.000.000 
10.000.000.000 
50.000.000.000 
38.760.000.000 

369.345.000.000 
24.975.000.000 
69.500.000.000 
15.000.000.000 
10.000.000.000 

733.980.000,000 
158.001.000.000 
202.001.000.000 
105.280.000.000 

1.173.010,000.000 
60.000.000.000 

1.490.001.000.000 
45.010.000.000 

8.911.500.000 

6.516.652.500.000 

DEVİR BEDELİ (S) 

25.372 
708.075 
123.566 
259.489 

15.816 
36.712 
23.129 
52.616 
13.447 
9.790 

36.125 
106.737 
259.352 

11.807 
34.755 
54.185 

316.926 
60.385 

513.950 
389.618 
383,734 
733.581 

84.194 
107.763 
21.486 
21,486 
10.675 
4.026 

17.135 
4.284 

21.114 
20.319 

102.157 
71.417 

680.537 
46.018 

128.057 
27.638 
18.426 

1.139.995 
251.368 
321.369 
167.493 

1.913.581 
97.916 

2.186.791 
66.474 
13.161 

11.714.044 

Tflrldve Cemi Sanayii A.S.'ve Alt Varlıklar: 

Varlık Adı 

Eski Istinye Tersanesi Arazisi 

Yılı Devralan Kurulu» 

2000 Maliye Bakanlığı 

Türkiye Cemi Sanayi A.Ş. Toplunu 

DEVİR BEDELİ (TL) 

13.792.638.010.000 

13.792.638.01O.UO0 

DEVİR BEDELİ (S) 

21.469.480 

21.469.480 

GKNKI. TOPLAM 48.648.081.848.670 

- 6 4 0 -
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TABLO 2 

1987-2000 YILLARI 
ÖZELLEŞTİRME GİDERLERİ 

- 6 4 1 -



19H-20011 YILLARI ÖZELLEŞTİRME GtDERLERİ TABLOSU 
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S»Ufhr<ı* Inkbr 

5*h*Ur4ı» lıtatrelv 

SMuUrM mıfytû 

GodYtactim 

DıatfBsalilı 

llnRrUaa 

MaMKırmci 

Kertin »e Htziafrc Trvufer 

İMİctTrtasfcf 

İ l K*vfcl TtıaüıMı 

S«ml YırAaı Zsao» 

ÖıeİEftinM S«Bruı fert. 

*3lbcUilknni>erf 

( H b K v v İ M 

GI9C!DMHI IMİ İ İ I 

GcMİTurtat 

M o M b n ı ı l B t n 

Get ö iVr rn fiwTımnn 

Ctmt \ i Cdirkmfal fct. 

Dihr 

KlailVM 

D n » V ı ( d i 8 ı r t f u 

Ul l*Vı*Se*rc.K«r>rt ı 

Oihr Otltudm CUcr « Z tn r l 

TOTUM TL 

TOPUM ASODOLURJ 

ıw 

1 OH »13 « 7 

«774JJ.MII 

(24493» 

ı.süiun) 
15(7(7021 

D » 

1977612 i n 

1)7113617» 

1.471124 3)4 

I I IS07(] 

sınm.m 
2.77i «15,1i 

IM9 

1103(113 ( ( I 

znro.Tit 

s s u n i m 

32174.431 

2 I M I J i l . n i 

l.eS7.2tO,W 

|}M 

1(91424(002 

K I S M I M » 

13173109(71 

U971SS2» 

I5MU76 5M 

<}JI7.M».in 

21.721012,0! 

IH I 

795(000 000 

243112091X19 

1947.502 297 

41(931 Om 0 » 

10!l CMtfflO 

4 «13 000 OM 

S33.213.7(1297 

105 C*( 729,37 

199» 

iinciisıı 

HMtîHOtO 

7J47II19C19 

2.294.0(4124 253 

11.441941*7! 

49.5M »4.293 

ur7.3ttısı.ırı 

2J0.1t».725,4l 

UW 

(437(90000 

43.tS4fKtM 

11(34409001 

3174 W109 000 

31712100000 

19 »51713 92» 

J.JJ7J37İOJ» 

27S47J.3M.S4 

15*4 

ns.4n.rsMM 

719713(14» 

100411(49401 

3(U97S.3(t.O(» 

21371230317 

1.23(244 W0 

1(110172(7 

4JI7.411III.U7 

110037.373,41 

19M 

130 000.000 001 

141IM137403 

I2994S 411.142 

I»C<372('I9 

10541170.729 

JMdlJOI 

50090 oooooa 

tll915.17(77t 

1(51.450059141 

313 147 2 » 01» 

11651101)2(4 

MS «7(340136 

S 3(0 311144 

21 StMtS 9*0.120 

10173739 ISIM» 

1915 005311(97 

3.(92(90000 

H.(Sl.l l]trMT» 

UJOÎ2.Î£0,04 

im 

IM9ÎI.0OIIKM 

l334l(J4nS(l 

71 (93.112 3(2 

27029421244 

1021122?» 432 

MSI I I ] 791231 

3«.30(. ıı ren 

212 704.231700 

2212909008 

IS 11} (M 0(4 

2( 740107.421 CM 

11.3 OS171505.171 

14 775 H l 791 (91 

MJI941IS41994 

523(77 127 JB 

' Yıl S«Hı TCMB D9VİZ Alı» Kurtul E M I Atrunifbr. 

http://2IMIJil.ni
http://ns.4n.rsMM


T.B.M.M. B : 129 11.9.2001 0 : 1 

TABLO 3 

*• • %50'NIN ÜZERİNDE KAMU PAYI ÖZELLEŞTİRİLEN 
ŞİRKET VE VARLIKLARIN 

DEVİR TARİHİNDEKİ PERSONEL SAYILARI 

643 
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%50'NİN ÜZERİNDE KAMU PAYI ÖZELLEŞTİRİLEN ŞİRKET ve VARLIKLARIN 
ÖZELLEŞTİRME TARİHİNDEKİ PERSONEL SAYISI: 

özelleştirilen Şirket / İşletme Sayısı 

özelleştirme Tarihindeki Toplam Personel Sayısı 
- Memur ve Sözleşmeli (kapsam dışı) 
. Daimi/Geçici İşçi (kapsam içi) 

1) Diğer Kamu Kurumlarına Nakledilen 
. Memur ve Sözleşmeli (kapsam dışı) 
. Daimi i Geçici işçi (kapsam içi) 

2) Sözleşmesi Devir öncesi veya Devir Tarihinde Feshedilen (*) 
. Memur ve Sözleşmeli (kapsam dışı) 
. Daimi Geçici İşçi (kapsam içi) 

3) Alıcı Firmalara Devredilen 
. Memur ve Sözleşmeli (kapsam dışı) 
. Daimi ı Geçici İşçi (kapsam içi) 

(*): 15.722 işçiden 7.552'sinin iş akdi, alıcı finualara devir öncesi ilgili şirketler tarafından, 8.170'inin iş akdi de 
kıdem tazminatları ilgili şirketlerce ödenmek Üzere devir tarihinde alıcı firmalar tarafından feshedilmiştir. 

(12.07.2001 itibariyle) 

182 

44.382 
11.684 
32.698 

12.619 
11.684 

935 

15.722 
0 

15.722 

16.041 
0 

16.041 

- 6 4 4 -
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TABLO 4 

%50'NIN ÜZERİNDE KAMU PAYI ÖZELLEŞTİRİLEN 
ŞİRKET VE VARLIKLARIN 

ÖZELLEŞTİRME SONRASI FAALİYET DURUMU 

- 6 4 5 -



% 50'NİN ÜZERİNDE KAMU PAYI BLOK SATIŞ 

1) FAALİYETİ DEVAM EDENLER: 

1 . 
2 . 
3 . 
4 . 
5 . 
6 . 
7 . 
S . 
9 . 

İO . 
11 . 
12 . 
13 . 
14 . 
15 . 
16 . 
17 . 
18 . 
19 . 
20 . 
21 . 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 

Kurulu; Adı 

Adana Kağıt Torba 
Adıyaman Çimento 
Afyon Çimento 
Aııadolubank 
Ankara Çimento 
Ankara Sigorta 
ANSAN-MEDA 
ASlLÇELÎK 
Aşkale Çimento 
Balıkesir Çimento 
Bartın Çimento 
Bozüyük Seramik 
Çorum Çimento 
DENtZ Nakliyatı 
Denizbank 
Denizli Çimento 
Elazığ Çimento 
Ergani Çimento 
Filyos Ateş Tuğlası 
Gaziantep Çimento 
Güven Sigorta 
HAVAS 
iskenderun Çimento 
KARABÜK 
Kars Çimento 
Konya Krom 
KÖVTAŞ 
Kurtalan Çimento 
KUMAŞ 
Ladik Çimento 
Lalapaşa Çimento 
Niğde Çimento 
PETLAS 

. PETROL Ofisi 

Satı* 
Yılı 

1991 
1995 
1989 
1997 
1989 
2000 
1988 
2000 
1993 
1989 
1993 
1997 
1992 
20OO 
1997 
1992 
1996 
1997 
1997 
1992 
2000 
1995 
1992 
1995 
1996 
1998 
1995 
1998 
1995 
1993 
1996 
1992 
1997 
2000 

Satılan 
Pay 

60.00 
100,00 

51,00 
100.00 
9 9 3 0 
84.51 
88.33 
96,60 

100,00 
9 8 3 0 
99.7S 

100.00 
100,00 
99,99 

100,00 
100.00 
99.89 

100.00 
100,00 
99.73 
99,91 
60,00 

100,00 
100.00 
100,00 
100,00 
85,59 

100,00 
99,74 

100,00 
100,00 

87,10 
99,97 
51,00 

Satın Alan 
KHI/Kurulus 

Çhosan Memur Yard. Der. 
Teksko Giyim A Ş . 

Ciment Francais 
M- Rüştü Başaran 
Ciment Francais 

Polis Bakım ve Yardım San. 
Atlantic Inc. Ltd. 

YAZICI-GÜRİŞ-PARSAN 
Erçimsan A Ş . 

Ciment Francais 
Rumeli Çimento A Ş . 

Ercan Madencilik A Ş . 
Yibitaş Holding 

Armatörler Den. ve Nak. A Ş . 
Zorlu Holding A Ş . 

Modem Çimento A Ş . 
O Y A K - G A M A A Ş . 
Rumeli Çimento A Ş . 

Zonguldak Yat. Mak. A Ş . 
Rumeli Holding A Ş . 
Tarım Kredi Koop. 

Yazeks İç ve Dış Tic. A Ş . 
O Y AK-H. Ömer Sabancı 

KARDEMİR A Ş . 
Çimentaş Grubu 

Konya Selçuklu A Ş . 
ABG Ortak Girişim Grubu 

Canlar Otomotiv A Ş . 
Zeytinoglu Holding A Ş . 

Rumeli Çimento A Ş . 
Rumeli Çimento A Ş . 

OY AK - Sabancı 
Kombassan Holding A Ş . 

tŞ DOĞAN Petrol Yat. A Ş . 

ÖZELLEŞTİRİLEN 

Satış SöılejjnetirKİe Bulunan Hüküm 

Satış sonrası 3 yıl süreyle fâaliyetin devamı. 

Satış sonrası 7 yıl sureyle faaliyetin devamı. 



I) FAALİYETİ DEVAM EDENLER (devam): 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

Kuruluş Adı 

Pmaıhisar Çimento 

Sivas Çimento 

S6ke Çimento 

Şanlıurfa Çimento 

Trabzon Çimento 

TÛSTAŞ 

l'SAŞ 

Van Çimento 

Satış 
Vılı 

19X9 

1992 

19S9 

1993 

1992 

2000 

1989 

1996 

Satılan 
Pay 

99,90 

100,00 

99,60 

100,00 

100,00 

63.87 

70.00 

100.00 

Sattn Alan 
Kifi/Kunilu? 

Çimeni Francais 

Yibhaş Holding 

Çimeni Francais 

Rumeli Çimento A.Ş. 

Rumeli Holding A.Ş. 

Ekber TOPAL 

SAS Service Partner 

Rumeli Çimento A.Ş. 

Satış SörlcymeKiod» Boluma Hüküm 

2) KAPALİ OLANLAR: 

1 647-

1 

1 . 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

S 

9 

Kurulu? Adı 

ÇİNKUR 

Gümüşhane Çimento 

CKıneysu 

Meraı 

NİMSA 

Urdu Soya 

Sivas Demir Çelik 

TOE 

Yarımca Porselen 

Saüj 
Yılı 

1996 

1996 

1994 

1992 

1995 

1991 

1998 

1993 

1998 

Satılan 
P«y 

98,80 

95,46 

67,31 

96.15 

97,80 

100,00 

99.90 

81,35 

100,00 

Satın Alın 
Krji/KurnJuf 

KMM Kayseri Mad. A.Ş 

Prckon İnşaat A Ş . 

Ayşe Ba la 

Ünal Doğarı Grubu 

Mcyepa Markâing A Ş . 

Tarım Kredi Koop. Bir. 

SİVYATA.Ş. 

Süper Oto A.Ş. 

Evyap Sabun San. A Ş . 

Şans Sgllefoıettnd* Buhınan HOldtm 

Satır, sonrası 3 yıl süreyle faaliyetin davamı 

Satış sonrası 3 yıl sureyle faaliyetin devamı 

3) DİĞERLERİ: 

Kurala* Adı 

1 . Btibank 

2 . Sumerbank 

Satıl 
Yılı 

1998 

1995 

Saldan 
Pay 

100,00 

100,00 

Sattn Ajan 
Kisi/Kuruluı Satlf Söll turnesinde Dulunun I Kildin 

Medya-lpek Holding A.Ş. 

Ipeks Tekstil A.Ş. 

(Taahhadün süresi 22.05 
Kasım 1999*dan bu yana 

(Taahhüdün süresi 24.04 
Alıcının taahhüt süresinin 
Kurutu'nun değerlendirm 

(27.10.2000'den bu yana 

(21.12.1999"daıı bu yana 



VARLIK SATIŞLARI: 

1) FAALİYETİ DEVAM EDENLER: 

1 . 
2 . 
3 . 
4 . 
5 . 
6 . 
7 . 
8 . 
9 . 

10 . 
11 . 
12 . 
13 . 
14 . 
15 . 
16 . 
17 
İS 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 

Tesis / Varlık / Şlrfcet Adı 

EBK Afyon Kombinası 
EBK Burdur Kombinası 
EBK Bursa Kombinası 
EBK Elazığ Kombinası 
EBK Erzincan Kombinası 
EBK Eskişehir Kombinası 
EBK Gaziantep Kombinası 
EBK Kars Kombinası 
EBK Kastamonu Kombinası 
EBK Malatya Kombinası 
EBK Sivas Kombinası 
EBK Suluova Kombinası 
EBK Şanlıurfa Kombinası 
ORÛS Arhavi İşletmesi 
ORÜS Ayancık İşletmesi 
ORÜS Banın işletmesi 
ORÜS Bolu Enıprenyelemc Tcs. 
ORÜS Demirköy İşletmesi 
ORÜS Dursunbey İşletmesi 
ORÜS Eskipazar İşletmesi 
ORÜS Katkım İşletmesi 
ORÜS Pazarköy İşletmesi 
ORÜS Şavşat İşletmesi 
ORÜS Vezirköprü İşletmesi 
ORÛS Yenice İşletmesi 

. SEK Adıyaman İşletmesi 

. SEK Afyon İşletmesi 

. SEK Aksaray İşletmesi 

. SEK Amasya İşletmesi 

. SEK Balıkesir İşletmesi 

. SEK Çanakkale İşletmesi 

. SEK Çankırı İşletmesi 

. SEK Elazığ İşletmesi 

. SEK Erzincan İstetmesi 

. SEK Erzurum İşletmesi 

Satış 
Yılı 

1995 
2000 
1995 
1993 
1995 
2000 
2000 
1995 
1995 
1995 
2000 
1995 
1995 
1998 
1996 
1997 
1998 
1997 
1997 
1997 
1997 
1996 
1998 
1996 
1997 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 

Alıcı KIsi/Kurulus 
Özerler Holding A.Ş. 
Burdur Güçbirligi Gıda San. A.Ş. 
Et-Ba A.Ş. 
Elazığ Et Ürünleri A.Ş. 
Erzincan Pancar Eki. Koop. 
Çelikler Turizm ve Gıda San. Ltd. 
Gaziantep Et Kombinası A.Ş. 
Çelikler Turizm Ltd. Şii. 
Kastamonu Et A.Ş. 
MaletA.Ş. 
Sivas Ticaret Borsası 
Amasya Pancar Eki. Koop. 
Dem-Et A.Ş. 
Çelikler San. Tic. A.Ş. 
Ayancık Ortak Girişimi 
Bartın Orman Ür. A.Ş. 
Baksaş A.Ş. 
Demirköy Orman Ür. A.Ş. . 
Or-Sa Ağaç Sanayi A.Ş. 
Cesurlar A.Ş. 
Katkım Orman Ür. A.Ş. 
Yüce İnşaat A.Ş. 
Talaş Ağaç Sanayi A Ş . 
Vezirköprü Orman Ür. A.Ş. 
Yenice Orman Ür. A.Ş. 
Ahmet Yaşar Öncel 
Afyon Gıda Sanayi A.Ş. 
Aksüt Ltd. Şti. 
Oğraş Ltd. Şti. 
Mar Tüketim Mad. A.Ş. 
Tikveşlî A.Ş. 
Aytaç A. Ş. 
ElsütA-Ş. 
AsırA-Ş. 
Özatalay Ltd. Şti. 

Satıı Şgrlfsmesinde Bulunan Hüküm 

Sslış sonrası 3 yıl süreyle faaliyetin devam 
Satış sonrası 3 yıl süreyle faaliyetin devam 
Satış sonrası 3 yıl süreyle faaliyetin devam 
Satış sonrası 3 yıl süreyle faaliyetin devam 

Satış sonrası 3 yıl süreyle fâaliyetin devam 
Satış sonrası 3 yıl sureyle faaliyetin devam 
Satış sonrası 3 yıl süreyle faaliyetin devam 
Satış sonrası 3 yıl süreyle faaliyetin devam 
Satış sonrası 3 yıl süreyle faaliyetin devam 
Satış sonrası 3 yıl süreyle faaliyetin devam 
Satış sonrası 3 yıl süreyle faaliyetin devam 
Satış sonrası 3 yıl süreyle faaliyetin devam 
Satış sonrası 3 yıl süreyle faaliyetin devam 
Satış sonrası 3 yıl süreyle fâaliyetin devam 
Satış sonrası 3 yıl süreyle fâaliyetin devam 
Satış sonrası 3 yıl süreyle fâaliyetin devam 
Satış sonrası 3 yıl süreyle fâaliyetin devam 
Satış sonrası 3 yıl süreyle fâaliyetin devam 
Satış sonrası 3 yıl süreyle fâaliyetin devam 
Satış sonrası 3 yıl süreyle fâaliyetin devam 
Satış sonrası 3 yıl süreyle faaliyetin devam 
Satış sonrası 3 yıl süreyle fâaliyetin devam 
Satış sonrası 3 yıl süreyle faaliyetin devam 
Satış sonrası 3 yıl süreyle fâaliyetin devam 
Satış sonrası 3 yıl sureyle fâaliyetin devam 
Satış sonrası 3 yıl süreyle faaliyetin devam 
Satış sonrası 3 yıl süreyle fâaliyetin devam 
Satış sonrası 3 yıl süreyle fâaliyetin devam 
Satış sonrası 3 yıl süreyle faaliyetin devam 
Satış sonrası 3 yıl süreyle fâaliyetin devam 
Satış sonrası 3 yıl süreyle faaliyetin devam 
Satış sonrası 3 yıl süreyle fâaliyetin devam 
Satış sonrası 3 yıl süreyle fâaliyetin devam 
Satış sonrası 3 yıl süreyle fâaliyetin devam 



I 

I 

1) FAALİYETİ DEVAM EDENLER (devam): 
S» ti» 

Teli» / Varlık/ Şirket Adı 
36 . SEK İstanbul İsletmesi 
37 . SEK Muş işletmesi 
38 . SEK Sivas işletmesi 
39 . SEK Yaiağan işletmesi 
40 . SEK Yüksekova İşletmesi 
41 . SEK A - Bolu İşletmesi 
42 . SEKA-Dalaman İşletmesi 
43 . SÜMER Holding Sincanlı İşi. 
44 . SÜMER Holding Tarsus İşi. 
45 . SÜMER Holding Bünyan İşi. 
46 . SÜMER Holding Denizli İşi. 
47 . SÜMER Holding Ereğli İşi. 
48 . SÜMER Holding Erzincan tşl. 
49 . SÜMER Holding Eskişehir İşi. 
50 . SÜMER Holding Hereke İşi. 
51 . SÜMER Holding K-Maraş İşi. 
52 . SÜMER Holding Karaman İşi. 
53 . SÜMER Holding Nevşehir İşi. 
5 4 . SÜMER Holding Salihli işi. 
55 . SÜMER Holding Ş.Urfa tşl. 
56 . TDİ ALANYA Limanı 
57 . Î D İ ANTALYA Limanı 
58 . TDİ GİRESUN Limanı 
59 . TDİ HOPA Limanı 
60 . TDİ MARMARİS Limanı 
61 . TDİ ORDU limanı 
62 . TDİ RİZE Limanı 
63 . TDİ SİNOP limanı 
64 . TDİ TEKİRDAĞ Limanı 
65 . TURBAN Akçay Tatil Köyü 
66 . TURBAN Bodrum Marina 
67 . TURBAN Çeşme Oteli 
68 . TURBAN Kemer Marina 
69 . TURBAN Kemer Marina Oteli 
70 . TURBAN Kuşadası Marina 
71 . Acıpayam Yem Fabrikası 
72 . Adapazarı Yem Fabrikası 
73 . Adıyaman Yem Fabrikası 
74 . Bursa Yem Fabrikası 

Yılı 

1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
2000 
2001 
1998 
1997 
1997 
1998 
1997 
1996 
1996 
1996 
1998 
1996 
1996 
1998 
1996 
2000 
1998 
1997 
1997 
2001 
1997 
1997 
1997 
1997 
1997 
1997 
1995 
1997 
1995 
1997 
1993 
1994 
1993 
1993 

Alıcı Klş İ/Kurutuş 

Sat Endüstrisi Kur. AŞ. 
Muş Ovası Süt Ürün. AŞ. 
Fah-Sel Ltd. Şu". 
Bodrum Su Ürünleri Ltd. 
Şükrü Acar 
CBS OENTAŞ AŞ. 
MOPAK Kağıt Karton San. AŞ . 
özerler Holding AŞ. 
Güney Sanayi AŞ. 
Bünyan Yünlü San. A.Ş. 
Zafer Pamuk Tekstil A.Ş. 
Albayrak Turizm AŞ. 
Zafer Pamuk Tekstil AŞ . 
Sarar Giyim Sanayi AŞ. 
Kilim Mensucat A Ş . 
Arsan Tekstil Sanayi AŞ . 
Kombassan Holding AŞ . 
Nevşehir Giyim San. AŞ. 
Ar-Tu Kimya Sanayi AŞ . 
Zafer Pamuk Tekstil AŞ. 
Alidaş Alanya liman tşl. AŞ. 
Ortadoğu Antalya Lim. AŞ. 
Çakıroğlu Giresun Lim. AŞ. 
Park Denizcilik Hopa Lim. AŞ. 
Marmaris Liman İşletmeciliği A.Ş. 
Çakıroğlu Ordu Limanı AŞ. 
Riport Rize Limanı AŞ. 
Çakıroğlu Sinop Lim. AŞ. 
Akport Tekirdağ Lim. A.Ş. 
Öden İnşaat Turizm AŞ . 
Karada Turizm AŞ. 
Gazala Tekstil A.Ş. 
Park. Holding AŞ. 
Alanya Özkaymak AŞ. 
Tur-Yal AŞ. 
Acıpayam Yem A.Ş. 
Yılmaz Trans AŞ. 
Güçlü Yem AŞ. 
Van-EtLtd.Şti. 

