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1.- GEÇEN TUTANAK ÖZETi 

11.- YOKLAMA 

III.- SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1.- İzmir Milletvekili Rı fat Serdaroğlu'nun, BDDK tarafından· el 
konulan Egebank'ın sanıkiarına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Hikmet 
Sami Türk'Un cevabı (7/7035) 

2.- Hatay Milletvekili Mustafa Geçer' in, iş adamlarına yatırım imkan
ları sağlanmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Kemal Derviş'in cevabı 
(7/7086) c. 

3.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman- Sarıveliler-Ortaköy 
arazilerinde uygulanan Kırsal Kalkınma Projesi nedeniyle açılan davalara 

· ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk'ün cevabı (7/7147) 

4.- Konya Milletvekili Teoman Rıza GUneri'nin, esnaf ve sanatkarlara 
ilişkin sorusu.ve Devlet Bakanı Kemal Derviş'in cevabı (7/7214) 
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5.- Trabzon Milletvekili Şeref Malkoç'un, İstanbul Üniversitesi Rek
törUnUn Trabzon'daki konferanslarında meydana gelen olaylara ilişkin 

sorusu ve Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk'Un cevabı (7/7272) 

6.- Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun; 

Sinop'ta yürütülen projelere, 

- Karamari Milletvekili Zeki Ünal'ın; 

Bir gazetede çıkan yeşil kart alamayan bir şahsın yetersiz beslenmeden 
ölen bebegi hakkındaki habere, 

İlişkin soruları ve Devlete Bakanı Hasan Gemici'nin cevabı 

(717300,7328) 

7.- Konya Milletvekili Lütfi Yalman'ın, Avrupa Birligi Komisyonunun 
destegiyle çıkan bir broşürde bazı yasadışı örgütlerin legal parti gibi gös
terildiği iddiasına ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı İsmail Cem'in cevabı 
(717399) 

8.- Konya Milletvekili Lütfi Yalman'ın, Bafra'da AtatUrkçU Düşünce 
Derneginin dUzenledigi konferansa zorla katılım saglandıgı iddialarına iliş
kin sorusu ve Milli Egitim Bakanı Metin Bostancıoglu'nun cevabı (717400) 

9.- Konya Milletvekili Lütfi Yalman'ın, evrim teorisinin müfredattaki 
yerine ilişkin sorusu ve Milli Egitim Bakanı Metin Bostancıoglu'nun cevabı 
(717401) 

10.- Konya Milletvekili Lütfi Yalman'ın, bazı kişiler hakkındaki ajan
hk iddialarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Rüştü Kazım Yüceten'in 
cevabı (717404) 

ll.- Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, son beş yılda yapılan 

müşavir atamalarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Kemal Derviş'in 

cevabı (717413) 

12.- Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, son beş yılda yapılan 

müşavir atamalarına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk'Un 
cevabı (717421) 

13.- Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, son beş yılda yapılan 

müşavir atamalarına ilişkin sorusu ve Milli Egitim Bakanı Metin Bostan
cıoglu'nun cevabı (717423)' 

14.- Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, son beş yılda yapılan 

mUşavir atamalarına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un 
cevabı (717427) 

15.- Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, son beş yılda yapılan 

müşavir atamalarına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmet 
Kenan Tanrıkulu'nun cevabı (717430) 

16.- Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, son beş yılda yapılan müşavir 
atamalarına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Sümer Oral'ın cevabı (717440) 
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ı7.- Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in; 

Son beş yılda yapılan müşavir atamalarına, 

Son beş yılda yapılan bürokrat atamalarına 

22. 7. 2002 

İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Hasan Gemici'nin cevabı 
(7/744 ı, 7448) 

ı 8.- Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik' in, son beş yılda yapılan 

müşavir atamalarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Rüştü Kazım 

Yüceten'in cevabı (7/7444) 

19.- Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, son beş yılda yapılan bürok
rat atamalarına ilişkin sorusu ve Sanayi Ticaret Bakanı Ahmet Kenan Tan
rıkulu'nun cevabı (7/7452) 

20.- Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik' in, son beş yılda yapılan bürok
rat atamalarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Kemal Derviş'in cevabı 
(7/7463) 

21.- Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, son beş yılda yapılan bürok
rat atamalarına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk'ün 
cevabı ( 7/7471) 

22.- Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, son beş yılda yapılan bürok
rat atamalarına ilişkin sorusu ve Milli Egitim Bakanı Metin Bostancıoğ
lu'nun cevabı (7/7473) 

23.- Konya Milletvekili Lütfi Yalman'ın, İstanbul'da ilkögretim okul
larında yapıldığı iddia edilen bir anket ve sonuçlarına ilişkin sorusu ve Mil
li Egitim Bakanı Metin Bostancıoğlu'nun cevabı (7/7491) 

24.- Manisa Milletvekili Rıza Akçalı'nın, THK'nın borçlarına per
soneline ve faaliyetlerine ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı 
Rüştü Kazım Yüceten'in cevabı (7/7494) 

25.- Diyarbakır Milletvekili Sacit Günbey'in, Emekli Sandığı Diyar~ 
bakır Bölge Müdürlüğünün kapatılması kararına ilişkin sorusu ve Maliye 
Bakanı Sümer Oral'ın cevabı (7/7495) 

26.- İstanbul Milletvekili Rıdvan Budak'ın, vali ve emniyet mildür
lerinin konser ve kutlama izni konusundaki yetkilerine ilişkin sorusu ve 
İçişleri Bakanı Rüştü Kazım Yüceten'in cevabı (7/7497) 

27.- Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Türkçe sözlük alım
larına v_e bir şirketle ilgili iddialara ilişkin sorusu ve Milli Eğitim Bakanı 
Metin Bostancıoğlu'nun cevabı (7/7498) 

28.- Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Ankara ve İstanbul 
BUyükşehir Belediyelerinin teftişlerine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı 

RUştU Kazım Yüceten'in cevabı (7/7501) 
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29.- Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın; 

Doğrudan gelir desteği ödemelerine, 

Kooperatİf ve şirketlere verilen teşvik ve kredilere, 

22. 7. 2002 

İlişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp'ın 
cevabı (717503, 7505) 

30.- Diyarbakır Milletvekili Osman Aslan'ın, Sinop Belediye Başkanı 
ve bazı meclis üyeleri hakkındaki iddialara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı 
Rüştü Kazım Yüceten'in cevabı (717508) 

3 1 .- Diyarbakır Milletvekili Osman Aslan'ın, Diyarbakır Ergani Dev
let Hastanesindeki uzman hekim açığına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı 
Osman Durmuş'un cevabı (717509) 

32.- Hayat Milletvekili Metin Kalkan'ın, deprem bölgesindeki mis
yonerlik faaliyetlerine ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Rüştü 
Kazım YüceJen'in cevabı (717517) 

33.- Ankara MilletvekiJi M. Zeki ÇeJik'in, Marmara ve DUzce deprem
lerindeki kayıp kişilere iJişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Rüş
tü Kazım Yüceten'in cevabı (717526) 

34.- Ankara MilJetvekili M. Zeki ÇeJik'in, yeşil karth vatandaşların 
özel hastanelerden yararlanıp yararlanamadığına ilişkin sorusu ve Sağlık 
Bakanı Osman Durmuş'un cevabı (717527) 

35.- Ankara MiJietvekili M. Zeki Çelik'in, Ankara'da özel hastaneler
den istifade eden yeşil karth vatandaşiara ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı 
Osman Durmuş'un cevabı (717528) 

36.- Ordu Milletvekili ·Eyüp Fatsa'nın, şehir ve su şebekesinde kul
lanılan borulara ve ithal ilaçların fiyatlarına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı 
Osman Durmuş'un cevabı (717535) 

37.- Gaziantep Milletvekili Nurettin Aktaş'ın, misyonerlik faaJiyet
lerinin önlenmesi için yapılan çahşmalara ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Içişleri Bakanı Rüştü Kazım Yüceten'in cevabı (717542) 

38:- Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, özürlU bir vatandaşın 
SHÇEK'de barınma mUracaatına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Hasan 
Gemici'nin cevabı (7/7544) 

39.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, konutlarıyla ilgili iddialara 
ilişkin sorusu ve Bayındırhk ve İskan Bakanı Abdülkadir Akcan'ın cevabı 
(7/7545) 

40.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Nüfus Hizmetleri Güç
lendirme Vakfının aldığı bağışiara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Rüştü 
Kazım Yüceten'in cevabı (7/7549) 

41.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, türhan ve çarşaf giyen
Iere tarikatlar tarafından para verildiği iddialarına ilişkin sorusu ve İçişleri 
Bakanı Rüştü Kazım Yüceten'in cevabı (7/7550) 
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42.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, ekonomik krizin ahlaki çökün
'tü ve fuhuşu artırdığı iddialarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Rüştü 
Kazım Yüceten'in cevabı (717555) 

43.- İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın mahalli İdaretere ilişkin 
sorusu ve İçişleri Bakanı Rüştü Kazım Yüceten'in cevabı (717558) 

44.- Hatay Milletvekili Mustafa Geçer'in, Karaman'da 19 Mayıs Kut
lamaları harcamalarının öğrencilerden karşılanmak istendiği iddialarına 

ilişkin sorusu ve Milli Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu'nun cevabı 

(717559) 

45.- Şanlıurfa Milletvekili Zülfikar İzol'un, Şanlıurfa'nın, afet bölgesi 
kapsamına alınmasına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskan Bakanı Abdül
kadir Akcan'ın cevabı (717573) 

46.- Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize PTT Başmüdür
lüğünde görevli bir personelin Şımak'a tayinine ilişkin sorusu ve Ulaştırma 
Bakanı Oktay Vural'ın cevabı (717575) 

47.- Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'ın eğitim 
sorunlarına ilişkin sorusu ve Milli Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu'nun 
cevabı (7 17580) 

48.- Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da 

yürütülen projelere ilişkin sorusu ve Milli Eğitim Bakanı Metin Bostan
cıoğlu'nun cevabı (717581) 

49.- Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da 

yürütülen projelere ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Rüştü Kazım 
Yüceten'in cevabı (717586) 

50.- Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, terörden dolayı 

Adıyaman'da boşaltılan köy olup olmadığına ilişkin sorusu . ve İçişleri 
Bakanı Rüştü Kazım Yüceten'in cevabı (717588) 

51.- Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak'ın, köylerdeki taşımalı sis
temden dolayı boş bulunan okul binalarma ilişkin sorusu ve Milli Eğitim 
Bakanı Metin Bostancıoğlu'nun cevabı (717601) 

52.- Konya Milletvekili Lütfi Yalman'ın, İsveç'te yayımlanan bir 
gazetede yer aldığı iddia edilen haberlere ilişkin sorusu ve [,ışişleri Bakanı 
tsrnail Cem'in cevabı (717629) 

53.- Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, belediyelerin altyapı borçlarına 
mahsuben İller Bankası tarafından yapılan kesintilere ilişkin sorusu ve 
Bayındırlık ve İskan Bakanı Abdülkadir Akcan'ın cevabı (717631) 

54.- İstanbul Milletvekili Azmi Ateş'in, İstanbul Üniversitesinde 
çalışan personelin başörtülü yakınlarına sağlık karnesi verilmediği id
dialarına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un cevabı 

(717632) 
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55.- Ankara Milletvekili M.Zeki Çelik'in, meslek liselerinde Osmanlı 
tarihinin okutulmadığı iddialarına ilişkin sorusu ve Milli Eğitim Bakanı 
Metin Bostancıoğlu'nun cevabı (7/7633) 

56.- Ankara Milletvekili M.Zeki Çelik'in, jandarma tarafından çıkar 
amaçlı suç örgütlerine yönelik yapılan operasyanlara ilişkin sorusu ve İçiş
leri Bakanı Rüştü Kazım Yücelen'in cevabı (7/7635) 

57.- Batman Milletvekili Alaattin Sever Aydın'ın, ABD'li subayların 
Batman'daki hastane ve otelterin kapasitelerini araştırdığı iddialarına ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Milli Savunma Bakanı Sabahattin Çakmakoğlu'nun 
cevabı (7/7638) 

58.- Hatay Milletvekili Mustafa Geçer' in, diş tedavisinde kullanılan 
ucuz malzemelerde kanser tehlikesi olduğu iddialarına ilişkin sorusu ve 
Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un cevabı (7/7641) 

59.- Hatay Milletvekili Mustafa Geçer'in, bazı meslek liselerinde Os
manlı tarihi okutulmadığı iddialarına ilişkin sorusu ve Milli Eğitim Bakanı 
Metin Bostancıoğlu'nun cevabı (7/7642) 

60.- İstanbul Milletvekili Azmi Ateş'in, Türkiye Denizcilik İşletmeleri 
Yönetim Kurulu Başkanı, üyeleri ve genel müdürlerine ilişkin sorusu ve 
Devlet Bakanı Ramazan Mirzaoğlu'nun cevabı (7/7647) 

61.- Gaziantep Milletvekili Nurettin Aktaş'ın, İncirlik Üssündeki 
ABD'li subayların Batman'da otel ve hastanelerde bazı incelemeler yaptık
ları iddialarına ilişkin sorusu ve Milli Savunma Bakanı Sabahattin Çak
makoğlu'nun cevabı (7/7649) 

62.- Osmaniye Milletvekili Şükrü Ünal'ın, muhtarların maaşlarına iliş-. ' 

kin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakariı Rüştü Kazım Yücelen'in cevabı 
(7/7651) 

63.- Osmaniye Milletvekili Şükrü Ünal'ın, Osmaniye-Düziçi'nde or
man özelliğini kaybetmiş arazilere ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Nami 
Çağan'ın cevabı (7/7652) 

64.- Osmaniye Milletvekili Şükrü Ünal'ın, Osmaniye İli Düziçi İlçesin
. deki depremden zarar görenlere ödenen hasar tazminatına ilişkin Başbakan
dan sorusu ve Bayındırlık ve İskan Bakanı Abdülkadir Akcan'ın cevabı 
(7/7653) 

65.- Osmaniye Milletvekili Şükrü Ünal'ın, Osmaniye-Düziçi 
karayoluna ilişkin Başbakandan sorusu ve Bayındırlık ve İskan Bakanı Ab
dülkadir Akcan'ın cevabı (7/7654) 

66.- Kahramanmaraş Milletvekili Ali Sezal'ın, Afşin-Eibistan termik 
santralinin faaliyet dışı bırakıldığı iddialarına ilişkin sorusu ve Ene~ji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanı Zeki Çakan'ın cevabı (7/7657) 
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67.- Konya MilJetvekili Özkan Öksüz'ün, yurda kaçak sokulduğu iddia 
editen sakıncah ikinci el tıbbi cihaziara ilişkin Başbakandan sorusu ve Sağ
lık ~akanı Osman Durmuş'un cevabı (717659) 

68.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın; 

Köy Hizmetleri Bursa İl Müdürlüğünün yol yapım ve onarım 
projelerine, 

Köy Hizmetleri Bursa İl Müdürlüğü kanalizasyon yatırımlarına, 

Köy Hizmetleri Bursa İl Müdürlüğü içme suyu yatırımlarına, 

İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Mustafa Yılmaz'ın cevabı (717661, 
7662, 7663) 

69.- Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, gaziterin ve bakınakla 
yükümlü olduklarına verilen sağlık hizmetlerine ilişkin sorusu ve Milli 
Savunma Bakanı Sabahattin Çakmakoğlu'nun cevabı (717664) 

70.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, ithal kalp kapakçıkianna iliş
kin sorusu ve Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un cevabı (7 /7666) 

71.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, hastanelerden tıbbi cihaz ve 
ilaç çalındığı iddialarına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un 
cevabı (717668) 

72.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın; 

Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğünün yeni işhanı projelerine, 

Bursa'daki bazı onarım projelerine, 

Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğünün gelir ve giderlerine, 

Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü kapsamındaki vakıflara, 

Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğünün depremden zarar gören alıide 

eserleri onarım çalışmalarına, 

Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü bünyesinde devam eden bazı yatırım
lara, 

İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Nejat Arseven'in cevabı (717673, 
7674, 7676, 7677, 7678, 7679) 

73.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, Bursa Vakıflar. Bölge 
Müdürlüğü bünyesindeki bazı cami ve türbe projelerine ilişkin soruları ve 
Devlet Bakanı Nejat Arseven'in cevabı (717675) 

74.- Osmaniye Milletvekili Şükrü Ünal'ın, Düziçi-Andırın karayolu ile 
ilgili bir çalışma olup olmadığına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskan 
Bakanı Abdülkadir Akcan'ın cevabı (717680) 

75.- Osmaniye Milletvekili Şükrü Ünal'ın, Osmaniye-Düziçi-Yarbaşı 
İstasyonuna peron yapılmasına yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin 
sorusu ve Ulaştırma Bakanı Oktay Vural'ın cevabı (7 17681) 
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76.- _Antalya Milletvekili Nesrin Ünal'ın, Antalya Havaalanı 3 UncU 
pist inşaatı ile ilgili yargı sürecine ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Hikmet 
Sa~i Türk'Un cevabı (7/7687) 

77.- Hatay Milletvekili Mustafa Geçer'in, bir ilköğretim okulunun 
mezuniyet kutlamasına ilişkin sorusu ve Milli Eğitim Bakanı Metin Bostan
cıoğlu'nun cevabı (7/7690) 

78.- Afyon Milletvekili İsmet Attila'nın,. Afyon-Şuhut Devlet Has
tanesinin uzman hekim ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Osman 
Durmuş'un cevabı (7/7693) 

79.- Konya Milletvekili Remzi Çetin'in, resmi işlemlerdeki for
malitenin azaltılmasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı 
Kemal Derviş'in cevabı (7/7694) 

80.- Adıyaman Milletve~ili Mahmut Göksu'nun, iç ve dış borç stok
larına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Kemal Derviş'in cevabı (7/7699) 

81.- Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, İstanbul Fatih Mah
mudiye İlköğretim Okulunun mezuniyet balosuna ilişkin sorusu ve Milli 
Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu'nun cevabı (7/7700) 

82.7 Gaziantep Milletvekili Nurettin Aktaş'ın, Gaziantep-Şanlıurfa 

Karayolunun onarım ihtiyacına ilişkin sorusu ve Bayindırlık ve İsk~ 
Bakanı Abdülkadir Akcan'ın cevabı (7/7701) 

83.- Tokat Milletvekili M.ErgUn Dağcıoğlu'nun, Tokat Havaalanının 
kapatılmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı YıJmaz Karakoyunlu'nun 
cevabı (7/7703) 

84.- Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, vergi gelirlerine ilişkin 
sorusu ve Maliye Bakanı SUmer Oral'ın cevabı (7/7704) 

• 85.- Aydın Milletvekili Sema PişkinsUt'Un; 

Kuru incir ihracatında karşılaşılan sorunlara, 

- Bursa Milletvekili Teoman Qzalp'in; 

Bursa-inegöl İlçesindeki patates üreticilerinin ve bazı köylerde 
doludan zarar gören çiftçilerin sorunlarına, 

İlişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp'in 
cevabı (7/7706, 7720) 

86.- Sakarya Milletvekili Nezir Aydın'ı~, bUyükşehir belediyelerinin 
Hazine garantili dış kredilerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Kemal Der
viş'in cevabı (7/7707) 

87.- Sakarya Milletvekili Nezir Aydın'ın, İller Bankasının belediyelere 
aktardıkları paylardan yaptıkları kesintilere ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve 
İskan Bakanı Abdülkadir Akcan'ın cevabı (7/7709) 
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88.- Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, TSE Teftiş Kurulunun lağ
vedilmesinin sebeplerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ramazan Mir
zaoğlu'nun cevabı (71771 1) 

89.- Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, "Beyaz Enerji Operasyonu" 
nun sonuçlarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Rüştü Kazım Yüceten'in · 
cevabı (717712) 

90.- Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, ABD savaş gemilerine Türk 
karasularında dilediği gemilerde kontrol yapma yetkisi verildiği iddialarına 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Milli Savunma Bakanı Sabahattin Çak
makoğlu'nun cevabı (717713) 

91.- Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, BOTAŞ'ın açtığı ihaleleri 
alan fırmalar hakkındaki bazı iddialara ilişkin Başbakandan sorusu ve Ener
ji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Zeki Çakan'ın cevabı (717715) 