Satış SBıleşmrrinde Bulanan HSküm 
Satış sonrası 3 yıl süreyle faaliyetin devamı 
Satış sonrası 3 yıl Küreyle faaliyetin devamı 
Satış sonrası 3 yü süreyle fâaliyetin devamı 
Satış .sonrası 3 yıl süreyle faaliyetin devamı 
Satış sonrası 3 yıl süreyle faaliyetin devamı 

Satış sonrası 3 yıl süreyle faaliyetin devamı 
SaUş sonrası 3 yıl süreyle faaliyetin devamı 
Satış sonrası 3 yıl süreyle faaliyetin devamı 
Satış sonrası 3 yıl süreyle faaliyetin devamı 
Satış sonrası 3 yıl süreyle faaliyetin devamı 
Satış sonrası 3 yıl süreyle fâaliyetin devamı 
Satış sonrası 3 yıl süreyle faaliyetin devamı 
Satış sonrası 3 yıl süreyle faaliyetin devamı 
Satış sonrası 3 yıl süreyle faaliyetin devamı 
Satış sonrası 3 yıl süreyle faaliyetin devamı 
Satış sonrası 3 yıl sûreyle fâaliyetin devamı 
Satış sonrası 3 yıl süreyle faaliyetin devamı 
Satış sonrası 3 yıl süreyle faaliyetin devamı 



1) FAALİYETİ DEVAM EDENLER (devam): 

75 

76 
77 

78 

79 

80 

Sİ 

82 
83 

84 

85 
86 

87 

88 

89 

T « b / Varbk/Şirket Adı 

Çarıkın Yem Fabrikası 

Çaycuma Yem Fabrikası 

Elazığ Yem Fabrika» 

Erzurum Yem Fabrikası 

Göksün Yem Fabrikası 

Hilvan Yem Fabrikası 

Kırklareli Yem Fabrikası 

Kızıltepe Yem Fabrikası 

Konya I Yem Fabrikası 

Korkuteli Yem Fabrikası 
Samsun Yem Fabrikası 

Tatvan Yem Fabrikası 

Tunceli Yem Fabrikası 

Van Yem Fabrikası 

Yatağan Yem Fabrikası 

Sait? 
Vılı 

1993 

1993 

1993 

1994 

1993 

1995 

1995 

1994 

1993 

1993 
1993 
1994 
1994 

1994 

1993 

Alnı Kisi/Kurulus 

Çan-Yem A.Ş. 

Y'urtbay Ltd. Şii. 

Elazığ Yem A.Ş. 

Has-NurLtd. Şii. 

Befa inşaat A-Ş. 

Osman Baysal 

Tanm Kre. Koop. Mer. Bir. 

Karaboğa A.Ş. 

Hüsnü özbey 

Korkutelim Yem San. A.Ş. 

Samsun Yem San. A.Ş. 
Rona Otomotiv KolL Şti. 

FenişA.Ş. 

Van Yem A.Ş. 

Yatağan Yem San. A.Ş. 

Satı» SSalejmatİndr Bwlunan Hüküm 

2) KAPALI OLANLAR: 

Te«lı/V»rtıfc I Şirkti Ad> 

1 . EBK Bayburt Kombinası 
2 . EBK Tatvan Kombinası 

3 . ORÜS Antalya gelmesi 
4 . ORÛS Artvin işletmesi 

5 . ORÛS Bafra İsletmesi 
6 . ORÜS Borçka İşletmesi 

7 . ORÜS Cide İsletmesi 
8 . ORÛS Devrek işletmesi 
9 . ORÜS Düzce işletmesi 

10 . ORÛS Ulupınar işletmesi 
11 . SEK Adana işletmesi 

12 . SEK Adilcevaz işletmesi 
13 . SEK Bayburt işletmesi 
14 . SEK B o k İşletmesi 
15 . SEK Burdur İsletmesi 

Satış 
Yıl» Alıcı KisMCnnıtas Sabs SSltefmeıbıdr Bulunan Hüküm 

1995 Nurtat Koloğlu A.Ş. 
1995 Tal-Et AŞ. 

1996 Özmutlu Madencilik A.Ş. 
1998 Artvin İmalat Sanayi A-Ş. 

1996 Kurpa Pazarlama A.Ş. 
1998 Artvin imalat Sanayi A.Ş. 

1999 Necati Aslan 
1996 M. Zeki Hacıkulaoglu 
1996 Yılmaz Trans A-Ş. 
1996 Çevik Orman Ürünleri Ltd. 
1995 SeytaşAŞ. 

1995 Adilcevaz Sulama Koop. 
1995 Vural tşaşır 
1995 Aban SOt Ortak Girişimi 
1995 MtSSûtA.Ş. 

Satış sonrası 3 yıl sureyle fâaliyetin devamı 
Satış sonrası 3 yıl sureyle faaliyetin devamı 

Satış sonrası 3 yıl sureyle faaliyetin devamı 
Satış sonrası 3 yit sûreyle faaliyetin devamı 

Satış sonrası 3 yıl süreyle faaliyetin devamı 
Satış sonrası 3 yıl sûreyle faaliyetin devamı 

Satış sonrası 3 yıl sureyle faaliyetin devamı 
Satış sonrası 3 yıl süreyle fâaliyetin devamı 
Satış sonrası 3 yıl sûreyle fâaliyetin devamı 
Saüş sonrası 3 yıl süreyle faaliyetin devamı 

Satış sonrası 3 Yıl sûreyle fâaliyetin devamı 
Satış sonrası 3 yıl süreyle faaliyetin devamı 
Satış sonrası 3 yıl süreyle faaliyetin devamı 
Satış sonrası 3 yıl sureyle faaliyetin devamı 

(Taahhüdün sü 
(Taahhüdün sü 
durduruldu. Ce 
(Taahhüdün sü 
(Taahhüdün sü 
tik iki yıl için c 
(Taahhüdün sü 
(Taahhüdün sü 
tik iki yıl için c 

(Taahhüdün sü 
(Taahhüdün sü 
(Taahhüdün sü 
(Taahhüdün sü 
Cezai şart uygu 
(Taahhüdün sü 
(Taahhüdün sü 
(Taahhüdün sü 
(Taahhüdün sü 



2) KAPALI OLANLAR (devam): 

T o h / Varlık / Şirkrt Adı 

16 . SEK Çorum İşletmesi 

17 . SEK Devrek. İşletmesi 

18 . SEK Diyarbakır İsletmesi 

19 . SEK Eskişehir işletmesi 

20 . SEK Giresun İşletmesi 
21 . SEK Havsa işletmesi 
22 . SEK izmir işletmesi 

23 . SEK Kastamonu işletmesi 
24 . SEK Lalahan İşletmesi 

25 . SEK Sinop işletmesi 
26 . SEK Siverek İşletmesi 

Satış 
Yılı Aha Kip/Kurulu*' Sattt SSrletmctlndc Bulunan Hüküm 

1995 CansülGıdaA.Ş. 

1995 Basoğlu A.Ş. 
1995 Adnan Çelebieser 
İ995 MİSSÜ1A.Ş. 

199S Hayri Bakıcı 
1995 Trakyabirfik 
1995 MlSSütA.Ş. 

1995 Saf Süt A.Ş. 

1995 MtSSütA.Ş. 

1995 Recep Özdemir 
1995 Ali Murat Bucak 

27. 

28 . 

29 . 
30 . 

31 . 

32 . 
33 . 

34 . 
35 . 
36 . 
37 
38 
39 

SEK Trabzon İşletmesi 

SÜMER Holding Adana İşi. 

TESTAŞ Aydın Tesisleri 
TURBAN Elmadağ Dağevi 

TURBAN Ilıca Motel 

. TURBAN Ürgüp Moteli 

. TZDK Manisa Kükürt İşi. 

. Devrekani Yem Fabrikası 

. Diyarbakır Yem Fabrikası 

. İstanbul Yem Fabrikası 

. Konya II Yem Fabrikası 

. Muş Yem Fabrikası 

. Siirt Yem Fabrikası 

1995 

1996 

1995 
1996 

1996 
1999 

. 2000 
1993 
1994 
1994 
1993 

1995 
1994 

DemçayAŞ. 

Yüksekbaş Tekstil A.Ş. 

Taiwan Firstohm 
Nathaş Turizm A.Ş. 

Öden İnşaat Turizm AŞ. 
Öden İnşaat Turizm A.Ş. 
Kimyagerler Ziraat ilaçlan A.Ş. 
Oruçoğlu Ltd. Şti. 
Arık Kardeşler Ltd. 
Jet Ulusal Gıda San. A.Ş. 
Hüsnü Özbey 
Ahmet Al ak 

Refik Kızılay 

Satış sonrası 3 yi! süreyle faaliyetin devamı 

Satış sonrası 3 yıl süreyle faaliyetin dev ana 
Satış sonrası 3 yıl sureyle faaliyetin devamı 

Satış sonrası 3 yıl sureyle faaliyetin devamı 

Salış sonrası 3 yıl süreyle fâaliyetin devamı 

Satış sonrası 3 yıl süreyle faaliyetin devamı 
Satış sonrası 3 yıl süreyle faaliyetin devamı 

Safeş sonrası 3 yıl süreyle faaliyetin devamı 

Sabş sonrası 3 yıl süreyle faaliyetin devamı 

Satış sonrası 3 yıl süreyle faaliyetin devamı 

Satış sonrası 3 yıl süreyle faaliyetin devamı 

Satış sonrası 3 yıl süreyle faaliyetin devamı 

(Taahhüdün sür 
Cezai şart uygul 

(Taahhüdün sur 
(Taahhüdün sür 
Cezai şart uygul 

(Taahhüdün sür 
(Taahhüdün sür 
Cezai şart uygul 
(Taahhüdün sür 
(Taahhüdün sür 
bulunulmadı. C 
(Taahhüdün sür 
(Taahhüdün sür 
bulunulmadı. C 
(Taahhüdün sür 
durduruldu. Cez 
(Taahhüdün sür 
Cezaî şart uygu 
(Taahhüdün sür 

3) DİĞERLERİ: 

Terfi / Vurlılt I Şirket Adı 

1 . EBK Agn Kombinası 

Satış 
Yılı Alın Kl;i/Kunılıq 

1995 A | n E t A . Ş . 

Smtq Sözlcf mttüıde Bulman Hüküm 

Satış sonrası 3 yıl süreyle faaliyetin devamı (1996 yılında A 
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130. - Bursa Milletvekili Oğuz Tezmen'in, kamu kurum ve kuruluşlannda taşeron aracılığıyla 
çalıştınlan işçilere ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Recep önal'ın cevabı (7/4560) 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

Sessiz a^^ ~-»EyIÜI 2000 
kuruluşlarından (bu i h l S l i l İ S . **? y*pM ^ m u torum ve 
çerçevesinde, a,Jğ,daki som£j ^ 1 ^ ^ttm^ir' «»konusu Genelge 
cevnplû„dlHlın,/ln?anrede

S
ri°™,anm,n «V» B*»^ka" tuıflnd*. y^ I , olarak 

Oğuz TEZMEN 
Bursa Milletvekili 

i. Kaç kamu kurum ve kurulusu taşeron aracıyla i,ç, istihdam etmektedir? 

* B„ kurum ve kur„,u?Iarda ta,eron arac.hğ, „e çaM,„lan İ5Çİ say,s, ne kadarda 

3. Çahçt,nla„ ilerin öğrenim durumlar, İtibariyle dağ.I.m, nas,ld,r? 

4. Asgari ücretin «stünde gelir elde eden isçilerin sayış, ne kadanhr? 
T.C. 

D E V L E T B A K A N L I Ğ I 

SAYI : B.02.0.004//te) 833> 4#./fi27/2001 

KONU : 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) 03,07.2001 tarihli ve KAN.KAR.MD.A01.0.GNS.0.10.00.02-7/4560-
11085/25846 sayılı yazınız. 

b) 17.07.2001 tarihli ve B.02.1.DPB.0.12.01/21357 sayılı yazı. 

Bursa Milletvekili Oğuz TEZMEN'in Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ve 
Sayın Başbakanımızca kendileri adına koordinatörlüğümde cevaplandırılması 
tensip olunan 7/4560-11085 sayılı yazılı soru önergesi hakkındaki ilgi (a) 
yazınız üzerine Bakanlığım bağlı kuruluşu Devlet Personel Başkanlığı'ndan 
alınan ilgi (b) yazı ve ekinin suretleri ilişikte gönderilmiştir. 

Bilgilerine arz ederim. 

Recep ÖN AL, 
De.vlet. Bakanı 

- 6 5 2 -
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T.C. 
B A Ş B A K A N L I K 

Devlet Personel Başkanlığı 

SAYI :B.02.LDPB.0.12.01/ J / J ^ J " ANKARA 
KONU: / /2001 

' * 7 rz; • 'Z 2001 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sn. Recep ÖNAL) 

İLGİ: Başbakanlığın Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü ifadeli 9.7.2001 tarihli ve 3350 
sayılı yansı. 

İlgi yazı ekinde alman Bursa Milletvekili Sayın Oğuz TEZMEN'in 7/4560-11085 nolu 
yazılı soru önergesine verilecek cevaba esas olmak üzere hazırlanan bilgiler ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN OĞUZ TEZMEN'İN 
SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN BİLGİLER 

Soru önergesinde; 

"1- Kaç kamu kurum ve kuruluşu taşeron aracılığıyla işçi istihdam etmektedir? 

2- Bu kurum ve kuruluşlarda taşeron aracılığı ile çalıştırılan işçi sayısı ne 
kadardır? 

3- Çalıştırılan işçilerin öğrenim durumları itibariyle dağılımı nasıldır? 

4- Asgari ücretin üstünde gelir elde eden işçilerin sayısı ne kadardır?" sorulan yer 
almaktadır. 

CEVABIMIZ: 

Devlet Personel Başkanlığında sözkonusu soru önergesinde yer alan sorulara cevap 
teşkil edecek bilgilerin temin edilmesini sağlayacak şekilde taşeron aracılığıyla istihdam edilen 
işçilerle ilgili kayıt tutulmamakta olup, Başbakanlığın Personel Prensipler Genel Müdürlüğü 
ifadeli, 13 Eylül 2000 tarih ve 2000/25 sayılı Genelgesinin dördüncü paragrafında, "Bu genelge 
tarihi itibariyle taşeron aracılığıyla çalıştırılmakta olan personele ilişkin bilgiler ekte 
gönderilen forma göre düzenlenerek, 15 gün içerisinde Başbakanlık Personel Prensipler 
Genel Müdürlüğüne gönderilecektir." denilmektedir. 

Bu itibarla, Başbakanlık Personel Prensipler Genel Müdürlüğünden konuya ilişkin 
olarak alman bilgilere göre, 28'i Belediye olmak üzere toplam 83 kamu kurum ve kuruluşunda 
taşeron aracılığı ile toplam 37.657 adet işçi istihdam edilmektedir. 

- 6 5 3 -
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131.- Manisa Milletvekili Rıza Akçalı'nın, borçlu bankalara ve yurtdışı 
kredilerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Kemal Derviş 'in cevabı (//4561) 

TÜRKÎYE BÜYÜK MÎLLET l£CLtSl İIŞKAHIGI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Kemal DERVİŞ tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

25.06.2001 
Rıza AKÇALI 
Manisa Milletvekili 

12.04.2001 tarihinde vermiş olduğun yazılı soru önergesine 11.05.200 
tarihli cevabınızda "Türk firmalarının müşterisi oldukları Türk Bankalarının 
garantileri alınmak suretiyle 31.12.2000 tarihi itibarıyla yurt dışı şubele
rimizin yaptığı ticaretin finansmanına yönelik işlemlerin miktarı 318.994.53 
USD, nakdi ve 63.539.753 USD gayri nakdi olmak üzere 382.534.292 USD dır" 
denmektedir. 

Oysa 06.06.2001 tarihli Radikal gazetesinde yayınlanan Funda ÖZKAN 
imzalı köşe yazısında ise Bankalar Birliğinin İnternet sayfasından alınan 
bilgi şu şekildedir. ^ jv ̂  j <* 

" 30 Eylül 2000 tarihi itibarıyla Ziraat Bankasının 3.9 milyar döviz 
mevduatı bulunmaktadır. Verilen kredilerin 524 milyon doları kısa vadeli, 
398 milyon doları uzun vadeli olmak üzere toplam 922 milyon dolar, J,8 milyar 
dolar da bankalardan alacak kaleminde yer almaktadır." 

654-
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Bu bilgilerin ışığında; 

1. Tarafıma verilen bilgide acılan yurtdışı kredileri niye düşük 
gösterilmiştir? 

2. Borçlu bankalardan niye bahsedilmemiştir? 
3. Bu borçlu bankalar hangileridir? 
4. Ziraat Bankası yurtdışından kimlere ne kadar para verdi? 
5. Yurtdışı şubelerinden kullandırılan kredilerin faizleri ne 

kadardır? (en düşük-en yüksek) 
6. Yurt içinde döviz karşılığı kullandırdıöınız kredilerin faizleri 

ne kadardır? (en düşük-en yüksek) 
7. 06.06.2001 ve 17.06.2001 tarihli Radikal gazetelerinde yayınlanan 

Funda ÖZKAN imzalı köşe yazılarında iddia edilen Ziraat Bankası-Ralf ZIHNALÎ 
ilişkisi varmıdır? Bu iddia herhangi bir kademede teftişe konu olmuşmudur? 
Olmadı ise teftiş başlatmayı düşünUyormusunuz? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAYI : B.02.0.019/-i6- / 3S3 <2.£./.2&./20Ö1 

KONU : 

TÜRKİYE BÜYÜK MlLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) 03.07.2001 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4561-11086/ 
25847 sayılı yazınız. 

b) 25.07.2001 tarihli ve B.02.2.TZB.0.65/GENEL:124020,ÖZEL:193 sayılı yazı. 

Manisa Milletvekili Rıza AKÇALI tarafından Bakanlığıma yöneltilen 7/4561-
11086 sayılı yazılı soru önergesi konusundaki ilgi (a) yazınız üzerine Bakanlığım ilgili 
kuruluşu T. C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'nden alınan ilgi (b) yazı ve ekinin 
suretleri ilişikte gönderilmiştir. 

Bilgilerine arz ederim. 

Dr. Kemal DERVİŞ 
Devlet Bakanı 
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T. (J. 

Z İ R A A T B A N K A S I A. Ş, 
Gene l M ü d ü r l ü ğ ü 

SERMAYE : 1.500.000.000.000.000 TÜRK LİRASI 

SAYI : B.02.2.TZB.0.65-
KONU : Soru Önergesi 

GENEL3124020 

ÖZEL : 193 

DEVLET BAKANLIĞI'NÂ 
(Sayın Kemal DERVİŞ) 

Ankara, 25/07/200 

İLGİ: 05.07.2001 tarih ve B.02.0.019 (16) 1699 sayılı yazınız. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'ndan alınan 03.07.2001 tarih ve 

A.01.0.GNS.0.10.00.02-11086/25847 sayılı yazı ekinde yer alan Manisa Milletvekili Rıza 

Akçalı'nın soru önergesine cevap teşkil etmek üzere istemiş olduğunuz Bankamıza ilişkin 

bilgiler ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederiz. 

Ek: 1 (2 Sayfa) 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
Z İ R A A T B A N K A S I A.Ş. 

Mustafa NAZLIOĞLU 
Genel Müdür Yardımcısı 

Dr. Niyazi ERDOĞAN 
Genel Mümir 

Yönetim Kurulu Üyesi 
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Manisa Milletvekili Rıza Akçalı Tarafından Verilen Soru Önergesi Yanıtları 

1) Radikal gazetesinde çıkan yazıda kredilere ilişkin olarak belirtilen rakamlar 30 

Eylül 2000 tarihi itibariyle Bankalar Birliği internet sayfasındaki TL üzerinden rakamlann 

ortalama bir kur üzerinden USD'ye çevrilmiş şeklidir. Bankamızın 30 Eylül 2000 tarihi 

itibariyle ihtisas dışı kredilerinin vadelere göre dağılımı Türkiye Bankalar Birliği'nin 

internet sitesinde de yayınlanan ve Birlik tarafından düzenlenen dönemsel raporlarda da 

aşağıdaki şekilde verilmiştir. 

(Milyar TL) 

Türk Lirası 

Yabancı Para 

Toplam 

Kısa Vadeli 

310.954 

349.084 

660.038 

Uzun Vadeli 

46.687 

265.112 

311.799 

Toplam 

357.641 

614.196 

971.837 

Aynı tablonun Bankamız 30.09.2000 tarihli döviz alış kuru esas alınmak kaydıyla 

USD cinsinden düzenlenmiş şekli aşağıdaki gibidir. 

(USD) 

Türk Lirası 

Yabancı Para 

Toplam 

Kısa Vadeli 

468.692.441 

526.164.745 

994.857.186 

Uzun Vadeli 

70.370.035 

399.596.051 

469.966.086 

Toplam 

539.062.476 

925.760.796 

1.464.823.272 

Tabloda USD 925,8 milyon olarak görünen nakdi yabancı para ihtisas dışı krediler 

Bankamızın toplamdaki tüm yurt içi ve yurt dışı kredileridir. 

< Aynı rakam 31.12.2000 tarihi itibariyle USD 1.025 milyondur. Bu rakam içinde 

12.04.2001 tarihli soru önergesine verilen cevabımızda belirtildiği üzere, Türkiye'nin dış 

ticaretine aracılık edilmesi sürecinde Türk firmalarının müşterisi oldukları Türk 

bankalannın garantileri alınması suretiyle yurt dışı şubelerimizin yaptığı ticaretin 

finansmanına yönelik işlemlerin miktan, şubelerimizce yapılan T.C. Hazinesi garantili 

işlemler ile Bankamız Yönetim Kurulu'nca Türkiye'de yerleşik firmalara açılan kredilerden 

yapılan kullandıranlar ayrık, nakdi USD 318.994.539'dır. Aynı tarih itibariyle bu çerçevede 

yapılan gayri nakdi işlemler toplamı ise USD 63.539.753'dır. 
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2-3) Türkiye Bankalar Birliği'nin Eylül 2000 tarihli dönemsel raporunda Aktifler-

Likit Aktifler-Bankalar kalemi toplamı 1.208.162 milyar Türk Lirası olup, aynı rakam 2000 

yıl sonu itibariyle ise 835.194 milyar Türk Lirasıdır. Bu rakam Bankamızın Yönetim Kurulu 

Kararı ile lehlerine kredi hattı tesis edilmiş olan çok sayıdaki yurt içi ve yurt dışı muhabir 

bankalarımız nezdindeki mevduatlar ile hesap bakiyeleri toplamıdır. 

4) Bankamızca yurt dışında yerleşik kişilere Bankamız Yönetim Kurulu Karan ile 

belirlenen prensip ve limitler dahilinde kredi kullandırılmaktadır. 

5) Bankamız yurt dışı şubelerince Türk Bankaları garantisi ile kullandırılan kredilerin 

faiz oranlan işlemin mahiyetine, miktanna, garanti eden bankaya veya ülkeye, işlemin 

vadesi ile işlem günündeki Türkiye riski, likidite durumu ve işlemin gayri nakdi kısmından 

elde edilen getiriler v.s. gibi çok çeşitli parametrelere bağlı olarak işlem bazında 

belirlenmekte olup, 2000 yılı içerisinde bu oranlar LÎBOR+3 ile LİBOR+16 arasında 

değişiklik göstermiştir (toplam %8,5-%21,5 arası). 

Bu hususlar Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından da incelenmiş olup, 

Banka'nın yapmış olduğu işlemlerin Banka'nın genel karlılığına katkı yapmış olduğu 

belirtilmiştir. 

6) Yurt içinde Eximbank'a dilimler halinde kullandınlan kredilere uygulanan en 

düşük faiz %8,2780, en yüksek faiz %8,6120'dir. 

7) Sözonusu iddia Kula Mensucat'a kullandınlan kredi ile ilgili olup, Bankamız 

Teftiş Kurulu'ca sürdürülen soruşturma kapsamında değerlendirilecektir. 
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132.- Adana Milletvekili Ali Gören'in, ekonomik kriz öncesi ve sonrasında 
yaşanan intihar olaylarına ilişkin sorusu ve içişleri Bakanı Rüştü Kazım 
Yücelen 'in cevabı (Z/4562) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Rüştü Kazım Yücelen tarafından 

yazılı olarak cevaplanmasını delaletinizle arz ederim. 25.06.2001 

)REN -
Adana Milletvekili 

Görsel ve yazılı medyada yer alan haberlerden ve bizim de tanık olduğumuz 
olaylardan edindiğimiz bilgilere göre, ülkemizin yaşamakta olduğu ekonomik krizden 
vatandaşlarımız çok ciddi boyutlarda etkilenmiş ve intihar olaylarında bir patlama 
görülmüştür. Hastanelerimiz ve karakollarımızda bu olayların uzantıları yoğun olarak 
yaşanmaktadır. 

Sorular: 

1- Şubat ayında patlak veren Ekonomik kriz öncesinde. Bakanlığınıza intikal 
eden yıllık intihar olaylarının sayısı ne kadardı? 