92.- Hatay Milletvekili Mustafa Geçer'in, petrokok kömürü ve ithaliy
le ilgili bazı iddialara ilişkin sorusu ve DevletBakanı Mehmet Keçeciler'in 
cevabı (717716) 

93.- Sakarya Milletvekili Nezir Aydın'ın, Ekonomik ve Sosyal Kon
seyin çalışmaları ve sonuçlarına ilişki'n Başbakandan sorusu ve Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Devlet Bahçeli'nin cevabı (7/7718) 

94.- Denizli Milletvekili Mustafa Kemal Aykurt'un, Pamukkale ile il
gili çalışmalara ilişkin sorusu ve Kültür Bakanı istemihan Talay'ın cevabı 
(717719) 

95.- Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz'ın, bir ilköğretim 
okulunun mezuniyet törenindeki olayların tekrarlanmaması için alınacak 
önlemlere ilişkin sorusu ve Milli Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu'nun 
cevabı ( 7/7721) 

96.- Erzurum Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, TRT'nin Dünya Kupası 
maçlarının yayın hakkını almasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Yılmaz 
Karakoyunlu'nun cevabı (7/7722) 

97.- İstanbul Milletvekili Mustafa Baş'ın, Rize'deki bir PTT çalışanının 
geçici görevle Şımak'a tayinine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Oktay 
Vural'ın cevabı (7/7723) 

98.- İstanbul Milletvekili Mustafa Baş'ın; 

Rize'de yapımı süren kültür merkezine, 

Rize'de bulunan tarihi köprülere, 

İlişkin soruları ve Kültür Bakanı M.İstemihan Talay'ın cevabı 
( 7/7725, 7726) 

99.- Afyon Milletvekili Sait Açba'nın, SEKA İşletme müdürlerinin 
makam ve görev tazminatı alarnamasına iiişkin sorusu ve Devlet Bakanı 
Yılmaz Karakoyunlu'nun cevabı (7/7727) 
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100.- Konya Milletvekili Özkan Öksüz'ün, DiE'ye personel alımlarına 
ve DIE başkanının görevden alırlacağı iddiasına ilişkin sorusu ve Devlet 
Bakanı Tunca Toskay'ın cevabı (7/7728) 

101.- Konya Milletvekili Özkan Öksüz'ün, BOTAŞ'taki ihalelerde yol
suzluk yapıldığı iddialarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Zeki Çakan'ın cevabı (7/7729) 

102.- Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, zeytinyağı üreticileri ve 
TARiŞ ortaklarına prim verilme şartlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun cevabı (7/7730) 

103.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, ilköğretim okuHarının 
düzenlediği mezuniyet kutlarnalarına ilişkin sorusu ve Milli Eğitim Bakanı 
Metin Bostancıoğlu'nun cevabı (7/7732) 

104.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, İskenderun Demir Çelik'deki 
kimyasal madde ve makine aksarnı ihalesiyle ilgili iddialara ilişkin sorusu 
ve Devlet Bakanı Yılmaz Karakoyunlu'nun cevabı (7/7735) 

105.- Van Milletvekili Hüseyin Çelik'in, sözleşme li ve kadrolu kamu 
görevlilerinin özlük haklarındaki dengesizliğe ilişkin sorusu ve Devlet 
Bakanı Recep Önal'ın cevabı (7/7737) 

106.- Van Milletvekili Hüseyin Çelik'in, Kocaeli Afet Bölge Koor
dinatörlüğünde çalışan geçici işçilerin kadroya alınmasına ilişkin sorusu ve 
İçişleri Bakanı Rüştü Kazım Yüceten'in cevabı (717738) 

107.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Red Bul1 ithalatçısı fir
maya ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp'in
cevabı (717740) 

I 08.- Ankara Milletvekili M.Zeki Çelik'in, TPAO bünyesindeki 
kuruluşlara, faaliyetlerine ve personeline ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Zeki Çakan'ın cevabı (7/7742) 

109.- Ankara Milletvekili M.Zeki Çelik'in, Atatürk Olimpiyat Stadı ek 
işler ihalesine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Fikret Ünlü'nün cevabı 
(7/7747) 

ll 0.- Çanakkale Milletvekili Sadık Kırbaş'ın, kalkınmada öncelikli 
yöreterin belirlenmesindeki kriteriere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Devlet Bahçeli'nin cevabı (7/7749) 

I 1 1.- Kayseri Milletvekili Sevgi Esen'in, Kayseri'deki bazı sulama 
projelerine ilişkin sorusu ve Ene~ji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Zeki 
Çakan'ın cevabı (717751) 

I 12.- Mardin Milletvekili Veysi Şahin'in, Mardin-Dargeçit İlçesine 
Ziraat Bankası şubesi açılmamasının nedenine ilişkin sorusu ve Devlet 
Bakanı Kemal Derviş'in cevabı (717754) 
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113.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, hac seferi dUzenleyen VAS
CO Turizm Seyahat Acentası hakkındaki iddialara ilişkin sorusu ve Devlet 
Bakanı M.Zeki Sezer'in cevabı (7/7755) 

114.- Balıkesir Milletvekili İsmail Özgiln'Un; 

Buğday fiyatı ve üretimine, 

-Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın; 

Tarım alanındaki gübre ve toprak kullanımı ile su kaynaklarının korun
masına, 

Hayvancılığın desteklenmesine ve aşılama hizmetlerine, 

- Erzurum Milletvekili Aslan Polat'ın; 

2002 yılı doğrudan gelir desteği ödemelerine, 

İlişkin soruları ve Tarım ve köyişleri Bakanı HUsnU Yusuf Gökalp'in 
cevabı(7/7756, 7758,7766, 7781) 

115.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun'daki köy yol
larının yaptın çalışmalarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet 
Kocabatmaz'ın cevabı (7/7757) 

ll6 - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, din görevlilerinin 
sayısına kadro ve yer değişikliklerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı 
M.Zeki Sezer'in cevabı. (7/7759) 

1 17.- Van Milletvekili HUseyin Çelik' in, 2000 yılı nilfus sayımı sonuç
larının İller Bankasına iletitip iletilmediğine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı 
Tunca Toskay'ın cevabı (7/7763) 

1 18.- Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak'ın, Kırıkkale Tüpraş 

Rafinerisi sosyal tesislerinin kullanımına ve lojman tahsisine ilişkin sorusu 
ve Devlet Bakanı Yılmaz Karakoyunlu'nun cevabı (7/7768) 

1 ı 9.- Kırıkkale Milletvekili Kemal Albay~ak'ın; 

TOrkiye'de çeşitli şekillerde üretilen ve ithal edilen elektrik enerjisine, 

Kırıkkale-Keskin-CeritmUminli Kasabasının gölet ihtiyacına, 

ilişkin soruları ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Zeki Çakan'ın 
cevabı (7/7769, 7770) 

120.- Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, Kamu Personeli Seçme 
Sınavı başvuru kılavuzunda bazı okulların yok sayıldığı iddialarına ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Recep Önal'ın cevabı (7/7775) 

121.- Erzurum Milletvekili Aslan Polat'ın, para piyasalarındaki geliş
melerin Hazineye getireceği ilave yilklere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı 
Kemal Derviş'in cevabı (7/7777) 

I 22.- İstanbul Milletvekili Zafer Güler'in, Karayolları Genel Mildilr
I UğUnUn bağlı olduğu Bakanlığa ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskan 
Bakanı Abdülkadir Akcan'ın cevabı (7/7782) 
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123.- Bitlis Milletvekili Yahya Çevik'in, Bitlis ve Van'da askerlik 
yapanların ulaşım sorunlarına ilişkin sorusu ve Milli Savunma Bakanı 
Sabahattin Çakmakoğlu'nun cevabı (7/7783) 

124.- Hatay Milletvekili Mustafa Geçer' in, transit yakıt karar
namesinin gecikmesine ve deniz taşımacılığındaki vergilendirmeye ilişkin 
sorusu ve Maliye Bakanı S ümer Oral'ın cevabı (7 /7785) 

125.- Bursa Milletvekili Orhan Şen'in; 

Bursa İlinde yürütlilen gölet çalışmalarına, 

Bursa-Karacabey İlçesindeki bir kısım arazinin taşkın ve sulama 
sorununa, 

İlişkin soruları ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Zeki Çakan'ın 
cevabı (7/7786, 7787) 

126.- İstanbul Milletvekili Mustafa Düz' ün; 

Enerji içeceklerinin ithalinin yasaklanmasına, 

Bir ajansın Bakanlıktan aldığı baskı işlerine, 

Bastırılan çeşitli yayınlara, 

Bakanlığın yürüttüğü faaliyetlere, 

İlişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp'in 
cevabı (7/7788, 7789, 7790, 7791) 

127.- Konya Milletvekili Lütfi Yalman'ın; 

DSİ'nin Kıbrıs'ta su toplama barajı projesi olup olmadığına, 

Kıbrıs ile Türkiye arasında elektrik kablosu projesi olup olmadığına, 

İlişkin soruları ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Zeki Çakan'ın 
cevabı (7/7793, 7794) 

ı 28.- Konya Milletvekili Lütfi Yalman'ın, Girne-Lefkoşe yol inşaatı ile 
ilgili ~azı iddialara ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskan Bakanı AlıdUl
kadir Akcan'ın cevabı (7 /7795) 

129.- İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, İstanbul Boğazında yolcu 
taşıyan teknelerin kontrolüne ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ramazan 
Mirzaoğlu'nun cevabı (7/7797) 

130.- Kırıkkale Milletvekili Hacı Filiz'in, memur emekli aylıklarının 
ödeme dönemine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Sümer Oral'ın cevabı 
(7/7798) 

13 1.- İstanbul Milletvekili Azmi Ateş' in, orman arazisinde faaliyet 
gösteren iki turizm şirketine ilişkin sorusu ve Turizm Bakanı Mustafa 
Taşar'ın cevabı (7/7799) 

1 

132.- Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Harran Üniversitesi 
mezuniyet töreninde ilahiyat Fakliltesi mezunu dönem birincisinin konuş
turulmadığı iddiasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısı A.Mesut Yılmaz'ın cevabı (7/7803) 
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133.- Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun; 

Harran Üniversitesi mezuniyet töreninde ilahiyat Fakültesi mezunu 
dönem birincisinin konuşturulmadığı iddiasına, 

İstanbul Üniversitesi ve Diyarbakır Hıfzıssıhha Enstitüsü personelinin 
bakınakla yükümlü .oldukları kimselere verilen sağlık karnelerinde kıltk 

kıyafet şartları arandığı iddialarına, 

İlişkin sorulan ve Devlet Bakanı Nejat Arseven'in cevabı (717804, 
7829) 

134.- Diyarbakır Milletvekili Osman Aslan'ın, KDV oranlarına ilişkin 
sorusu ve Maliye Bakanı Sümer Oral'ın cevabı (717808) 

135.- Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, · kamu kurum ve 
kuruluşlarına memur ve işçi alımı için yapılan sınaviara ilişkin Başbakan
dan sorusu ve Devlet Bakanı H.Tayfun içti'nin cevabı (7/7812) 

136.- Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, İstanbul Üniver
sitesi Rektörlüğü ile Diyarbakır Hıfzıssıhha EnstitüsünOn sağlık karnesi 
düzenlenmesinde ve sağlık hizmeti verilmesinde kılık kıyafet şartları aran
dığı iddialarına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un cevabı 
(717823) 

137.- Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, İstanbul Üniver
sitesi Rektörlüğü ile Diyarbakır Hıfzıssıhha Enstitüsü personelinin bakmak
la yükümlü olduğu kimselere kı lık kıyafet şartları nedeniyle sağlık karnesi 
verilmediği iddiasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısı A.Mesut Yılmaz'ın cevabı (717828) 

138.- Bolu Milletvekili İsmail Alptckin'in, Abant Gölü çevresindeki 
köyterin yayialarta ilgili sorunlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Orman 
Bakanı Nami Çağan'ın cevabı (717833) 

139.· Bolu Milletvekili İsmail Alptekin'in, Gerede Işıklt Baraji inşaatı 
çalışmalarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Zeki Çakan'ın cevabı (7/7834) 

140.- Bolu Milletvekili İsmail Alptekin'in; 

Bolu Göynük İlçesindeki turizme yönelik çalışmalara, 

Bolu Mudurnu İlçesindeki turizme yönelik çalışmalara, 

Bolu Kartalkaya bağlantı yollarına ve Gerede-Esentepe Milli Parkı'nın 
alt yapısına, 

Bolu'da turizme yönelik yatırımlar yapılıp yapılmayacağına, 

İlişkin soruları ve Turizm Bakanı Mustafa Taşar'ın cevabı 
(717835, 7836,7839,7841) 

141.- Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, OHAL uygulamasının 
kaldırıldığı illerde ekonomik ve sosyal yatırımların teşvik edilip edil
meyeceğine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Kemal Derviş'in 
cevabı (717842) 
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142.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Küy-Kcnt Pr~jclcrinc ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Kocabatmaz'ın cevabı (7/7844) 

143.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, elektrik enerjisi, tüketimi ve 
bu konulardaki bazı iddialara ilişkin sorusu ve Ene~ji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Zeki Çakan'ın cevabı (7/7845) 

144.- Erzurum Milletvekili Aslan Polat'ın, çeşitli santrallerdeki enerji 
üretimine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Zeki Çakan'ın 
cevabı (7/7855) 

145.- Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, ·depremde hasar 
gören camiierin onarımına, din görevlisi kadrolarına ve dini eğitime ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakanı M. Zeki Sezer'in cevabı (7/7857) 

146.- istanbul Milletvekili Azmi Ateş'in, kurul, üst kurul ve bunlara 
bağlı kurumların denetimlerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Recep 
Önal'ın cevabı (7/7860) 

147.- Hatay Milletvekili Metin Kalkan'ın, Suriye sınırındaki selden 
zarar gören. köylere yapılacak yardırnlara ve çiftçilerin desteklenmesine 
ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp'ın cevabı 
(7/7865) 

148.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, bir turizm seyahat acentas·ı 
ile ilgili yargı sürecine ilişkin sorusu ve Turizm Bakanı Mustafa Taşar'ın 
cevabı (7/7876) 

149.- Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, doğalgazla elektrik 
üretimi yapan santraliara ve Sivas'ta çevrim santralı kurulup kurul
mayacağına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Zeki 
Çakan'ın cevabı (7/7880) 

150.- Adıyaman Milletvekili Dengir M ir Mehmet Fırat'ın, bazı vatan
daşların isimlerinin değiştirilmeye zorlandığı iddiasına ilişkin sorusu ve 
Devlet Bakanı Nejat Arseven'in cevabı (7/7891) 

151.- Gaziantep Milletvekili Nurettin Aktaş' ın, Çevre Fonundan 
belediyelere yapılan yardımlar ve harcamalara 

-Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün, Ankara'da tıbbi atıkların 
depolanınasına 

İlişkin soruları ve Çevre Bakanı Fevzi Aytekin'in cevabı (7/7898, 
7919) 

152.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, fındık tarım alan
larının daraltılmasına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Hüsnü 
Yusuf Gökalp'ın cevabı (717899) 

. 153.- Erzurum Milletvekili LütfU Esengün'ün,Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde bulunan idam dosyalarına ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanı Ömer İzgi'nin cevabı (7/7909) 
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Sayfa 

852:853 

854:857 

858:865 

866:869 

870:872 

873:875 

876:879 

880:883 

884:886 

887:893 

894:897 

898:902 
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154.- İstanbul Milletvekili Azmi Ateş'in, İsrail ile yapılan tank moder
nizasyonu anlaşmasının gizliliğine ilişkin sorusu ve Milli Savunma Bakanı 
Sabahattin Çakmakoğlu'nun cevabı (717926) 

155.• Konya Milletvekili Lütfi Yalman'ın, BOTAŞ'ın bir ihalesindeki 
usulsüzlük iddialarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Zeki Çakan'ın cevabı (717936) 

156.- Konya Milletvekili Lütfi Yalman'ın, İzmir Hava Eğitim 
Komutanlığı Askeri Mahkemesinin bir kararına ilişkin sorusu ve Milli 
Savunma Bakanı Sabahattin Çakmakoğlu'nun cevabı (717942) 

157.- Konya Milletvekili Lütfi Yalman'ın, Sarıyer-Zekeriyaköy'de 

bulunan bir arsanın tapu ve imar durumuna ilişkin sorusu ve Orman Bakanı 
Nami Çağan'ın cevabı (717945) 

----·----
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Sayfa 

903:906 

907:91 ı 

912:914 

915:917 
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I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETi 

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

o: ı 

Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Yalçınkaya'nın, Suruç Ovası sulama projesinin uygulamaya 
geçirilmemesi nedeniyle karşılaşılan sorunlara ilişkin gündemdışı konuşmasına, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Zeki Çakan cevap verdi; 

Giresun Milletvekili Hasan Akgün, Giresun ve Ordu'da meydana gelen sel felaketine ve 
Karadeniz Bölgesinde yapılan yayla festivallerinin turizm açısından önemine, 

Trabzon Milletvekili Orhan Bıçakçıoğlu, Karadeniz sahil yolu yapımında ödenek yetersizliğinden 
ve 2002 yılı için bulunan dış kredilerin ilgili makamlarca onay lanmamasından kaynaklanan sorunlara, 

İlişkin gündemdfşı birer konuşma yaptılar. 

Cumhurbaşkanlığı 2001 Mali Yılı Kesinhesap Cetvelinin Sunulduğuna İlişkin Cumhurbaşkan
lığı Tezkeresi ve Türkiye BUyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporu (3/1089) 
(S. Sayısı : 88 I) Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Bolu Milletvekili İsmail Alptekin ve 22 arkadaşının, yayiacılık ve yayla evleri konularındaki 
hukuki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/294) okundu; önergenin gündemdeki yerini alacağı ve öngörüş
melerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı. 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı A. Mesut Yılmaz'ın, 23-24 Mayıs 2002 tarihlerinde 
Brüksel'de yapılan Avrupa Birliği Konvansiyonu Toplantısına katılmak üzere 22-24 Mayıs 2002 
tarihlerinde Belçika'ya, 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan'ın, Uluslararası Çalışma ÖrgütUnUn 3-20 
Haziran 2002 tarihlerinde Cenevre'de yapılan 90 ıncı Genel Konferansına katılmak üzere İsviçre'ye, 

Yaptıkları resmi ziyaretiere iştirak etmeleri uygun görUlen milletvekilierine ilişkin Başbakan
lık tezkereleri; 

27.6.2002 tarihli gelen kAğıtlarda yayımlanan ve aynı tarihte dağıtılan 883 sıra sayılı Toplu 
Konut Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 48 saat geçmeden gündemin 
"Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer işler" kısmının 1 ı inci sırasına alın
masına ilişkin Danışma Kurulu önerisi; 

Kabul edildi. 

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

TBMM İçtüzüğUnde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzUk _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; 

Ceza infaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri (11744) (S.Sayısı: 786), 

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına, Dair (11777) (S.Sayısı: 557), 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişik
lik Yapılmasına Dair (1/886) (S.Sayısı: 827), 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının )'urtdışı Teşkilatı Hakkında 189 Sayılı Kanun Hükmünde 
kararnameye İlişkin (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 Kararname; Sosyal Güven
lik Kurumu Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında (1/755, 1/689, 2/699) (S.Sayısı: 666), 
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Türkiye İş Kurumunun Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 

Değişiklik Yapılması Hakkında 6 ı 7 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname; Türkiye İş Kurumu 
(ı/754, 1/692) (S.Sayısı: 675), 

Esnaf ve Sanatkarlar 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 6 ı 9 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile Aynı Mahiyetteki (l/756, 1/69ı) (S. Sayısı: 676), 

Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığının Kurulması ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 6 ı 6 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sos
yal Sigortalar Kurumu (ı/753, 11690) (S.Sayısı: 685), 

Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 485 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ile Gümrük MOsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hakmilnde Kararnamenin 
Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair 54 ı Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye İlişkin 
(11209, 1/228) (S. Sayısı: 861), 

Kanun Tasarılarının görüşmeleri, ilgili komisyon yetkilileri Genel Kurtılda hazır bulunmadık
larından, 

Ertelendi; 

Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının (1/JOı2) (S. Sayısı: 
883) yapılan açık oylamasından sonra, 

I 8 Mart Gününün Şehitler Günü ve ı 9 Eylül GünUnUn Gaziler Günü İlan Edilmesi Hakkında 
Kanun Tasarısının (l/999) (S.Sayısı: 879) yapılan görüşmelerinden sonra, 

Kabul edildikleri ve kanunlaştıkları açıklandı; 

Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Teklifinin (2/949) (S. Sayısı : 882) maddelerine geçilmesi için yapılan oylamalarda karar 
yetersayısı bulunmadığı anlaşıldığından; 

Anayasa ve İçtüzük gereğince ı Ekim 2002 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 
22.03'te son verildi. 