2- Ekonomik krizden sonra, Bakanlığınıza intikal eden intihar olaylarında sizin 
de dikkatinizi çeken oranda bir artış var mıdır, varsa ne orandadır? 

3- Bu intihar olaylarından tespit edilebilen ne kadarına ekonomik kriz gerekçe 
olmuştur? 
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,c ».»W18050"" 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Emniyet Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.05.1.EGM.0.12.04.01 
Konu: Yazılı Soru Önergesi. 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: TBMM Başkanlığının 03.07.2001 tarih ve KAN.KAR.MD. A.01.GNS.0.10.00.02-7/4562-
11087/25850 sayılı yazısı. 

Adana Milletvekili Ali GÖREN tarafından TBMM Başkanlığına sunulan tarafımdan yazılı olarak 
cevaplandırılması istenilen yazılı soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 

Ülkemizde değişik nedenlerden dolayı intihar edilmekte olup, bu nedenlerin önem ve yüzde 
derecesi bilinmemektedir. 

2000 yılı ilk beş ayı itibariyle 1311 kişinin intihar etmesine karşılık, 2001 yılı ilk beş ayı içerisinde 
774 kişinin intihar ettiği belirlenmiş olup, belirtilen süre içerisinde intihar oranlannda herhangi bir artış 
gözlenmemiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Rüştü Kazım YÜCELEN 
İçişleri Bakanı 
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133.- Manisa Milletvekili Bülent Arınç'ın, Sümer Holding İzmir Basma 
Sanayiinde işçilere süresiz izin verilmesine ilişkin Başbakandansorusu ve Devlet 
Bakam Yılmaz Karakoyunlu 'nun cevabı (Z/4563) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Bülent ECEVİT tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılması hususunda delaletlerinizi saygılarımla arz ederim. 25.06.2001 

-g . •—'-

Bülent ARINÇ 

Manisa Milletvekili 

SORULAR 

1. Sümer Holding İzmir Basma Sanayiinde çalışan 625 işçi ücretli olarak süresiz izine 

gönderilerek 18.05.2001 tarihinden itibaren üretim durdurulmuştur. İzinler ne zaman 

kaldırılacak, üretime ne zaman başlanacaktır? 

2. İşçiler hak ettikleri ücretlerini üç aydan bu güne kadar alamamışlardır. İşçi ücretleri 

ne zaman ödenecektir? 

3. Özelleştirme nedeniyle tasfiye edilecek iş yerindeki 625 işçinin istihdamı konusunda 

ne düşünülmektedir? 

4. Özelleştirme işleminin sonuna kadar niçin üretime devam edilmemiştir? 

5. İzmir 1 numaralı Kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurulunun 29.03.2001 tarih ve 

9212 sayılı kararı ile koruma altına alınan eserin niçin ez%lies%tlmesine karar 

verilmiştir? 
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T.C. 
D E V L E T B A K A N L I Ğ I 

SAYI :B.02.0.00&O/-/£/j2. S /^72001 
KONU :7/4563 esas no'lu 

soru önergesine cevap 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 03.07.2001 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4563-11088/25852 
sayılı yazınız. 

İlgi yazınızda belirtilen Manisa Milletvekili Bülent ARINÇ tarafından Sayın 
Başbakanımıza tevcih edilen ve Sayın Başbakanımızca da tarafımdan cevaplandırılması 
tensip olunan 7/4563 -11088 esas no'lu soru önergesinin cevapları aşağıda belirtilmiştir. 

Yeterli sipariş alınamaması ve İzmir Basma Sanayii İşletmesinin 14.11.2000 tarih, 
83 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararına istinaden, öncelikle eğitim hizmetlerinde 
kullanılması kaydıyla İzmir İl özel İdaresine devredilmesine karar verilmiştir. Bu karar 
çerçevesinde işçiler 18.05.2001 tarihi mesai saati bitimi itibarıyla ücretli olarak süresiz 
izine çıkartılmışlardır. Üretime tekrar başlama şu an söz konusu değildir. 

İzmir basma sanayii işletmesinde çalışan işçilere ödenmesi gereken üç aylık 
ücretleri 06.07.2001 tarihi itibarıyla ödenmiştir. 

Sümer Holding A.Ş.'nin özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nı muhatap yazılarında 
Holdinge ait İzmir Basma Sanayii İşletmesinin izmir il özel idaresine devrine ilişkin 
Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 14.11.2000 tarih, 2000/83 sayılı Kararı gereği işçilere 
ilgili olarak yapılan çalışmaların tamamlandığı, işçilerden alınan anket formlarının 
değerlendirilmesi neticesinde Holdinge ait diğer işyerlerinde nakil talebinde bulunan 351 
işçinin nakil talepleri ve Milli Savunma Bakanlığı ihtiyacına yönelik çalışan işyerlerinin işçi 
ihtiyaçları ile münhal kadroların değerlendirilmesi sonucunda, 175 işçinin, Manisa 
Pamuklu Mensucat A.Ş.'ye, 100 işçinin Bergama Pamuk İpliği ve Dokuma Sanayii 
T.A.Ş.'ye, 67 işçinin Antalya Pamuk Dokuma Sanayii T.A.Ş.'ye, 1 işçinin Adıyaman 
Pamuklu Dokuma Sanayi İşletmesine, 1 işçinin Tercan Ayakkabı Fabrikası, 1 işçinin 
SİDAŞ Sivas Dokuma Sanayii A.Ş.'ye, 2 işçinin Sarıkamış Ayakkabı Fabrikasına, 1 
işçinin Nazilli Basma Sanayii işletmesine ve 3 işçinin AKSANTAŞ Akdeniz Sanayii ve 
Ticaret İşletmeleri A.Ş.'ye nakledilmesinin planlandığı belirtilmiştir. 

İşletme 1946 yılında "Halkpınar Dokuma Fabrikası" adı altında Nazilli Basma 
Sanayii Müessesesine bağlı olarak kurulmuştur. 1949 yılında "İzmir Basma Sanayii 
İşletmesi " olarak temel atılmış, 05.11.1953 tarihinde iplik ve dokuma, 01.01.1955 
tarihinde de basma ünitesinin eklenmesi sonucunda tesis "Sümmerbank İzmir Basma 
Sanayii Müessesesi" adı altında entegre bir tesis halini almıştır. 1972 yılına kadar 
üretimine bünyesindeki birimler çerçevesinde devam eden müessesede bir de 
konfeksiyon atölyesi kurulmuştur. 
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İşletmede iplik, dokuma (ham bez), terbiye ve konfeksiyon üretimi yapılmaktadır. 
İşletmenin üretim birimlerini dört ana başlıkta toplamak mümkündür. İplik ünitesi 2.580 
ton/yıl Ne 20 bazında karde pamuk ipliği, dokuma ünitesi ortalama 20 adet/cm sıklıkta 
15.620 metre, terbiye ünitesi 150-300gr/m2 ağırlıkta ve 90-140 cm. eninde 30.500.000. 
mt/y|l ve konfeksiyon ünitesi 2 milyon adet/yıl kurulu kapasiteye sahip olmakla beraber, 
İşletmenin 1999 yılında kurulu kapasite kullanım oranı iplikte % 7,8 ham dokumada %2,9; 
mamul dokumada 21,9 ve konfeksiyonda %24,5 olmuştur. 

Sözkonusu işletmenin özelleştirilmesi amacıyla 24.05.2000 tarih ve 22.08.2000 
tarihlerinde ilana çıkılmış, İşletmeye birinci ihalede 1 teklif, ikinci ihalede ise teklif 
gelmemiş olmaması nedeniyle ihaleler iptal edilmiştir. 

Özelleştirme Yüksek Kurulu'nca (ÖYK); bir bölümü ve bahçesinde bulunan çok 
sayıdaki çam, palmiye,dut ve okaliptüs ağaçları, İzmir I Numaralı Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 08.01.1998 tarih,7003 sayılı Kararı ile "Korunması Gerekli 
Taşınmaz Kültür Varlığı" olarak tescil edilen, eski teknoloji ile üretimini sürdüren, oldukça 
düşük kapasite kullanım oranıyla çalışan, işçilik giderleri yüksek olan,, üretiminin büyük bir 
bölümü resmi siparişlerden oluşan ve sürdürülen çalışmalara rağmen özelleştirilmesi 
mümkün olamayan İşletmenin kapatılarak izmir İl Özel idaresine devredilmesinin kamu 
yararı açısından daha uygun olacağı düşünüldüğünden, söz konusu 14.11.2000 tarih, 
2000/83 sayılı karar istihsal edilmiştir. 

Anılan ÖYK Kararından sonra Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu 
tarafından endüstriyel arkeolojik sit kararı alınmış ve bu karar doğrultusunda izmir Basma 
Sanayii işletmesinin Üniversite alanı olarak ayrılması için mevcut imar planında sanayi 
alanında kalan işletmenin imar planında değişiklilik yapılması için Özelleştirme idaresi 
Başkanlığfna danışmanlık hizmeti veren Arsa Ofisi Genel Müdürlüğüne imar planı 
değişikliği hazırlatılarak İzmir I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kuruluna 
sunulmuştur. Söz konusu Kurulun onayından sonra imar planı ÖYK'nın onayına 
sunularak kesinleşecektir. 

ÖYK'nın 14.11.2000 tarih, 2000/83 sayılı Kararına rağmen devir protokolü 
imzalanamamış olup imar planı değişikliğinden sonra devir işlemleri gerçekleştirilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Yılmaz KARAKOYUHlLU 
Devlet Bakanı 
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134.- Rize Milletvekili Mehmet Bakıroğlu 'nun, Türkiye 'ye gelen, yabancı 
ülke heyetlerinin bazı sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmelerinin engellendiği 
iddiasına ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı İsmail Cem 'in cevabı (Z/4564) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Dışişleri Bakanı sayın İsmail Cem tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasın) taJep ediyorum. 

Gereğini saygılarımla asz ederim. 26.06.2001 

V. Prof. Prof. Dr. Mehmet Bekaroğlu 
Rize Milletvekili 

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi 

Gerek Avrupa Birliği üyeliği, gerekse evrensel hukuk kuraları çerçevesinde Batılı 
ülkeler, Türkiye'de yaygın ve sistematik bir insan hakkı ihlali bulunduğunu çeşitli 
platformlarda sürekli olarak dile getirmektedir. Devlet yetkilileri bu konuda özellikle AB 
ülkeleri temsilcilerini bilgilendirmekte, ancak bu bilgilendirme yeterli veya inandırıcı 
bulunmamaktadır. Bu nedenle Türkiye'ye gelen bazı yabancı ülke heyetleri çeşitli sivil 
toplum Örgütlerini de ziyaret ederek onların görüşlerini de almaktadırlar. 

Bu ziyaretlerin planlı ve rutin ziyaretler olmasına rağmen Dışişleri Bakanlığı, Batılı 
ülke heyetlerinin, sivil toplum örgütlerini, özellikle de Mazlum Der'i ziyaret etmelerini 
istememektedir. 

öyle ki Dışişleri Bakanlığı Bakan adına, Müsteşar Yardımcısı Akın Alptuna ve 
Avrupa Birliği Genel Müdürü Mumiıı Alanay imzaları ile İçişleri Bakanlığına ve çeşitli 
valiliklere iki ayn faks metni göndererek, heyetlerin bu kuruluşlarla görüşmemeleri için 
yönlendirilmelerini istemiştir. Bu faks metinlerinde, "AB ülkeleri misyon şefi yardımcılannın 
Mazlum Der ve şubeleriyle ve insan haklan dernekleriyle görüşmeme telkininde 
bulunulduğu", özellikle "Trabzon Mazlum Der şubesi ile görüşmeden sarfı nazar etmelerinin 
telkin edildiği, bunun yerine eşleriyle birlikte seyahat ettiklerini göz önünde bulundurularak, 
anılan illerdeki üniversitelerimizi ve çocuk esirgeme kurumlarını veya benzeri kuruluşları 
ziyaret etmelerinin daha yararlı olacağf'nın belirtildiği ifade edilmektedir. 

Dışişleri Bakanlığının, AB ülkeleri misyon şefi yardımcılannın, Mazlum Der ve diğer 
sivil toplum örgütleriyle görüşülmesini engellemesinin ve bunu ne amaçla anlaşılmamakla 
beraber, bu girişimin çok antidemokratik ve totaliter bir anlayışın yansıması olduğu ortadadır. 
Dışişleri Bakanlığının bu girişimi, hem sivil toplum örgütlerini hem de kamuoyunu rahatsız 
etmiştir. 

Bu nedenle; 

1- Dışişleri Bakanlığı, böyle bir faks metni göndermeye neden gerek duymuştur ve 
bununla ne amaçlamıştır? 

2- Mevcut yasalara göre kurulan ve faaliyetlerini bu çerçevede yürüten bir dernekten 
niçin rahatsız olunmaktadır? Sivil toplum örgütlerine dola$ı^jj^;V$tandaşlara 
güvenil memesinin temelinde ne yatmaktadır? 

3- Sivil toplum örgütlerinin, örneğin Mazlum Der yetkililerinin, AB ülkelerinin 
temsilcileriyle görüşmelerinde ne tür bir sakınca bulunmaktadır? Dernek 
yetkililerinin ne söyleyecekleri nasıl bilinmektedir? 
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4- Dışişleri Bakanlığı yetkilileri AB temsilcilerine verdikleri bilgiler doğru değil 
midir? Dernek yetkililerinin, heyet üyelerine kendi ulaştıkları bilgileri 
aktarmalarından niçin çekinilmektedir? 

5- Yasalar çerçevesinde kurulmuş bir sivil toplum örgütünü ve yetkililerini, sanki 
devlet aleyhinde faaliyet gösteriyormuş gibi göstermenin ve AB ülkeleri 
temsilcileriyle görüşmelerini engellemenin hukuk devleti ile ilişkisi nasıl izah 
edilmektedir? 

6- Ülkedeki insan haklan ihlallerini incelemek ve bu konuda çalışma yapmak üzere 
kurulmuş bir derneğin, kuruluş amaçlarına uygun olarak faaliyet göstermesi ve 
tespit ettiği insan haklan ihlallerini dünya kamuoyuna ve kendilerini ziyarete gelen 
ülke temsilcilerine aktarması suç mudur? Suç ise hangi yasalara göre suçtur? 

T.G. 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

Siyaset Planlama Genel Müdür Yardımcılığı 

Sayı : 000.000 / 2001/SPGY/134365 
Konu : Yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 03 Temmuz 2001 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4564-11095/25863 sayılı 
yazıları. 

Rize Milletvekili Sayın Mehmet Bekaroğlu'nun ilgide kayıtlı yazılarına konu soru 
önergesinin yamtı ilişikte sunulmuştur. 

Saygılarımla arzederim. 

'•lak .; 
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RİZE MİLLETVEKİLİ SAYIN MEHMET BEKAROĞLU'NUN YAZILI SORU 
ÖNERGESİ 

SORULAR: 

Gerek Avrupa Birliği üyeliği, gerekse evrensel hukuk kuralları çerçevesinde Batılı 
ülkeler, Türkiye'de yaygın ve sistematik bir insan hakkı ihlali bulunduğunu çeşitli 
platformlarda sürekli olarak dile getirmektedir. Devlet yetkilileri bu konuda Özellikle AB 
ülkeleri temsilcilerini bilgilendirmekte, ancak bu bilgilendirme yeterli veya inandırıcı 
bulunmamaktadır. Bu nedenle Türkiye'ye gelen bazı yabancı ülke heyetleri çeşitli sivil toplum 
örgütlerini de ziyaret ederek onların görüşlerini de almaktadırlar. 

Bu ziyaretlerin planlı ve rutin ziyaretler olmasına rağmen Dışişleri Bakanlığı, Batılı 
ülke heyetlerinin, sivil toplum örgütlerini, özellikle de Mazlum Der'i ziyaret etmelerini 
istememektedir. 

Öyle ki Dışişleri Bakanlığı Bakan adına, Müsteşar Yardımcısı Akın Alptuna ve 
Avrupa Birliği Genel Müdürü Mümin Alanat imzalarıyla İçişleri Bakanlığı'na ve çeşitli 
valiliklere iki ayrı faks metni göndererek, heyetlerin bu kuruluşlarla görüşmemeleri için 
yönlendirilmelerini istemiştir. Bu faks metinlerinde, "AB ülkeleri misyon şefi yardımcılarının 
Mazlum Der ve şubeleriyle ve insan hakları dernekleriyle görüşmemeleri telkininde 
bulunulduğu", özellikle "Trabzon Mazlum Der Şubesi ile görüşmeden sarfı nazar etmelerinin 
telkin edildiği, bunun yerine eşleriyle birlikte seyahat ettikleri göz önünde bulundurularak. 
anılan illerdeki üniversitelerimizi ve çocuk esirgeme kurumlarını veya benzeri kuruluşları 
ziyaret etmelerinin daha yararlı olacağı" nın belirtildiği ifade edilmektedir. 

Dışişleri Bakanlığı'nın, AB ülkeleri misyon şefi yardımcılarının, Mazlum Der ve diğer sivil 
toplum örgütleriyle görüşülmesini engellemesinin amacı anlaşılmamakla beraber, bu girişimin 
çok antidemokratik ve totaliter bir anlayışın yansıması olduğu ortadadır. Dışişleri 
Bakanlığı'nın bu girişimi, hem sivil toplum örgütlerini hem de kamuoyunu rahatsız etmiştir. 

Bu nedenle; 

1. Dışişleri Bakanlığı, böyle bir faks metni göndermeye neden gerek duymuştur ve 
bununla ne amaçlamıştır? 

2. Mevcut yasalara göre kurulan ve faaliyetlerini bu çerçevede yürüten bir dernekten 
niçin rahatsız olunmaktadır? Sivil toplum örgütlerine, dolayısıyla vatandaşlara 
güvenilmemesinin temelinde ne yatmaktadır? 

3. Sivil toplum örgütlerinin, örneğin Mazlum Der yetkililerinin, AB ülkelerinin 
temsilcileriyle görüşmelerinde ne tür bir sakınca bulunmaktadır? Dernek yetkililerinin 
ne söyleyecekleri nasıl bilinmektedir? 

4. Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin AB temsilcilerine verdikleri bilgiler doğru değil 
midir? Demek yetkililerinin, heyet üyelerine kendi ulaştıkları bilgileri aktarmalarından 
niçin çekinilmektedir? 
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5. Yasalar çerçevesinde kurulmuş bir sivil toplum örgütünü ve yetkililerini, sanki devlet 
aleyhinde faaliyet gösteriyormuş gibi göstermenin ve AB ülkeleri temsilcileriyle 
görüşmelerini engellemenin hukuk devletiyle ilişkisi nasıl izah edilmektedir? 

6. Ülkedeki insan hakları ihlallerini incelemek ve bu konuda çalışma yapmak üzere 
kurulmuş bir derneğin, kuruluş amaçlarına uygun olarak faaliyet göstermesi ve tespit 
ettiği insan haklan ihlallerini dünya kamuoyuna ve kendilerini ziyarete gelen ülke 
temsilcilerine aktarması suç mudur? Suç ise hangi yasalara göre suçtur? 

YANITLAR: 

1. Belçika'nın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Bakanlığımız AB Genel Müdür 
Yardımcıhğı'na başvuruda bulunarak, Ankara'daki AB üyesi ülkelerin Büyükelçilikleri 
Misyon Şefi Yardımcılarının 23-27 Mayıs tarihleri arasında Trabzon, Erzurum ve Kars'a 
düzenleyecekleri ziyaretin programı ve katılımcıları hakkında bilgi vermiştir. Büyükelçilik 
Müsteşarı bu vesileyle, sözkonusu illerimizde Valilerimiz, Belediye Başkanları, tnsan Hakları 
Demekleri temsilcileri ile bu meyanda Mazlum-Der yetkilileri ve Empati Grubu 'yla 
görüşmeler yapmayı öngördüklerini kaydetmiş; bu çerçevede, programa ilişkin görüşlerimizi 
sormuş ve Valilerimiz ile Belediye Başkanlarımızdan randevu alınması hususunda yardımcı 
olunmasını talep etmiştir. 

Bu doğrultuda İçişleri Bakanlığımız, ilgili Valilikler ve Belediye Başkanlıklarına birer faks 
mesajı gönderilerek, sözkonusu heyetin programı ile randevu talepleri hakkında bilgi verilmiş 
ve kendilerine yardımcı olunması istenmiştir. 

Bu faks mesajlarında Mazlum-Der'le görüşme yapılmaması yönünde bir telkine yer verilmesi 
ise. programın bütünü dikkate alındığında, esasen yeterli sayıda insan hakları derneğiyle 
temas öngörüldüğünden, programın içeriği çeşitlendirilmek suretiyle zenginleştirilebileceği 
noktasından hareketle, üniversitelerimiz yetkilileriyle ve ziyaretin eşli yapılacağı göz önünde 
tutularak, Çocuk Esirgeme Kurumumuzun şubeleriyle de görüşmelerde bulunulmasının 
isabetli olabileceği düşüncesinden kaynaklanmıştır. 

2. Bakanlığımızın, etkinliklerini mevcut yasalar zemininde yürüten derneklerimiz ile 
sivil toplum örgütlerimizden rahatsız olmak ya da vatandaşlarımıza güvenmemek şeklinde 
ifade edilebilecek bir tutumunun olması mümkün değildir. 

3. AB ülkeleri temsilcilerinin genelde sivil toplum örgütlerimiz ve özelde Mazlum-Der 
yetkilileriyle görüşmelerinde bir sakınca görülmemektedir. Nitekim, salt ziyaret 
programlarının zenginleştirilmesi kaygısıyla, başka temaslar lehine programdan çıkartılması 
telkin edilen Mazlum-Der temsilcileriyle görüşme, sözkonusu heyetin ziyareti sırasında her 
halükarda gerçekleştirilmiş ve anılan derneğin temsilcileri, herhangi bir kısıtlamayla 
karşılaşmaksızın görüşlerini dile getirmişlerdir. 

Sivil toplum örgütlerimiz yetkililerinin muhataplarına neler söyleyecekleri doğal olarak 
tarafımızdan bilinmemektedir. Dolayısıyla bu tür temasların, karşı tarafa verilecek 
mesajlardan çekinildiği için engellenmeye çalışıldığının düşünülmesi gerçekçi değildir. 

4. Türk diplomasisi yurtdışında gerçekçiliği, inandırıcılığı ve doğrulan savunmasıyla 
tanınmaktadır. Nitekim, Bakanlığımızın ne Merkez teşkilatı ne de yurtdışındaki 
Temsilcilikleri kanalıyla muhataplarına gerçek dışı bilgiler aktardığına dair herhangi bir 
şikayet bugüne kadar vaki olmamıştır. 

Ülkemizi ilgilendiren konularda Dernek temsilcilerinin de kendi bakış açılarını aktarmaları 
mümkün olup, bunlann değerlendirilmesinin tamamen muhataplarına kalacağı açıktır. 

5. önceki sorulara cevaben de belirtildiği üzere, yürürlükteki yasalarımız çerçevesinde 
etkinlik gösteren sivil toplum örgütlerimizden herhangi bir rahatsızlık duyulmamaktadır. 

6. Ülkemizde vuku bulan insan haklan ihlalleriyle, hukuk sistemimizin tanıdığı 
olanaklardan yararlanarak mücadele etmek ya da bu hususlarda dünya kamuoyuna ve 
ülkemize gelen ziyaretçilere bilgi vermek suç niteliği taşımamaktadır. 
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135.- Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu 'nun, işkence olaylarına ilişkin 
sorusu ve İçişleri Bakanı Rüştü Kazım Yücelen 'in cevabı (Z/4565) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı sayın Rüştü Kazım Yücelen tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını talep ediyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 26.06.2001 

I Prof. Dr. Mehmet Bekaroğlu 
Rize Milletvekili 

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi 

Bu gün Birleşmiş milletler İşkence mağdurlanyla dayanışma günüdür. Ancak 
ülkemizde işkencenin hala önemli bir sorun olarak devam ettiği de ayn bir gerçektir. Bu 
durum, hukuk devleti ilkelerine açıkça ters düştüğü gibi vatandaşlanmızın geleceğe olan 
umudunu ve devlete olan güvenim de zedelemektedir. 

Bu vesileyle ülkemizdeki işkence olaylarının bir bilançosunu çıkarmak yaralı 
olacaktır. 

Bu nedenle; 

1- 2000-2001 yıllan içerisinde resmi makamlara yansıyan kaç işkence vakası 
olmuştur? 

2- Bunların kaçı hakkında ne gibi bir işlem yapılmıştır? 

3- İşkence yaptığı iddiasıyla kaç görevli hakkında soruşturma açılmıştır? 

4- İşkence yaptığı için kaç devlet görevlisi açığa alınmıştır? 

5- İşkence yaptığı iddiası ile kaç devlet görevlisi mahkemeye sevk edilmiştir? 
Mahkeme sonuçlan ne olmuştur? 

6- Şu anda işkence suçu işlediği için kaç devlet görevlisi cezaevinde bulunmaktadır? 

7- İşkence suçu işlediği gerekçesiyle mahkum olmuş kaç devlet görevlisi 
bulunmaktadır? 

8- Bunların kurumlara göre dağılımı nedir? 

9- İşkence gördüğü tespit edilen vatandaşlanmızın mağduriyetlerini gidermeye 
yönelik olarak devlet ne yapmıştır? 
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T.C. 
İÇÎŞLERİ BAKANLIĞI 

Emniyet Genel MüdürlüğJ 3 0 7 . 0 1 * 1 8 0 9 O . İ . . / 2 0 0 ı 

Sayı : B.05.1.EGM.0.12.04.01 
Konu: Yazdı Soru Önergesi. 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: TBMM Başkanlığının 03.07.2001 tarih ve KAN.KAR.MD. A.01.GNS.O.İ0.00.02-7/-4565-11096/25864 
sayılı yazısı. 

Rize Milletvekili Mehmet BEKAROĞLU tarafından TBMM Başkanlığına sunulan tarafımdan yazılı 
olarak cevaplandırılması istenilen yazılı soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 

Emniyet Teşkilatında; 01 Ocak .2000 ile 30 Haziran 2001 tarihleri arasında Türk Ceza Kanunu'nun 
(T.C.K.) 243.maddesinin ihlali iddiasıyla (203) personel hakkında Adli yönden başlatılan işlemler sonuçlanmış, 
(26) personelin ise yargılaması devam etmektedir. Haklarında işlem yapılan personelden; (117)'sinin beraat 
ettiği, (14)'ûne men'i muhakeme, (29)'una takipsizlik, (13)'ûne 4616 sayılı Kanuna göre erteleme kararlan 
verildiği, (30) personelin ise hüküm giydiği anlaşılmıştır. 

İdari yönden ile aynı konuya ilişkin olarak (101) personel hakkında işlem yapılmış olup, işlem yapılan 
personel hakkında "ceza tayinine gerek olmadığı" karan verilmiştir. 

Bununla birlikte Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde, T.C.K.'nın 243.maddesinin ihlali iddiası 
ile 01 Ocak 2000 ile 11 Temmuz 2001 tarihleri arasında, Adli yönden (9) personel hakkında başlatılan 
yargılamanın sonuçlandığı, (27) personelin yargılamasının sürdürüldüğü, haklannda karar verilen personelden 
(7)' sinin beraat ettiği, (2)' sinin hüküm giydiği, 

Aynca, söz konusu Komutanlığın aynı konuya ilişkin olarak yapmış olduğu İdari işlem sonucunda (4) 
personelin açığa alındığı belirlenmiştir. 

Bir insanlık suçu olan ve hiçbir şekilde tasvip edilmeyen işkence ve> benzeri olayların tamamen 
önlenmesi amacıyla, Bakanlığım birimlerinde özellikle Emniyet Teşkilatı ve Jandarma Genel Komutanlığı 
bünyelerinde bulunan personel; hizmet öncesi ve hizmet içi verilen eğitimler, konferanslar, seminerler ile 
aydınlatılmaya çalışılmakta, bununla da yetinilmeyerek personelin konuya ilişkin hassas davranması gerek 
haberli, gerekse habersiz denetimlerle ve yapılan genelgelerle sık sık vurgulanmaktadır. 

Buna rağmen, T.C.K.'nm 243.maddesinin ihlalinden dolayı mağdur duruma düşmüş olan 
vatandaşlarımızın yargı mercilerinde açmış olduklan davalar leylilerine sonuçlanması durumunda kendilerine 
maddi ve manevi tazminat ödenmek suretiyle mağduriyetleri giderilmekte ve hukuk Devletinin gerekleri yerine 
getirilmektedir. 1/7> A j ^ y \ j<\jr_ 

Bilgilerinize aız ederim. 7j£p*^Zx v ^ ^"^A 
Rüşt844azım YÜCELEM 

İçişleri Bakanı ' 
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136.- Afyon Milletvekili İsmet Attila'nm Afyon-Evciler İlçesi Gökçek 
Kasabasının dijital telefon santralı sorununa ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Ahmet Kenan Tanrıkulu 'in cevabı (Z/4566) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Ulaştırma Bakanı Sayın Enis Öksüz tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 26.06.2001 

İsmetATTİLA 
Afyon Milletvekili 

SORU 

Afyon - Evciler İlçesine bağlı Gökçek Kasabasının ihtiyaç duyduğu 1000 
Kapasiteli Dijital Telefon Santralı ne zaman verilecektir? 
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T.C. 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

2 41BW}2 20 
SAYI : B.11.0.APK.0.10.01.21./EA/-3İ3 r f j £ g £ 
KONU :Afyon Milletvekili ^ 

Sayın İsmet ATTİLA'nın 
yazılı soru önergeleri 

TÜRKİYE BÜYÜKJVflLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ:TBMM Başkanlığının 03.07.2001 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4566-11098/25868 
sayılı yazısı. 

Afyon Milletvekili Sayın İsmet ATTİLA'nın 7/4566-11098 sayılı yazılı soru önergesinin 
cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

.KenânTANRlKULU ' ) 
Ulaştırma Bakanı V. y 
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AFYON MİLLETVEKİLİ SAYIN İSMET ATİLLA'NIN 7/4566-11098 SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

SORU: 

Afyon-Evciler İlçesine bağlı Gökçek Kasabasının ihtiyaç duyduğu 1000 
Kapasiteli Dijital Telefon Santralı ne zaman verilecektir ? 

CEVAP: 

Afyon İli Evciler İlçesine bağlı Gökçek kasabasında Elif-2 tipi santral 
çalışmakta olup, 22.06.2001 tarihinde yapılan 300 hatlık ilave ile santral kapasitesi 
800'e çıkarılmıştır. 

Söz konusu merkezde yapılan ilaveden sonra bekleyen abone talebi 
bulunmamaktadır.,-''' 

137.- Afyon Milletvekili İsmet Attila'nın, Afyon-Evciler İlçesi Gökçek 
Kasabasının doktor ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Osman Durmuşun 
cevabı (Z/4567) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Sağlık Bakanı Sayın Osman Durmuş tarafından yazılı olafaL 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 26.06.2001 

İsmet ATTİLA / 
Afyon Milletvekili 

SORU: 
Afyon-Evciler İlçesine bağlı Gökçek Kasabası Sağlık Ocağında 1,5 yıldır-

doktor bulunmamaktadır. Kasabaya doktor tayini ne zaman yapılacaktır? 
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T.C 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Personel Genel Müdürlüğü 
ANKARA 

Sayı : B100PER0100000 
Konu: Yazılı soru önergesi 12.07.01* 8 8 9 7 7 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ: 03.07.2001 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4567-11099/25869 sayılı 
yazınız. 

Afyon Milletvekili İsmet ATTİLA tarafından tarafima yöneltilen "Afyon 
Evciler İlçesi Gökçek Kasabasının doktor ihtiyacına" ilişkin /4567-11099 esas sayılı 
yazılı soru önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi arz ederim. 
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Afyon Milletvekili Sayın İsmet ATTlLA tarafından verilen "Afyon Evciler İlçesi Gökçek 
Kasabasının doktor ihtiyacına" ilişkin yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

SORU: 
Afyon- Evciler İlçesine bağlı Gökçek Kasabası Sağlık Ocağında 1,5 yıldır doktor 

bulunmamaktadır. Kasabaya doktor tayini ne zaman yapılacaktır? 
CEVAPLAR: 
Afyon Evciler ilçesi Gökçek Sağlık Ocağına 17.10.1999 tarihinde Bakanlığımızca bir 

pratisyen hekim atanmıştır. Ancak, Afyon Valiliği'nden alınan 10.07.2001 tarih ve 3561 sayılı 
yazıda, binanın fiziki yapısının Sağlık Ocağı olarak hizmet vermeye elverişli olmadığı 
belirtilmiş olup, Bakanlığımızca ataması yapılan pratisyen hekim îl Onayı ile Başmakçı 
Devlet Hastanesinde görevlendirilmiştir. Gökçek Sağlık Ocağı bina inşaatı için gerekli 
girişimlerde bulunulmuş olup, bina tamamlandığında, kadrosu halen Gökçek Sağlık 
Ocağında bulunan pratisyen hekim tekrar görevine iade edilecektir. 

Diğer taraftan, Bakanlığımıza bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarının pratisyen hekim 
ihtiyacının karşılanması amacıyla, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri gereğince, ilk defa 
pratisyen hekim olarak atanacaklar için iki ayda bir yapılmakta olan pratisyen hekim 
kur'asında ilk atamalar, öncelikle altıncı hizmet bölgesinde bulunan hizmet alanlarına, altıncı 
hizmet bölgesinde münhal kadro bulunmaması halinde, beşinci hizmet bölgesinden 
başlanmak üzere kadro ve ihtiyaç durumuna göre Bakanlığımızca ilan edilecek diğer hizmet 
bölgelerindeki kalkınmada öncelikli yörelere yapılmaktadır. 

Ayrıca, 4576 sayılı Kanun ile Bakanlığımıza açıktan atama yoluyla atanacak olan 
sağlık personeli atamalarının öncelikle Kalkınmada öncelikli lller'e yapılacağı belirtilmiş 
olup, gerek mezkur Kanun, gerekse Bakanlığımız Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri 
gereğince, Afyon ilimiz Kalkınmada öncelikli ÎUer arasında yer almadığından, bu ilimize ilk 
defa pratisyen hekim olarak atanacaklar ile açıktan atanacaklar arasından pratisyen hekim 
ataması yapılamamaktadır. 

Ancak, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümlerine göre bulunduğu yerdeki hizmet 
süresini tamamlayan sağlık personeli için yapılacak olan dönem tayinlerinde, Afyon ilini 
tercih eden bulunması halinde Bakanlığımızca atamaları yapılmaktadır. 

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederim. 
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138. - Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'ın, istanbul'da misafirhane olarak kullanılan 
saray ve köşkler hakkındaki iddialara ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 
Ömer Izgi'nin cevabı (7/4568) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı Sayın Ömer İZGİ tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılması hususunda müsaadelerinizi arzederim. 

Saygılarımla. » ^j-

Namık Kemal ATAHAM 
Hatay Milletvekili 

1,3.06.2001 • tarihli Milliyet Gazetesi yazarı Sayın 
Günrçör URAS'ın «• ."Saraylar, Köşkler vekillerin emrinde" 
başlıklı yazısında; TBMM İdare Amiri içi'nin İstanbul'daki 
Saray \ve Köşkleri, eski ve yeni milletvekillerine misafirhane 
olarak kullandırdığını, fiyatların çok ucuz olduğunu belirt
miş buna p;öre; 

Türkiye Büyük Millet Meclisini küçülten mahiyette 
anlam çıkarılan bu köşe yazısına vereceğiniz cevap nedir? 
Aç ık lar in ısınız? 

-675-



T.B.M.M. B: 129 17 . 9 . 2001 O: 1 

T.C. 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

GENEL SEKRETERLİĞİ 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

KAN.KAR.MD. 
Sayı: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4568-11100/25875 
Konu: 

Sayın Namık Kemal ATAHAN 
Hatay Milletvekili 

İLGİ: 22.06.2001 tarihli yazılı soru önergeniz. 

İstanbul'da misafirhane olarak kullanılan saray ve köşkler hakkındaki iddialara 

ilişkin ilgi önergenizde yer alan sorularınız aşağıda cevaplandırılmıştır. 

Bilgilerinizi rica ederim. 

Saygılarımla. 

«ı/-»-:•.. -JUL OmerlZGİ 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

Cevap - Önergenize konu Milliyet Gazetesi Yazarı Güngör URAS'ın 18.06.2001 
tarihli yazısı ile ilgili olarak Genel Evrak ve Basın Halkla İlişkiler Daire Başkanı tarafından 
adı geçen yazara görderilen 20.06.2001 tarihli açıklama yazısının bir örneği ilişikte 
sunulmuştur. 
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T.C. 
TÜRKİYE BÜYÜKMİLLET MECLİSİ GENEL SEKRETERLİĞİ 

Genel Evrak ve Basın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı 

S A Y I : ^ 0 1 , ü j G : ü " " " " ^ M 20 HAZİRAN 2001 

Sayın Güngör URAS 
Milliyet Gazetesi 

18 Haziran 2001 tarihli Milliyet Gazetesinde yayımlanan "Saraylar ve Köşkler 
Vekillerin Emrinde" başlıklı yazınızda yeralan hususlarla ilgili olarak aşağıdaki 
açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 

1. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Saraylar Dairesi Başkanlığına bağlı 
Dolmabahçe Sarayı, Beylerbeyi Sarayı, Florya Atatürk Köşkü, Yıldız Şale Köşkü, 
Filizi Köşk, Ihlamur Kasrı, Küçüksu Kasrı, Beykoz Kasrı, Maslak Kasrı, Yalova Atatürk 
Köşkü, Bursa Hünkar Köşkü ve İzmir Egemenlik Evi'nin tamir, bakım ve onarımı için 
TBMM Bütçesinden 2000 yılında ayrılan yaklaşık 2 Trilyon TL. ödeneğin 378 milyar 
TL'lık kısmı kullanılmıştır. 2001 yılında ise bakım-onarım için ayrılan yaklaşık 3.6 
Trilyon TL. tutarındaki ödenekten tasarruf tedbirleri nedeniyie (30.5.2001 tarih 
itibariyle) halen herhangi bir harcama yapılmamıştır. Ödenekler kamu mevzuatına 
göre harcanmaktadır. Bütçe ödenekleri haricinde TBMM Vakfı tarafından da 2000 yılı 
ve 2001 yılı içerisinde restorasyon için yaklaşık 1 Trilyon TL harcanmıştır. 

Bakım ve onarımların çoğunluğu herhangi bir ihale yapılmaksızın doğrudan 
saray personeli tarafından gerçekleştirildiği için harcamaların önemli bir kısmı 
malzeme alımlarına aittir. 

Diğer cari harcamalarda da 2000 ve 2001 yıllarında tasarruf ilkelerine azami 
riayet gösterilmiştir. 

2. Tüm kamu kuruluşlarında olduğu gibi TBMM'nin İstanbul'da eski ve yeni 
milletvekillerinin kullanımına açık 2 adet Misafirhanesi mevcuttur. 

Florya Misafirhanesi : Florya Atatürk Köşkü'nün, arkasında bir kısmı 
Belediyeden devralınan 4 süit (50 m2) ve 16 normal oda (23 m2) olmak üzere toplam 
20 odalı olup misafirhane, dönem Milletvekilleri ve eski Milletvekillerinin kullanımına 
açıktır. Aynı yerde personel için 11 oda ayrılmıştır. 

Florya Atatürk Köşkü halka açık müze olarak kullanılmakta olup misafirhane 
olarak kullanılması söz konusu değildir. Atatürk Köşkü 1980 yılına kadar nadiren 
sadece Cumhurbaşkanı tarafından kullanılmıştır. Florya Atatürk Köşkü 1980 yılından 
sonra ise sadece halka açık müze olarak değerlendirilmektedir. 
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Bahsi geçen misafirhane Atatürk Köşkünün arkasındaki tek katlı prefabrik 
yapıdır. 

TBMM Konukevi: Yıldız Sarayı halen Kültür Bakanlığına bağlıdır. Milli 
Saraylar Dairesine ise Yıldız Şale Köşkü bağlıdır. Bu Köşk halen halka açık müze 
olarak kullanılmaktadır. 

Yıldız Şale Köşkünün dışında Milli Savunma Bakanlığından devralınan bir 
arsaya 1995 yılında inşa ettirilen TBMM Konukevinin Yıldız Sarayı ile herhangi bir 
ilişkisi yoktur. 

TBMM Konukevinde eski ve yeni milletvekillerinin kullanımı için 1 süit (62 m2) 
ve 28 normal oda (23 m2) mevcuttur. Personel için de çatı katında 8 adet (16 m2) 
çatı odası ayrılmıştır. 

Görüldüğü gibi, tüm eski ve yeni milletvekilleri için Meclise ait Türkiye'de 
sadece 2 adet misafirhane olup, vasat kamu misafirhanesi özelliğindedir. Görevli 
olarak, tedavi için ve özel olarak İstanbul'a giden eski ve yeni milletvekilleri imkanlar 
ölçüsünde yararlanmaktadır. 

Tedavi amacıyla İstanbul'da bulunan bazı eski milletvekilleri tedavi süresince 
misafirhaneden yararlanmakta ve ayrılırken tahakkuk eden ücretlerini ödemektedirler. 

3. Milletvekilleri 6 milyon liradan süitte (2 odalı daire) kalıyor haberinin yanlış 
bilgilenmekten kaynaklandığı tahmin edilmektedir. 

Florya Misafirhanesinde eski ve yeni milletvekillerinin kullanımına açık sadece 
3 adet süit oda (50 m2) mevcut olup, bu süit odaların geceliği 18 milyon TL.dir. 15 
günden sonra geceliği 27 milyon TL'ye, 1 aydan sonra ise geceliği 36 milyon TL/ye 
çıkmaktadır. 

Normal odalarda ise gecelik 9 milyon TLdir. 15 günden sonra %50 zamlı, 1 
aydan sonra kalınması halinde ise %100 zamlı tarife uygulanmaktadır. 

Araştırma-soruşturma ve inceleme komisyonlarında görevli milletvekilleri 
görevli olarak İstanbul'a gittiklerinde kendilerine günlük 9.750.000 TL. harcırah 
ödenmekte ve bu harcırahın 6.000.000 TL'si yatak bedeli olarak alınmaktadır. . 

TBMM Konukevinde öğle ve akşam yemeği çıkarılmamaktadır. Florya 
Misafirhanesinde ise yemek fiyatları maliyet bedeli üzerine %20, içeceklerde ise 
maliyet bedeli üzerine %30 oranında ilave yapılarak tahsil edilmektedir. 
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ÖRNEK 

B: 

Kuzu pirzola-şiş 
Tavuk şiş 
Meyve 
Salata 
Tatlı 
Ekmek-su 
Çay 

129 17 . 9 . 2001 

Porsiyon fivatı 
2.250.000.-TL . 
1.400.000.-TL. 
1.000.000.-TL 

600.000.-TL 
1.000.000.-TL 

250.000.-TL 
300.000.-TL 

0 : 1 

Yukarıdaki örnekte de görüldüğü gibi 3 kap yemeğin 1.000.000.-TL olması 
söz konusu olmadığı gibi fiyatlar diğer kamu misafirhanelerinin çok üzerindedir. 

Ayrıca, Kadıköy Belediyesinden devralınan Türk Parlamenterler Birliği 
kullanımdaki Filizi Köşk'de de aynı şartlarla eski parlamenterlere öğle ve akşam 
yemeği imkanı sağlanmaktadır. 

TBMM Vakfı tarafından işletilen misafirhanelerde maliyet bedelinin üzerinde 
fiyat belirlemesi yapılmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisine bağlı saray, köşk ve kasırlar TBMM Başkanlık 
Divanınca çıkarılan yönetmelik ve yönergeler doğrultusunda kullanılmaktadır. 

Bilgilerinizi rica ederim. 

Şahap ALP 
Genel Evrak ve Basın Halkla 

İlişkiler Daire Başkanı 
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139. - AJyonMilletvekili SaitAçba'mn, kapatılan FP'den Hazineye intikal eden nakit 
paraya ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Sümer Oral'ın cevabı (7/4569) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki' sortimin faliye Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandır

masını arz ederim. 

Saygılarımla, 

Doç.Dr.Sait AÇBA 

AFYON MİLLETVEKİLİ 

SORU : Fazilet Partisinin kapatılmışından sonra Anayasa Mahkemesi kararı 

gereğince Hazineye intikal eden paranın miktarı ne kadardır? 
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T.C 
MALİYE BAKANLIĞI 

Milli Emlak Genel Müdürlüğü 

SAYI :B.07.0.MEG.0.24/3126-2794 SÜRELİDİR 
KONU:Soru önergesi. 31 .07 .01*028015 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ: a) 03.07.2001 tarih ve KAN. KAR. MD. A. 01.0.GN S. 0.10.00.02.7/4569-
11104/25885 sayılı yazınız. 

Afyon Milletvekili Doç.Dr.Sait AÇBA tarafından verilen soru önergesi ile, Anayasa 
Mahkemesi karanyla kapatılan Fazilet Partisinden Hazineye ne kadar para intikal etmiş 
olduğunun,yazılı olarak tarafımdan cevaplandınlması istenmiştir. 

Bilindiği üzere Anayasa Mahkemesinin 22.06.2001 tarih ve E:1999/2 (Siyasi Parti 
Kapatma), K:2001/2 sayılı karan ile Fazilet Partisi'nin kapatılmasına ve tüm mallanmn 
Hazineye geçmesine karar verilmiştir. 

2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 107'nci maddesinde "Anayasa Mahkemesi karan 
ile kapatılan siyasi partinin bütün mallan Hazineye geçer. Kapatma karannı Bakanlar Kurulu 
uygular, "hükmü yer almaktadır. 

Tasfiye işlemlerinin Bakanlığımca yapılması 22.7.2001 tarih ve 24470 sayılı Resmi 
Gazete de yayımlanan 25.6.2001 tarih ve 2001/2697 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile 
kararlaştınlmıştır. Tasfiye işlemlerine başlanılmış olup devam etmektedir. 

Fazilet Partisinden Hazineye intikal eden para miktannm belirlenebilmesi için tasfiye 
işlemlerinin sonuçlandınlması gerekmektedir. 

Bu nedenle Afyon Milletvekili Doç.Dr.Sait AÇBA tarafından verilen soru önergesi bu 
aşamada cevaplandınlamamaktadır. 

Bilgilerinize sunulur. ^fT^L. 
Sümer O R A L J 
Maliye Bakanı L 
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140. - İstanbulMilletvekili Bülent Akarcah'nm, sanayi atıklarının ithaline izin verilip 
verilmeyeceğine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Tunca Toskay'ın cevabı (7/4570) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Tunca TOSKAY tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

AKARCALI 
istanbul Milletvekili S 

Dünya Bankası'nca hazırlanan "Ulusal Atık Stratejisi Projesi" 
kapsamında ABERSAN firması , Avrupa'daki sanayi kuruluşlarının 
üretimleri sonucu ortaya çıkan radyoaktif maddelerin depolanması 
amacıyla Eskişehir civarında arazi aramaktadır. Çevre il Müdürlüğü 
uzmanları da alternatif bölgeden tarım toprağı olmayan bölümü İçin 
uygun görüş vermiştir. 

Suya, havaya ve toprağa karıştığında bulunduğu bölgeyi zehirleyen bu 
zehirli atıkların Türkiye'ye ithaline izin verecekmisiniz? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

DİŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI 
İthalat Genci Müdürlüğü 

Sayı : B.02.1.DTM.0.03.08.01 
Konu: Soru önergesi ^ ^ ^ ^ 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 03.07.2001 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4570-11105/25886 sayılı yazıları 

İlgi'de kayıtlı yazıları ekinde yer alan İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Akarcalının; 
Dünya Bankası'nca hazırlanan "Ulusal Atık Stratejisi Projesi" kapsamında ABERSAN 
firmasının, Avrupa'daki sanayi kuruluşlarının üretimleri sonucu ortaya çıkan radyoaktif 
maddelerin depolanması amacıyla Eskişehir civarında arazi aradığı. Çevre İl Müdürlüğü 
uzmanlarınca alternatif bölgeden tarım toprağı olmayan bölümü için uygun görüş verildiğini 
belirterek, suya, havaya ve toprağa karıştığında bulunduğu bölgeyi zehirleyen bu atıkların 
Türkiye'ye ithaline izin verilip verilmeyeceği hususlarında yazılı olarak cevaplandırılmasını 
talep ettiği soru önergesi incelenmiş olup. söz konusu önergede bahsi geçen konulara ilişkin 
açıklamalar aşağıda sunulmaktadır. 