Burhan Orhan 
Bursa 

Katip üye 

Ali Ilıksoy 
Başkanvekili 

Şadan Şimşek 

Edirne 
Katip Üye 

----G)----
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Erzincan 

Katip Üye 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 14.00 

22 Temmuz 2002 Pazartesi 
BAŞKAN: Ömer İZGİ 

o: 1 

KA TİP ÜYELER: Sebahattin KARAKELLE (Erzincan), Kemal ALBAYRAK (Kırıkkale) 

----·----
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Anayasanın 93 üncü, İçtuzüğiln 7 nci maddelerine göre, 

Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 37 milletvekilinin Başkanlığa verdiği önerge Uzerine 
olağanüstü toplanan Türkiye BilyUk Millet Meclisinin 120 nci Birleşimini açıyorum. 

II.- YOKLAMA 

BAŞKAN - Şimdi, elektronik cihazla yoklama yapacağım. 

Yoklama için 5 dakika süre vereceğim. Sayın milletvekillerinin, oy düğmelerine basarak 
salonda bulunduklarını bildirmelerini; bu süre içerisinde elektronik sisteme girerneyen 
milletvekillerinin, salonda hazır bulunan teknik personelden yardım istemelerini; buna rağmen 
sisteme girerneyen üyelerin ise, yoklama pusulalarını, teknik personel aracılığıyla, 5 dakikalık süre 
içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum. (DYP sıralarından "Ad okunmak suretiyle 
yoklama yapılsın" sesleri) 

ALİ RlZA GÖNÜL (Aydın) - Sayın Başkan, yoklamanın ad okunarak yapılmasının uygun 
olacağını düşünüyoruz. 

BAŞKAN - Efendim, ben, bu şekilde takdir ettim. Yaptığımız uygulamalar şimdiye kadar 
böyle oldu, bugün de doğrusu budur.· 

SALiH KAPUSUZ (Kayseri) - Hayır Sayın Başkan, takdir edemezsiniz, sorarsınız ... 

TURHAN GÜVEN (Mersin) - Sayın Başkan, toplantı yetersayısını bulmak için zaman zaman 
böyle yapıldığı da görOlm Uştur; bunu da zabıtlara geç irelim. 

BAŞKAN - Yoklama işlemini başlatıyorum. 

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 

BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, bilindiği üzere, İçtOzOğOmüzOn 57 nci maddesine göre, 
yoklama sonucunda toplantı yetersayısına ulaşılamazsa, Başkanın takdiriyle 5 dakika, ı O dakika, 
nihayet ı saate kadar ara verilebilir. Ne var ki, yine, İçtOzOğOmüzOn 7 nci maddesine göre, 
olağanüstü toplantılarda yoklama bir defa yapılır ve o ilk yapılan yoklı:ımada toplantı yetersayısına 
ulaşılamamışsa, toplantı çağrısı kendiliğinden düşer. İçtilzilk görüşmeleri yapılırken bu husus zapta 
geçirilmiştir. (DYP sıralarından "evet, evet" sesleri) 

Yapmış olduğumuz yoklamada toplantı y_etersayısına ulaşılamamıştır; yani, toplantı yetersayısı yok. 

Değerli milletvekilleri, hemen açıkladığım gibi, Genel Kurulda toplantı yetersayısı 

bulunamamıştır. Bu nedenle, daha önce yapılan olağanüstü toplantı çağrısı sebebiyle 1 EylUl 2002 
Pazar günü saat ı 5.00'te toplanmak ve olağanüstü toplantı çağrı yazısında yer alan milletvekili 
genel seçimlerinin yenilenmesi ve seçimin 3 Kasım 2002 tarihinde yapılması hakkındaki önergeyi 
görüşmek üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 14.08 

----·----
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lll.- SORULAR VE CEVAPLAR 

A)Yazılı Sorular ve Cevapları 

1.- İzmir Milletvekili Rıfat Serdaroğlu'nun, BDDK tarafından el konulan Egebank'ın 
sanıkiarına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk'ün cevabı (7/7035) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET'MECLİSİ BAŞKANLIÖI'NA 

Aşağıdaki sorularıının Adalet Bakanı Sayın Hikmet Sami Türk tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması için gereğini saygı ile arz ederim.17 .04.2002 

' (/\ 

SORU: 

".: . 

. "'~" \V • 1 
Rıfat SERDAROÖLU 
İzmir Milletvekili 

Aralık 1999 tarihinde BDDK tarafından el konulan Egebank sahibi ve yöneticileri 
hakkında Egebank A.Ş. 'nin Genel Müdürlüğü'nün bulunduğu İstanbul'da, Şişli Cumhuriyet 
Savcılığı 'nda hazırlık soruşturması başlatılmıştır. · 

Egebank A.Ş. 'nin şikayeti üzerine 26 Haziran 2002 tarihinde aynı konuda İstanbul 
DGM'de de ikinci bir hazırlık soruşturması başlatılmıştır. 

Bu hazırlık soruşturmaları devam ederken, Ankara DGM'de Egebank A.Ş.'nin Genel 
MUdUrlüğü'nün İstanbul'da olduğu gerçeğine rağmen bir üçilncli soruşturma başlatmış ve 28 
Eylül 2000 tarihinde banka sahibi ve yöneticilerini gözaltına almış, 2 Ekim 2000 tarihinde 
İstanbul DGM, aynı konu ve sanıklar hakkında soruşturma yaptığını Ankara DGM'ye 
bildirmesine rağmen, adı geçenler Ankara DGM tarafından 4 günlük gözaltı süresi sonunda 
tutuklanmışlardır. 

14 Aralık 2000, Ankara DGM Cumhuriyet Savcılığı tarafından "Egebank A.Ş.'nin 
Genel Müdürlüğil İstanbul'da olduğundan ..... " gerekçesi ile "Yetkisizlik Kararı" verilmiştir. 
(Tutuklamadan 2.5 ay sonra) · 

23 Şubat 2002, İstanbul DGM Cumhuriyet Savcılığı tarafından iddianame tanzim 
edilmiştir. (Soruşturma başladıktan 8 ay ve tutuklamadan 5 ay sonra) 

05 Mayıs 2001, Y.Murat DEMiREL \'C bir kısım sanıklar Ankara Ulucanlar 
Cezaevi'ndcn, Karta! Cezaevi'ne nakledilmişlerclir. (Tutuklaodıktan 7 ay ve yetkisizlik 
kararından 5 ay sonra) 
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31 Mayıs 2001, İstanbul (1) No'lu DGM'deki !.Duruşma, (Tutuklandıktan 8 ay sonra) 

07 Eylül 2001, İstanbul (1) No'lu DGM'deki II.Duruşma, (Tukuklandıktan 12 ay, 
I.Durüşmadan 4 ay sonra) 

09 Kasım 2001, İstanbul (1) No'lu DGM'deki III. Duruşma, (Tutuklandıktan 15 ay 
sonra) 

18 Ocak 2002, İstanbul (1) No'lu DGM'deki IV.Duruşma, (Tutuklandıktan 18 ay 
sonra) 

Ol Mart 2002, İstanbul (1) Nolu DGM'deki V. Duruşma, (Tutuklandıktan 20 ay 
sonra) 

13 Mart 2002, İstanbul (1) Nolu DGM tarafından dava dosyası İstanbul Nöbetçi Ağır 
Ceza Mahkemesi'ne gönderilmiştir. 

15 Mart 2002, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan dosya dağıtım sonucu, 
dosya İstanbul (1) inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne verilmiştir. 

27 Mart 2002, İstanbul (1) inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "Görevsizlik Kararı" 
verilmiştir. . 

16 Nisan 2002, İstanbul (1) Nolu DGM ile İstanbul l.Ağır Ceza Mahkemeleri 
arasındaki '"Olumsuz Görev Uyuşmazlığının" çözümü için dosya halen Yargıtay 5.Ceza 
Dairesi 'nde bulunmaktadır. 

Davanın sanığı 21 ayı aşkın bir süredir tutukludur ve henüz kamu davasına bakacak 
mahkeme tespit edilememiştir. 

Bu olayda yaşanan, aynı konu ve şahıslar hakkında üç mahkemede üç ayrı hazırlık 
soruşturması açılması, hele Egebank A.Ş. Genel Müdürliiğü İstanbul'da iken ve orada 
Hazırlık Soruşturması devam ederken, Ankara DGM'de de bir soruşturma başlatılması, 
hukukun temel ilkeleri ile bağdaşmakta mıdır? 

Bu kişinin 21 aydır tutuklu olmasına karşın hala hangi mahkeme tar~fından 
yargılanacağının belirlenemernesi bir insan hakları ihlali midir? 

Bu konuda Bakanlık olarak bir soruşturma başlatılmış mıdır? 
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. T.C. 
ADALET BAKANLIGI 

Bakıın 

ANKARA 
r::l! ••. H2002 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

İLGi: a)Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 1.5.2002 tarihli ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02-14878 sayılı yazınız. 

b) 15.5.2002 tarihli ve 808 sayılı yazımız. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan, İzmir Milletvekili Rıfat Serdaroğlu 
tarafından Bakanlığımıza yöneltilen ve yazılı olarak cevaplandırılması 
istenilen 7/7035-14891 Esas No.lu soru önergesiyle ilgili cevaba esas teşkil 
edecek bilgilerin 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 halinde ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EKLER: 
EK-I Soru önergesi (2 adet-5sayfa) 

cevabı 
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T.C. 
ADALET BAKANLIGI 

Bakan 

Sayın 

Rıfat SERDAROGLU 
İzmir Milletvekili 
T.B.M.M. 

ANKARA 
.... 1 .... 12002 

Bakanlığımıza yönelttiğiniz ve yazılı olarak cevaplandırılnıasını 
istediğiniz 7/7035-14891 Esas No.lu soru önergesinin cevabı aşağıda 
sunulmuştur: 

Bankalar Yeminli Murakıplarının 28.12.1999 tarihli ve B-22/153,B-
32/64-l 091 sayılı yazısının Başbakanlık Hazine Müsteşarlığınca İçişleri 
Bakanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçtarla Mücadele Daire Başkanlığına 

· 12.6.2000 tarihli ve I 662 sayılı yazı ile intikali üzerine, soru önergesinde adı 
geçen banka tarafından kullandırılan krediler ile ilgili 4422 sayılı Kanuna göre 
ön çalışma başlatıldığı ve çok sayıda verilen mahkeme kararına .dayanılarak 
telefon dinleme işlemlerine girişildiği ve suç delili niteliği uişiy~ll. dinleme 
tutanaklarının Ankara Devlet GüvenJik Mahkemesi Cumhuriyet· Başsavcılığına 
gönderildi ği, 

Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ön çahşma sonucu elde edilen 
bilgi ve belgeler ile Bankalar Yeminli M urakıpları 2 kişi tarafından düzenlenen 
28.9.2000 tarihli ve R-4,R-4 sayılı raporun intikali üzerine, Ankara 2 Nolu 
Devlet Güvenlik Mahkemesi Yedek Haldmliğinin 27.9.2000 tarihli ve 2000/257 
D.İş sayılı arama kararının uygulanmasının ve aynı gün ve Hazırlık 2000/456 
sayılı yazı ile de ilgililerin yakalanıp gözaltına alınması talimatı.nın Em.rıiyet 
Genel Müdürlüğüne verildiği, yakalanıp gözaltına alınanların 2.10.2000 tarihJi 
ve 65-512 sayılı yazı ile inevcutlu olarak Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi 
Cumhuriyet Başsavcılığına getirildiği, 

Diğer sanıkların yakalanması işJemh~ri sürdürülmek1e birlikte, yapılan 
aramalar sonucu elde edilen belgeler üzerinde de inceJeme yaptınlarak bilirkişi 
raporları düzeniettirildi ği, 25.10.2000 gün ve R~6, R-5 sayılı rapor ilc Bankacılık 
Düzenleme ve Denetleme Kurul Başkanhf1ma sunulan 31.10.2000 tarihli ve R-7, 
R-6 sayılı raporun alındığı ve değerlendirildiği) 

İstanbul Devlet Güvenlik Ivlahkcmesi Cumhuriyet Başsavcılığı ile Şiş1i 
Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bankanın Tasan-uf Sigorta Fonuna devredilmesi 
nedeniyle paralarını alamayan ve dolanchrıldığını il<~ri süren mevduat 
sahiplerinin şikayetleri ile soruşturma başlahldı ğı, Ankara Devlet Güvenlik 
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Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığınca yasalara aykırı şekilde OFF-SHORE 
yoluyla toplanan paraların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine aktarılarak ve 
değişik bankacılık yöntemlerine başvurularak ve Almanya ile Amerika bankaları 
aracı gibi gösterilerek, YONNE ve DİNA adlı yurt dışında paravan olarak 
kurulan şirketlere kredi olarak aktarıldığı, daha sonra da söz konusu kişinin 
Türkiyede'deki aynı amaçla kurulmuş şirketlerine dönüşü sağlanarak tüm 
sanıkların işbirliği içinde adı geçen kişinin hesabına milyonlarca doların 
aktarı~dığı, bunun bankanın devrinden sonra da devam ettirilmesi ile anılan 
bankanın söz konusu kişiye devrinden önce ve sonra bu sanığın şirketlerine, 
Bankalar Kanununa aykırılık teşkil edecek ve geriye dönüşü mümkün 
olmayacak şekilde biri birlerine karşılıklı krediler verdirilerek bankanın içinin 
boşaltılması olaylarının soruştunna konusu yapıldığı, 

Geniş bir incelerneyi ve teknik bir çalışmayı gerektiren bu işlemlerin 
Ankara'da faa1iyetini sürdüren Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ile 
olan yakın ilgisi ve yurt dışı bağlantılarıyla birlikte ön çalışmaların Emniyet 
G~nel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire 
Başkanlığınca yürütülmesi nedeniyle bu olaylar yönünden Ankara Devlet 
Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlık soruşturmasına 
başlanıldığı ve delillerin önemli bir kısmının toplanması zorunluluğu ilc karşı 
karşıya kahndığı, 

Tüm soruşturma işlemlerinin 2845 sayıli Kanunla, Ceza Muhakeıneleri 
Usulü Kanunu hükümleri çerçevesinde, gereldi hallerde hakim kararı da alınarak 
4422 sayılı Kanunun tanıdığ.ı yetkiler de kullamlarak yerine getirildiği, sanık ve 
vekiHerinin işlemler aleyhindeki itirazların süresinde mahkemeye intikal 
ettiri1diği, 

Suçun işlendiğinin ihbar edilmesi durumunda gecikmeksizin olayı 
araştırmak, deli11eri toplamak, suçluları belirlcyip ifade alma işlemleri yerine 
getirilerek, gt~rekli görüldüğünde hakim önüne tutuklama talebiyle çıkartmak 
soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısının yasa] görevi olup, aynı işlemlerin 
daha önce yapı"! an şikayetler üzerine, delilJere yeterince ulaşılamaması nedeniyle 
yetkili ve göre·vli yer Cumhuriyet başsa.vcıhğınca yerine getirHememiş 
olmasının buna engel olamayacağı ve bu durum keyfilik olarak da 
nitelendirilemeyeceği, 

Ceza Muhakemel~ri Usulü Kanununun görev ve yetki konuların1 
düzenleyen 1 ila 20. maddeleri yargılama safhasını kapsamaktadır. Aynı 
Kanunun 20. maddesi, "Bir mahkeme yetkili olmasa bile gecikmesinde zarar 
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umulan hallerde, yargı çevresi içinde gerekli tahkikat işlerini yapar.'' hükmünü 
içerdiği, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 153 ve 154. maddelerinin de 
bunu gerektirdiği, 

Kanun ile yetkili kılınan yer dışındaki Cumhuriyet başsavcılığının hazırlık 
soruşturması yapamayacağı, gerekli tedbirleri alamayacağı ya da yakalanan 
sanığı hakim önüne çıkartamayacağı hususunda Ceza Muhakeıneleri Usulü 
Kanununda bir hüküm de bulunmadığı, 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanlığı, düzenlenen 
raporlan Emniyet Genel Müqürlüğüne intikal ettirdiği, 4422 sayılı Kanuna 
uygun şekilde hakim kararına dayanılarak olay teknik takibe alındığı ve sonunda 
aynı Kanunun 1. maddesindeki suçun işlendiği şüphesini ortaya koyan 
belirtilerin elde edilmesi nedeniyle sonışturma işlemine girişildiği, 
soıuşturınanın gerektirdiği, yakalama, göz altına alına, ifade alına, sorgulama ve 
tutuklama işlemleri usulüne uygun şekilde yerine getirilerek ve icap eden 
bilirkişi raporları da alınarak, bir kısım sanık vekilierinin de talebi gözetilerek 
yetkili yer Cumhuriyet Başsavcılığına soruşturma evrakının ustılüne uygun 
şekilde intikal ettirildiği, 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun ll O. maddesi hazırlık 
soruşturması safhasında tutukluluk süresının azami altı ay olacağını 
öngörüldüğü, tutuklu sanıklar 2.10.2000 ve sonraki tarihlerde yetkili hakimlikçe 
tutuklandıkları, gerekli tüm soruşturma işlemleri yerine getirilerek ve 
sonışturma tamamlanarak I 4.12.2000 tarihinde verilen yetkisizlik kararı ile 
4389 sayılı Bankalar Kanununun 24. maddesi de nazara alınarak banka 
merkezinin bulunduğu İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet 
Başsavcılığınca gönderildiği ve 23.2.2001 tarihli iddianame ile kamu davasının 
açıldığı, 

Cumhuriyet savcısının yetkisine ilişkin gerekçelerin tutuklamaya itiraz 
nedeni olarak da ileri sürüldüğü, itiraz merciince kabul edilıneyerek 
reddedildiği, 

Ankara Devlet Güvenlik .Mahkemesi Cumhuriyt~t Başsavcılığınca 
yürütülen soruştunna bölümünün teknik bilgi ve araştırınayı gercktirıncsi, yurt 
içinde ve yurt dışında elde edilen bilgi, belge ve kayıtlar üzerinde teknik bilirkişi 
incelemesi zorunda kahnması nedeniyle bu işİcınlcr yerine getirildİkten sonra 
tamamlanabilen soruşturma 14.12.2000 tarihli görevsizlik kararı ile İstanbul 
Devlet GüvenJik Mahkemesi Curn1nıriyet BaşsavcıJığırıa ·intikal ettiri1diği, 
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' Söz konusu Bankanın yönetim{ avukatları tarafından İstanbul Devlet 
Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına 13.6.2000 tarihli verilen 
dilekçe üzerine 2000/1330 hazırlık numarası üzerinden hazırlık soruşturmasına 
başlanıldığı, İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı 
tarafından yapılan hazırlık tahkikatında yüzlerce kişinin tanık, ifade sahibi ve 
sanık sıfatıyla ifadeleri alınmış ancak bu safimda herhangi bir sanık hakkında 
tutuklama kararı bulunmadığı, 

Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan 
soruşturmanın tamamlandığından bahisle 21.

1

12.2000 tarihinde yetkisizlik kararı 
ile evrakın İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına 
gönderildiği, ayrıca Şişli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aynı konuda 
yapılan soruşturmaya ilişkin evrakm da. birlcştirilmek üzere İstanbul Devlet 
Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılma gönderildiği, İstanbul Devlet 
Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığınca Ankara Devlet Güvenlik 
Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının evrakı ve Şişli Cumhuriyet Başsavcılığı 
tarafından aynı konuda yapılan soruşturmaya ilişkin evrakının birleştirildiği ve 
23.2.2001 tarihli iddianame ile İstanbul 1 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesinde 
kamu davası açıldığı, 

Davanın mahiyeti, kapsamı ve sanık sayısı nazara almdığmda; "özellikle 
Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan 
hazırlık tahkikatma ilişkin evrakın yetkisizlik · kararı ekinde İstanbul Devlet 
Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettiği tarihten sonra" 
İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlık 
tahkİkatın kısa sürede ikınal edilerek 23.2.2001 tarihinde iddianame ile kamu 
davasının açıldığı, 

İstanbul 1 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesinin 2001/75 Esasına kayıtlı 
olan bu davanın 31.5.2001, 1.6.2001, 7.9.2001-9.11.2001 18.1.2002-1.3.2002 
tarihlerinde duruşmalarının yapıldığı ve her duruşmada sanıkların hukuki 
durumlarının değerlendirilerek ara kararları verildiği, 

1.3.2002 tarihli duruşmada; 6.12.2001 tarihli ve 4723 sayılı Devlet 
Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun, 
18.11.1992 Tarihli ve 3842 Sayılı Kanun ile Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle 
Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla Türk Ceza 
Kanununun 313-314. maddelerindeki suçların Devlet Güvenlik Mahkemesinin 
görev alanından çıkarılması üzerine görevsizlik kararı verilerek, dava dosyasının 
yetkili ve görevll İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi ği, 
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Soru önergesinde de belirtildiği üzere;İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesine 
tevzi edilen davanın 27 Mart 2002 tarihli duruşmasında görevsizlik kararı 
verildiği ve iki mahkeme arasındaki görev uyuşmazlığının çözümü için dava 
dosyasının Yargıtay 5. Ceza Dairesine gönderildiği, 

Yukarıda da belirtildiği üzere, bu dava sanıklarının, "yargılanacakları 
mahkemenin belirli olmamasına karşılık" 21 aydır tutuklu kalmalarının söz 
konusu olmadığı, zira, sanıklar hakkında açılan kamu davasının ait olduğu 
yetkili ve görevli Devlet Güvenlik Mahkemesine tevdi edildiği, bu mahkemede 
6 ayrı duruşma gününde yargılama yapıldığı ve usul hükümlerinin yerine 
getirildiği, 

Daha sonra, yasalarda yapılan değişiklik nazara alınarak görevsizlik kararı 
verildiği ve dava dosyasının yine "ait olduğu mahkemesine" gönderildiği, 
tutukluluk hallerinin, yetkili ve görevli olan mahkemesinin ara kararlarına 
istinaden sürdürüldüğü, 

Mahkemeler arastndaki görev uyuşmazlığımn çözümü için de, dava 
dosyasının "ait olduğu merci olan" Yargıtay 5. Ceza Dairesine sunulduğu, 

Bu dunımda, davaya bakan mahl\emclerin belirli olduğu, yargılama saflıa 
ve somıı;larınm ceza usul ve ynsalan kapsamında, ait olduğu mahkemelerince ifa 
ve ikmnl edildiği, 

İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesinin 17.5.2002 tarihli ve 2000/979 
sa.;nlı yaz~sı ik Ankara Devlet Güv~en]ik Mahkemesinin 22.5.2002 tarihli ve B-
2002/50 l sayılı y::1zth1rınm incelcrm:ıcsindcn an[aştlmıştır. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLiSi BAŞKANLIGI'NA 

Aşağıdaki sorularıma Devlet Bakanı Sayın Kemal DERVİŞ'in yazılı 
olarak cevap vermesini delaletlerinize arz ederim. 19.04.2002 

~iR;;! 
HATAY MILLETVEKILI 

Yazılı basında "Yunanlı işadamlarına Yatırım Çağrısı" başlığıyla verilen 
haberde; Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KİE) Bankası toplantısı. için Selanik'te, 
Yunanlı iş adamlarıyla görüşen devlet bakanı Sayın Kemal Dervişi'n Yunanlı iş 
adamlarını Türkiye'nin olanaklarından yararlanmaya çağırdığı belirtilmiştir. 
Ş ayın Derviş daha sonra düzenlediği basın toplantısında; Türkiye' de yeni ihale 
yasasının kamuda yaptırılan ihaleleri herkese açtığını ve. önümüzdeki dönemde 
yoğun bir özelleştirme faaliyetlerinin olacağını sözlerine · 'eklediğini ifade 
edilmiştir. · ·· 

S.l. Ekonomiden sorumlu bir Bakan olarak, Yunan iş adamlarını Türkiye'ye 
davet ederken, kendi iş adamlarımızın başka ülkelere kaçırılmasını nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 

S.2. İş adamlarımızın yatırımlarını yurt dışına kaydırmalarının gerekçeleri 
nelerdir? 

S.3. Kendi iş adamlarımızın önünün açılması ve yurt dışı şartlarında yatırım 
iınkanları sağlanması konusunda Bakanlığınızın bir çalışması var mıdır? 

S.4. Yeni ihale yasası ve özelleştirmenin mevcut şartlarda Türkiye'ye 
sağlayacağı imkanlar nelerdir? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Hazine Müsteşarlığı 

SAYI : B.02.1.HM.O.EKA-01.01.1 002 
KONU: Soru Önergesi. 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIGI 
GENEL SEKRETERLIGINE 

Ilgi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği (Kanunlar ve 
Kararlar Dairesi Başkanlığı)'nin 2 Mayıs 2002 tarih ve 
KAN.KAR.MD/A.01.0.GNS.0.1 0.00.02-14927 sayılı yazısı 

ligide kayıtlı yazı ile Hatay Milletvekili Sn. Mustafa GEÇER'in 7/7086-14957 
sayılı yazılı soru önergesinin cevaplandırılması talep edilmiştir. 

'Söz konusu önergeye cevaben hazırlanan metin ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgileri ve gereğini arz ederim. 

Dr. Kemal DERVIŞ / 
/'V" 

Devlet Bakanı 

EKLER: 

EK: 1 yazı (1 adet, 3 sayfa) 

DAGITIM: 

Bilgi: 
Başbakanlık 
Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğüne 
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HATAY MiLLETVEKiLi SAYIN MUSTAFA GEÇER'iN 
YAZILI SORULARINA YANITTIR 

·Soru 1: Ekonomiden sorumlu bir Bakan olarak, Yunan işadamiarını Türkiye'ye 

davet ederken, kendi işadamlarımızın başka ülkelere kaçırılmasını nasıl 

değerlendiriyorsunuz ? 

Yamt: Gelişen teknolojiye bağlı olarak yüksek bir ivmeyle ilerleme kaydeden 

elektronik, iletişim ve ulaştırma imkanları, günümüzde dünyayı küresel bir köy 

haline dönüştürmüştür. Bu küresel ortamda hem bölgesel hem de uluslararası 

ilişkiler, ulusal ekenomilerin gelişmesi sürecinde de kaçınılmaz bir önem taşır 

hale gelmiştir. Dünyadaki küreselleşme olgusu, doğal olarak sermaye 

hareketlerini de kapsamıştır. Iç tasarrufları uzun dönem için yetersiz olan ve 

dolayısıyla yatırım için yeterli ölçüde finansman ayıramayan ekenomilerin 

kalkınma süreçlerinde, uzun vadeli ~e yatırıma yönelik sermaye girişleri 

önemli rol oynamaktadır. Doğrudan yabancı sermaye yatırımı olarak 

adlandırılan bu sermaye girişleri, ülkelerde yatırıma dönüşmekte, üretim 

yapmakta, katma değer yaratmakta ve istihdam sağlamaktadır. Dolayısıyla, 

ülkelerin gayrı safi yurtiçi hasılasına ve toplumların refahına doğrudan katkı 

sağlamaktadır. Ekonomik programımız kapsamındaki yapısal reformlar 

arasında en fazla önem verilenlerinden biri de Yatırım Ortamının Iyileştirilmesi 

Reformu'dur. Söz konusu reform çalışmaları kapsamında, yerli ve yabancı 

sermaye yatırımı arasında bir ayrım yapılmamış, tüm yatırımların önündeki 

idari engellerin kaldırılarak, yatırım ortamının iy!leştirilmesi bir bütün olarak ele 

alınmıştır. 

Dünyada doğrudan yabancı yatırımların miktarı 2000 yılında 1 trilyon 

dolara ulaşmıştır. Ayrıca, dünyanın en çok yabancı sermaye çeken ülkelerinin 

aslında en çok sermaye ihraç eden ülkeler olduğu da dikkat çekicidir. 

Soruda belirtildiği şekliyle "Türk işadamlarının yurtdışına kaçırılması" 

doğru bir ifade 'olmayıp, bu durum, işadamlarımızın kendi ülkelerinin 

sınırlarını aşarak, ekonomik fayda değerlendirmeleri sonucunda 

girişimciliklerini yurtdışına taşımaları olarak açıklanabilir. Ülkemizden 
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yurtdışına sermaye ihracı 2000 yılında 1 milyar dolar, 2001 yılında ise 604 

milyon dolar olmuştur. Aynı yıllarda ülkemize gelen yabancı sermaye miktarı 

ise sırasıyla 1.7 milyar dolar ve 3.2 milyar dolardır. Yunan işadamlarına 

Türkiye'ye yatırım daveti yapılması da küreselleşen dünyadaki imkanların 

değerlendirilerek ülkemizin kalkınma sürecine katkı sağlanması arzusunun bir 

neticesidir. 

Soru 2: lşadamlarırruzın yatırımlarını yurtdışına kaydırmalarının gerekçeleri 

nelerdir? 

Yamt: lşadamlarımızın yatırımlarını yurtdışına kaydırmaları ülkemizin 

sermay~ de ih~aç edebildiğinin bir göstergesidir. Ülkelerde hem zaman içinde 

ekonomik koşullar farklılık gösterebilir, hem de uluslar arası alanda bölgesel 

olarak yatırım alanları değişiklik arz edebilir. Bu koşullar altında ülke 

yatırımcılarının kendilerine uygun yatırım fırsatlarını değerlendirerek ekonomik 

kararlar almaları doğaldır. Türk işadamları, geçmişte inşaat sektörü ile 

başlayarak yurtdışında çok büyük projeleri gerçekleştirmişlerdir. Böylelikle 

uluslar arası camiada Türk müteahhit . ve işadamlarının prestiji artmıştır. 

Burada, girişimcilerimizin dışarıdaki başarılarının Türkiye'nin kredibilitesine 

olan katkısının yanı sıra yurtdışı kazanımların ülkemize çeşitli şekillerde 

dönebildiğini de anımsamaktayarar bulunmaktadır. 

Yurtdışında yapılan yatırımlar daha ziyade doğu Avrupa ülkelerinde 

yoğunlaşmaktadır. Türk işadamlarının bu ülkelerde yatırıma yönelmelerinin 

sebepleri aşağıdaki şekilde özetlenebilir: 

Özellikle Bulgaristan ve Romanya'nın Avrupa Birliği ile tam üyelik 

müzakerelerine başlamış .olmalarının verdiği emniyet hissi, 

- Bu·ülkelerde işçiliğin göreli olarak daha düşük maliyetli bulunması, 

- Iç pazarda rekabetin artması nedeniyle nispeten daha düşük kar 

marjları ile çalışılması. 
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Burada anıınsanması gereken bir nokta; yabancı sermaye 

yatırımlarının en önemli tedarikçisinin ana fırmalar olduğudur. Bu nedenle, 

Türk işadamlarının yurtdışında yaptığı yatırımlar, ihracatımızın artması 

açısından çok büyük önem arz etmektedir. Bu nedenden dolayı da yurtdışında 

yapılan yatırımlar desteklenmesi gereken bir konudur. 

Soru 3: Kendi işadamlarımızın önünün açılması ve yurtdışı şartlarında yatırım 

imkanları sağlanması konusunda Bakanlığınızın bir çalışması var mıdır? 

Yanıt: Türkiye'deki yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla, Bakanlar 

Kurulu'nun 11.12.2001 tarih ve P/2001/1 O sayılı Prensip Kararıyla ''Türkiye'de 

Yatırım Ortamının Iyileştirilmesi Reform Programı" kabul edilmiştir. Bu reform 

programının amacı,· yatırım ortamının iyileştirilerak yerli ve yabancı 

yatırımların artırılmasıdır. Söz konusu program ve bu kapsamda yürütülecek 

çalışmalar, Kalkınma Planları ve Yıllık Programlar ile Avrupa Birliği'ne uyum . 

sürecinde oluşturulan Ulusal Program ile uyumlu olacaktır. 

Bu reform programının anahatlarını, aşağıda belirtilen anahtar alanlar 

ve belirlenen sorunlar oluşturmaktadır: 

1. Şirket kuruluşu 

2. Istihdam 

3. Sektörel Izinler 

4. Arazi Temini ve Arsa Geliştirme 

5. Vergi ve Teşvikler 

6. Gümrükler ve Teknik Standartlar 

7. Fikri Mülkiyet Hakları 

8. Doğrudan Yabancı Yatırım Mevzuatı 

9. Yatırım Promosyonu. 

Yukarıda belirtilen 'konular hakkında Teknik Komiteler oluşturulmuş 

olup, bu Teknik Komiteler, Başbakanlık Müsteşarı'nın Başkanlığında "Yatırım 

Ortamının Iyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu" adıyla biraraya getirilmiştir. 

Komiteler çalışmalarını sürdürmektedir. 
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Soru 4-) Yeni ihale yasası ve özelleştirmenin mevcut şartlarda Türkiye'ye 
sağlayacağı imkanlar nelerdir? 

Cevap 4-) Kumu Ihale Kanunu ve onun tamamlayıcısı niteliğindeki Kamu 
Ihale Sözleşmeleri Kanunu, büyük ölçüde AB Direktifleri ve UNCITRAL Model 
Kanunu düzenlemeleri dikkate alınarak hazırlanmış bulunmaktadır. Yeni 
Kanunda, ihalelerin ilanından sözleşmenin imzalanmasına kadar geçen süre 
daha rekabetçi ve şeffaf olarak tasarianmış olup, Kanunun kapsamı 
genişletilmek suretiyle kamu sektörü içersindeki farklı uygulamaların sona 
erdirilmesi amaçlanmıştır. Yeni Kanunla getirilen en önemli değişikliklerden 
biri, Kanunun uygulanması ve uygulamada karşılaşılacak sorunların 
çözümünden sorumlu bağımsız bir idari yapı olan Kamu Ihale Kurumu'nun. 
oluşturulmasıdır. Kanunun yürürlüğe girmesiyle (1 Ocak 2003}, Kanunda 
öngörülen eşik değerlerin üzerindeki ihaleler uluslararası niteliğe bürünecek 
olup, bu ihalelerde yerli istekliler lehine %15'e kadar fiyat avantajı 
sağlanabilecektir. Yürürlükte olan 2886 sayılı Kanunun uygulanmasında 
önemli sorunlara ve pek çok ihtilafa neden olan, ödeneği bulunmayan işlerin 
ihalesinin yapılması konusu, yeni kanunda tekrar düzenlenerek işlerin ihale 
edilebilmesi için· proje maliyetinin %10'u oranında başlangıç yılı ödeneği 
ayrılması ve daha sonraki yıllar için programlanmış olan ödenek dilimlerinin 
azaltılmamasl' öngörülmüş bulunmaktadır. Ayrıca, kamu kaynaklarının verimli 
bir şekilde kullanılmasını teminen, istekliler ve idare görevlileri hakkındaki 
cezai yaptırımlar etkinleştirilmiştir. 
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T.B.M.M. B : 120 22 • 7 • 2002 O : 1 

3.· JGı.raman Miİletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman - Sarıveliler-Ortaköy arazilerinde 
uygulanan l(ırsal Kalkınma Projesi nedeniyle açılan davalara ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı 
Hikmet Sami Türk'ün cevabı (7/7147) 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sorularıının Adalet Bakanı Sayın Hikmet Sami Türk tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederi~ 

~~c, 
· ZekiÜNAL 1 

Karaman Milletvekili 

Karaman-Sarıveliler Ortaköy arazilerinde, uygulanan Kırsal Kalkıruna 
Projesinde, ilgili kuruluşların ilgisizliği ve köylülerin ekonomik çıkarlarını ön 
plana alarak yaptıkları proje dışı uygulamalar sebebiyle 1 1 O köylünün orman 
kanununa muhalefetten mahkemeye verildiği belirtilmektedir. Proje 
uygulamasından sorumlu, köy muhtarı ve köy ihtiyar heyeti, tüm köylünün 
mahkemelik olması yerine kendilerinin mahkemeye verilerek yargılanması 
taleplerinin Sarıveliler savcılığınca reddedilerek tek tek köylülere dava açıldığı 
ve konuya ilişkin oluşturulacak bilirkişilerin Sarıveliler'e yakın ilçeler ve en 
yakın ilden değil de Ankara'dan çağırılmış olmasının dikkat çekici olduğu ifade 
edilmektedir. 

Sorulanın şunlardır. 

1-Muhtar ve ihtiyar heyeti projedeki de.ğişikliğin sorumluluğunu 
üsttenerek tüm. köylülerin yerine kendileri hakkında dava 'açılmasını 
istemelerine rağmen, Sarıveliler savcılığının bunu redderek tek tek tüm 
köylülere dava açmasının hukuki bir gerekçesi var mıdır? Varsa bu gerekçe 
nedir? 

V' 

2-Bilirkişiyi teşkil edecek hakimler, Sanveliler'e yakın ilçeler veya en / 
yakın ilden çağırılınası yerine niçin Ankara'dan çağırılmıştır? Ankara'dan 
çağınlmasının özel bir gerekçesi var mıdır? Varsa nedir? 

3-Özel bir gerekçesi yoksa, Ankara'dan gelecek bilirkişilere ödenecek 100 
milyonları bulan ücretierin ilave bir yük olarak vatandaşiara ödetilmesi onları 

daha da ağır bir sıkıntıya sokmak anlamına gelmiyor mu? Bilirkişilerin 
mahallinden olması ile Ankara'dan gelmesi halindeki ücret farkları kişi başınR 
ne kadardır? 
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T.C. 
ADALET BAKANLIGI . 

Bakan 

ANKARA 
l .. .t.: .. /2002 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

İLGi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 13.5.2002 tarihli ve 
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-15038 sayılı yazınız. 

b) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 3.6.2002 tarihli ve 
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-15731 sayılı yazınız. 

c) 7.6.2002 tarihli ve 908 sayılı yazımız. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan, Karaman Milletvekili Zeki Ünal tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilen ve yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 
7/7147-15063 Esas No.lu soru önergesiyle ilgili cevaba esas teşkil edecek 
bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (c) yazımızla, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
içtüzüğünün 99. maddesinin beşinci fıkrası uyarınca bir aylık ek süre verilmesi 
istenilmiştir. , 1 

Söz konusu soru önergesine verilen cevap örneği iki nüsha halinde ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

ı 

Prof.Dr.Hikmet Sami TÜRK 
Bakan ~ 

EKLER: 
EK-I Sonı önergesi cevabı (2 adet- 2 sayfa) 
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Sayın 
Zeki.ÜNAL 
Karaman Milletvekili 
T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yönelttiğiniz ve yazılı olarak cevaplandırılmasını 
istediğiniz 7/7147Mıso63 Esas No.lu sonı önergesinin cevabı aşağıda 
sunulmuştur: 

Sonı önergesinde sözü edilen konuyla ilgili olarak; Sarıveliler Cumhuriyet · 
Başsavcılığınca yapılan tahkikatta; 

Em1enek Orman İşletme Müdürlüğünün 17.10.2001 tarihli ve 3360 sayılı 
yazısıyla, söz konusu köyün hükmi şahsiyetine herhangi bir orman alanının 
tahsis edilmediği, bu konuda herhangi bir sözleşme yapılmadığı gibi, köylüler 
yararına da tahsis olmadığı, 14.8.1987 tarihli ve 1987/12032 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı doğrultusunda TUR-86/015 kod nolu proje uygulaması olarak 
6831 sayılı Orman Kanununun 15. maddesi kapsamında projenin yürütüldüğü ve 
sona erdiği, söz ·konusu sahanın geri alınması amacıyla burada ziraat yapan 
kişiler ve köy muhtarı hakkında suç zaptı düzenlendiğinin bildirildiği, 

Adı geçen köyün muhtarının bu kişilerin isimlerini Cumhuriyet 
Başsavcılığına yazılı olarak verdiği,· bahsi geçen yerin köylülere veya köy tüzel 
kişiliğine tahsis edildiğine, kiralandığına dair bir durum söz konusu 
olmadığından, suçta ve cezada kişisellik ilkesi gereğince sulh ceza mahkemesine 
86 sanık hakkında orman alanını işgal ettikleri iddiasıyla kamu davası açıldığı, 
bunlardan bazılarının karara bağlandığı, 

Öte yandan Sarıveliler Sulh. Ceza Mahkemesince suçun _unsurlarının 
tespiti bakımından yapılan orman keşiflerinde, bu yörede orman yüksek 
mühendisi olmadığı, yakın ilçeler ve Karaman ilinde de bilirkişilik yapacak 
serbest orman mühendisinin bulunmadığı, bu sebeple Mersin veya Konya 
illerinden, bazen de· tarafsızlığın -sağlanması bakımından sanıkiarta herhangi bir 
yakınlık ilişkisi bulunmayan bilirkişilerin Ankara Mimar ve Mühendisler 
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Odasından temini yoluna gidildiği, bu durumun taratlara ayrıca bir külfet 
yüklemediği, temin edilen bilirkişiye emek ve mesaisine karşılık 80.000.000.
TL. ücret takdir edildiği, bunun da normal olduğu, ilÇenin ulaşım ve diğer fiziki 
şartları göz önüne alınarak keşiflerin yakın tarih aralarıyla aynı bilirkişilerle 
yapılmasına çalışıldığı, bununla yargılamalun çabuk bitirilmesinin amaçlandığı, 

Ermenek Cumhuriyet Başsavcılığının 24.5.2002 tarihli ve 2002/473 sayılı 
yazısı ve eklerinden anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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4.- Konya Milletvekili Teaman Rıza Güneri'nin, esnaf ve sanatkarlara ilişkin sorusu ve 
Devlet Bakanı Kemal Derviş'in cevabı (7/7214) ,. 