Bilindiği üzere, 2690 sayılı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu ve 85/9727 sayılı 
Radyasyon Güvenliği Tüzüğü ile İthalat 2001/3 sayılı Radyoaktif Maddeler ile Bunların 
Kullanıldığı Cihazların ithaline İlişkin Tebliğ hükümleri uyarınca, radyoaktif maddeler ile 
radyoaktif atıkların ithalinde, Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan uygunluk yazısı alınması 
gerekmektedir. Bu çerçevede, konuya ilişkin olarak adı geçen Kurumdan alınan yazıda, soru 
önergesinde yer alan hususlara ilişkin Kurumlarına herhangi bir müracâatın ulaşmamış 
olduğu, resmi bilgi veya belge bulunmadığı bildirilmektedir. 

Diğer taraftan. 2872 sayılı Çevre Kanunu ve Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 
ile Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Madde ve Atıklara İlişkin Dış 
Ticarette Standardizasyon 2001/3 sayılı Tebliğ hükümleri uyarınca; radyoaktif maddeler 
dışındaki tehlikeli atıkların ithalinde, Çevre Bakanlığından Kontrol Belgesi alınması 
gerekmektedir. Keyfiyet hakkında Çevre Bakanlığı'ndan alınan yazıda; Tehlikeli Atıkların 
Kontrolü Yönelmeliği'nin 38 nci maddesi mucibince, atıkların Türkiye'nin yetkisi altında 
bulunan sahalara ve Serbest Bölgelere ithalinin yasak olduğu, ancak ekonomik değere haiz 
metal hurdası olarak bazı atıkların ithaline belli şartlarla izin verildiği, soru önergesinde adı 
geçen ABERSAN Çevre Hizmetleri ve Ticaret A.Ş'nin Eskişehir'de atık bertaraf tesisi 
kurmak üzere Bakanlıklarına müracatta bulunduğu ve bu müracaatın değerlendirildiği, 
anılan firmanın atık ithaline ilişkin Bakanlıklarından herhangi bir talebinin bulunmadığı ifade 
edilmektedir. 

Bilgilerine arz ederim. 

incay TOSKAY 
>evlet Bakanı 
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141. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalının, sanayi atıklarının Eskişehir 
civarında depolanacağı iddialarına ilişkin sorusu ve Çevre Bakanı Fevzi Aytekin'in 
cevabı (7/4571) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çevre Bakanı Sayın Fevzi AYTEKİN tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Bülent AKARCALI 
istanbul Milletvekili 

Dünya Bankası'nca hazırlanan "Ulusal Atık Stratejisi Projesi" 
kapsamında ABERSAN firması , Avrupa'daki sanayi kuruluşlarının 
üretimleri sonucu ortaya çıkan radyoaktif maddelerin depolanması 
amacıyla Eskişehir civarında arazi aramaktadır. Çevre İl Müdürlüğü 
uzmanları da alternatif bölgeden tarım toprağı olmayan bölümü için 
uygun görüş vermiştir. 

1- Bu haber doğrumudur? 

2- Doğruysa suya, havaya ve toprağa karıştığında bulunduğu bölgeyi 
zehirleyen atıkların depolanmasını önlemek için ne gibi tedbirler almayı 
düşünmektesiniz? 
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T.C. 
ÇEVRE BAKANLIĞI 

ÇEVRE KİRLİLİĞİNİ ÖNLEME VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

SAYI : B.19 .0.ÇKÖ.0.04.00.03/ 3 ° S f - 31 # k 
KONU : Soru Önergesi 

•? r-- T**-tw" ^001 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

İLGİ : 03.07.2001 tarih ve A010GNS0100002-7/457M1106725887 sayılı yazınız. 

İlgi yazı ekinde Bakanlığıma gönderilen İstanbul Milletvekili Sn. Bülent AKARCALI' 
ya ait som önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

Tevzi AYTEKIN 
Çevre~Bakanı 
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SORU: Dünya Bankası'nca hazırlanan "Ulusal Atık Stratejisi Projesi" kapsamında 
ABERSAN firması, Avrupa'daki sanayi kuruluşlarının üretimleri sonucu ortaya çıkan 
radyoaktif maddelerin depolanması amacıyla Eskişehir civarında arazi aramaktadır. Çevre İl 
Müdürlüğü uzmanları da alternatif bölgeden tarım toprağı olmayan bölümü için uygun görüş 
vermiştir. 

1 -Bu haber doğru mudur? 
2-Doğruysa suya, havaya ve toprağa karıştığında bulunduğu bölgeyi zehirleyen atıkların 
depolanmasını önlemek için ne gibi tedbirler almayı düşünmektesiniz? 

CEVAP: Dünya Bankası tarafından finanse edilen, Dünya Bankası ve Bakanlığımız işbirliği 
ile yürütülen META? (Akdeniz Çevresel Teknik Yardım Programı )-Türkiye Katı Atık 
Yönetimi Projesi Ocak 1995 tarihinde başlatılmıştır. Proje iki kısımdan oluşmaktadır. 
METAP tarafından finanse edilen (300.000 USA Doları) I. kısım çalışma Şubat 1996'da 
tamamlanmıştır. I. kısım çalışma "Ulusal Katı Atık Yönetim Stratejisinin Geliştirilmesi" 
çalışmasını içermektedir. Proje ile Türkiye genelinde pilot proje özelliğine sahip 8 proje 
seçilmiş olup, bu pilot projelerden biri de "Bölgesel Endüstriyel Atık Yönetim Planı"nın 
hazırlanmasıdır. Uygulamanın yapılacağı il ise İzmit, İzmir, Adana ve Tekirdağ illeri 
arasından İzmit ili olarak belirlenmiştir. Diğer 7 pilot proje tamamıyla evsel katı atık 
yönetimine ilişkindir. Bu kapsamda söz konusu firmanın çalışmalarının Bakanlığımızca 
tamamlanan "Ulusal Katı Atık Stratejisinin Geliştirilmesi" projesiyle hiçbir ilgisi 
bulunmamaktadır. 

25.08.1995 tarih ve 22387 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Tehlikeli Atıkların 
Kontrolü Yönetmeliği"nin 38 inci maddesi hükmü gereğince atıkların Türkiye'nin yetkisi 
altında bulunan sahalara ve serbest bölgelere ithali yasaktır. Ancak ekonomik değere haiz 
çoğunlukla metal hurdası olan bazı atıkların ithal izinleri uygun görülen süre ve şartlarda Dış 
Ticaret Müsteşarlığınca yayımlanan Tebliğler doğrultusunda Bakanlığımızca verilmektedir. 

Radyoaktif atıkların yönetimi ise Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığının görev ve 
yetkisinde olup, bu tür atıkların "Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği"nde belirtilen 
teknik esaslar dahilinde depolanarak bertaraf edilmesi veya bu yönetmelikte belirtilen diğer 
geri kazanım ve nihai bertaraf yöntemlerinden biriyle bertaraf edilmeleri hem teknik açıdan 
hem de çevre mevzuatı açısından mümkün değildir. 

1995 yılında yürürlüğe giren "Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği" ile tehlikeli 
özellik taşıyan atıkların belediyelerin çöp alanlarına verilmesi yasaklanmıştır. Bu durumda 
sanayi atıkları gelişigüzel çevreye bırakılmakta, sahip oldukları tehlikeli özellikler nedeniyle 
kısa ve/veya uzun dönemde insan ve çevre sağlığı üzerinde neden oldukları zararlı etkiler 
gelecek nesillerin de sağlığını önemli ölçüde tehdit etmektedir. Bu açıdan tehlikeli atık geri 
kazanım ve bertaraf tesislerinin ülkemizde vakit geçirilmeden kurulması gerekmekte olup, bu 
/öndeki yatırımların ihtiyacı karşılayacak şekilde yönlendirilmesini sağlayacak bölgesel 
soyutta atık planlarının yapılması görevi Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (b) bendiyle 
Bakanlığımıza verilmiştir. Bu doğrultuda Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgelerini kapsayan 
Tehlikeli Atıkların Yönetimi Projesi (Proje No: 2000K100180)" Temmuz 2000 tarihinde 
Sözleşmesi imzalanarak Bakanlığımızca başlatılmıştır. 
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Bilindiği üzere ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) Yönetmeliğinin amacı; gerçek 
ve tüzel kişilerin gerçekleştirmeyi planladıkları yönetmelik kapsamına giren faaliyetlerin 
çevre üzerinde yapabilecekleri bütün etkilerin belirlenerek değerlendirilmesi ve tespit edilen 
olumsuz etkilerin önlenmesidir. 

Anılan Yönetmeliğin 6. maddesinde, "Bu Yönetmelik kapsamına giren bir faaliyeti 
gerçekleştirmeyi planlayan gerçek ve tüzel kişiler her türlü teşvik, onay, izin ve ruhsat 
almadan önce; kamu yatırımları Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından yatırım 
programına alınmadan, özel kesim faaliyetlerinde uygulama projeleri onaylanmadan veya 
mevzii imar planı onaylanmadan önce EK-1' deki faaliyetler için ÇED Raporu hazırlamak, 
ilgili makamlara sunmak ve verilecek görüşe göre hareket etmekle yükümlüdürler" hükmü yer 
almaktadır. Abersan Çevre Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılması planlanan "Sanayi 
Atıkları Geri Kazanım ve Bertaraf Tesisi" faaliyeti 23.06.1997 tarih ve 23028 sayılı Resmi 
Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliğinin ÇED Uygulanacak Faaliyetler 
Listesi 20. maddesi, "Toksik ve tehlikeli artık ve atıkların yakılması, kimyasal arıtımı nihai 
depolanması veya araziye gömülmesi ile ilgili atık uzaklaştırma tesisleri (1200 kg ve üstü)" 
kapsamında değerlendirilmektedir. 

Bu itibarla, Abersan Çevre Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. tarafından Eskişehir İli, 
Sivrihisar İlçesi, Gülçayır Köyü, Meşelikol Mevkiinde toplam 267,6 dekarlık 18,19,20,21 ve 
131 nolu 55,2 dekarlık 169 nolu parsellerde yapılması planlanan "Sanayi Atıkları Geri 
Kazanım ve Bertaraf Tesisi" faaliyeti için Eskişehir Valiliği tarafından ilgili kurum ve 
kuruluşlar nezdinde yapılan yer tetkiki sonucu, Valilik 26.07.1999 tarih ve 6950-711 sayilı 
yazıları ile yer uygunluk karan vermiş, söz konusu firma 13.08.1999 tarihli yazı ile ÇED 
Raporu Formatı için Bakanlığımıza başvuruda bulunmuş ve 01.11.1999 tarih ve 4672-9436 
sayılı yazımız ile ÇED Raporu Formatı verilmiştir. 

Ayrıca, Eskişehir İli, Sivrihisar İlçesi, Aşağı Kepen Köyü hudutları dahilinde 5630 
parselde 397.232,33 m2, 2685 parselde 18.100 m2, 2686 parselde 19.400 m2, 2687 parselde 
25.000 m2, 2735 parselde 37350 m2 yüzölçümlü toplam 497.082,33 m2'lik taşınmazlar 
üzerinde aynı faaliyet için yapılan müracaat sonucu Eskişehir Valiliği tarafından 17.11.2000 
tarih ve 6950-1087 sayılı yazı ile yer tetkiki başvurusunun uygun olmadığı hususu 
Bakanlığımıza bildirilmiş olup, yer uygunluk karannın verilmemesi nedeniyle Abersan Çevre 
Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.'ne ÇED Raporu Formatı gönderilmemiştir. 

Sonuç olarak, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve 1994 yılında taraf olduğumuz "Tehlikeli 
Atıkların Sınırlarötesi Taşınımmın ve Bertarafının Kontrolüne ilişkin Basel Sözleşmesi" ve bu 
doğrultuda hazırlanan "Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği" hükümlerini Bakanlığımız 
çok sıkı uygulamakta olup, yurtdışından atık ithaline kesinlikle izin verilmemektedir. 
Dolayısıyla, herhangi bir firmanın Bakanlığımız izni dışında atık ithalatı yapması söz konusu 
olamaz. Bakanlığımız sadece kendi ürettiğimiz atıkların bertarafına yönelik altyapıyı 
oluşturacak projeleri yaptırarak, uygulanmalarını sağlamak yönünde ilgili kurumlarla birlikte 
çalışmalarını sürdürmektedir. Bu tesislerin inşaat ve işletme esas ve standartları ilgili 
mevzuatta yer almakta olup, bu esas ve standartlar Avrupa Birliği Direktiflerine uyumlu 
olarak hazırlanmıştır. Bu çerçevede sanayi atıklarının bertarafında ve bertaraf tesislerinin 
işletilmesinde gerekli tüm tedbirler alınarak çevre ve insan sağlığına zararlı etkiler 
önlenmektedir. 
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142. - istanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'mn, köprü ve otoyol ücretlerine yapılan 
zamma ilişkin Başbakandan sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Koray Aydın'ın cevabı 
(7/4572) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Bülent ECEVİT tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

Bülent AKARCALI 
İstanbul Milletvekili 

1. Son yapılan köprü geçiş zamları, adeta İstanbul'a münhasır ve 
istanbul'da yaşayan vatandaşları cezalandırıcı zamlar değil midir? 

2. Köprülerin maliyeti, şimdiye kadar çoktan ödendiğini dikkate-alırsak, bu 
zamları demokratik ve adil buluyor musunuz? 

3. Otoyolların da önemli bir kısmı istanbul İl sınırları içinde olduğuna ve bu 
yolları en çok İstanbul'da ikamet edenler kullandığına göre, yapılan 
zamlar büyük çoğunlukla istanbul halkına yönelik değil midir? 

4. İstanbul İl sınırları içinde yaşayanlara karşı yapılan haksızlıkları 
düzeltmek için ne gibi tedbirler almayı düşünürsünüz? 
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T.C. 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
A N K A R A 

SÜRELİ 
SAYI : B.09.0.APK.0.22.00.00.17/ ^ k / /2001 

KONU : İstanbul Milletvekili 
Bülent AKARCALI' mn 
Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) T.B.M.M. Başkanlığı' nın 03.07.2001 tarih ve KAN.KAR.MD:A.01.0.GNS.0.10.00. 
02-11107/25888 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 09.07.2001 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-548-7/3355 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Bülent AKARCALr nın, Boğaz Köprüleri ve Otoyollardaki geçiş 
ücretleri konusunda Saym Başbakanmuza tevcih ettiği Saym Başbakanımızın da Bakanlığım 
koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını tensip ettikleri T.B.M.M. 7/4572 Esas Sayılı Yazılı 
Soru önergesi incelenmiş olup, söz konusu önergede yer alan sorulara cevap teşkil edecek 
bilgiler ekte sunulmuştur. 

Bilginizi ve gereğini arz ederim. 

Koray AYDIN 
Bakan 
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İSTANBUL MÎLLETVEKİLt 
SAYIN BÜLENT AKARCALI' NIN 

T.B.M.M. 7/4572 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR 

SORULAR VE CEVAPLARI 

SORULAR : 

1-Son yapılan köprü geçiş zamları, adeta İstanbul' a münhasır ve İstanbul da yaşayan 
vatandaşları cezalandırıcı zamlar değil midir? 

2- Köprülerin maliyeti, şimdiye kadar çoktan ödendiğini dikkate alırsak, bu zamları 
demokratik ve adil buluyor musunuz? 

3- Otoyolların da önemli bir kısmı İstanbul İl sınırlan içinde olduğuna ve bu yollan en 
çok İstanbul' da ikamet edenler kullandığına göre, yapılan zamlar büyük çoğunlukla İstanbul 
halkına yönelik değil midir? 

4- İstanbul İl sınırlan içinde yaşayanlara karşı yapılan haksızlıktan düzeltmek için ne 
gibi tedbirler almayı düşünürsünüz? 

Bilindiği gibi Otoyollar 1593 Sayılı Erişme Kontrollü Karayollan Kanunu gereğince 
yapılmakta ve işletmeye açılmaktadır. Burada amaç, bir yerden bir yere ulaşmak isteyen yol 
kullanıcılanna güvenli, hızlı ve konforlu bir ulaşım imkanı sağlamaktır. 

CEVAPLAR: 

Ülkemizde Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretlerinde belirli dönemlerde düzenlemeler 
yapılmaktadır. Bu dönemler genellikle 12 aylık periyotlar halinde olmuştur. Soru önergesinde 
Köprülerin yapımlarının yıllar önce sona erdiği ve aradan geçen zaman içinde Köprülerin 
finansmanının tamamlandığı iddia edilmektedir. Burada bir yanılgı bulunmaktadır. 2000 yılı 
için Boğaz Köprülerinde 72 Trilyon TL. geçiş ücreti toplanmıştır. Bu tesislerin maliyeti 
sadece Köprü maliyetinden ibaret değildir. Bu maliyet analizinde; çevre yollan bağlantı 
yollan kavşaklar ve kavşak kollannın maliyetleri de göz önünde bulundurulmalıdır. Otoyolu 
ve Köprülerden alman geçiş ücretleri ile tesislerin amortisman, bakım işletme ve idame 
masraflan karşılanmakta ve benzeri tesisler için finansman kaynağı sağlanmaktadır. Yıllık 
enflasyon oranının, işçilik ve malzemelerdeki artışlann, bakım işletme ve yeni yapım 
maliyetlerinin hızla yükselmekte olduğu bir ortamda gelirin mertebe olarak korunması 
gerekmektedir. Bu da ancak yapılan zamla karşılanabilmektedir. 

Hükümetimizin almış olduğu kararlar doğrultusunda, Otoyol ücretlerine ortalama % 
200 Boğaz Köprülerine % 40 zam uygulanmıştır. Ekonomik krizden Önce 2.2 $ olan Köprü 
geçiş ücreti zamdan önce, 1.25 $ seviyesine düşmüş olup, yapılan zamlar 2001 Ocak ayı 
seviyesinin altında tutularak 1.66 $ mertebesine getirilmiştir. 

Bu duruma ülkemiz ile gelişmiş diğer bazı batılı ülkelerin uygulamalanndan aşağıdaki 
tablo örnek olarak verilmiştir. 
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KÖPRÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ 

ÜLKE 
TÜRKİYE 

BREZİLYA 

KANADA 

DANİMARKA 

İNGİLTERE 

İRLANDA 

JAPONYA 

İSKOÇYA 

SINIF 
Otomobil 
Kamyon 
Otomobil 
Kamyon 
Otomobil 
Kamyon 
Otomobil 
Kamyon 
Otomobil 
Kamyon 
Otomobil 
Kamyon 
Otomobil 
Kamyon 
Otomobil 
Kamyon 

Dolar/Km 
0,05 
0,12 
0,11 
0,66 
8,81 
2,98 
1,63 
5,31 
0,37 
1,74 
0,28 
0,87 
0,75 
2,49 
0,54 
1,35 

Aynca, sürücülerin kullanabileceği otoyol güzergahlanna, alternatif olarak parasız 
devlet yolu güzergahlan da bulunmaktadır. 
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143. - Aksaray Milletvekili Ramazan Toprak'ın, Tuz Gölü havzası içinde kalan 
arazilere ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Sümer OraVın cevabı (7/4573) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Bülent ECEVİT tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını delaletlerinizle arz ederim. 27.06.2001 

AÇIKLAMA: / 

Bilindiği üzere Tuz Gölü havzası'ntn bir kısmı Aksaray İli sınırlan içerisinde 
kalmaktadır. Tuz Gölünde özellikle doğu ve kuzey istikametlerinde doğal bir genişleme 
söz konusudur. Bu genişleme özel mülkiyette de sirayet etmiş, özellikle de Sarayhan ve 
Altınkaya belediye sınırları içerisinde kalan binlerce dönüm arazi de göl havzası 
içerisinde kalmış olup hiçbir şekilde kullanılamamaktadır. 

15.06.2001 tarihinde T.B.M.M. Genel Kurulu'nda görüşülerek kabul edilen 
Maden Kanununda Değişiklik Yapılmasına Ve Tuz Kanununun Yürürlükten 
Kaldırılmasına İlişkin Kanunla Tuz Gölü havzasının sınırlarının çizildiği görülmektedir. 

Bu bilgilerden hareketle, 

SORULAR: 

1- Tuz Gölü havzasının doğal genişlemesi sonucu göl havzası içinde kalan ve 
yukarıda belirtilen kanunla çizilen sınırlar karşısında fiilen göl havzasında kalan 
özel mülkiyete tabi gayri menkuller hakkında hali hazırda ne tür bir düzenleme 
mevcuttur ? 

2- Böyle bir düzenleme yok ise bu soruna ne tür çözüm düşünülmektedir ? 
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T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

Milli Emlak Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.07.0.MEG.0.9/3251-13694 27.07.01*027748 

Konu :Tuz Gölü havzasında kalan 
Taşınmaz mallara ilişkin yazılı soru önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ: Başbakanlık (Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü) 09.07.2001 tarih 
ve B.02.0.KKG.0.12/106-545/3353 sayılı yazısı. 

Aksaray Milletvekili Sayın Ramazan TOPRAK tarafindan verilen yazılı soru 
önergesine ilişkin cevaplarımız aşağıda sunulmuştur. 

1-Tuz Gölü havzasının doğal genişlemesi sonucu göl havzası içinde kalan ve 
kanunla çizilen sınırlar karşısmda, fiilen göl havzasmda kalan özel mülkiyete tabi 
gayrimenkuller hakkında ne gibi bir düzenleme yapılabileceğine ilişkin Bakanlığımız 
Baş Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğünden alman hukuki görüşte; 

Göl havzasının genişlemek suretiyle kaplamış olduğu arz parçasının geometrik 
varlığını, konusu olan mülkiyet hakkı ile birlikte yok ettiğini kabul zarureti vardır. 
Eğer, tüm teknik imkanlara rağmen arazinin mülkiyet hakkma konu olabilecek 
duruma tekrar getirilmesi insan gücünün dışmda kalıyorsa Medeni Kanunun 
643'üncü maddesinde öngördüğü gibi, arazinin yok olma hah meydana gelmiş 
olduğundan, gayrimenkulun kütükteki sahifesinin kapatılması gerektiği, 

Taşınmazın göl havzası içerisinde kalan bölümünden insan gücü ve teknik 
imkanlarla yararlanılması mümkün ise, mülkiyet haklanın yitirildiğinden söz 
edilemeyeceği, 
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Sonuç olarak, Hazinenin kontrolü ve rızası dışında gelişen ve doğal, jeolojik 
bir hareket olan göl havzasının genişlemesi nedeni ile havza içerisinde kalan 
taşmmazlar üzerindeki özel mülkiyet hakkı sona erebiknekte, bu durum nedeni ile 
Hazineyi herhangi bir bedel ödemeye veya taşınmaz değişimine zorlayan yasa 
hükmü bulunmadığı, 

belirtilmektedir. 

2- Konuyla ilgili problemin, yeni bir yasal düzenleme ile çözümlenebileceği 
düşünülmektedir. 

Arz olunur. 

Sümer ORAL 
Maliye Bakanı 
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144. - Ankara Milletvekili M.Zeki Çelik'in, Ankara-Seyranbağları Lisesindeki ÖSS 
sınavı sırasında meydana geldiği iddia edilen olumsuz gelişmelere ilişkin sorusu ve Millî 
Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu'nun cevabı (7/4574) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Milli Eğitim Bakanı tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasında delaletinizi arz ederim. Saygılarımla. 27.06.2001 

M. Zeki ÇELİK 
Ankara Milletvekili 

SORULAR 
^=ü^' 

12 yıllık çileli, zor, maddi ve manevi külfeti çok yüksek bir eğitimden sonra 
çocuklarımızın istikbal kavşağı olan ÖSS imtihanı 17 Haziran 2001 tarihinde yapıldığı sizce 
de malumdur. 

1- Ankara Seyranbağları Lisesi'nin semt pazarının çok yakınında olduğu bilinir. Aynı 
güne rastlayan ÖSS imtihanının meydana gelecek gürültüden etkilenmesi niçin 
hesaplanmamış, ona göre tedbir alınmamıştır? 

2- Öğrenci velileri ve yakınlarının arabaları okulun bahçesine alınmış o da 
yetmiyormuş gibi öğrencilerin imtihan oldukları sınıfların dibine parketmeleri 
niçin önlenmemiştir? 

3- İmtihan anında parkeden araçlardan birinin alarmı çalmaya başlamış, sahibi ancak 
20 dakika sonra pazardan dönünce bulunup bu ses susturulmuştur. İmtihan olunan 
sınıfların birçoğunun camları maalesef kırık olduğundan dışarıdaki seslerin 
tamamının içeride eksiksiz duyulması, öğrencilerin konsantrasyonunu sizce ne hale 
getirmiştir? 

4- Okulun diğer yanındaki, arabaların giremediği bahçe kısmında çocukların top 
oynamaları niçin engellenmemiştir? 