TÜRKiYE BÜYÜK MiLLET MECLISI BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sorularımın delaletinizle Devlet Bakanı Sayın Kemal DERVIŞ tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını saygılarımla arzederim. 

SORULAR: 
1-Esnaf ve sanatkMarımızın son 1 O yılda yıllar itibariyle; 
a.Üikemizdeki sayısı ne kadar olmuştur? 
b. Yeni işyeri açma ve işyerini kapatma rakamları ne olmuştur? 

. Konya Milletvekili 

c. Borçlarını ödeyememekten haciz muamelesi ile karşılaşanların sayısı ne olmuştur? 
d.Toplam yatırımların ne kadarlık kısmını sağlamışlardır? 
e.Toplam kredilerden aldıkları payın oranı ne olmuştur? 
2-Esnaf ve sanatk~rlarımıza Halk Bankası'ndan son 1 O yılda yıllar itibariyle; 
a.Ne kadarlık kredi verilmiştir? 
b.Bu kredilerin faizlerinin oranları nasıl olmuştur? 

1~ 

3-Esnaf ve SanatkMar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliği'ne ne kadarlık kredi 
verilmiştir ve bu krediye ne kadar faiz uygulanmaktadır? Bu Birliğimizin Halk Bankası'nda ne kadar 
parası vardır ve bu paraya hangi oranda faiz işletilmektedir? 

4-Esnaf ve sanatkMarımızın Konya ilinde son 10 yılda yıllar itibariyle; 
a.Borçlarını ödeyememekten haciz muamelesi ile karşılaşanların sayısı ne kadar olmuştur? 
b. Yerli işyeri açma ve işyerini kapatma rakamları ne olmuştur? .. 
5-Esnaf ve sanatk~rımıza dönük olarak AB ile tam üyelik uyumu çerçevesinde ne gibi kriterler 

oluşturulmuştur? Bu süreç içerisinde bu yönde ne gibi gelişmeler kaydedilmiştir? Avrupa Birliği'nin 
esnaf-sanatk~r ve küçük işletmeleri özendirme modeli ve uygulamalarının, ülkemizde de yürürlüğe 
konulması yönünde herhangi bir çalışma var mıdır? 

6-Esnaf ve sanatkarımızla ilgili olarak son 3 yılda IMF ile yapılan stand-by anlaşmaları 
çerçevesinde ne gibi taahhütlerde bulunulmuştur? Bu taahhütler çerçevesinde hangi uygulamalar 
hayata geçirilmiştir? 

7-Üikemiz esnaf . ve sanatkarlarının Avrupa'ya açılabilmesi, bu ülkelerden teknoloji 
sağlayabilmesi ve onların tecrübelerinden faydalanabilmesi için, esnaf birlikleri üyelerinin vize 
taleplerine kolaylık sağlanılması düşünülmekte midir? 

8-Asgari Ücret Tesbit Komisyonu'nda asgari ücretle çalışanların çok büyi.lk bölümUnUn 
bulunduğu esnaf ve sanatkar kesiminin temsilcileri olan birlikler neden temsil edilmemektedir? Bu 
yönde herhangi bir çalışmanın yapılması di.lşi.lni.llmekte midir? 

9-lhracatta Devlet Yardımları Hakkında Kararda "lstihdam'a Yol Açma" ve "Çevre Maliyetlerinin 
Desteklenmesi" yardımlarından esnaf ve sanatkar ile ki.lçük işletmelere hizmet veren meslek 
kuruluşlarının da faydalanmasına imkan tanıyacak kanuni düzeniemelerin yapılması düşOnülmekte 
midir? 

10-Esnaf ve sanatkar kesimimizin tek destek yeri olan Halk Bankası'nın, zaman süreci 
içerisinde özelleştirilmesi kararı alınmıştır. Bu özelleştirme süreci hangi aşamadadır? Bu süreçte ve 
özelleştirme sonrasında bu kesimimizin kredilendirilmesi ve desteklen·mesi nasıl olacaktır? 

11-Ankara Eskişehir Yolu'ndaki dev Halk Bankası binası ne kadara mal olmuştur? 
12-Tarihinde görmediği sıkıntıları son yıllarda yaşayan esnaf ve sanatk~rımızın, mevcut 

sıkıntılarinın giderilmesi bakımından ne gibi tedbirler alınması ve nelerin yapılması düşünülmektedir? 

-37-



T.C. : 
BAŞBAKANLIK 

Hazine Müsteşarlığı 

Sayı: B.02.1.HM.O.EKA-08.03-40/ 
Konu: Soru önergesi Hk. 

11. 07. o 2 * 4 5 4 3 6 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIGI 
GENEL SEKRETERLIGINE 

(Ka nunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

Ilgi: (a)13.05.2002 tarihli ve A.01.0.GNS.0.1 0.00.02-15135 sayılı yazın ız.· 

. (b)T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 21.06.2002 tarihli ve 
B.14.0.EGS.0.12.00.04/907 sayılı yazısı. 

(c)T.Halk Bankası'nın 29.05.2002 tarihli ve 
YDO/NE.B.02.2.THB.0.60.00.00/51 sayılı yazısı. 

Ilgi (a)'da kayıtlı ya~ınızda, Konya Milletvekili T.Rıza GÜNERI'nin tevcih 
ettiği 7/7214-15144 sayılı yazılı soru önergesinin sureti ekli olarak gönderilmiş ve 
süresi içinde cevaplandırılması talep edilmiştir. 

Söz konusu önergeye ilişkin T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile T.Halk 
Bankası'ndan alınan yazıların sureti ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgileri ile gereğini arz ederim. 

EKLER 
EK-1 Yazı (2 Adet-18 sayfa) 

DAC31TIM 

Bilgi: 
Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğüne 

1 
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T.C. 
SANAYİ ·vE TİCARET BAKANLIGI 

Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü 

SAYI · : B.14.0.EGS.0.12.00.04 
KONU: 

T.C. 

907 

BAŞBAKANLIK 

HAZİNE MÜSTEŞARLIGINA 

21 HAZ 2002 

İLGİ : 06.06.2002 tarih ve B.02.1.HM.O.EKA-08.03-04/ 37118 sayılı yazınız. 

Konya Milletvekili Sayın T. Rıza GÜNERi tarafından Devlet Bakanı Sayın Kemal 
DERVİŞ'e tevcih edilen yazılı soru önergesinde, Bakanlığımız faaliyet alanına giren konulara 
ilişkin cevabımız ilişikte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

~ 
Doç. Dr. Adem ŞAHİN 

Bakana. 
M üsteşar 

EKLER 
EK-I Yazı (1 adet. 13 sayfa) 
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\'~ad de 1 -a) 

ES NAF VE SANATKARLAR SİCİL GAZETESİNİN KAYITLARINA GÖRE 
.01.1992-31.05.2002 TARİHİ İTİBARİYLA TÜRKİYE GENELi SİCİLE 

KA YITLI ESNAF VE SANATKAR SAYlSINI GÖSTERİR TABLO 
Ol 

YILLAR ESNAF VE SANATKAR 
(31.12. İTİ BARİYLE MEVCUT DURUM SAYISI 

----~19~9~2---------------------------~-------------------~1.95~.3~00~----------------~ 
1993 1.999.676 
1994 2.039.249 
1995 2.096.228 
1996 2.235.118 
1997 2.347.868 
1998 2.483.271 

' 1999 2.649.397 
2000 2. 735.426 
2001 2. 753.722 
2002 2. 752.522 
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Madde 1-b) 

(TESCIL 
ITERKIN 

1992 

ESNAF VE SANATKARLAR SİCİL GAZETESİNİN KAYITLARINA GÖRE 
01.01.1992-31.05.2002 TARİHİ İTİBARİYLA TÜRKİYE GENELi ESNAF VE SANATKAR 

TESCiL VE TERKİN İŞLEMLERİNİ GÖTERİR TABLO 

YILLAR 
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

126.269 122.058 124.098 138.275 210.884 187.146 203.503 225.224 180.529 
77.993 77.682 84.297 81.297 73.194 73.196 68.100 59.098 94.500 

ı 
2001 2002 ı 
120.295 64.200! 
101.999 65.4001 

-ı 
....ı 

-.::t 
ı 



Madde 1-c) 

Borcunu ödeyemediğinden dolayı icraya düşen Esnaf ve sanatkarlardan sayısı 
konusunda kesin bilgi olmamakla birlikte, idari takibe düşen esnaf ve sanatkarın sayısı bugün 
itibarıyla 30 bin civarında bulunmakta, takipli ortakların yaklaşık yüzde yirmisi icraya intikal 
ettiği göz önüne alınarak 6 bin civarında EKK ortağının icraya verildiği tahmin edilmektedir. 
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Madde 1-d) 

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE ESNAF VE SANATKARLAR İLE İLGİLİ EKONOMİK 
GÖSTERGELER 

i KUçUk işl. Toplam işl. oranı% 98.8 
l KUçUk işl. Istihdam oranı % 45.6 
ı Küçük işl. Yatırım payı % 26.5 
Küçük işl. Uretim payı % ı 37.7 
Küçük işl. Ihracat payı % 8 
Küçük işi. Verilen kredi payı % 3-4 

Kaynak : KOSGEB Çalışma Programı 
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YILLAR İTIBARIYLA 
EKK KREDILERİ -NET KREDI HACMİ ORANINDAKi DEGİŞİM (Mİ.LY AR TL.) 

Madde 1-e) 
YILLAR NET KREDI HACMI EKK KREDILERI ORAN% 

ı996 3.660.800 78.386 %2.ı 

ı997 7.942.900 148.4ı5 % ı,9 
ı998 ı 1.773.400 218.71 ı % ı,9 
ı999 17.371.000 326.062 % ı,9 
2000 28.152.100 4ı7.359 % ı,5 
200ı 34.047.000 ı73.220 %0,5 

2002* 34.084.300 ı46.023 %0,4 

Kaynak: TCMB, Üç Aylık BUıten, Haftalık Basın BU!teni, 06/06/2002 
( * ) 24/05/2002 İtibarıyla 

YILLAR İTİBARİY A 
HALK BANKASINCA EKK ARACILIGIYLA.ESNAF VE SANATKARA KULLANDIRILAN KREDiLER 

(MİLYAR TL.) 

Madde 2-a) 

YILLAR PLASMAN T AHSİSİ KULLANIM 
UNt:t.;KI YlLA 

GÖRE DEGİŞİM 

ı996 90.000 78.386 %476,9 
ı997 150.000 ı48.4ı5 %89.3 
1998 220.000 218.7ı ı %47,4 
1999 330.000 326.062 %49.1 
2000 420.000 4ı7.359 %28.0 
200ı 420.000 ı73.220 -%58.5 
2002* 420.000 ı46.023 -%15.7 

Kaynak: Halk Bankası 

YILLAR iTİBARIYLA 
HALK BANKASINCA EKK ARACILIGIYLA ESNAF VE SANATKARA KULLANDIRILAN KREDi FAİZLERi 

Madde2-b) 1 

YILLAR FAİZ ORANI% 

1996 47 
ı997 47 
1998 . 52 
1999 55 
2000 ~5 

3 1.05.2000 tarihinden itibaren 42 

Kriz nedeniyle dalgalanmalar olmuş, 15.05.200ı tarih ve 200ı/2380 sayılı Bakanlar Kurulu 
200ı Kararı ile 55 olarak uygulanmıştır. 

07.03.2002 tarih ve 2002/3893 sayılı Bakanlar Kurulu K.ararı ile 
2002* O ı .O ı .2002 tarihinden itibaren 55 uygulanmaktadır. 
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Madde 3) 

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği 
(TESKOMB) hiçbir bankadan kredi almamaktadır. 

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği 
ve Bağlı Birlik ve Kooperatifierin Halk Bankasında 14 haziran 2002 itibarıyla bloke sermaye 
hesaplarında 15 trilyon ve güçlendirme fonu hesaplarında 19 trilyon olarak toplam 34 trilyon 
parası olup bu paralara yıllık% 40 faiz verilmektedir. 
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Madde 4-a) 

KONYA İLİ VE İLÇELERİNİN 
SON 10 YIL İÇERİSİNDEKİ İCRALIK- HACİZLİK ESNAF VE SANATKAR SAYISI 

Kooperatifler 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
KONYAEkk 30 46 52 86 93 ıo4 112 ı40 ıs7 ı30 

Akşehir Ekk 
Seydişehir Ekk Yok Yok 2 3 3 4 6 21 46 6 
Beyşehir Ekk ı 2 2 3 Yok Yok Yok Yok Yok Yok 
Karapmar Ekk 3 Yok Yok s 7 S7 23 3ı 7S 24 
Kulu El<.k 
Cihunbeyli Ekk Yok Yok Yok- Yok ıs 20 s 40 60 33 
Yunak Ekk Faal Değil - - - - - - - -
Ereğli Ekk 66 180 220 soo 400 200 . 280 440 360 31 
Doğanhisar Ekk 12 8 9 ll 13 16 22 3S 58 16 
KadmhamEkk 2ı ı4 Yok Yok ı 17 22 28 45 61 
Ilgın El<.k 26 ı6 2ı 4ı 34 45 24 18 75 66 
Sarayönü Ekk Yok Yok ı Yok 2 2 ı o 1.0 40 Yok 
Bozlur Ekk Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok 9 13 17 
Çumra Ekk ı3 21 27 43 74 22 100 Yok ll Yok 
Hadim Ekk Yok Yok Yok Yok 2 2 ı s 3 9 
Üzümlü El<.k 4 s 3 1 3 3 6 3 Yok Yok Yok 
Hüyük Ekk Yok Yok Yok Yok 16 ı o 6 2 12 12 
Emirgazi Ekk Yok Yok Yok Yok Yok Yok 15 29 43 Yok 
Sclçuldu Ekk - - - - - - Kurul. Yok 30 ll 
TOPLAM 176 292 337 695 663 505 629 808 1.028 416 

YILLAR İTİBARIYLA'KONY A İLİNDE BORÇLARINI ÖDEYEMEMEKTEN 
İCRA YA DÜŞEN ESNAF VE SANATKARLARIMIZI GÖSTERİR TABLO 

YILLAR İCRA YA DÜSEN ORTAKSAYISI 
ı996 69S 
1997 663 
1998 50S 
1999 629 
2000 808 
2001 ıo28 

2002 416 
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Toplam 
950 

91 
8 

173 

2.677 
200 
209 
366 
65 
39 

311 
22 
27 
58 
87 
41 

5.324 



Madde4-b) 

TESCIL 
TERKIN 

1992 

ESNAF VE SANATKARLAR SİCİL GAZETESİNİN KAYITLARINA GÖRE 
01.01.1992-31.05.2002 TARİHİİTİBARİYLA KONYA İLİ ESNAF VE SANATKAR 

TESCiL VE TERKİN İŞLEMLERİNİ GÖSTERİR TABLO 

YILLAR 
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

3.173 2.649 2.436 2.102 4.517 6.762 4.705 4.440 4.080 
2.347 ' 2.402 2.660 2.306 717 2.624 1.485 1.125 2.935 

TOPLAM L___~.520 5.051 5.096 4.408 5.234 9386 6.190 5.565 7.015 
-------

2001 2002 
3.205 998 
2.465 1.661 
5.670 2.659 

TOPLAM 
39.067 
22.727 
61.794 

ı 
1:"-
~ 

ı 



Madde 5) 

AB'YE UYUM SÜRECi ÇALIŞMALARI 

Avrupa Birliği müktesebatı içerisinde esnaf ve sanatkarları ilgilendiren konularda ve 
özellikle hi~etlerin serbe,st dolaşımı, mesleki eğitim ve istatistik alanlarında yasalarda 
yapılması gereken değişikliklere ilişkin görüşler oluşturulmuştur. Hizmetlerin serbest 
dolaşımına ilişkin müktesebat içerisindeki detayların Yönetmeliklerle düzenlenmesini11: yararlı 
olacağı ve 507 sayılı yasada bu konuda değişikliğe ihtiyaç olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 
Söz konusu mevzuat esas itibariyle Yabancı Sermaye mevzuatını ve spesifik ürünleri satan 
dağıtım hizmetinde bulunan kişilere yönelik kriterleri kapsayan özel yasaları 
ilgilendirmektedir. AB .müktesebatma uyum için geçiş sürecine gereksinim bulunmaktadır. 
Söz ko_!lusu -süreler AB üyesi ülkelerde de söz konusudur. 

Uyum kapsamında gereken kriterlerden ziyade, rekabet edebilirliği ve gelişmeleri 
yakmen takip edebilmek amacıyla AB ile ortaklaşa yürütülecek ve destek sağlanacak hususlar 
bulunmaktadır. Ulusal Program dahilinde kısa ve orta vadede yapılacaklar belirlenmiştir. Plan 
dahilinde çalışmalar sürdürülmektedir. Kendi ülkemizin alt yapısı için gerekenler 
belirlenmektedir. 

Gümrük Birliğinden en çok etkilenen kesim olan KOBİ'lerin uyum aşamasında bu 
pozisyonlarını düzeltebilmeleri için, Avrupalı rakipleri ile benzer imkanlardan ve muadil 
retakat politikalarından faydalanmaları gerekmekte, dolayısı ile ülkemizdeki esnaf-sanatkar 
ve KOBİ anlayışı ve teşvik politikalarının AB ile uyumlaştırılması adil rekabet ortamının 
tesisi açısından önem taşımaktadır. 

Esnaf ve sanatkarların rekabet gücünü arttıracak finansmana erişim sistemi ve iş 
destek programları ile re fakat hizmetlerinin oluşturulması gerekmektedir. Esnaf ve sanatkarlar 
ile KOBİ'ler için inovasyon, ar/ge ve teknoloji önemli hususlardır. Bu konulardaki AB 
programiarına katılım için müzakereler devam etmektedir. Bunlar içerisinde Çok YıllıKOBİ 
Programı önemlidir. Program kapsamında projeler bazında yeni yaklaşırnlara ulaşılabilecektir. 

İşletme politikaları ve KOBİ sektöründe sağlıklı bir politika yürütebiirnek için 
güvenilir ve karşılaştırılabilir veri· ve bilgilere -ihtiyaç vardır. Bu itibarla AB Komisyonu 
tarafından yaptırılan sektör ve alan araştırmalarına Türkiye'nin dahil edilmesi için girişimde 
bulunuimalı ve istatistiki ve analitik metotların Türkiye ile AB arasında mukayese 
edilebilirliğini sağlayacak sistem kurulmalıdır. 

AB tarafından Merkezi ve Doğu Avrupa ülkelerine uygulanan ;;twinning" 
mekanizmasının Türkiye'ye de açılması gerektiği düşünülmektedir. Böylece mevzuat 
içerisinde eksiklikler ve yöntemler belirlenecektir. 
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T.B.M.M. B : 120 22 • 7 • 2002 O : 1 
- ESNAFVESANATJ~ARA 

FINANSMAN KONUSUNDA SAGLANAN KOLA YLlKLAR 

(1998-2002) 

• Kooperatİf kredileri şahıs limitleri yükseltilm iştir. 