5- Anlatmaya çalıştığım, bu camları kırık sınıflarda imtihan olan Öğrencilerin nasıl bir 
psikoloji içerisinde olacaklarını düşünüyorsunuz? Bu öğrencilerin kayıpları ne 
şekilde telafi edilecektir? 

6- Bu durumlardan her yönüyle sorumlu oldukları anlaşılan okul yöneticileri 
hakkında nasıl bir işlem yapılacaktır? 

- 6 9 5 -



T.B.M.M. B : 129 17. 9 . 2001 O : 1 

T.C. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araşlırına, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.08.0.APK.0.03.05.00-03/2û2l ZSV?-/2001 
KONU : Som Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M Başkanlığının 03.07.2001 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4574-
11116/25913 sayılı yazısı. 

Ankara Milletvekili Sayın M. Zeki ÇELÎK'in, Ankara-Seyranbağlar Lisesinde, ÖSS 
sırasında meydana geldiği iddia edilen olumsuz gelişmelere ilişkin yazılı soru önergesi 
incelenmiştir. 

İlgili Valilikçe, 17 Haziran 2001 günü, Ankara-Çankaya Seyranbağlan Lisesinde 
yapılan ÖSS'nin işleyişine ilişkin ilgililer hakkında inceleme başlatılmış olup, sonucuna göre 
gereken yapılacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Metin BOSTANCIOĞLU 

Millî Eğitim Bakanı 
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145, - İstanbul Milletvekili Yücel Erdener'in, Ankara valiliğince satın alınan anlı 
kovanlara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakam Rüştü Kâzım Yücelen'in cevabı (7/4575) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Rüştü Kazım Yücelen tarafından 

yazılı olarak cevaplandınlmasını saygılarımla arz ederim. 0. (,. oç,. ic o \ 

"Yücel E E S E N E R \ / 

istanbul Milletvekili s 

Ankara Valiliğince İl Özel İdaresi kaynakları kullanılarak 2001 yılı 

yatırım programından 5625 adet anlı kovan satın alınmakta olduğunu 

öğrendim. 

1- İhale Yasasının öngördüğü serbest rekabet koşulları devre dışı bırakılarak, 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Fethiye Ancılık Üretme istasyonu Müdürlüğü tek 

satıcı olarak seçilerek bu satın alım sözleşmesinin imzalanmasında HANGİ 

KAMU YARARI AMAÇLANMIŞTIR ? 

2- Satın alım sözleşmesinde an kovanı, arıcılık malzemeleri, temel petek, arı 

kolonisi gibi farklı üretim malzemeleri yer aldığı halde kümülatif olarak 53 

milyon TL. birim fiyatı oluştuğu görülmektedir. 

* Satıcı Kurum temel petek ve ancılık malzemesi üretiminde tek satıcı mıdır? 

Serbest piyasa koşullan göz önüne alındığında bu malzemeleri gerçek 

üreticilerden daha uygun koşullar ile satın almak imkanı yok mudur? 

* Kamu Kurumuna aracılık yaptınlarak Kamu eli ile HUKUKA KARŞI HİLE 

YAPILMIŞ MIDIR ? 

- 6 9 7 -



T.B.M.M. B : 129 17. 9 . 2001 O : 1 

3- Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca Ankara Valiliği 31.01.2001 tarih ve 

TÜGEM- 0756*1258 sayılı genelge ile uyarılarak " Kamu Kaynaklarının 

mevcut an kolonilerinin bal verimlerinin 16 kg. dan 20-30 kg bal verimine 

arttırılmasını sağlayacak şekilde ANA ARI ÜRETİMİ VE DAĞITIMINA 

YÖNELİK PROJELERE YÖNLENDİRİLMESİ İSTENİLDİĞİ, 

Yine Tarım Ve Köyişleri Bakanlığının 14.03.2001 tarih ve TÜGEM-1535 * 

2767 sayılı yazısı ile Ankara İlindeki anlıklann % 75 'inde an hastalıkları 

bulaşık olduğu Hacettepe Üniversitesi araştırması ile sabit olduğundan dolayı, 

mevcut kaynak ile öncelikle hastalıklı arı kolonilerinin tedavi edilmesi talimatı 

verilmesine karşın HANGİ KAMU YARARI GÖZETİLEREK 5625 KOLONİ 

ARI SATIN ALINMIŞTIR? Bu konularda Ancılık Danışma Kurulu üyesi 

sıfatıyla Bakanlığınıza da bilgi verilmiş .olmasına rağmen neden ilgisiz 

kalınmıştır? 

4- Bir örneği raporda görüldüğü üzere satın alınan arılar sözleşmeye aykm 

şekilde hastalıklıdır. Hangi önlem alınmıştır? 

5- Satın alınan arılarda kesin hakediş tanziminden önce Ankara ilinde hastalık 

ve zararlılar açısından hangi Laboratuar analizine dayalı olarak sağlık tespiti 

yaptırılmıştır? 

6-Temel petek satıcısı aracı firmanın üretiminin steril ortamda üretildiğine ait 

beyanı milyarlık ödeme için nasıl yeterli belge olarak görülmektedir ? 
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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 
Personel Genel Müdürlüğü 

SAYI :B050PGM0710001-Ş/(.^D6 H/07/2001 
KONU: 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 03.07.2001 tarih ve 7/4575-11117/25911 sayılı yazınız. 
İstanbul Milletvekili Sayın Yücel ERDENER'in tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını 

istediği soru önergesine (7/4575) ait cevap aşağıya çıkarılmıştır. 
Arz ederim. 

Rüştü Kazım YÜCEDEN 
Bakan 

DAĞITIM 
Gereği.lçin I Şjlgl İçin 
T.B.M.M. Başbakanlığa 
Başkanlığına. 

Soru önergesindeki sorularla ilgili olarak Ankara Valiliğinden alınan 13.07.2001 tarihli yazıdan; 
1- Ankara Valiliğince İl özel İdare Müdürlüğü kaynaklı 2001 yılında Ankara Arıcılığını 

yaşatmak, geliştirmek ve yaygınlaştırmak ve akabinde geçmişte dünyaca tanınan Ankara'nın balını 
tekrar tanıtmak amacıyla bir proje hazırlandığı, 

Bu projenin ihalesinin tamamen serbest rekabet koşullan gözönünde bulundurularak ve 
objektif bir piyasa araştırması yapılarak o günün piyasa koşullarında en makul olan fiyat tespit edilerek 
2886 sayılı ihale Kanununun 71. Maddesi uyarınca tüm malzemeler dahil 53 milyon TL: bedelle Tarım 
ve Köyişleri Bakanlığına bağlı Fethiye Arıcılık Üretme İstasyonu Müdürlüğüne Ankara Valiliği Daimi 
Encümeninin 31.01.2001 tarih ve 78 sayılı kararı ile ihale edildiği, 

2- Kaldı ki Ülkemizin ekonomik bunalımlar yaşadığı günlerde Devletin kaynaklarının, daha 
uygun bir fiyatla, gerekli malzemelerin alınmak suretiyle korunduğu, oğul arı ve kovanın (ahşap kovan, 
ballık, oğul an, ana an vs.) bir bütün olduğu, ayrı ayrı firmalardan almanın ekonomik olmadığı gibi 
arıcılık açısından ideal yetiştiriciliğe uygun olmayacağı düşünülerek yine en düşük fiyatlarla ilgili 
kuruluştan alındığı, kaldı ki Arıcılık Üretme istasyonu Müdürlüğünün hem kovan üretimi, hem ana 
üretimi hem de oğul arı üretimlerini Bakanlık gözetiminde yapmakta oldukları, 

3- Ankara Analığını Geliştirme Projesinin başlangıç ve ihaleyi sonuçlandırma aşamasının 
31.01.2001, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı TÜGEM Genel Müdürlüğünden Ankara Valiliğine gelen ilgili 
Genelgenin ise Tanm ve Köyişleri Müdürlüğüne geliş tarihinin 08.02.2001 olduğu, bu nedenle koloni 
ve kovanlann siparişlerinin verildiği, üreticilerin ve teknik kontrol elemanlarının eğitiminin 
tamamlandığı, zaten ilgili Genel Müdürlüğün yazısının koloni dağıtılmama noktasında değil, ana an ve 
koloniyi bir bütün halinde değerlendirilmesi hususunun tavsiye niteliğinde olduğu, Tarım ve Köyişleri 
Müdürlüğünün 15.05.2001 tarih ve 41757-10531 sayılı talimatla Ziraat Mühendisi Tevfitk TOPÇU'nun 
ana an üretimi konusunda proje hazırlaması için görevlendirildiği, ana arı üretimine 2002 yılından 
itibaren çiftçilerin yönlendirileceği, 

An hastalıklannın (Amerikan Yavru Çürüklü, Varroa) 3285 sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası 
Kanununa göre ihban zorunlu hastalıklar olup karantinaya tabi olduklan, arıcılık projesinin uygulamaya 
konulduğu tarihe kadar ve bundan sonraki dönemlerde de bu hastalıklarla ilgili herhangi bir ihbarın 
gelmediği, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının da Ankara İli ile ilgili herhangi bir karantina uygulamasının 
söz konusu olmadığı, bu konularda analık danışma Kurulu ve diğer ilgili kuruluşlarla sürekli bilgi 
alışverişinde bulunulduğu, 

4- Bahsedilen rapordaki hastalıkların Ankara Valiliği Tanm İl Müdürlüğünün dağıttığı 
kolonilerden alınmadığı, bununla ilgili Kalecik İlçe Tanm Müdürlüğünün çiftçilerle müştereken 
hazırlamış olduklan tutanaklardan da anlaşıldığı üzere söz konusu numunelerin Tanm ve Köyişleri 
Müdürlüğünce dağıtılmış kovanlardan alınmadığı ve eski kovanlardan alındığı halde çiftçileri yanlış 
yönlendirerek İl Müdürlüğünün dağıttığı kolonilermiş gibi gösterildiğinin tespit edildiği, 
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Nosematosisin, insanlar, balıklar, tavşanlar ve böceklerde de görülebilen en yaygın an 
hastalığı olduğu, ihbannın mecbur olmadığı, çok az sayıda rastlanmasının da anlamlı olmadığı, 

Diğer taraftan kireç hastalığına ne yapılan kovan kontrollerinde ne de laboratuar kontrollerinde 
rastlanmadığı, bu hastalığın görülmesinin mevsim koşullarına bağlı, ihbarı mecbur olmayan bir yavru 
hastalığı olduğu, 

Amerikan Yavru Çürüklüğünün ise ihbarı mecbur bir yavru hastalığı olup etkeninin 
Penibasillus larve adı verilen bir bakteri olduğu, çok önemli ekonomik kayıplara neden olan hastalığa 
ne yapılan kovan kontrollerinde ne de laboratuarlara gönderilen yavrulu petek numunelerinde 
rastlanmadığı, 

Ergin ve yavru an zararlılarından olan Varroanın dünyanın analık yapan hemen her ülkesinde 
olduğu gibi Ülkemizde de oldukça yaygın bulunduğu, ihbarı mecbur olan bu paraziter hastalığın 
hemen hemen bütün analar tarafından tanındığı, kontrolü yapılan kovanlarda Varroa parazitine ergin 
ve yavru arılar üzerinde rastlanılmadığı gibi genç anlarda yapmış olduğu tahribatlannda görülmediği, 
kovanlardan alınan ergin an numunelerinden Etlik Merkez Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü 
Müdürlüğünde yapılan araştırmada Varroosis bulgusuna rastlanmadığı, çok az sayıda kapalı yavru 
gözünde Varroa jacobsoni tespit edildiği, ancak klinik semptomlarına rastlanılmadığı için Varrosis 
olarak değerlendirilmediği, ancak ilgili İlçe Müdürlüğünün uyarıldığı, laboratuar sonucu alınır alınmaz 
gerekli önlemlerin ilgili birimlerce alınacağı, 

Son olarak temel petek ile ilgili yapılan testlerde herhangi bir patojen bir jerm (hastalık sporu) 
nun tespit edilmediğinin laboratuar raporunda belirtildiği, 

5- Kesin hak edişlerin Muğla Tanm il Müdürlüğünün sağlık raporu gözönüne alınarak 2886 
sayılı İhale Kanunu uyarınca ödendiği, kaldı ki 23 teknik elemanın Fethiye Arıcılık Üretme 
İstasyonunda alınacak kolonileri teker teker kontrol ederek teslim aldığı ve idari şartnamede belirtilen 
"gerek görüldüğünde analiz yapılacak" maddesi uyannca gerekli laboratuar analizlerinin yaptınlmakta 
olduğu, Analık Üretme İstasyonu Müdürlüğünün tüm kontrolleri Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma 
Kontrol Genel Müdürlüğünce yapıldığı, şu ana kadar Koruma Kontrol Genel Müdürlüğünün ilgili 
kuruluş hakkında hiçbir ihbar ve yasal işlemin bulunmadığı, 

6- Temel petek satıcısı firmanın Türkiye'de üretimi yapılan temel peteğin önemli bir kısmını 
üretmesi, onaylı güvence belgesi ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma Kontrol Genel 
Müdürlüğünün gözetiminde üretim yapması ve şu ana kadar ilgili petek firmasıyla ilgili hastalıklar 
konusunda bir ihbar ve karantinanın söz konusu olmamasının Fethiye Arıcılık Üretme İstasyonu 
Müdürlüğünün Tarım ve Köyişleri Bakanlığının denetim ve kontrolünde olmasının Bütçe Kanunu 
gereğince 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 71. Maddesi kapsamında olması sebebiyle ihale ve 
ödeme için yeterli görüldüğü anlaşılmıştır. 
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146. - İstanbul Milletvekili Yücel Erdener'in, Ankara İl Özel İdaresi tarafından 
yapılan anlı kovan alımlarına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf 
Gökalp'in cevabı (7/4576) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılanmla arz ederim. 16. o fe - 2oc ( 

Yücel ERDENER 

İstanbul Milletvekili ~^ 

1- Ankara İl Özel İdaresi 2001 yılı yatırım programında yer alan 5625 adet arı 

kovan satın alımı ile ilgili Milletvekili sıfatıyla sorumluluğum gereği olarak 

aşağıdaki sorularımın inceletilmesini, değerlendirilmesini ve cevaplanmasını 

arzulamaktayım. 

1 * Fethiye Ancılık Üretme Müdürlüğünüzün, temel petek, arıcı maskesi, 

körüğü, el demiri, biz vb. ancılık malzemesi üretimi var mıdır? 

-Kamu Kuruluşu olarak bu malzemeler için hangi yasal dayanak ile, Ankara 

Valiliği Tarım İl Müdürlüğünüze karşı tek satıcı olabilmektedir? 

-Yıllık Ana Arı üretim kapasitesi kaç adettir, Bakanlığınızın tüm kuruluşları 

6000 adet ana arı üretirken; Fethiye Müdürlüğünüz tek başına nasıl 5625 adet 

ana arı üretebilmektedir, 

-5625 adet ana arı üretilebilmesi için Nisan-Mayıs aylarında ana arı çiftleşme 

randımanı % 50 ve daha düşük oranda olduğuna göre; 10.000 adetten fazla ana 

arı üretim kapasitesi olması gerekmez mi ? bu kapasite fiilen mevcut mudur ? 

-Kafkas-Muğla arısı melezi ana arı yanındaki işçi arılar Muğra'e-kotipi midir? -

Müdürlüğünüzün satış programı doğrultusunda Kafkas ana arısı olan 

kolonilerde, kafkas işçi arı çoğunluğunun da bulunması ve satışın ana arı ve işçi 

arıların Kafkas ırkı arı çoğunluğu ile sonuçlandırılması gerekmez mi idi ? 
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-Sözleşmede işçi arı ırkı açıklanmayarak Fethiye ve Ankara Müdürleriniz hukuk 

içerisinde Kamu Kaynağını hileli kullanmışlar mıdır ? 

-Fethiye Müdürlüğünüzde mevcut SAF IRK KAFKAS ANA ARİLAR NE 

ZAMAN, HANGİ UZMAN ROPORUNA DAYALI OLARAK, KİMDEN 

SATIN ALINMIŞLARDIR. BU ANA ARILARIN SAF IRK OLMADIĞI VE 

ARTVİN İLİ İZOLE BÖLGESİNDE ÜRETİLMEDİĞİ HUSUSUNDA 

DUYUMLARIM VARDIR. BAKANLIĞINIZ ANKARA VE FETHİYE 

MÜDÜRLÜKLERİNİZCE HANGİ BELGEYE DAYALI OLARAK SAF IRK 

KAFKAS BEYANINDA BULUNULMUŞTUR VE BUNA GÖRE 

SÖZLEŞME İMZALANMIŞTIR ? 

-Temel petek aracı üçüncü şahıslardan satın alınarak ve üretici beyanına 

dayanarak nasıl steril üretildiği beyan edilmektedir ve ödeme evrakına 

eklenmektedir? 

-Her iki Müdürünüz de nasıl üçüncü şahıs üretimi petekler için Iaboratuvar 

raporu tanzimine ihtiyaç duymadan alım, satım ve ödeme yapabiliyorlar ? 

-Arı sağlığı ile ilgili genelgenize rağmen, üç Veteriner hekim tarafından 

Iaboratuvar bulgusuna ihtiyaç duyulmadan Fethiye'de sağlık raporu 

düzenleniyor ? Ankara İl'inde tesellüm anında ise hiç arı sağlığı incelemesine 

ihtiyaç duyulmuyor ? 

-Ankara İl'ine müfettiş gönderdiğiniz halde bürokratik işlerle ilgilenen 

müfettişleriniz neden arıları usulen dahi gözlemek ihtiyacı duymuyorlar ? 

-Ankara İl Müdürlüğünüz 14.03.2001 tarih ve TÜGEM*I535-2767 SAYILI 

TALİMATINIZA RAĞMEN NASIL SİZİN EMRİNİZE AYKIRI 

DAVRANABİLİYOR -Orman Bakanlığınca 2000 yılı Eylül ayında 

Bakanlığınıza intikal ettirilen arıcılık ile ilgili soruşturma dosyası hakkında 

Bakanlığınızca bugüne kadar ne işlem yapılmıştır , ayrıca ORKÖY arıcılarına 

sözleşmeye aykırı arı satan BİTLİS ARICILIK MÜDÜRLÜĞÜNÜZ hakkında 

Bakanlığınızca ne gibi işlem yapılmıştır? 
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T.C. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

SAYI : KDD.SÖ.1.01/-293-C 
KONU : Yazjlı Soru Önergesi '.'«MSI»»» 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 03 Temmuz 2001 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4576-11118/25910 sayılı 
yazınız. 

Je kayıtlı yazınız ekinde gönderilen istanbul Milletvekili Sayın Yücel 
ERDENER'e ait 7/4576-11118 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımız 
görüşleri ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Prof.Dr.HÎKnü Yusuf GÖKALP 
Bakan 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

önerge sahibi : Yücel ERDENER 
istanbul Milletvekili 

Esas No : 7/4576-11118 

Soru 1) Ankara il Özel idaresi 2001 yılı yatırım programında yer alan 5625 adet 
arı kovan satın alımı ile ilgili Milletvekili sıfatıyla sorumluluğum gereği olarak 
aşağıdaki sorularımın inceletilmesini, değerlendirilmesini ve cevaplanmasını 
arzulamaktayım. 

Soru 1) Fethiye Arıcılık Üretme Müdürlüğünüzün, temel petek, arıcılık 
maskesi, körüğü, el demiri, biz vb. arıcılık malzemesi üretimi var mıdır ? 

Cevap 1) Fethiye Arıcılık Üretme İstasyonu Müdürlüğü'müzün arıcılık malzemeleri 
üretimi yoktur. 

Soru 2) Kamu kuruluşu olarak bu malzemeler için hangi yasal dayanak ile, Ankara 
Valiliği Tarım İl Müdürlüğünüze karşı tek satıcı olabilmektedir ? 

Cevap 2) Fethiye Arıcılık Üretme istasyonu Müdürlüğü'müzün 969 sayılı Döner 
Sermaye Kanunu'na tabi olup, kanunun 3. maddesinin ( r ) bendine göre "malzeme 
alımında aracılık yapabilir" ibaresine dayanılarak söz konusu malzemeleri almıştır. 
Kamu kuruluşları, bir başka kuruluştan 84/ 8213 sayılı Döner Sermayeli Kuruluşlar 
ihalesi yönetmeliğinin 61. maddesine göre (ihtiyaçları kamu kuruluşlarından 
karşılanması) ihale açmadan malzeme alabilir maddesine göre hareket edilmiştir. 

Soru 3) Yıllık ana arı üretim kapasitesi kaç adettir, Bakanlığınızın tüm kuruluşları 
6000 adet ana arı üretirken ; Fethiye Müdürlüğünüz tek başına nasıl 5625 adet ana 
arı üretebilmektedir. 

Cevap 3) Fethiye Arıcılık Üretme İstasyonu Müdürlüğü'nün 2001 yılı ana arı 
üretimi 8442 olarak gerçekleşmiştir. 2002 yılı üretimi ise 12000 olarak planlanmıştır. 
Arıcılık üretme istasyonlarına Bakanlığımızca hizmette etkinlik ve verimliliğin 
arttırılması için özel ve tüzel kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapma imkanı tanınmıştır. 
Fethiye Arıcılık Üretme istasyonu Müdürlüğü'ne Bakanlığımız talimatları 
doğrultusunda 2000 yılından itibaren, 1985 - 1990 yılları arasında Bakanlığımızın 
nüve işletmeciliği projesinde kurs görerek ortaklaşa üretim yapmış, 3 adet sertifika 
sahibi ana arı üretim tekniğini çok iyi bilen üreticilere, 3000 adet ana arı ürettirmiştir. 
Bu üreticilerin damızlıkları ilgili müdürlüğümüzce temin edilmiştir ve üreticilerin tüm 
çalışmaları teknik elemanlarımız tarafından kontrol ettirilmiştir. 

Soru 4) 5625 adet ana arı üretilebilmesi için Nisan-Mayıs aylarında ana arı 
çiftleşme randımanı % 50 ve daha düşük oranda olduğuna göre ; 10.000 adetten 
fazla ana arı Üretim kapasitesi olması gerekmez mi ? bu kapasite fiilen mevcut 
mudur. 

Cevap 4) Ana arılar 3 ve 4 bölmeli ruşet kovanlarda çiftleştirilmektedir. Çiftleşme 
aşamasına gelmiş ruşet kovanlardaki ana arı çiftleşme oranı %85 civarındadır. 
Müdürlüğümüz 8442 adet ana arıyı 2 aşamalı sistemle üretecek kapasiteye sahiptir. 
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Soru 5) Kafkas- Muğla arısı melezi ana arı yanındaki işçi arılar Muğla ekotipi 
midir? Müdürlüğünüzün satış programı doğrultusunda kafkas ana arısı olan 
kolonilerde, kafkas işçi arı çoğunluğunun da bulunması ve satışın ana arı ve işçi 
arıların kafkas ırkı arı çoğunluğu ile sonuçlandırılması gerekmez mi idi ? 

Cevap 5) Müdürlüğümüzün teslim etmiş olduğu kolonilerin ana arıları 1-1,5 ay 
önceden kolonilere kabullendirilmektedir. İşçi arının meydana gelebilmesi için 
yumurta, larva, pupa ve ergin olarak çıkışı da dikkate alındığında 21 günlük bir 
süreye ihtiyaç vardır. 1,5 aylık bir sürede üretimi yapılan kolonilerin işçi arıları tarlacı 
arı hüviyetini rahatlıkla almaktadır. Onun için işçi arı çoğunluğu Kafkas X Muğla 
kullanma melezi özelliklerini taşıyan bireylerden oluşmaktadır. 

Soru 6) Sözleşmede işçi an ırkı açıklanmayarak Fethiye ve Ankara Müdürleriniz 
hukuk içerisinde kamu kaynağını hileli kullanmışlar mıdır ? 

Cevap 6) Hayır, böyle bir durum söz konusu değildir. 

Soru 7) Fethiye Müdürlüğünüzde mevcut SAF IRK KAFKAS ANA ARILAR NE 
ZAMAN, HANGİ UZMAN RAPORUNA DAYALI OLARAK, KİMDEN SATIN 
ALINMIŞLARDIR. BU ANA ARILARIN SAF IRK OLMADIĞI VE ARTVİN İLİ İZOLE 
BÖLGESİNDE ÜRETİLMEDİĞİ HUSUSUNDA DUYUMLARIM VARDIR. 
BAKANLIĞINIZ ANKARA VE FETHİYE MÜDÜRLÜKLERİNİZCE HANGİ BELGEYE 
DAYALI OLARAK SAF IRK KAFKAS BEYANINDA BULUNULMUŞTUR VE BUNA 
GÖRE SÖZLEŞME İMZALANMIŞTIR ? 

Cevap7) Damızlık olarak kullanılan saf ırk kafkas ana arılar 2000 yılı Ağustos ayı 
içerisinde Ardahan Arıcılık Üretme istasyonu Müdürlüğü aracılığı ile Artvin ili Borçka 
İlçesi Camili Köyünden temin edilmiştir. Burada saf kafkas, larva transferi yöntemiyle 
elde edilen bakire ana arıyı ifade etmektedir. Ayrıca, sözleşmede saf kafkas değil, 
kafkasX Muğla kullanma melezi ana arılar ifadesi geçmektedir. 

Soru 8)Temel petek aracı üçüncü şahıslardan satın alınarak ve üretici beyanına 
dayanarak nasıl steril üretildiği beyan edilmektedir ve ödeme evrakına 
eklenmektedir? 

Soru 9) Her iki müdürünüz de nasıl üçüncü şahıs üretimi petekler için laboratuvar 
raporu tanzimine ihtiyaç duymadan alım, satım ve ödeme yapabiliyorlar ? 

Soru 10) Arı sağlığı ile ilgili genelgenize rağmen, üç veteriner hekim tarafından 
laboratuvar bulgusuna ihtiyaç duyulmadan Fethiye'de sağlık raporu düzenleniyor ? 
Ankara il'inde tesellüm anında ise hiç arı sağlığı incelemesine ihtiyaç duyulmuyor ? 

Soru 11) Ankara il'ine müfettiş gönderdiğiniz halde bürokratik işlerle ilgilenen 
müfettişleriniz neden arıları usulen dahi gözlemek ihtiyacı duymuyorlar ? 

Cevap 8, 9, 10, 11) 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanunu'na göre sağlık 
belgesi düzenleme yetkisi Hükümet Veterinerliğine verilmiş olduğundan arıların 
şevkinden önce gerekli kontrolleri Hükümet Veteriner Hekimlerince yapılarak sağlıklı 
olduğu karar verildikten sonra sevk işlemi yapılmaktadır. 2001 yılı içerisinde teslim 
edilen arı kolonilerimizde hastalıkla ilgili herhangi bir bulguya rastlanılmadığından arı 
kolonilerinin nakillerinde sakınca görülmediği beyan edilmiştir. Anlı kovan satışlarında 
bunun dışında bir yol izlenmemektedir. 

Konu Teftiş Kurulumuzca da incelenmekte olup, henüz sonuçlanmamıştır. 
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Soru 12) Ankara İl Müdürlüğünüz 14.03.2001 tarih ve TÜGEMM 535-2767 SAYILI 
TALİMATINIZA RAĞMEN NASIL SİZİN EMRİNİZE AYKIRI DAVRANABİLİYOR. 
Orman Bakanlığınca 2000 yılı Eylül ayında Bakanlığınıza intikal ettirilen arıcılık ile 
ilgili soruşturma dosyası hakkında Bakanlığınızca bugüne kadar ne işlem yapılmıştır, 
ayrıca ORKÖY arıcılarına sözleşmeye aykırı arı satan BİTLİS ARICILIK 
MÜDÜRLÜĞÜNÜZ hakkında Bakanlığınızca ne gibi işlem yapılmıştır ? 

Cevap 12) Doğu'Anadolu Su Havzası Rehabilitasyon Projesi ve Bingöl- Muş 
Kırsal Kalkınma.Projesi kapsamında gerçekleştirilen arıcılık faaliyetleri ile ilgili olarak 
Orman Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca düzenlenen 28.08.2000 tarih ve 
2000/07 sayılı İnceleme Raporu 21.09.2000 tarihi itibarı ile Bakanlığımıza intikal 
ettirilmiştir. 

Raporun incelenmesi sonucunda arıcılık konusunda deneyimli Bakanlığımız 
elemanları, söz konusu raporda yer alan Bakanlığımızla ilgili eksikliklerin mahallinde 
incelenmesi amacı ile 03.10.2000 tarihinden itibaren Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş, 
Bitlis ve Adana İllerinde görevlendirilmişler ve incelemeler sonucunda hazırlamış 
oldukları 03.10.2000 tarihli rapor 07.10.2000 tarihi ile Bakanlığımız Teftiş Kurulu 
Başkanlığına iletilmiştir. 

Söz konusu raporda Bitlis Arıcılık Üretme İstasyonu Müdürlüğü tarafından 
sözleşmeye aykırı arı satıldığına dair herhangi bir tespit bulunmamaktadır. 
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147. - Erzurum Milletvekili Aslan Polat'ın, inşaatı tamamlanan ve yapımı devam 
eden derslik projesine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu'nun 
cevabı (7/4577) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Metin 
BOSTANCIOĞLU tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
saygılarımla arz ederim. 

Aslan POLAT ' 
Erzurum Milletvekili 

711 Sıra Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu, Çıraklık ve Meslek 
Eğitimi Kanunu Tasarısında belirttiğiniz üzere, 1997 yılında 
çıkarılan kesintisiz 8 yıllık eğitim için 2000 Ekim ayına kadar 
toplanan miktar 3 yılda gereksinim duyulan toplam kaynağın ancak 
%39'u olmuştur. Ayrıca bugüne kadar tamamlanan ve yapımı devam 
eden derslik sayısının ise 83843 olduğu, bu miktarın hedeflenen 
dersliklerin %57'sl mertebesinde olduğunu belirtmekte ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisî'nden eğitimin çağdaş ölçütlere göre ve yüksek 
nitelikli olarak sunulmasını sağlayacak yatırım ve harcamalar için 
gerekli olan 4.8 katrilyon TL'nin karşılanabilmesi için tasarının 
kanunlaştırılmasını istemektesiniz. 

Bizim yaptığımız araştırmalara göre, 4306 Sayılı Kanuna göre 
yaptığınız anahtar teslim sabit fiyatlı ihalelerde 1998-1999 ve 2000 
yıllarında öngörülen enflasyon ile gerçekleşen enflasyon arasındaki 
sapmaların %30 ile %50 arasında olması sebebiyle bu fiyat 
sapmalarını öngören firmaların çoğunlukla inşaatları 
tamamlayabildikleri, öngöremeyen az sayıda firmanın ise cezai 
duruma düştüğü gözlemlenmiştir. 

Yalnız 2001 yılında ise TEFE'de yıl sonu enflasyonu %10 
olarak öngörülür iken, yeni bütçe hedefinde %57.0 Jb(W*fe yeniden 
düzenlendiği değerlendirildiğinde de görüldüğü üzere %576 sapma 
nedeninin etkisiyle Bakanlığınıza sabit fiyat ile teklif veren firmaların 
önemli bir bölümünün taahhütlerini zamanında bitiremeyecekleri 
anlaşılmaktadır. Örneğin; 
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(Mayıs 2001 sonu, Haziran başı itibariyle) 

O: 1 

I. ETAP 

BİTİŞ TARİHİ: 15.06.2001 

İş Paket No Tamamlama %si 

05 71.06 

10 
14 
15 
19 
23 
30 
32 
36 
37 
41 
42 
49 
59 
67 
68 

72.15 

91.32 

36.80 

66.91 

72.66 

70.0 

71.69 

71.61 

65.73 

27.44 

58.07 

76.11 

84.98 

45.90 

77.95 

II. ETAP 

BİTİŞ TARİHİ: 01.09.2001 

İş Paket No Tamamlama 

01 
03 
14 
15 
19 
24 
25 
29 
30 
32 
37 
38 
42 

11.18 

3.87 

32.48 

43.02 

33.11 

20.54 

39.90 

30.35 

57.45 

64.28 

22.39 

54.85 

33.40 

ORTALAMA 66.70 ORTALAMA 30.67 
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Buradan da görüldüğü üzere 2 grup inşaatınız incelendiğinde 
Mayıs sonu itibariyle 15 günlük süre kaldığı halde işlerin ortalama 
gerçekleşmesi %66.70, 2 nci etap işleriniz de iş bitimine 3 aylık bir 
süre kalmasına rağmen işlerin ortalama gerçekleşmesi %30.67 
oranında olduğu görülmektedir. Buradan da bu işlerin zamanında 
bitirilemeyeceği net olarak görülmektedir. 

Sayın Bakanımızdan net olarak cevaplamasını istediğimiz 
sorularımız; 

1- Bu işlerin zamanında bitirilip 2001-2002 eğitim ve öğretim 
yılına yetişmesi için ne gibi ek tedbirler almayı 
düşünüyorsunuz? 

2- Bu işler zamanında bitmez ise Bakanlık olarak ne gibi 
tedbirler öngörmektesiniz? 

T.C. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırına, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : I3.O8.0.APK.0.O3.O5.O0-O3/ Z/073 2^9" /2001 
KONU : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLCİ: T.B.M.M Başkanlığının 03.07.2001 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4577-
11] 20/25928 sayılı yazısı. 

Erzurum Milletvekili Sayın Aslan POLAT'ın, "İnşaatı tamamlanan ve yapımı devam 
eden derslik projelerine ilişkin" yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. Şubat 2001'de ekonomide meydana gelen olumsuz gelişmelerin oluşturduğu 
belirsizlik ortamının inşaatlarda sebep olduğu gecikmeyi telafi etmek amacıyla 1. ve 2. etapta 
Merkezden ihale edilen bütün inşaatlara talep halinde 45 gün süre verilmesi kararlaştırılmıştır. 
Verilen süreye göre 1. etap inşaatların bitim tarihi 31 Temmuz 2001, 2. etap inşaatların bitim 
tarihi 15 Ekim 2001 olmuştur. 

2. Söz konusu işlerin yukarıda belirtilen tarihlerde tamamlanarak hizmete açılmaları 
öngörülmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Metin SOSTANCIOĞLU 
Millî Eğitim Bakanı 
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148. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, köprü ve otoyol ücretlerine yapılan 
zamma ilişkin Başbakandan sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Kor ay Aydın'in cevabı 
(7/4578) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki soru lar ıma Başbakan Sayın Bülent ECEVİT'in 
y a z ı l ı o larak cevap vermesini d e l a l e t l e r i n i z e arz eder im. 

,=§====£-—\m-y-
Musa UZUNKAYA' / 
Samsun MI I IetvekiI i 

1- 22.06.2001 tarihinde tüm ülke ve dünyanın kilitlendiği 
Anamuhalefet Partisi (FP)'nin kapandığı bir zamanda kamuoyunun 
gündeme taşıyamayacağı zannıyla oto yol ve köprü geçişlerine 
%IOO-%300 arası aşırı zam yapılmasını doğru buluyor musunuz? 

2- Böyle bir zamanlamayı, parti kapatmanın demokrasi 
açısından olumsuzluğu yanında bir de ekonomik olarak faturasının 
çok acımasız bir şekilde millete çıkarılmasını zam furyasıyla 
adeta milletin hayatından bezdirilmesini bir Başbakan olarak 
nasıl değerlendiriyorsunuz? 

3- Köprü ye otoyol geçişlerine en son yaoılan zam örneğinde 
olduğu gibi %IOO-%300 arası zam yapan bir ülke örneği ve ülkemizde 
geçmişte karşılaşılan örneği var mıdır? 

4- Kıyaslanınca, her gün aracıyla boğaz köprüsünden 
geçmek, istanbul'da işi veya memuriyeti nedeniyle otoyolu kullan
mak zorunda olan onbinlerce İnsanın ödemek zorunda olduğu sadece 
otoyol ve köprü zamlarının, asgarî ücret miktarına ulaştığı 
bir ekonomi mantığını insaf ve adil devlet yönetimiyle telif 
etmek ne derece mümkündür? 

5- Memura ve çalışana verilen %5'lik artışın onlarca 
katı bir fark ve hedeflenen yeni ek vergilerle geri alınmasının 
sosyal ve hukuk devleti olma yanında Anayasa'nın başta 2.ncî 
maddesi olmak üzere diğer hüküm ve maddeleriyle tezat teşkil 
edip etmediği hususunu açıklar mısınız? 

6- Toplumda çok büyük tepki uyandıran otoyol ve köprü 
zamlarını geri almayı veya makul adiediIebiIecek bir seviyeye 
çekmeyi düşünüyor musunuz? 

7- Aksi takdirde bu yaz ve trafiğin yoğun olduğu sezonda 
otoyol yerine E-5 ve alternatif yolları kullanmak zorunda kalıp, 
daha çok trafik kazalarına neden olabilecek insanların uğrayabile
cekleri ölüm dahil maduriyetI erinden maddi ve manevi açıdan 
hükümetiniz bir sorumluluk üstlenecek mi? 
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T.C. 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
ANKARA 

SÜRELİ 
SAYI : B.09.0.APK.0.22.00.00.17//5# 1 ..../ /2001 

KONU : Samsun Milletvekili 0 1 AĞUSTOS 2001 
Musa UZUNKAYA'nın 
Yazılı Soru önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) T.B.M.M. Başkanlığı'nın 03.07.2001 tarih ve KAN.KAR.MD: A.01.0.GNS.0. 
10.00.00.02-11121/25948 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 09.07.2001 tarih ve B.09.0.KKG.0.12/106-549-1/3354 sayılı yazısı. 

Samsun Milletvekili Musa UZUNKAYA'nın Ülkemizde uygulanan Köprü ve Otoyol 
Geçiş Ücretleri hakkında Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği, Sayın Başbakanımızın da 
Bakanlığım koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını tensip ettikleri T.B.M.M. 7/4578 Esas 
Sayılı Yazılı Soru Önergesi incelenmiş olup, söz konusu önergede yer alan sorulara cevap 
teşkil edecek bilgiler ekte sunulmuştur. 

Bilginizi ve gereğini arz ederim. 

Koray AYDIN 
Bakan 
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SAMSUN MİLLETVEKİLİ 
SAYIN MUSA UZUNKAYA'NIN 
T.B.M.M. 7/4578 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE 

DAİR SORULAR VE CEVAPLARI 

SORULAR: 

1-22.06.2001 tarihinde tüm ülke ve dünyanın kilitlendiği Anamuhalefet Partisi 
(FP)'nin kapandığı bir zamanda kamuoyunun gündeme taşıyamayacağı zannıyla oto yol ve 
köprü geçişlerine %100-%300 arası aşın zam yapılmasını doğru buluyor musunuz? 

2- Böyle bir zamanlamayı, parti kapatmanın demokrasi açısından olumsuzluğu 
yanında bir de ekonomik olarak faturasının çok acımasız bir şekilde millete çıkarılmasını zam 
furyasıyla adeta milletin hayatından bezdirilmesini bir Başbakan olarak nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 

3- Köprü ve otoyol geçişlerine en son yapılan zam örneğinde olduğu gibi %100-%300 
arası zam yapan bir ülke örneği ve ülkemizde geçmişte karşılaşılan örneği var mıdır? 

4- Kıyaslanınca, her gün aracıyla boğaz köprüsünden geçmek, istanbul'da işi veya 
memuriyeti nedeniyle otoyolu kullanmak zorunda olan onbinlerce insanın ödemek zorunda 
olduğu sadece otoyol ve köprü zamlarının, asgari ücret miktarına ulaştığı bir ekonomi 
mantığım insaf ve adil devlet yönetimiyle telif etmek ne derece mümkündür? 

5- Memura ve çalışana verilen %5'lik artışın onlarca katı bir fark ve hedeflenen yeni 
ek vergilerle geri alınmasının sosyal ve hukuk devleti olma yanında Anayasa'nın başta 2 nci 
maddesi olmak üzere diğer hüküm ve maddeleriyle tezat teşkil edip etmediği hususunu açıklar 
mısınız? 

6- Toplumda çok büyük tepki uyandıran otoyol ve köprü zamlarını geri almayı veya 
makul addedilebilecek bir seviyeye çekmeyi düşünüyor musunuz? 

7- Aksi takdirde bu yaz ve trafiğin yoğun olduğu sezonda otoyol yerine E-5 ve 
alternatif yolları kullanmak zorunda kalıp, daha çok trafik kazalarına neden olabilecek 
insanların uğrayabilecekleri ölüm dahil mağduriyetlerinden maddi ve manevi açıdan 
hükümetiniz bir sorumluluk üstlenecek mi? 

CEVAPLAR: 

Bilindiği gibi Otoyollar 1593 Sayılı Erişme Kontrollü Karayolları Kanunu gereğince 
yapılmakta ve işletmeye açılmaktadır. Burada amaç, bir yerden bir yere ulaşmak isteyen yol 
kullanıcılarına güvenli hızlı ve konforlu bir ulaşım imkanı sağlamaktadır. 

Gelişmiş batı ülkelerinin çoğunda Otoyolu, Köprü ve Tünellerden geçiş ücreti 
alınmaktadır. Bir yerden bir yere yüksek hız ve emniyetle ulaşımı sağlayan bu gibi özel ve 
pahalı tesisleri kullananların bu hizmetlerin karşıhğım ödemeleri artık global bir anlayış 
haline gelmiştir. Ülkemizde, Otoyolu ve Köprülerden alınan geçiş ücretleri ile tesislerin 
amortisman, bakım, işletme ve idame masrafları karşılanmakta ve benzeri tesisler için 
finansman kaynağı sağlanmaktadır. 
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Ülkemizde Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretlerinde belirli dönemlerde değişiklik 
yapılmaktadır. Bu dönemler genellikle 12 aylık periyotlar halinde yapılmıştır. Otoyol geçiş 
ücretleri bölgesel özellikler, trafik yoğunluğu ara mesafe kriterleri ve araç konfigürasyonlan 
gözönünc alınarak düzenlenmektedir. Belirtilen hususlar dikkate alınarak Hükümetimizin 
almış olduğu kararlar doğrultusunda Boğaz Köprüleri ve Otoyollarda ücret ayarlamaları 
yapılmıştır. 

Önergede bahsedildiği gibi Köprülere ve Otoyollara % 100, % 300 zam 
uygulanmamıştır. Diğer ülkelerden düşük olan Otoyol geçiş ücretlerine ortalama %200 
Köprülere %40 zam uygulanmıştır. Ekonomik krizden önce, 2.2$ olan Köprü geçiş ücreti 
zamdan önce, 1.25 $ seviyesine düşmüş olup, bu değer yapılan zamla 2001 Ocak ayı 
seviyesinin altında tutulmaya çalışılarak 1.66 $ mertebesine getirilmiştir. 

Ayrıca, diğer dünya ülkelerinden alınan Köprü geçiş ücretlerini gösteren tablo, 
ülkemizle kıyas açısından aşağıda sunulmuştur. 

KÖPRÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ 

ÜLKE 
TÜRKİYE 

BREZİLYA 

KANADA 

DANİMARKA 

İNGİLTERE 

İRLANDA 

JAPONYA 

İSKOÇYA 

SINIF 
Otomobü 
Kamyon 
Otomobil 
Kamyon 
Otomobil 
Kamyon 
Otomobil 
Kamyon 
Otomobü 
Kamyon 
Otomobil 
Kamyon 
Otomobil 
Kamyon 
Otomobil 
Kamyon 

Dolar/Km 
0,05 
0,12 
0,11 
0,66 
8,81 
2,98 
1,63 
5,31 
0,37 
1,74 
0,28 
0,87 
0,75 
2,49 
0,54 
1,35 
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149. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, Mudanya İlçesinde kıyı kenar 
çizgilerinin hukuka aykırı olarak belirlendiği iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve 
İçişleri Bakanı Rüştü Kâzım Yücelen'in cevabı (7/4579) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmak üzere 
aşağıdaki sorularımı arzederim. 28,06.2001 

/yuh 
/rtuğrulSfALÇINBAYIR 

/Bursa Milletvekili 

SORULAR 

Mıdanya ilçesi çok eski yıllara dayanan bir yerleşim bölgesidir. 
l<lıdanya,GUzelyalı,Zeytinbağı,Kümyaka sahillerinde çok eski zamanlardan 
kalan ve kullanılan tarihi binalar ve yapılar mevcut tur.Mudanya 
ilçesinde kıyı kenar çizgileri belirlenirken tarihi binaların ve 
yapıların niteliklerinin dikkate alınmadığı ve kıyı kenar çizgisinin 
hukuka aykırı belirlendiği iddiaları ile ilgili olarak: 
1-İddialar üzerine Bayındırlık Bakanlığınca herhangi bir inceleme 
yaptırmayı ve kıyı kenar çizgisinin yeniden belirlenmesini düşünüyonru-
sunuz? 
2-Kıyı kenar çizgisi içinde kaldığı iddiası ile fl>hliye Hazinesi tarafın
dan Mudanya Belediye Başkanlığı ve Güzelyalı Belediye Başkanlığı 
aleyhine kaç tapu iptal ve meni nüdahele ve yıkım davası açılmıştır? 
3-Mudanya Mütareke Binası 'nm dahi kıyı kenar çizgisi içinde kaldığı 
ifade edilmektedir.Mltareke Binasının hukuki konunu nedir? Onun hakkında 
da yıkım talebi varmıdır? 
lf-özel mülkiyete konu kaç bina ve mülk sahibi hakkında "tapu iptali 

men'i müdahale ve kal" davası açılmıştır? 

5-Mevcut iımr durumuna göre belediyelerin verdiği ruhsata dayalı 
inşaat yapanların inşaatlarının yıkılmaları halinde mülk s&hinlerinin 
zararlarım belediyelerin karşılayamayacağını' dikkate*> &lara*fr ne gibi 
tedbirler düşünüyorsunuz? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 

SAYI : B.05.0.MAH.0.65.00.002/§oâQ$> A2>/$/2001 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) Başbakanlığın 09.07.2001 tarihli ve B.02.0.KKG.0.12/106-549-21/3352 sayılı yazısı. 
b) TBMM Başkanlığının 03.07.2001 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-

7/4579-11122/25953 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Ertuğrul YALÇINBAYIR tarafından Sayın Başbakanımıza tevcih edilen 
ve Başbakan adına Bakanlığım koordinatörlüğünde cevaplandırılması tensip buyurulan "Bursa ili 
Mudanya İlçesinde kıyı kenar çizgilerinin hukuka aykırı belirlendiği iddialarına ilişkin" yazılı 
soru önergesi ile ilgili olarak Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı'ndan alınan 16.07.2001 tarih ve 1426 
sayılı, Bursa Valiliğinden alınan 13.07.2001 tarih ve 1000 sayılı yazılarda; 

1- Mudanya, Güzelyalı, Zeytinbağı, Kumyaka kıyı kesimlerine ait kıyı kenar çizgilerinin 
07.08.1975, 12.04.1976, 14.09.1976, 15.12.1976, 23.07.1981, 11.01.1993, 18.04.1994 tarihlerinde 
onaylanarak uygulamaya konulduğu, kıyı kenar çizgilerinin Kıyı Kanunu hükümleri gereği zeminindeki 
mülkiyet ve yapılaşmalara bakılmaksızın doğal verilere göre tespit edilmesi gerektiğinden, söz konusu 
alanlardaki kıyı kenar çizgilerinin de tespit edildiği dönemde yürürlükte bulunan mevzuatlara uygun 
şekilde zemindeki mülkiyet ve yapılaşmalara bakılmaksızın tespit edildiği, 

Ancak, Mudanya Belediye Başkanlığı'nın 18.06.2001 tarihli yazıları ile Bayındırlık ve Iskan 
Bakanlığına yeni bir kıyı kenar çizgisi talebinde bulunduğu, bu talebin de incelenip gereği yapılmak 
üzere Valiliğine gönderildiği, 

2- Kıyı kenar çizgisi içerisinde kaldığı iddiasıyla Mudanya Belediye Başkanlığı aleyhine 37 
adet tapu iptali, men-i müdahale ve kal davası açıldığı, Güzelyalı Belediye Başkanlığı aleyhine ise 
herhangi bir dava açılmadığı, 

3- Mudanya Mütareke Binasının, 15.12.1976 onaylı kıyı kenar çizgisini içeren 1/1000 ölçekli 21 
k-1 no'lu haritada da görüleceği üzere, kıyı kenar çizgisi/içinde"kalmadığı, Milli Eğitim âakanlığı'na 
tahsisli olduğu ve bina hakkında herhangi bir dava açılmadığı, 

4- özel mülkiyete konu Mudanya merkez ve bağlı köylerinde 122 adet tapu iptali, men-i 
müdahale ve kal davası açıldığı, davaların devam etmekte olduğu, 

5- Mevcut imar vaziyetine göre belediyelerin verdiği ruhsata dayalı olarak yapılan inşaatlardan 
kıyıda kalanların durumunun 3621/3830 sayılı Kıyı Kanunu ve 3194 sayılı İmar Kanununu 
çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği, 

belirtilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Rüştü Kazım YÜCELEN 
Bakan 

- 7 1 5 -



T.B.M.M. B: 129 17.9.2001 0 : 1 

150. - Aksaray Milletvekili Ramazan Toprak'ın, takas ihalesine ve basında yer alan 
bazı iddialara ilişkin sorusu ve Devlet bakanı Kemal Derviş'in cevabı (7/4581) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Kemal DERVİŞ tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını delaletlerinizle arz ederim. 28.06.2001 

SORULAR: 

1- Hazine Müsteşarlığı'nın 15.06.2001 tarihinde gerçekleştirdiği takas ihalesine 
giren gerçek ve tüzel kişi adedi nedir? 