Türkiye Halk Bankasınca esnaf ve sanatkarlanınıza kullandırılan kooperatİf kredileri şahıs 
limitleri 1998 yılı başında hizmet üreten esnaflar için 750 milyon TL, mal üreten sanatkarlar 
için 1 milyar TL.olarak uygulanırken, 01/11/2000 tarihinden itibaren kooperatİf kredileri 
uygulamalarında esnaf- sanatkar ayrımı ortadan kaldırılarak işletme kredilerinde her iki grup 
için de kredi şahıs limitinin 5 milyar TL. olarak uygulanma esası getirilmiştir. 09/04/2001 
tarihinden itibaren iskonto kredileri şahıs limitleri de 5 milyar TL 'na yükseltilmi ştir. 

• Esnafve sanatkarlarımıza yönelikolarakyeni krediler devreye solmlmuştur. 

1998 yılından itibaren esnaf ve sanatkarlanınıza yönelik olarak Taşıyıcı Kredisi, İhracat
Tesis kredisi, Servis Aracı- Karoyanet Yenileme Kredisi adı altında yeni kredi uygulamaları 
devreye girmiştir. 

• T.C. Ziraat Bankası AŞ ve Türkiye Halk Bankası AŞ'ce l<redi faiz oranlarının 
Bakanlar Kurulunca belirlenecek esas ve usuller çerçevesinde düşürülmesi 
sonucunda oluşacak gelir }{ayıpları her iki banka için toplam 400 trilyon 
TL. 'yi geçmemek kaydıyla bütçeden avans olarak ödeneceği hükme 
bağlanmıştır. 

26 Nisan 2001 tarih ve 24384 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2001 Mali Yılı Bütçe 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4. maddesinin (h) bendi ile T.C. Ziraat 
Bankası AŞ.'ce ekonomik faaliyetleri münhasıran küçük ve orta boy tarımsal işletmelerin 
işletilmesinden ibaret olan üreticilere dağrtıdan ve /veya tarım kredi kooperatifleri 
aracılığıyla ve Türkiye Halk Bankası AŞ'ce esnaf ve sanatkarlar ile genç ve kadın 
girişimcilere açılmış olan kredilerin faiz oranlarının; 2001 yılı sonuna kadar olmak koşuluyla. 
Bakanlar Kurulunca belirlenecek esas ve usuller çerçevesinde düşürülmesi sonucunda 
oluşacak gelir kayıpları her iki banka için toplam 400 trilyon TL. 'yi geçmemek kaydıyla 
bütçeden avans olarak ödeneceği hükme bağlanmıştır. 

• Kredi faiz oranları düşürülmüştür. 

Esnaf ve sanatkara kullandırılan kooperatİf kredilerinin faiz oranları düşürülmüştür. 

• 

Ağustos 2000 döneminde; kaynak maliyetinde kaydedilen olumlu gelişmelerin 
etkisiyle esnaf ve sanatkarlanınıza Türkiye Halk Bankasınca kullandırılan 

kredilere uygulanan ve 13 puana kadar düşürülen kooperatİf kredileri faiz 
oranları 2 puan daha indirilmiştir. Bu uygulama ile esnaf ve sanatkarlara 
kullandırılan kooperatİf kredilerine %40 oranında faiz uygulanması 

15/08/2000 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. 

Kredi kullanmış olan kesimimizin mağduriyetinin giderilmesi amacıyla 

ekonomik krizden önce Türkiye Halk Bankası'ndan esnaf ve sanatkarlarca 
alınan kredilere% 55 oranında faiz uygulanması konusunda 2001/2380 sayılı 
Karar 15 Mayıs 2001 tarih ve 24403 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 
uygulamaya girmiştir. -49-



• Şubat 2001 tarihinde ortaya çıkan ekonomik kriz nedeniyle yükselen faiz 
oranları, Türkiye Halk Bankasınca 17/9/2001 tarihinden itibaren geçerli olmak 
üzere, iskonto kredilerinde %80, kısa vadeli kredilerde %85, orta vadeli 
kredilerde %90'a indirilmiştir. Bunun akabinde, Türkiye Halk Bankasınca. 
iskonto, işletme ve tesis kredileri kapsamında kullandırılan tüm kooperatif 
kredileri için faiz oranı O 1/01/2002 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 
%75'e düşürülmüştür. 

• 07.03.2002 tarih 2002/3893 sayılı "Türkiye Halk Bankası Anonim 
Şirketince Esnaf ve Sanatkar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Kefaletiyle 
Esnaf ve Sanatkarlara Kullandırılmış ve Kullandınlacak Krcdilerin Faiz 
Oranlarının Düşürülmesi ile Bu Uygulamadan Kaynaklanan Gelir 
Kayıplarının Hazinece Karşıtanmasına ve 18/4/2001 tarihli ve 2001 
/2312 sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Karar" 12 Nisan 2002 tarih ve 24724 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. 

Bu karara göre; 

o T.Halk Bankası Anonim Şirketi(Bankafnce Esnaf ve Sanatkar Kredi ve 
Kefalet Kooperatifleri Kefaletiyle esnaf ve sanatkarlara kullandırılmış olup, 
bakiyesi 2002 yılına devreden kredilere 01/01/2002- 31/12/2002 tarihleri 
arasında geçerli olmak üzere 0/o55 oranında faiz uygulanacaktır.Bankaca. 
30/12/2002 tarihine kadar aşağıda belirtilen kıstaslara göre kullandırılacak 
kredilerde de %55 oranında faiz uygulanacaktır. Bankanın bu uygulamalar 
nedeniyle doğacak gelir kayıpları, Hazine Müsteşarlığı'nca 50 trilyon TL. 
limitinin aşılmaması kaydıyla avans olarak ödenecektir. 

o Bankaca; Esnaf ve Sanatkar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaletiyle , takip 
oranı 0/o60'ın altında olan kooperatif ortağı esnaf ve sanatkarlardan Bağ

Kur' a vadesi geçmiş prim borcu olmayanlara, 1 yıla l<adar( 1 yıl dahil) 
vadeli, yıllık %55 faizli olmak üzere, 30/12/2002 tarihine kadar yeni kredi 
açılabilecektir. Bu şekilde açılan kredilerin vade bitim tarihlerine kadar olan 
gelir kayıpları Hazinece karşılanacaktır. 

o Esnaf ve sanatkarlara verilen kredilerden kredi ve kefalet kooperatiflerince 
yapılan kesintiler% 50 oranında azaltılmıştır. Böylece. esnaf ve sanatkarların 
eline daha fazla kaynak geçmesi sağlanmıştır. 

• Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kolları Listesinde yer almayan esnaf ve sanatkar 
faaliyetlerinin koopcratir kredileri taleplerinin değerlendirmeye alınması 
sağlanmıştır. 

Esnaf ve Sanatkar Siciline Vt? ilgili odasına kayıtlı ve Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve 
Kefalet Kooperatifi ortağı olmasına rağmen, Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kolları Listesinde 
yer almayan esnaf ve sanatkar faaliyetlerinin kooperatİfkredileri taleplerinin değerlendirmeye 
alınması sağlanmıştır. 
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· • T.H.B tarafından tahsil edilemeyen alacaklar itfa planına bağlanmıştır. 

Konjoktürel gelişmelerin küçük işletmeler üzerindeki olumsuzluklarını gidermek ve 
bu işletmelerin yeniden ekonomiye kazandırmak amacıyla T. Halk Bankasınca tahsil 
edilemeyen alacaklar itfa planına bağlanmıştır. Buna göre, esnaf ve sanatkarların faiz 
borçlarına temerrüt faizi uygulanmaksızın 24 aya kadar, ima para borçlarının ise cari faizden 
36 aya kadar taksidendirilmesi olanağı getirilmiştir. Bundan 30.000'e yakın KOBİ (14.000'i 
Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi ortağı) yararlanmıştır. 

• Kooperatİf krcdilerinin maliyetlerinin azaltılması amacıyla yeni düzenlemeler 
yapılmıştır. 

Kooperatİf kredilerinin maliyetlerinin azaltılması amacıyla; 

• 

• 

250 ve daha fazla ortağı bulunan ve geçici nedenler dışında takip oranları %0-20 (%20 
dahil) arasında seyreden kooperatifierin daha önce tesis kredilerinde %5, diğer kredi 

-"türlerinde %10 oranında yapılan ortaklık payı tahsilatının %5, (yasal işlemlerinin 
tamamlamayanlara eski oranlar uygulanacaktır.) / 

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaletiyle kullandırılan krediler 
için, kooperatifierin verdikleri kefalet karşılığında ortaklardan yıllık tahsil edecekleri 
masraf karşılığı oranının azami %3, 

olarak alınması uygulaması getirilmiştir. 

• Atıl plasmanların değerlendirilerek kullanıma açılması sağlanmıştır. 

Esnaf ve sanatkarların ihtiyaç duyduğu kredi taleplerinin karşılanması amacıyla atıl 
plasmanların değerlendirilerek kullanıma açılması sağlanmıştır. Takip oranı % 40-60 (% 60 
hariç) arasında yer alan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ortaklarına; mevcut 
atıl plasmanlarından T.Halk Bankası Genel Müdürlüğünce verilecek talimatlar doğrultusunda, 
iskonto, işletme, tesis vs. kredilerinin kullandırtlması imkanı getirilmiştir. 

• T.C. Ziraat Bankasına ve T.C. Halk Bankasına; tarım kesimine, esnaf ve 
sanatkar, küçük ve orta boy işletmelere . en az bir buçuk katrilyon TL ilave 
plasman.limiti tahsis edilmesi öngörülmüştür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde 30/01/2002 tarihinde kabul edilen 4743 sayılı ''Mali 
Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun" 31 Ocak 2002 tarihli ve 24657 mükerrer· sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanarak uygulanmaya konmuştur. 

Söz konusu Kararın geçici 3. maddesiyle, T.C. Ziraat Bankasına ve T.C. Halk Bankasına: 
tarım kesimine. ·esnaf ve sanatkar, küçük ve orta boy işletmelere en az bir buçuk katrilyon TL 
ilave plasman limiti tahsis edilmesi öngörülmüştür. 

Ayrıca. aynı Kanunla getirilen bir başka düzenleme ile; esnaf ve sanatkartınızın Türkiye 
ll alk Bankasına olan borçlarının yeniden yapılandırılması. konusunda anılan Banka 
yönetimine görev ve yetki verilmiş bulunmaktadır. 
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• KOBİ Teşvik Fonundan tahsis edilecek kaynakların en az 0/o 30'unun Esnaf ve 
Sanatkarlar Odalarına . kayıtlı KOBİ'lere ayrılması sağlanmıştır. 

Gelişen ekonomik koşullar altında esnaf ve sanatkarlarımızın korunması ve desteklenmesi 
ve devlet yardımlarından etkin bir şekilde faydalanması amacıyla 18 Ocak 2001 tarih ve 
24291 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2000/1822 sayılı "Yatırımlarda Devlet Yardımları 
ve Yatırımları Teşvik Fonu Hakkında Karar" ve 18 Şubat 2001 tarih ve 24322 sayılı Resini 
Gazetede yayımlanan "Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Yatırımlarında Devlet Yardımları 
Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" uygulamaya girmiştir. Söz konusu Karar ile 
kesimimize yönelik getirilen önemli bir düzenleme ile KOBİ Teşvik Fonundan tahsis 
edilecek kaynakların en az % 30'unun Esnaf ve Sanatkarlar Odalarına kayıtlı KOBİ'lere 
ayrılması hükmü getirilmiştir. 

• Afet krcdilerinin ödeme süreleri uzatılmıştır. 

17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 tarihlerinde yaşanan deprem felaketinin boyutu ve yarattığı 
zararıırınaddi ve manevi yönden yaşanan diğer doğal afetiere göre çok büyük olduğu dikkate 
alınarak, Türkiye Halk Bankasınca 99113233 ve 98/11301 sayılı Kararname doğrultusunda 
kullandırılmış olan afet kredilerinin vadelerinin aynı kalması koşuHuyla 1 yıllık ödeme 
süresinin 2 yıla çıkarılması Maliye Bakanlığının 27.02.2001 günlü onayı ile uygun 
görülmüştür. 

• Esnaf ve Kefalet Kooperatiflerine Olan Borçlar Yeniden Yapılandırılmıştır. 

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği 
(TESKOMB) tarafından , esnaf ve sanatkarlar kefalet kooperatiflerine ortak olan Esnaf ve 
Sanatkarların takibe intikal eden borçlarının tasfiye edilmesi kararı alınmıştır. Buna göre, 
TESKOMB ve bağlı kooperatifiere takipteki alacakları için% 55 faiz ve 24 aya'kadar vadeli 
yeni ödeme planı yapılması öngörülmüştür. Bu uygulama yaklaşık 300 bin esnaf ve 
sanatkanınızı ilgilendirmektedir. Konuya ilişkin "Esnaf ve Kefalet Kooperatiflerinin 
Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması Esasları"yla ilgili talimat Türkiye Esnaf ve 
Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) tarafından 
alt teşkilatma gönderilmiştir. 

Ayrıca, Halk Bankası tarafından Mayıs 2002 tarihinden itibaren, esnaf ve sanatkarlar ile 
üretim. hizmet ve ticaret sektörlerindeki tüm küçük ölçekli işletmelere 20 milyar liraya kadar 
1-lalk İşlem Kredisi verilmeye başlanmıştır. Bu krediye bağlı olarak esnaf, sanatkar ve küçük 
işletmelere her türlü bankacılık hizmeti verebilmek için Birlikte Yaşam Projesi uygulamaya 
konulmuştur. 

Esnaf ve sanatkarlarımızın 31 Aralık 200 ı tarihine kadar odalarına olan aidat borçlarının 
ve bunlara ilişkin gecikme zamlarının affedilmesini öngören Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalar 
tamamlanmıştır. Tasarı, kısa sürede Yüce Meclise sunulacaktır. Bu şekilde silinecek olan 
aidat borçları yaklaşık ı 00 trilyon liradır . . , 
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• 
HALKBANK 
TÜRKİYE HALK BANKASI 
Sermayesi : 250.000.000.000.000.-TL. 

Birim : Bilanço Konsolidasyon ve Dış Raporlama 
işaretimiz : YDO/NE B 02 2 THB O 60 00 00 

T.C.DEVLET BAKANLIGI 
( Dr.Kemal DERVİŞ ) 

Tarih 
Sayı 

Özü 

29.05.2002 
-51-

İlgi: 14.05.2002 tarih, B.02.0.019/(16} 2407 sayılı yazınız 

Konya Milletvekili Teoman Rıza GÜNERi'nin 
Bankamız cevabı ekte sunulmuştur. 

03.05.2002 tarihli yazısına ait 

Bilgilerinize arz ederiz. 

Ek: 1 

srıanmızıa (3fS 
u.vtic~ Bülent GÜNCELER 
Başkani Murahhas Aza 

.// 
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KONYA MİLLETVEKİLİ T.RIZA GÜNERi'NİN SORU 
ÖNERGELERİNİN 2,3,10,11. MADDELERiNE BANKAMIZ CEV ABI 

Soru : 2 -Esnaf ve sanatkartınıza Halk Bankası 'ndan son ı O yılda yıllar itibariyle; 
a- Ne kadarlık kredi verilmiştir? 
b- Bu kredilerin faizlerinin oranları nasıl olmuştur? 

Cevap:2- Bankamızca, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerinin son 
ı O yıllık ortak sayıları, kooperatif sayıları, tahsis edilen plasman, kullanım 
bakiyeleri ve faiz oranları aşağıda sunulmuştur. 

KOOP. ORTAK 
~Ilyar TL.l 

PLASM KU LANIM FAİZ 
YILLAR SAYISI SAYISI LİMİTİ BAKİYE Sİ ORANI (Ofc,) 

1993 804 354268 2.602.884 2.448.463 55 
1994 808 351706 8.500.000 7.325.147 55 
1995 818 504845 30.000.000 27.940.949 55 
1996 833 655309 80.000.000 72.521.457 50 
1997 858 729500 150.000.000 140.061.204 60 
1998 871 822306 220.000.000 209.273.764 55 
1999 884 1025000 327.159.749 300.012.978 55 
2000 902 1040000 420.000.000 391.587.295 40 
2001 906 1070000 420.000.000 173.368.907 55 
2002 906 1100000 420.000.000 144.202.571 55 

Soru : 3 - Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliği'ne 
ne kadarlık kredi verilmiştir ve bu krediye ne kadar faiz uygulanmaktadır? Bu 
birliğiınİzin Halk Bankası 'nda ne kadar parası vardır ve bu paraya hangi oranda 
faiz işletilmektedir ? 

Cevap: 3 - Bankamızca, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri 
Merkez Birliğine kredi kullandırılmamaktadır. 
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Soru : 1 O - Esnaf ve sanatkar kesimimizin tek destek yeri olan Halk Bankas'nın 
zaman süreCi içerisinde Özelleştirilmesi kararı alınmıştır.Bu özelleşıiwe süreci 
hangi aşamadadır? Bu süreçte ve özelleştirme sonrasında bu kesimim'izin 
kredilendirilmesi ve desteklenmesi nasıl olacaktır? 

Cevap : ı O - Kamu Bankalarının yeniden yapılandırılmas~, gerek idari ve gerekse 
mali yapılarının kuvvetlendirilmesi ve bu suretle tüm sektörün rehabilitasyonunu 
temin için ı 5. ı ı .2000 tarih ve 4603 sayılı kanun kabul edilerek 25. ı ı .2000 tarihi 
itibariyle yürürlüğe girdi. Sözkonusu kanunun amacı T.C. Ziraat Bankası A.Ş., 
T.Halk Bankası A.Ş. ve T.Emlak Bankası A.Ş. 'nin çağdaş bankacılığın ve uluslar 
arası rekabetin gereklerine göre çalışmalarını ve özelleştirmeye hazırlanmalarını 
sağlayacak şekilde yeniden yapılandırılmaları oldu. 

4603 sayılı Kanununun amacında ve gerekçesinde belirlenen esaslara göre 
kaımı bankalarının çağdaş bankacılık ve uluslar arası rekabet ilkelerine . göre 
çalışmalarının 4603 sayılı kanunun sürdürülebilir biçimde uyguhinmasını temin 
için daha sonraki tarihlerde de çeşitli yasal düzenlemeler yapıldı. 

Bu düzenlemlerle, iki bankanın finansal ve operasyonel yeniden 
yapılandırılması 2002 sonuna kadar büyük ölçüde tamamlanmış olacaktır. İki 
bankanın özelleştirilmeye hazırlanması, bu bankaların yeniden yapılandırılmasının 
tamamlanması ile başlayacaktır. 

ı 938 yılında Atatürk'ün "Küçük esnafa ve büyük sanayi erbabına muhtaç 
oldukları kredileri kolayca ucuza verecek bir teşekkül vucüda· getirmek ve kredinin 
normal şartlar altında ucuzlatılmasına çalışmak da çok lazimdır" direktifteriyle 
faaliyete geçen Türkiye Halk Bankası, kuruluş amacına yönelik olarak günümüze 
kadar küçük esnaf ve sanatkarlara finansal kaynak sağlamaya devam etmiştir. 
Artık yeniden yapılandırma çalışmalarında son aşamaya gelmiş olan Bankamız, 
geçmişte olduğu gibi günümüzde de esasen müşteri tabanımızı oluşturan bu kesime 
destek vermeye devam edecek ve mevcut uygulamanın yanında yeni kredi 
programları ile de esnaf ve sanatkarın yanında olacaktır. 

Soru: 1 ı- Ankara Eskişehir yolundaki dev Halk Bankası binası ne karlara mal 
olmuştur? 

Cevap: ı ı- Bankamız Genel Müdürlük Binaları'nın arsası 25.09.1992 tarihinde 
yapılan ekspertizi sonucunda tespit edilen 76.562.745.000.- TL 
(Yetmişaltımilyarbeşyüzaltmışikimilyonyediyüzkırkbeşbin Türk Lirası) bedel ile 
06. ı ı. ı 992 tarihinde satın alınmıştır. 

inşaatına ise ı 4.07. ı 994 tarihinde başlanılarak anılan tarihten. itibaren 
inşaatın bitiş tarihi olan 02. ı 0.2000 tarihine kadar KDV hariç olmak 

üzere9. ı 92.7 ı 2. 707.902.-TL.dokuztrilyonyüzdoksanikimilyaryediyüzonikimil-
1' 

yonyediyüzyedibindokuzyüziki Türk Lirası ) harcanmıştır. 

-55-



5.- Trabzon Milletvekili Şeref Malkoç'un, İstanbul Üniversitesi Rektörünün 
Trabzon' daki konferanslarında meydana gelen olaylara ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Hikmet 
Sami Türk'ün cevabı (7/7272) 

T:ÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 1\IIECLİSİ BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sorularıının Adalet Bakanı Sn. Hikmet Sami TÜRK tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını delaletlerinize arz ed'erim. 08.05.2002 

İstanbul Üniversitesi Rektörü Kemal Alemdaroğlu rabzon a, Trabzon Lisesinde ve 
Trabzon Kanuni Anadolu Lisesinde Konferans vermiş ve b konferanslar sırasında meydana 
gelen birtakım olaylar sonucu bazı öğrencilerin okul salonla ında darp edildiği, fiili saldırıya 
uğradığı basma yansımıştır. · 

Bununla alakah olarak; 

Trabzonda bu okullarda öğrencilere yapılan bu çirkin saldırı ile ilgili olarak Trabzon 
Cumhuriyet Başsavcılığınca her hangi bir işlem yapılmış mıdır ? Yapılmamışsa niçin 
yapılmamıştır ? 
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T.C. 
ADALET BAKANLIGI 

Bakan 

ANKARA 
~: . .t .. t./2002 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET :MECLiSi BAŞKANLIGINA 

İLGi: a)Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı, ifade li, 17.5.2002 tarihli ve 
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/7272-15221/36185 sayılı yazınız. 

b) 3.6.2002 tarihli ve 892 sayılı yazımız. 

İlgi· (a) yazınız ekinde alınan, ·Trabzon Milletvekili Şeref Malkoç 
tarafından Bakanlığımıza yöneltilen ve yazılı olarak cevaplandırılması 
istenilen 7/7272-1522 ı Esas No .lu soru önergesiyle ilgili cevaba esas teşkil 
edecek bilgilerin derlenebilınesi için ilgi (b) yazımızla, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi içtüzüğünün 99. maddesini~). beşinci fıkrası uyarınca bir aylık ek süre 
verilmesi istenilmiştir. 

Söz konusu soru önergesine verilen cevap örneği iki nüsha halinde ilişilde 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EKLER_;_ 
EK- ı Soru önergesi (2 adet·-1 sayfa) 

cevabı 
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T.C. 
ADALET BAKANLIGI 

Bakan 

Sayın 

Şeref MALKOÇ 
Trabzon Milletvekili 
T.B.M.M. 

ANKARA 
•••. .1 •••• /2002 

Bakanlığımıza yönelttiğiniz ve yazılı olarak cevaplandınlınasını istediğiniz 
7/7272-15221 Esas No .lu s~ru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur: 

3.5.2002 tarihinde saat 19.30 sıralarında Trabzon Kanuni Anadolu Lisesinde 
İstanbul Üniversitesi Rektörünün konuşmacı olarak katıldığı "Atatürk. Gençlik ve 
Bilim" adlı konferans sırasında, "salonu terk ettiğinden babiste iki öğrencinin 
dövüldüğü" yönünde 5.5.2002 ve devamı günlerde bir kısım yerel ve ulusal basında 
haberlerin yer alması üzerine; olayla ilgili yazılı veya sözlü herhangi bir şikayet ya da 
müracaat olmamakla birlikte Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı (Basın Savcılığı) 
tarafından olayla ilgili yetkili kolluk birimine talimat verilerek soruşturma başlatıldığı, 
olayın mağdurlannın Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesinden iki 
öğrenci olduğunun tespiti ile ifadelerinin ve adli raporlarının aldınldığı, şüpheiiierin 
tespit edilerek savunmalannın alındığı, yapılan hazırlık soruştunnası sonucu 
mağdurların raporları, olayın oluş nedeni, şekli ve zamanı gözetilerek Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununun 344. maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendi 
çerçevesinde iddiaya konu suçun. takibi şahsi dava ile mümkün suçlardan olmasıyla 
birlikte, takibinde kamu yaran görülerek Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 
22.5.2002 tarihli, 2002/3013 hazırlık, 2002/1629 esas ve 2002/599 sayılı iddianame ile 
sanıklar hakkında kamu davası açıldığı ve dosyanın ilgili mahkemede derdest 
bulunduğu, Trabzon Cumhuriyet Başsavcıligımn 3.6.2002 tarihli ve M.2002/(29).86.-
1966 sayılı yazısından anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Bakan 

. -58-



6.- Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun; 
Sinop'ta yürütülen projelere, 
-Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın; 
Bir gazetede çıkan yeşil kart alamayan bir şahsın yetersiz beslenmeden ölen bebeği 

hakkındaki habere, 
İlişkin soı:uları ve Devlete Bakanı Hasan Gemici'nin cevabı (7/7300,7328) 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sorulanının Devlet Bakanı Sayın Hasan G:a.fiCİ tarafından 
yazılı olarak ccvaplandınlması iÇin geregini ari: ederim. 

lı_ L
Maknut~Ksu 
Adıyaman Milletvekili 

1· Bakanlık olarak Sinop'da yürüttüğünüz projeler nelerdir? 
'2- 2001 yılı rakamlarıyla tinevcut projelerin toplam bedeli ne kadardır? 
3- 2001 yılı itibariyle proj~lerde gerçekleşen yatınm miktan ıie olmuştur? 
4- Projelerin bir an öne~ tamamlanabilmesi için 2002>ydiıt.&J <kfenek 

miktarı yeterli midir? · · · 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sorulannun Devlet Bakanı Sayın Hasan Gemici tarafindan 
yazılıplarak cevaplandınlmasını saygılarımla arz ederim.03.05 ·"" 

--~::::::::===(.?======;/ 
ZekiÜNAL 

Karaman Milletvekili 

)O Nisan 2002 tarihli Posta gazetesinde "Türkiye'nin utancı" başlıklı bir 
haber )'ayınlanımştır. Habere göre; Zonguldak'ın Mithat Paşa Mahallesinin 71 1. 
sokağında mukim Alaaddin Karademir'in 1.5 aylık kızı Damla'nın açlık 
sebebiyle hayata veda ettiği, defin raporu için müracaat edilen belediyede, 

· beledi)le tabibinin, Damlanın ölümünden şüphetenerek durumu savcılığa 
bildirdiği, bunun üzerine, Zonguldak Bölge Hastanesinin ceset üzerinde ön 
otopside bulunduğu ve öltlm.Un açlıktan kaynaklandığını tespitle rapora "yetersiz 
beslel1l):ıe'~ şeklinde yazılchğı belirtilmişti~ . 

4-ynca haberde, 4 çocuk babası Alaaddin katidemir'in ı O ·yıldır 
tüberld).loz hastası olduğu, ilgili makamlara 4 kez baş Vuı-duğtı Pal~ yeşil kart 
alamad/ığı, kızını doktora götüremediği, ve eşinin yetersiz beslenmeden dolayı 
sütünfu;ı kesildiği ve çocuğuna süt alamadığı için çocuğunun öldüğti ifade 
edilere~, Devletin aileye yardım elini uzatmaması halinde diğer çocuklarının 
geleceijlerinden endişe edildi~i belirtilmiştir. 

Sorularım şunlardır: 

!;..Avrupa Birliğine aday Türkiye'nin böyle bir trajediyi yaşamış olmasını 
nasıl ~ğerlendiriyorsunuz? Bu· dutuından, Hükümet veya. Bakanlık olarak 
kendini~n sonunlu olduğunu düşünüyor musunuz? 

2~ Türkiye tarihinde şimdiye, kadar böyle, açlıktan dolayı bir tek öltlm 
hadisesi olmuş mudur? Olmamış ise, açlıktan ölUm hadisesinin yaşandığı bir 
dönemqe hükümet olmanız sizi rahatsız etmiyor mu? . . .. 

3tÜ1ke genelinde aynı elim olayların yaşanmaması için hükümet olarak 
ne gibi tedbirler düşünüyorsunuz? 

4tİşsiz ve yoksul olı;n Alaaddin Karademir'e niçin bir yeşil kart 
verilmelniştir? Vermeyen yetkililer hakkında bir işlem yapılacak mıdır? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

SOSYAL HiZMETLER VE ÇOCUKESiRGEMEKURUMU 
GENEL MÜDÜRLÜGÜ 

SAYI : B.02.1.SÇE.0.14.00.02/SY-4-02/ \ 'LbfL 
KONU : Soru Önergesi 

ANKARA 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIGI GENEL SEKRETERLIGI 
( Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığına) 

ILGI: 21.05.2002 tarih ve 15237 sayılı yazınız. 

Adıyaman Milletvekili Mahmut GÖKSU ve Karaman Milletvekili Zeki ÜNAL'ın 
soru önergelerine ilişkin olarak hazırlanan bilgi notu yazım ız ekinde gönderilmektedir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

EK: 1 
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BiLGI NOTU 

Adıyaman Milletvekili Mahmut GÖKSU'nun Sinop'ta yapılan 
projelere ilişkin soru önergesi ile ilgili olarak Sinop'ta yapılan çalışmalar 
kapsamında 1999 · yılında "Çocuk Emeğinin Kiralanması nı önlemek 
amacıyla geliştirilen ve halen devam eden, proje doğrultusunda toplam 
3;964 çocuk ayni-nakdi yardım hizmetinden yararlandırılarak öğrenim 
yaşamiarına devam etmeleri sağlanmıştır. Bu çocuklar için toplam 
136.108.514.000 TL. Ödenek · kullanılmıştır. Proje halen devam 
etmektedir. 

Karaman Milletvekili Zeki ÜNAL'ın soru önergesinde. yer alan 
Zonguldak Ilinde, yetersiz beslenme nedeniyle ölen bebeğe ilişkin olarak 
yapılan araştırma sonucunda; sözkonusu bebeğin ailesinin herhangi bir 
müracaatının bulunmadığı bu nedenle aileye herhangi bir müdahalede 
bulunulamadığı belirlenmiştir. ' 

ll Müdürlüğünde görevli Sosyal Hizmet Uzmanı aileye ilişkin 
çalışma başlatmak üzere ikamet adreslerine gitmiş olup, ailenin 
lstanbul'a taşındığı öğrenilmiştir. 

Ailenin Istanbul'daki adresi tespit edilerek Istanbul ll Sosyal 
Hizmetler Müdürlüğüne havale edilecektir. 
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7~ Konya Milletvekili Lütfi Yalman'ın, Avrupa Birliği Komisyon~'nun desteğiyle çıkan 
bir broşürde bazı yasadışı örgütlerin legal parti gibi gösterildiği iddiasına ilişkin sorusu ve Dışişleri 
Bakanı İsmail Cem'in cevabı (7/7399) 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET 1\'IECLİSİ BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sorulanının Dışişleıi Bakanı Sn. İsmail CEM tarafından yazılı olarak 
cevaplandınlmasını arz ederim. 13.05.2002 

ı. AB Komisyonu'nun destek ve katkılanyla çıkanlan bir broşürde, DHKP-C ve 

TKP/ML yasadışı terör örgütleıinin legal partiler olarak tanımlandığı iddiaları 

doğru mudur? 

2. AB Komisyonu'nun çıkardığı iddia edilen broşürde bahsi geçen terör 

örgütlerinin legal paıti olarak tanıtılması iddialanna karşın ne gibi girişimlerde 

bulundunuz? Sözkonusu komisyonun broşürde böyle bir tanımlama yapmasının 

amacı nedir? 

3. Konuyu AB nezdinde gündeme getirerek Türkiye adına tepki koymayı 

düşünüyor musunuz? 
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T.C. 
DIŞİŞLERi BAKANLIÖI 

Siyaset Planlama Genel Müdür Yardımcılığı 

Sayı : 026.2112002/SPGY/219111 
Konu :Yazılı Soru Önergesi 

11.06.2002 
SÜRELi- ÇOK İVEDİ 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIGINA 

İlgi: 30 Mayıs 2002 tarih ve A.O l.O.GNS.O.l 0.00.02-15313 sayılı yazıları. 

Konya Milletvekili Sayın Lütfi Yalınan'ın 7/7399 Esas No'lu yazılı soru önergesinin yanıtı 
ilişikte sunulmuştur. 

Saygılarımla arzederim. 

EK: Soru önergesi yanıtı 
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T.B.M.M. , B: 120 22.7. 2002 

KONYA MİLLETVEKİLİ SAYIN LÜTFi YALMAN'IN 
· YAZILI SORU ÖNERGESi 

o: ı 

SORULAR: 

ı. AB Komisyonu'nun destek ve katkılanyla çıkLlan bir broşürde, DHKP/C ve TKP/ML 
yasadışı terör örgütlerinin legal partiler olarak tahımlandığı iddialan doğru mudur? 

2. AB Komisyonu'nun çıkardığı iddia edilen brolşürde bahsi geçen terör örgütlerinin legal 
parti olarak tanıttiması iddialarına karşı ne gibi girişimlerde bulundunuz? Sözkonusu 
Komisyon'un broşürde böyle bir tanımlama yapmasının amacı nedir? 

3. Konuyu AB nezdinde gündeme getirerek Türkiye adına tepki koymayı düşünüyor 

musunuz? 

YANlTLAR: 

1. AB Komisyonu'nun teşvikiyle ve Belçika Dönem Başkanlığıyla birlikte Brüksel'in 
Avrupa'nın başkenti olarak takdim edilmesini amaçlayan bir kampanya çerçevesinde 
hazırlanan "Brussels: Capital of Europe" adlı yayının ülkemize ilişkin bölümünde 
DHKP/C ve TKP/ML'nin yasal siyasi partiler arasında gösterildiği daha broşürün dağıtımı 
yapılmadan önce öğrenilmiştir. 

2. Olayın öğrenilmesi üzerine, broşürün dağıtımı yapılmadan Avrupa Birliği nezdindeki 
Daimi Temsilciliğimizce üst düzeyde girişimlerde bulunulmuştur. 

Komisyon yetkilileri, durumun kesinlikle bir yanlışlıktan kaynaklandığını ifadeyle 
olaydan üzüntü duyduklarını, ülkemizle ilgili sözkonusu hususların yer aldığı sayfaların 
broşürden çıkartılarak dağıtılacağını; yeniden basımının yapılması gerektiği takdirde de 
gerekli düzeltmelerin yapılarak basılacağını; Komisyon dışında hazırlanan yayınların 

bundan sonra daha ciddi bir şekilde kontrol edileceğini ifade etmişlerdir. 

Nitekim, broşürlin ve kampanyanın tanıtımı için 22 Nisan 2002'de düzenlenen basın 
toplantısında, Komisyon Sözcülüğü'nce, broşürde Komisyon'un dikkatsizliğinden 
kaynaklanan teknik hatalar bulunduğu yönünde bir açıklama yapıldığı ve broşürün, 
girişimierimize konu olan bölümü çıkartılarak dağıtıldığı görülmüştür. 

3. Konu hakkında AB nezdinde gerekli girişimler yapılmış ve girişimlerimizden olumlu 
sonuç alınmıştır. 

Öte yandan, bilindiği üzere, DHKP/C, 2 Mayıs 2002 tarihli Konsey Kararıyla AB Terör 
Örgütleri Listesi'ne dahil edilmiş; dolayısıyla AB tarafından bir terör örgütü olarak 
tanımlanmıştır. 
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8.- Konya Milletvekili Lütfi Yalman'ın, Bafra'da Atatürkçü Düşünce Derneğinin 
düzenlediği konferansa zorla katılım sağlandığı iddialarına ilişkin sorusu ve Milli Eğitim Bakanı 
Metin Bostancıoğlu'nun cevabı (7/7400) 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sorulanının Milli Eğitim Bakanı Sayın Metin BOSTANCIOGLU 
tarafından yazılı olarak cevaplandınlmasını arz edeıim. 13.05.2002 

1. Atatürkçü Düşünce Derneği Bafra Şubesi tarafından emekli Tümgeneral Osman 

Özbek'e verdirilen "ll Eylül 2001 'in düşündürdükleri" başlıklı konferansa 

Bafra genelinde hizmet veren çeşitli liselerden öğrenci ve öğretmenierin zorla 

konferansa götürüldüğü iddiaları doğnı mudur? Bu iddialarla ilgili olarak 

bakanlığınız nezdinde herhangi bir sivil kuruluşun verdiği konferansa zorla 

öğretmen ve öğrenci götüıiilınesini nasıl karşılıyorsunuz? Sorumlular hakkında 

işlem yapmayı düşünüyor musunuz? 

2. Atatürkçü Diişünce Deme ği 'nin öğrencileri konferansa getirmek için 

kaymakamlıktan ve ilçe milli eğitim müdürlüğü'nden izin aldıkları iddialan 

doğnı mudur? Böyle bir izin ilgili müdürlüğünüzce demek yöneticileıine 

verilmiş midir? Verilmiş ise hangi amaç ve hukuki gerekçeyle verilmiştir? 
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T.C. 
MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI 

/\raştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

S;\ YI : B.OX.O.i\J>K.0.03.05.00-03/ 
1< O~ l' : Soru Önergesi 

' 

1 1 /2002 

TÜRKİYEBÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

i 1.< ii ~,: T.n.M.M Başkanlığının 30.05.2002 tarihli ve A.OI.O.GNS.O.l 0.00.02-153 I 3-7/7400-
15.182/.1Cı494 sayilı yazısı. 

Konya Milletvekili Sayın Lütfi YALMAN'ın, "Bafra'da Atatürkçü Düşünce 

1 krıll·ğinin düzenlediği konferansa zorla katılım sağlandığı iddialarına ilişkin" yazılı soru 
iincrgcsi incelenmiştir. 

1-2. Samsun Valiliğince yaptırılan inceleme sonucu; 

a) /\tutlirkçü Düşünce Derneği Bafra Şubesince düzenlenen ve Emekli Tuğgeneral 
Osın:ııı ÖZBEK tarafından verilen konferansa, Bafra Kaymakamlığının I 6.04.2002 tarih ve 
.:wo/.1 1 <)9 sayılı olurlarıyla; "18.04.2002 günü saat 14.00 deki konferansın. o gün dersi 
1ılııwy:ın i\ğrcııncnlerlc sat>ahçı son sınıf öğrencilerine duyurulmasının uygun görüldüğü" ve 
ulur d1ığnılıusunda eğitim-öğretim aksatılmadan ve hiçbir kişi ya da kişiler zorlanmadan 
kon ll:r:ııısııı gen;ekkştirildiği. 

h) Barra Kızılırmak Lisesi son sınıf öğrencilerinden 687 sinin 23 Nisan Ulusal 
1 :gcınenlik ve Çocuk Bayramı törenlerinde fon gurubunda görev alması ve olwlda değişik son 
sınıllarda kalan 183 öğrencinin Milli Eğitimin Temel İlkelerinden "Her yerde eğitim. 
siireklilik" anlnyı~ııidan hareketle ve senelerdir ülkemizin parçalanmasına yönelik terör 
l'auliyL·tkrinden çok çekmiş bir ulus olması, konferansın konusunun terör olması 

ıııiinasdK·tiyk dinleyici olarak öğrencilerin katılınasına izin verildiği, ancak zorlaımı ve 
ıııL'l'huriyL·t olmadığının anlaşıldığı ve eğitim adına yapılan bir uygulama sonucu kişiler 

lı:ıkkıııda i~km yapmaya gerek duyulmadığı, 

L') ;\tati"ırkçli Dlişlince Derneği y"etkililerinin, eğitim-öğretimi aksutmadan sabahcı lise 
son sııııri\~rL·ncilerine konfcransın duyurulması için Kaymakamlıktan Onay aldıkları 

nnlıı~ılııııştır. 

13ilgilerinizc arz ederim. 
;... .,; ' 

Metin BOSTANCIO(;Ltl 

Milli Eğitim Halianı 
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9.- Konya Milletvekili Lütfi Yalman'ın, evrim teorisinin müfredattaki yerine ilişkin 
sorusu ve Milli Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu'nun cevabı (7/7401) v 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sorulannun Milli Eğitim Bakanı Sayın Metin BOSTANCIOGLU 
tarafından yazılı olarak cevaplandınlmasını arz ederim. 13.05.2002 

1. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Milli Eğitim müfredatında, Darwin'in Evrim Teorisi 

ders olarak okututmaya devam edilmekte midir? 