2- İhaleye giren gerçek ve tüzel kişilerin adları nedir? 
3- Bu gerçek ve tüzel kişiler ne miktarlarda hazine kağıtları almışlardır? 
4- Bu gerçek ve tüzel kişilerin takas ihalesinde işlem gören hazine kağıtlarının 

takas ihalesi öncesindeki miktarları ve faiz oranları nelerdir? 
5- Takas ihalesine dayanak teşkil eden mevzuat nelerdir? 
6- Belirtilen şartlarda gerçekleştirilen söz konusu takas ihalesi niteliği itibariyle 

ağırlaştırılmış şartlarda bir iç borç ertelemesi sayılmaz mı? 
7- Kısa veya orta vadede yeni bir takas ihalesi düşünülüyor mu? 
8- Mayıs 2001 ayı içerisinde, 

a) Hangi tarihlerde ve 
b) Ne miktarlarda iç borçlanma ihalesi açılmıştır? 
c) Bu ihalelerin şartları (vade ve faiz) nelerdir? 
d) Bu ihalelere verilen tekliflerin miktarları nedir? 
e) İhalelerin gerçekleşme oranı ve şartları (vade ve faiz) nelerdir? 

9- Yazılı ve görsel basın ve yayın organlanna yansıdığı üzere, Şubat 2001 krizi ve 
devalüasyonu sonrasında, bir kısım sermaye sahiplerinin ellerindeki düşük faizli 
hazine kağıtlarına devalüasyon oranında gelir sağlanması taleplerine hazinece 
olumsuz cevap verildiği, bunun üzerine özellikle 29.05.2001 günlü iç borç 
ihalesine 5.6 trilyon TL gibi sembolik bir alımla cevap verildiği, hazineyi 
sıkıştırmaya yönelik bu hareket üzerine 15,06.2001 tarihindeki takas ihalesinin 
gerçekleştiği, bu ihaleye beklenenin çok üzerinde talep olduğu, hatta 850 
trilyonluk ek bir ihale yapıldığı, bu suretle bir kısım sermaye sahiplerinin ticari 
ahlak sınırlarını zorlayan talebine boyun eğmek zorunda kalındığı jtfdialan 
doğru mudur? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

HAZÎNE MÜSTEŞARLIĞI 

SAYİ B.02.1-HM.O.KAF01.02/54555-10 2Û.H7.81* 6 0 4 0 8 SÜRELİDİR 
KONU: Yazılı Soru Önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

İLGİ: T.C. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği'nin 3.7.2001 tarih ve 

A.OI.0.GNS.0.10.00.02-7/4581-11143/25960 sayılı yazısı. 

tlgi yazı ekinde yer alan Aksaray Milletvekili Ramazan TOPRAK tarafından verilen yazılı soru 

önergesinde. 15.06.2001 tarihinde yapılan takas ihalesi ve yine bu ihalede ihraç edilen senetlerin, 18.06.2001 

tarihinde TAP yolu ile ihracına ilişkin sorulara verilen cevap aşağıda yer almaktadır. 

Bilindiği üzere 20.12.2000 tarih ve 4611 sayılı "2001 Mali Yılı Bütçe Kanunu"nun 3Tinci maddesi 

çerçevesinde, mali yıl içinde bütçe açıklarını finanse etmek üzere, bu kanunda öngörülen limitler dahilinde 

Devlet İç Borçlanma Senedi ihraç edilmesine, cari yıl içerisinde çıkarılacak veya daha önceki yıllarda 

çıkarılmış Devlet İç Borçlanma Senetlerinin, işlemiş faizleri ödenmek suretiyle veya piyasa koşullarından geri 

alınmasına veya başka senetlerle değiştirilmesine Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Devlet Bakanlığı 

yetkili kılınmış bulunmaktadır Bu çerçevede, Hazinenin 2001 ve 2002 yıllarında vadesi gelen borçlarının 

vadesini uzatmak, iç borcun çevrilmesi konusunda piyasalarda oluşan endişeyi gidermek ve Hazinc'nin 

borçlanma maliyetlerini azaltmak amacıyla 15.06.2001 tarihinde değişim (takas) ihalesi yapılmış ve takas 

işlemi ise 18.06.2001 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 

Değişim (takas) ihalesinde daha önce Hazine'ce ihale yolu ile ihraç edilen tüm Devlet İç Borçlanma 

Senetleri (DİBS) kapsanmış, vadeleri 2000 ve 2001'e gelen DİBS'ler olarak iki gruba ayrılmıştır. Değişimi 

yapılan senetlere karşılık ise dahil oldukları gruplara göre 3 ve 5 yıl vadeli dövize endeksli Devlet Tahvili ve 

I veya 2 yıl vadeli TL. cinsinden üç farklı DİBS ihraç edilmiştir. Takas ihalesine bu senetleri ellerinde 

bulunduran tüm banka, aracı kurum ve şahıslar minimum 100 milyar TL. nominal teklif vermek koşulu ile 

kalabilmişlerdir. Takas ihalesine gelen nominal teklif tutari 6,4 katrilyon TL. birinci grup senetler için ve 

4.7 katrilyon TL. ikinci grup senetler için olmak üzere toplam 11,1 katrilyon TL. olarak gerçekleşmiştir. Bu 

miktarın yine nominal bazda olmak üzere birinci grupta 5,7 katrilyon TL. ve ikinci grupta 3,3 katrilyon TL. 

olmak üzere toplam 9 katrilyon TL.'lık kısmı takas ihalesinde karşılanmıştır. 18.06.2001 tarihinde takas 

ihalesi sonucunda gerçekleştirilen değişim sonrasında toplam nominal 10 katrilyon TL. tutarında DİBS ihraç 

edilmiştir. Takas İhalesi sonrasında ihraç edilen senetlerin alıcılara göre dağılımı ise aşağıdaki tabloda 

görülmektedir. 
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BANKALAR 
RESMİ KURUMLAR 
(İşsizlik Sigortasi ve Sosyal Güv. Vakfı) 
ARACI KURUMLAR 

TOPLAM 

Geri Alınan Senetler | ihraç Edilen Senetle^ 
— NorninaTJMilyon TL) Nominaİ (Milyon TL) , 

I 
8,491,321,520 9,518,329,410 

425,525,450 415,710,580 

28,023,780ı 27,614,970 
l 

8,944,870,750 9,961,654,960 

Yukarıdaki tabloda takas ihalesine şahısların doğrudan katılımı görünmemesine karşın, şahısların 
özellikle aracı kurumlar ve bankalar aracılığıyla ihaleye katılımları sözkorıusudur. 

Yine, ihale sonrasında yatırımcılar tarafından ihraç edilen senetlerin ilave ihracının yapılmasına 

ilişkin yoğun bir talep gelmiştir. Bu nedenle, 18.06.2001 Pazartesi günü birinci grup senetler için 500 trilyon 

TL ve ikinci grup senetler için 350 trilyon TL. tutarlarını aşmamak üzere toplam 850 trilyon TL'ye kadar, 

değişim ihalesi ile ihraç edilen tahvillerin TAP yöntemi ile satışının yapılmasına karar verilmiştir. TAP 

satışına ilk grup senetler için nominal 808 trilyon ve ikinci grup senetlere için 806 trilyon TL. olmak üzere 

toplam 1,6 katrilyon TL. senet değişimi teklifi gelmiş olup, bu talebin birinci grup senetler için nominal 518 

trikon TL. ve ikinci grup senetler içinse nominal 310 trilyon TL. tutarındaki kısmı Hazine'cc karşılanmıştır. 

Takas ihalesi ve TAP satışına konu olan tüm DİBS'lerin, takas ihalesi öncesinde, orjinal ihraç 

talihlerinde, ihalelere gelen teklif miktarları, ihalelerde oluşan faiz oranlan ve ihraç miktarlarına ilişkin 

düzenlenen tablolar (1999 / 2000 iskontolu ve kuponlu ihale tabloları) ektedir. 

rica, 2001 Mayıs ayı içerisinde ise 4 Hazine Bonosu ve 1 Devlet Tahvili olmak üzere toplam 5 

ihale yapılmış olup, toplam net 6,1 katrilyon teklif gerçekleşmiştir ve bu miktarın ihalelerde net 3,8 

katrilyonu karşılanmıştır. Mayıs ayı içerisinde yapılan ihalelerde gerçekleşen faiz oranlari ve satış 

miktarlarına ilişkin düzenlenen tablo ise (2001 ihale tablosu) ektedir. 

Yine 29.5.2001 tarihinde borçlanmanın vadesini uzatabilmek, verim eğrisinin daha uzun vadeleri 

yansıtmasını sağlamak ve uzun vadeli DÎBS'lcrc piyasanın vereceği tepkiyi ölçebilmek amacıyla, 30.5.2001 

valör ve 26,6.2002 itfa tarihli, 13 ay vadeli Devlet Tahvili ihalesi yapılmış olup, bu ihalede alınması 

öngörülen minimum net tutar Mayıs Ayı İhale Programı'nda "sıfır" olarak ilan edilmiştir. İhaleye gelen fiyat 

teklifleri çok düşük olduğundan Hazine'ce ihaleye gelen net 78 trilyon TL.'Iık tutarın yaklaşık 6 trilyon 

TL.'lık kısmı karşılanmıştır. 

Bilgilerini arz ederim. f \ 

D B ^ E T BAKANI 

Dr. Kemal DERVİŞ 
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15 L - İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin'in, İstanbul-Ambarlı'da LPG dolum ve 
depolama tesisi kurmak için bir firmaya izin verilmesine ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Bayındırlık ve İskân Bakanı Koray Aydm'ın cevabı (7/4582) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
BAŞKANLIĞIMA 

Aşağıdaki sorularımın, Başbakan Sayın Bülent Ecevit tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasına tavassutlarınızı arz ederim. O 

Mehmet Ali SAHİ 
İstanbul Milletvekili 

Sorular: 

1. İstanbul ili, Büyükçekmece ilçesi, Yakuplu beldesi, Angurya Çiftliği mevkii, Ambarlı 
limanında, 299 ada, 12 no'lu parselde LPG boğucu, yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı 
gaz dolum ve depolama tesisi yapmak üzere HABAŞ A.Ş. firmasına, Bayındırlık 
ve İskan Bakanlığı, Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğünce onay 
verilmiştir. 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında, "Bu alan sadece depolama 
alanı olarak kullanılabilir." denmesine rağmen, ilgili bakanlığın onadığı 1/1000 
ölçekli uygulama imar planı ile neden gaz dolum tesisi için izin verilmiştir? 

2. Neden "plan yapımına ait yönetmelik" hükümleri göz ardı edilmiştir? 

3. Kıyı kanununa göre, Maliye Bakanlığından da izin alınması gerektiği halde, neden 
bu yola başvurulmamıştır? 

4. Milli Emlak ve Afet İşleri Genel Müdürlüklerinin olumsuz raporları niçin göz 
önünde bulundurulmamıştır? 

5. Birinci derecede tehlikeli deprem bölgesinde yer alan bahis konusu alanda, Doğu 
Marmara depreminde meydana gelen TÜPRAŞ yangınına benzer bir yangının 
çıkması halinde hemen yakındaki meskun bölgenin ve bu bölgede yaşayan 
binlerce insanın durumu neden dikkate alınmamıştır? 

6. "Yer uygunsuzluk kararfna rağmen, plan hangi sebeple ilgili bakanlıkça 
onanabilmiştir? 

7. Hiçbir yasa ve yönetmeliğe uygun olmamasına rağmen, Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığı'nın bu keyfiliğine hükümetiniz daha ne kadar seyirci kalacaktır? 
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T.B.M.M. B : 129 17 . 9 . 2001 O : 1 

T.C 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
ANKARA 

SÜRELİ 
SAYI :B.09.0.APK.0.22.00.00.17//rf44 ^/.„,./2001 

KONU: İstanbul Milletvekili 
Mehmet Ali ŞAHİN' in 
Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLISI BAŞKANLIGINA 

İLGİ : a) T.B.M.M. Başkanlığının 03.07.2001 tarihli ve KAN.KAR.MD:A.01.0.GNS. 0.10. 
00. 02-11144/25970 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 09.07.2001 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-546-1/3356 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Mehmet Ali ŞAHİN* in Sayın Başbakanımıza yönelttiği, Sayın 
Başbakanımızın da Bakanlığımca cevaplandınlmasım tensip ettikleri T.B.M.M. 7/4582 Esaŝ  
sayılı Yazılı Som Önergesi incelenmiş olup, cevaplan ekte sunulmuştur. 

Bilginizi ve gereğim rica ederim. 

Koray AYDIN 
Bakan 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ 
SAYIN MEHMET ALİ ŞAHİN* İN, 

T.B.M.M. 7/4582 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR 

SORULAR VE CEVAPLARI 

SORULAR : 

1-İstanbul İli Büyükçekmece İlçesi, Yakuplu beldesi, Angurya Çiftliği mevkii, 
Ambarlı limanında, 299 ada, 12 no' lu parselde LPG boğucu, yamçı, parlayıcı ve patlayıcı gaz 
dolum ve depolama tesisi yapmak üzere HABAŞ A.Ş. Firmasına, Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığı, Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğünce onay verilmiştir. 1/25.000 
ölçekli Çevre Düzeni Planında, " Bu alan sadece depolama alanı olarak kullanılabilir." 
denmesine rağmen, ilgili Bakanlığın onadığı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile neden 
gaz dolum tesisi için izin verilmiştir. 

2- Neden "Plan Yapımına ait Yönetmelik" hükümleri göz ardı edilmiştir? 

3- Kıyı kanununa göre, Maliye Bakanlığından da izin alınması gerektiği halde, neden 
bu yola başvurulmamıştır? 

4- Milli Emlak ve Afet İşleri Genel Müdürlüklerinin olumsuz raporları niçin göz 
önünde bulundurulmamıştır? 

5- Birinci derecede tehlikeli deprem bölgesinde yer alan bahis konusu alanda,Doğu 
Marmara depreminde meydana gelen TÜPRAŞ yangınına benzer bir yangının çıkması halinde 
hemen yakındaki meskun bölgenin ve bu bölgede yaşayan binlerce insanın durumu neden 
dikkate alınmamıştır? 

6- "Yer Uygunsuzluk Karan" na rağmen, plan hangi sebeple ilgili bakanlıkça 
onanabilmiştir? 

7- Hiçbir yasa ve yönetmeliğe uygun olmamasına rağmen, Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığı' nın bu keyfiliğine hükümetiniz daha ne kadar seyirci kalacaktır? 

CEVAPLAR : 

- Bu husustaki mevzuat gereği sözü edilen konu iki ana başlık altında 
değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Buna göre; 

A)Çevre düzeni planı ile ilgili olan hususlar (Kıyı Kenar Çizgisinin Kara 
Tarafında Kalan Bölümü) 

önergede konu edilen İstanbul Büyükçekmece İlçesi Yakuplu Beldesi, Angurya 
Çiftliği mevkii Ambarlı Limanında 299 ada 12 parseldeki dolum tesislerinin de içinde 
bulunduğu alan Bakanlığımızca 24.11.1984 tarihinde onardı 1/25000 ölçekli Büyük ve Küçük 
çekmeceler Arası Çevre Düzeni Planında Açık Depolama alanı olarak ayrılmıştır. 
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Ancak, söz konusu alanda dahil olmak üzere istanbul II sınırlan içinde üst ölçekli plan 
/apma ve yaptırma yetkisi Danıştay 6. Dairesinin 28.01.1992 gün ve E: 1990/942, K: 1992/249 
sayılı Karan ile Belediye ve mücavir alan sınırlan içinde Belediyelere, dışında ise Valiliğe 
/erilmiştir. Bu kapsamda, Belediyenin anılan alanda üst ölçekte plan değişikliği yaptığı ve bu 
plana göre 1/5000 ve 1/1000 ölçekli nazım ve uygulama imar planı onayladığı Çevre 
Bakanlığında yapılan, ...onu ile ilgili ÇED toplantısında şifahen öğrenilmiştir. 

Dolayısıyla, Belediye sınırlan içinde ve kıyı kenar çizgisinin kara tarafında kalan 
alanda (299 ada 12 no1 lu Parselde) LPG dolum tesislerine ilişkin Bakanlığımızca onaylı plan 
aulunmamaktadır. 

B) 3621/3830 sayılı Kıyı Kanunu ile ilgili olan hususlar (Kıyı Çizgisinin Deniz 
Yönünde Kalan Bölümü) 

Bilindiği gibi kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında yapılacak olan tesisler 3621/3830 
sayılı Kıyı Kanunu' nun 7. maddesi uyannca Bakanlığımızca onaylı imar planı kararlanna 
göre yapılmaktadır. 

Söz konusu kullanımlara yönelik imar planının nasıl yapılacağına ilişkin hususlar da 
anılan Kanunun ilgili yönetmeliğinin 14. maddesinde belirtilen hükümler doğrultusunda ilgili 
kurum ve kuruluşlara (Maliye Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Turizm Bakanlığı; vs.) birlikte 
hazırlanan ve ilgi (a) Genelgenin eki olarak gönderilen örneği ekli "Yatırımcılar Tarafından 
Yapılacak Kıyı Yapılanna Uygulanan Prosedür" de belirtilen hususlara göre yapılmaktadır. 

Bu kapsamda önergede konu edilen ve kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan boru 
hattı imar planı değişiklik teklifi ilgi (b) yazı ile Bakanlığımıza iletilmiştir. 

Bakanlığımızca konu hakkında ilgi (c) yazı ile yukanda belirtilen prosedürün (c) 
bölümünde plan onaylaması sırasında görüş istenecek kurumlar hükmü doğrultusunda; Çevre 
Bakanlığı, Denizcilik Müsteşarlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Afet 
İşleri Genel Müdürlüğünün görüşleri istenilmiştir. 

Bu kurumlardan gelen olumlu görüşler doğrultusunda (Ek), 3621/3830 sayılı Kıyı 
Kanunu' nun 7. maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetki doğrultusunda söz konusu plan 
onaylanmıştır. 

Bu doğrultuda Maliye Bakanlığının ve Milli Emlak Genel Müdürlüğünün yukanda 
belirtildiği gibi plan onayı ile ilgili bir görevi bulunmadığı ve onaylanan imar planına göre 
sadece kiralama görevi bulunduğundan bu kurumlann görüşü istenilmemiştir. 

Söz konusu tesisin 1. Derece deprem bölgesinde kalması ile ilgili olarakta söz konusu 
planın plan notlanna "Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmelik 
Hükümlerine uyulacaktır." hükmü getirilmiş olup, Bakanlığımıza gönderilen herhangi bir 
"Yer Uygunsuzluk Karan" da bulunmamaktadır. 
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Sonuç olarak Bakanlığımızca onaylanan ve kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan 
Boru Hattı imar planı keyfiyet doğrultusunda değil, Yasa Koyucunun 3621/3830 sayılı Kıyı 
Kanunu ile Bakanlığımıza verdiği yetki doğrultusunda onaylanmış olup, anılan planda yasalar 
ve planlama ilkelerine aykın bir husus bulunmamaktadır. 

Diğer taraftan, konu 03.03.1993 günlü dilekçe ekinde alınan jeolojik-jeoteknik etüt 
raporu 7269-1051 sayılı yasa kapsamında incelenmiştir. Rapor; "Parsel bazında sağlıklı 
yapılaşmanın yapılabilmesi i ".in tüm heyelanlı saha ile devamındaki heyelan riski olmayan 
sahaları da içine alacak şel de kapsamlı bir inceleme yapılarak heyelan boyutlarının ortaya 
çıkarılması, önlemlerin parM bazında olmayıp tüm sahayı kapsayacak heye.an önleme projesi 
şeklinde olması gerektiği" gerekçesiyle iade edilmiştir. Ancak, Altaş Ambarlı Liman Tesisleri 
A.Ş. ana sözleşmesinin heyelan önleme yapılan yapacak şekilde değiştirilmesi sağlanmış 
mevcut tesislerin korum tsı devam eden inşaatların tamamlanması ve bundan sonra inşaa 
edilmesi gereken yapıcım, heyelan açısından emniyetin sağlanması için bir jeolojik-
jeoteknik etüt rapor Alta A.Ş. idaresince bu çerçevede hazırlanmış, Bakanlığımıza 7269/1051 
sayılı yasa gereğince iı :elenmiş onaylanmış ve önlem yapılarının inşaası bu çerçevede 
başlamıştır. 

Bu alandaki heyelan önleme çalışmaları bir bütünlük içinde devam etmekte olup 
Habaş A.Ş.' ninde bütünlüğe katılması ile heyelan önleme projesinin entegre olması 
sağlanmıştır. 

Bir alanda LPG gazı veya herhangi bir sanayi yada ticari malın depolanıp 
depolanmayacağı konusunda Bakanlığımızın (Afet İşleri Genel Müdürlüğü) imar planında bir 
düzenleme ve müdahale yetkisi 7269-1051 yasa gereği yoktur. Bu alanda ne tür yapılan 
planlanacağı veya bu yapılarda ne tür malzemenin depolanacağı hususu tamamen 
mevzuatımız dışında olup, 3194 sayılı İmar Kanunu gereği konu Belediyesini 
ilgilendirmektedir. 
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152. - İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin'in, Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası 
ile Bakırköy Sümerbank Hazır Giyim Fabrikası çalışanlarına ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Devlet Bakanı Yılmaz Karakoyunlu'nun cevabı (7/4583) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Başbakan Sayın Bülent Ecevit tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz ederim. 

Mehmet Ali ŞAHİN 
İstanbul Milletvekili 

Soru: 

İstanbul'da yüzyılı aşan bir süredir faaliyet göstermekte olan Beykoz Deri ve 
Kundura Fabrikası ile Bakırköy Sümerbank Hazır Giyim Fabrikası çalışanlarına 3 
aydır maaşlarının ödenmemesinin sebebi nedir? Aileleri ile birlikte 10 bini aşan 
insanın açlığa mahkum edilmesi hükümetinizin politikası ile bağdaşıyor mu? Bu 
vurdum duymazlığa ve ilgisizliğe hükümetiniz daha ne kadar seyirci kalacaktır? 
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T.C. 
DEVLET B A K A N L I Ğ I 

SAYI :B.02.0.006/ö/'/#/?" _?/<?/2001 

KONU :7/4583 esas no'lu 
soru önergesine cevap 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 03.07.2001 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4583-11145/25971 
sayılı yazınız. 

ilgi yazınızda belirtilen İstanbul Milletvekili Mehmet Ali ŞAHİN tarafından Sayın 
Başbakanımıza tevcih edilen ve Sayın Başbakanımızca da tarafımdan cevaplandırılması 
tensip olunan 7/4583 -11145 esas no'lu soru önergesinin cevabı aşağıda belirtilmiştir. 

Beykoz Deri ve Kundura Sanayi İşletmesi ve Bakırköy Konfeksiyon Sanayi 
İşletmesinde çalışan işçilere ödenmesi gereken üç aylık ücretleri 06.07.2001 tarihi 
itibarıyla ödenmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
129 UNCU BİRLEŞİM (Olağanüstü) 1 7 . 9 . 2001 PAZARTESİ Saat: 15.00 

1 - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifini görüşmek için, Türkiye Büyük Millet 
Meclisini olağanüstü toplantıya çağrı yazısı. 

2. - Cumhurbaşkanlığı tezkereleri. 

3. - Başbakanlık tezkereleri. 

2 - Ö Z E L GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

^ *$ 

3 - S E Ç İ M 

1. - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanında boş bulunan Başkanvekillikleri için 
seçim. 

2. - Anayasa Komisyonunda boş bulunan üyelikler için seçim. 

4 - O Y L A M A S I YAPILACAK İŞLER 

5 - M E C L İ S SORUŞTURMASI RAPORLARI 

6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

7 - SÖZLÜ SORULAR 

5Ctk 

8 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
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