2. "Evrim Teorisi" eğitimin hangi kademesinde ve hangi amaçla ders olarak 

okutulm aktadır? 

3. ABD'nin birçok eyaletinde "Evıim Teorisi" ders olmaktan çıkanlarak "bilim· 

dışıdır" tasnifthe tabi tutulduğu halde, Türkiye'de bu "teori" nin bilimsel bir 

tezmiş gibi öğretilmesinin amacı nedir? Bu dersin ilerde müfredattan 

çıkanlması düşünülmekte midir? Darwin'in "Evıim Teoıisi" ne zaman 

müfredattan çıkarılarak bilim dışı ilan edilecektir? 
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T.C. 
MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

St\ 'ı'l : IUJ:-I.O.i\PK.0.03.05.00-03/ 
ı-.; ( ı\; l · : Soru <">ııl'rgesi 

1 ,· /2002 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLlCaNA 

i l.t i i : l.l LM.M Başkanlığının 30.05.2002 tarihli ve A.Ol.O.GNS.O. 10.00.02-15313-
7/7401- 15383/36495 sayılı yazısı. 

i~~ııı~·~ı Milktvek.ili Sayın Li.itfi YALMAN'ın, "Evrim Teorisinin mütredattaki 
: o..·ı·;ıı,· ili~kiıı" yazılı sonı önergesi incelenmiştir. 

k~. Bakanlığımızca. Darwin'in Evrim Teorisi ders olarak okutulmayıp, İlköğretim 8. 
Sııııı· ı:ı:n !~ilgisi ve Lise 3. Sınıf Biyoloji dersi öğretim programlarının ilgili ünitelerinde, 
hi li ın <ıdaınlmının farklı görüşleriyle birlikte yer almaktadır. 

1 >uıwiıı'iıı ı:vriın Teorisi, fen bilgisi ve biyoloji dersleri öğretim programlarında ilk 
dl'Lı. i'aliın \'L' Terbiye Kurulunun 21.09.1957 tarih ve 215 sayılı Kararı ile yer almış, daha 
:;lııır;ı ~·:ı~ııı ko~ullrırııın uyarlanarak geliştirilmiştir. 

1 L'orikr kı:sin verilerle kanıtlanmamış ancak, bilimsel verilerle desteklenen ve bilim 
di'ııı~ :ı:;ıııda gL"ni~ geçerliliği olan bilimsel yargılardır. Evrim teorisi de ilgili öğretim 

pnıt~r:ıınhırı \'L' kitaplarda diğer teorilerle birlikte bu bilimsel yaklaşıma uygun olarak 
\'L'Iİ lıııd; IL'dİ 1'. 

(>ğreıiın programlarında yer alan fen bilimleriyle ilgili dersler,· yaşanmakta olan 
kiirL'SL'iil'~nıe si.irecinin rekabetçi ortamlarında belirleyici uı1sur olan nitelikli insan gücünün 
~·L·ti~ıirilmL·sinde en etkili disiplin alanlarından birisidir. 

t.':ı~ıınızda ren bilimleri: her türlü bilimseL teknolojik gelişme ve bunların endüstriyel 
:ı: !-'lli:ıııı:ılarıııda temel bilgi olma özelliğini taşır. 

i~~~ 11L'lk·nle öğretim programlarının en son bilimsel verileri içerecek şekilde evrensel 
dl'ı;~·, lk ~L·Ii~ıirilıııesi esastır. 

l~ıı y:ıkla~ını i<;inde öğrenciler; ten bilimleri ilc ilgili disiplinleri teori ve kuranıları bir 
hiiıiinliik i~·indL' günlük yaşama taşıyabilecek, kendilerinde ve yakın çevrelerinde 
~·ar;ırlanahikeekleri uygulanıalai·a döni.iştürebileceklcrdir. 

ll k \'L' ortaöğretim okullarında fen bilimleriyle ilgili derslerin ok utulmasındaki 
itııı.ı~,·ı:ıra ııl:ı~ııııık i<;in bütün disiplinlerde olduğu gibi '"Fen Bilgisi'' ve ''Biyoloji" dersleri 
ii~~ı\·tıııı pnıgraınlarında da alanlarında bütün dünyada benimsenen bilimsel bulgu ve 
iiııvrıliL'iLTL' ~'L'I' verilmektedir. 

llıı kapsamda Darwin 'in evrim görüşü: 

ı:L'Il !\ilgisi ve Biyoloji dersleri öğn:tiın ı:rogramlarında ilk dcl'a 1957 yılında 
lTK 'nııı 215 sayılı kararı. 

1-:Hiın. yaratılış ve bü hususlardaki diğer görlişlcr 1985 yılında TTK'nın 214 sayılı 
kmıırı. _ 69-



( 'anlılurda Çoğalma ve Kahtım konusu ı 992 yılında TTK'nın 200 sayılı kararı, 

( icııı..:tik konusu 2000 yılında _TTK 'nın 387 sayılı kararı ile yer almış 
hulunımıktadır. 

1 hıiL'n uygulanmakta olan Fen Bilgisi ve Biyoloji dersleri öğretim programları ve 
bunlara ilişkin olarak hazırlanmış ders kitaplarında 1739 sayılı Milli Eğitim Temel 
Kanunu'nda belirtilen. Türk Milli Eğitiminin amaçları ve temel ilkelerine aykırı unsurlar 
hulunımınıaktadır. 

Bu l~apsanıcla Fen Bilgisi Dersi; 

1 <J<J:2. X. sınıf programı ''canlılarda çoğalma ve kalıtım" ünitesinde yer alan 44 eğitim 
da\Taııı~ındıın sudeec bir tanesi •·evrim}n ne olduğunu örneklerle açıklama" şeklindedir. 

~000 programında yer alan 576 öğrenci kazanımından sadece iki tanesi "Genetik" 
linitcsindc "I·:,Timin lUrdeki değişmeler olduğunu belirtir" ve "Bilimsel tarih boyunca bilim 
:ıdamları tarafından Jlırklı görüşlerle evrimin nasıl olduğuna ilişkin açıklamalara örnekler 
verir" ~eklinde yer almaktadır. 

Hiyoloji Dcrsi; 

ı <;<n programı lise üçüncü sınıfİnda yer alan ı 80 davranıştan sadece 2 tanesi; "Hayatın 
h:ı~l:ııı!-!ı<.:ı i IL' ilgili görüŞler bölümünde yer almaktadır. 

i\risto'nun ··J<.t:ndiliğindcn oluş" Pansperınia, Ototrof Heterotrof ve Yaratılış 
~iirii~krinin ıw olduğu hususları ''tanıma'' düzeyinde, 

"hTimli ilgili görüşler bilgisinde' ise; 

l.uımırek'ın ve Darwin 'in evrimle ilgili görüşlerinin ne olduğ~ı hususu 'tanıma" 
diizcyinde yt:r almaktadır. 

l.isc li<;lindi sınıf biyoloji ders kitaplarında "Hayatın başlangıcı ile ilgili görüşler" 
ı:ııııııı:ı tilizeyinde olacak şekilde birer yada ikişer paragrafhalindc yer almaktadır. 

ı h:r~> kiı:ıplarında bu hususlardan "bilimsel bir bulgu olarak değil" sadece birer "görüş" 
tılduLI:ırı ,~ıırgulaııanık siiz cdilıncktcdir. 

1 Jan\ i ll· i ll l'\'ri ın lt: or i si de bu kapsanıda tarafsız i l~ıdelcrle yer al mak ta ve "Güzleııı leri 
~;ııııııvıı ik-ri siirınliş olduğu· lıipolt:z" olduğu belirtilmt:ktedir . 

. Hıı kaps:ımda: üğrL'tinı programlarında ve dt:rs kitaplarında "evrim" ilc ilgili bilgileı:.ve 
~iiriişkr tanılsıi'. olanık yt:r almaktadır. Üğretinı programları ve ders kitapları incelendiğinde 
hıı lııısıısl:ır giiriilcccktir. 

\. Tliııı ~l'li~mi~ ~'l' çağdaş Lilkdcrde, fen bilimleri eğitimi bilimsel ve teknolojik 
ı.•\.•li~.;ııı~.·kr~.· p:ır:ılcl olanık, taraf'sız bir şekildt: yürtitlilmcktcdir. Cit:lişnıiş tilkeler arasında 
~·~.·riııi :ılııı:ıyı :ııııu<;layan iilkt:ıııizdt:. de fen hilinıiL'ri eğitiminin en son bilimsel verileri 
i~'l'rl'l'd; ~~.·kildL' L'Vn.:ııst:l dlizcydl: gcli~tirilnıesi esastır. Bu doğıiıituda hlitün disiplinlerde 
Pidıı~.ıu ~ihi li:ıı bilimleri iign:tiııı programlarında du bütün dünyada benimsenen bilimsel 
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hıılı:'·ıı \'l' iinı:rınelerc yer verilmekte olup, bilimsel literatür yakından izlenmektedir. 

1 T'ıl) sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu gereğince program geliştirme, birey ve toplum 
~-~~..·ı·~·binimkrinc ve bilgilerin sürekli değişip gelişmesine paralel olarak işleyen dinamik bir 
~;Cıı\\'tir. Hu bağlanıda ders programları bilimsel gelişmeler ve çağın gerekleri göz önünde 
hıılumlurıılanık ve bilimsel literatürele yaygın olarak yer alan tüm bilimsel gelişmelere, teori 
'l' !_.!iirli~lerc yer veri !erek güncell~ştirilip geliştirilmektedir. Bu bakımdan Bakanlığımızca, 
progranı gdi~tirmc çalışmaları,söz konusu gereksinim ve değişimler ile Avrupa Birliği eğitim 
st:ıııd:ırtları da dikkate alınarak çoklu katılım ve kurumsal işbirliğiyle sürekli faaliyetler olarak 
!!l'I\'L'k k·~ ı i ri lım·ktcdir 

1 \<ıkan lık. olarak amacımız; Büyük Atatürk'ün Türk Ulusuna göstermiş olduğu "çağdaş 
ıı~·ı.ıarlık dlizl'yiııe ula~mak ve onu geçmek" hedefinden hareketle öğrencileri fikir iiretebilen, 
~ ~..·ııilikkrl' açık. giri~iınci, yaratıcı, üretken, hoşgöri.ili.i, sorumluluk duygusu olan, toplumsal 
:;unınlanı duyarlı. bilimsel yöntemi benimseyen ve sorünlarının çözümünde ön planda tutan, 
~·:ığd:ı~; w l'\Tcnscl ·değerlerle donanmış, i.ilkesini, kültürünü seven, demokratik değerleri 

ii:t.iimsı:mi~. laik ve Atatürk milliyetçisi bireyler olarak yetiştirmektir. Bu çerçevede bilimsel 
q!iıiıniıı hijtliııscl bir yaklaşımla yürütülmesi, bilimsel bulguların kişisel istek ve göri.işlere 

~iiı\' :ıyırı L'dileıııcycccği, çağdaş ve bilimsel eğitim ilkelerinin tutarlı şekilde uygulanması 

hii:dik iiııcm ta~ıımıktadır. 

l~il~ikrinizc arz ederim. 

Milli Eğitim Bakanı 
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10.- Konya Milletvekili Lütfi Yalman'ın, bazı kişiler hakkındaki ajanlık iddialarına 
ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Rüştü Kazım Yüceten'in cevabı (7/7404) .__ 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakarn Sayın Rüştü Kazım YüCELEN 
tarafından yazılı olarak cevaplandınlmasını arz ederim. 13 .. 05.2002 

1. Karum İş Merkezinde işyeıi açan İngiliz vatandaşının kuyumcu dükkanını 

soyan İsrailli zanlının yakalandıktan sonra yargılanmadan sınırdı$i edilmesinin 

gerekçeleri nelerdir? 

2. İsrail vatandaşı soygun zatılış-ı şahıs kimdir? Bu şahıs!. T.~*iye1'ye .:.niçin 
•• , 1 

gelmiştir? Zanlının yakalanması sonrası sınırdışı edilmesi O'nun bir MOSSAD 

Ajanı olmasından d olayı mıdır? 

3. Karum İş Merkezi'nde kuyumcu dükkanı işleten İngiliz vatandaşı şahsın bir 

İngiliz ajanı olduğu iddialan doğru mudur? Bu konuda ne gibi araştırmalar 
yapılmıştır? 

4. Son zamanlarda özellikle Ankara' da çok miktarda yabancı ajaniann bulunduğu 

ve bunların serbestçe her tarafa girip çıkabildiği iddialan doğru mudur? Bu 

konuda ne gibi araştırmalar yapılmıştır? 
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S aya :B.05 .l.EGM.0.12.02.0 1 
Konn:Yazılı Soru Önergesi. 

T.C 
İÇİŞLERi BAKANLIGI 
Emniyet Genel Müdürlüğü 

TBMM. BAŞKANLIGINA 

.. .1 ... .12002 

İLGİ: TBMM Başkanlığının 30.05.2002 tarih ve KAN.KAR.MD. A.Ol.O.GNS.O.l0.00.02-15313 
7/7 404-15386 sayılı yazısı. 

Konya Milletvekili Lütfi Y ALMAN tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafıından 
cevaplandırılması istenilen (7/7404) no'lu sonı önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 

ı. Ankara İli İran Caddesi Ka rum İş Merkezinde faaliyet gösteren KEOPS Kuyumculukta 
18.02.2002 günü meydana gelen altın hırsızlığı sucundan 19.02.2002 günü yakalanan İsrail uynıklu 
David HIHINASHVILI hakkında tanzim edilen tahkikat evrakıyla 20.02.2002 günü Ankara Cumhuriyet 
Savcılığına sevk edilmiş ve aynı gün çıkartıldığı Ankara 5.Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanarak 
Ankara Merkez Kapalı Cezaevine gönderilmiştir. Bilahare 08.03.2002 günü Ankara 3.Asliye Ceza 
Mahkemesinin 2002/2023 esas saytlı kararıyla tahliye edilmesinden sonra 14. Sulh Ceza Mahkemesinin 
1 1.03.2002 gün ve 2002/297 esas sayılı talimatına istinaden anılan Mahkemeye sevk edilmiş, 
Mahkemece yurtdışına çıkışına tahdit konulmadığından, 5683 sayılı Yabancıların Türkiye' de ikamet ve 
Seyahatleri Hakkuıdaki Kanunun 19. ve 2l. Maddeleri gereğince yurtdışına çıkartılmıştır. Ülkemizde suç 
işleyen veya suça karışan yabancılar, yapılan adli ve idari işlemlerin sonucunda mahkemece serbest 
bırakılınatarının ardından yurtdışına çıkışiarına yasak konulmaması dunımunda Enmiyet Mü~ürlükleri 
tarafından resen yurtdışına çıkartılmaktadır. Söz konusu o\ayda da adı geçen şahsın Ankara Emniyet 
Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğünce 13.03.2002 günü yurtdışına çıkışı yaptmlmıştır 

2. Adı geçen şahıs yakalandıktan sonra Emniyet. Makamıarına verdiği ifadede~ İsrail'de mını 
market işlettiği, İsrail'deki Rus arkadaşlarınlll tavsiyesi üzerine altlll almak için ülkemize geldiğini ifade 
etmiştir. Şahsın MOSSAD ajanı olduğuna dair bir bilgi ve belge bulunmamaktadır. 

3.4. Hırsızlık olayının mağdunı olan ve Kanım İş Merkezinde kuyıımcuhık yapan şahsın Ankara
l 962 doğumlu olup, Ankara-Merkez nüfusuna kayıtlı, T.C. vatandaşı olduğu, biÇ;ajanlık bag 
söz konusu olmadığı anlaşılmaktadır. , 

Bilgilerinize arz ederim. 

I2 ..... A. ..... Ö ....... L_I. .. J .. JYL . .; 
g_~~_ğj ____________ ,_: 

TBMM Başkanlığına 
Bilgi 
Bnşbnknnlığn 
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11.- Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, son beş yılda yapılan müşavir atamalarına 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Kemal Derviş'in cevabı (7/7413) - · 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET :MECLİSİ BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sorularıının aracılığınızla Devlet Bakanı Kemal Derviş 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

<--

~t. 
Zeki Çelik / 

Ankara Milletvekili 

Son beş yıldan 'bu yana yıllar itibari ile isimleri, müktesebatları ve tayin 
gerekçeleri ile birlikte Bakanlığınız ve bağlı kurumlara; 

1-Kaç Bakan Müşaviri, 
2-Kaç Bakanlık Müşaviri tayini yapılmıştır? 
3-Bunlardan kaçı fiili olarak görev yapmakta varsa geçici görevlilerin 

görev yerleri nerelerdir? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIGI 

SAYI : 8.02.0.01911'6·11-11 ti! .. /.Q.?:./2002 

KONU: 

TÜRKiYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

ILGI : a) 30.05.2002 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.1 0.00.02-15313 sayılı 
yazın ız. 

· b) 21.06.2002 tarihli ve B.02.0.PPG.0.11.106-9428 sayılı yazı. 

Ankara Milletvekili Zeki ÇELIK tarafından Bakanlığıma yöneltilen 7/7413-
15425 sayılı yazılı soru önergesi konusundaki ilgi (a) yazınız üzerine T.C. 
Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü'nden alınan ilgi (b) yazı ve 
ekinin suretleri ilişikte gönderilmiştir. 

Bilgilerine arz ederim. 

E k i 
Yazı ve ekinin 
Suretleri 

DAG lTI M 
Gereği icin: 
TBMM Bşk.na 
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Dr. Kemal DERVIŞ 
Devlet Bakanı 

B i 1 g i i c i n : 
Başbakanlığa 



Sayı :B.02.0.PPG.O.l I.-.~106 ·-=-· 

Konu: 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü 

9428 

DEVLET BAKANUCUNA 

İLGi: 18.06.2002 gUn ve B.02.0.019/16-3055 sayılı yazınız. 

Z 1 HAZI~t1N dl'iım 

Ankara Millefvekili Sn.Zeki ÇELİK tarafından T.B.M.M. Başkanlığından intikal eden 7/7413-
15425 sayılı soru öner~esine verilen cevap ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinjzi rica ederim. 

EKLER 
EK-1 (1 Adet) 
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ANKARA MİLLETVEKİLİ SN.ZEKİ ÇELİK, TARAFINDAN T.B.M.M. BAŞKANLIGINA İNTİKAL · 
EDEN 717413-15425 SA YILI SORU ÖNERGESiNE VERİLEN CEVAP. 

1· SON 5 YILDAN BUGÜNE KADAR DEVLET BAKANLIKLARINDA; 

2 BAŞBAKAN BAŞMÜŞA VİRİ, 

3 BAŞBAKANLIK MÜŞA VİRİ, 

1 BASlN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞA VİRİ OLMAK ÜZERE, TOPLAM 6 KİŞİ BAKAN 
DANlŞMANI OLARAK GÖREVLENDİRİLMİŞTİR. 

2- 3056 SA YILI KANUNUN 331 SA YILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE DEGİŞİK 36, 
INCI :MADDESiNE GÖRE GEÇİCİ PERSONELDEN BAKAN DANlŞMANI OLARAK 
GÖREVLENDİRME YAPILAMAMAKT ADIR. 
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. . . 12.- Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, son beş yılda yapılan müşavir atamalarına 
ılışkın sorusu ve Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk'ün cevabı (7/7421) -

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET NIECLİSİ BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sorularıının aracılığınızla Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

d:---~ 
Zeki Çelik / -

Ankara Milletvekili 

Son beş yıldan bu yana yıllar itibari ile isimleri, müktesebatları ve tayin 
gerekçeleri ile birlikte Bakanlığıniz ve bağlı kurumlara: 

1-Kaç Bakan Müşaviri, 
2-Kaç Bakanlık Müşaviri tayini yapılmıştır? 
3-Bunlardan kaçı fiili olarak görev yapmakta varsa geçici görevlilerin 

görev yerleri nerelerdir? 
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T.C. 
ADALET BAKANLIGI 

Bakan 

ANKARA 
i ; ••• .1 •• !.12002 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

İLGi: a)Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 30.5.2002 tarihli ve 
A.O l.O.GNS.O.l 0.00.02-15313 sayılı yazınız. 

b)Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 19.6.2002 tarihli ve 
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-15378 sayılı yazınız. 

İlgi ( a) yazınız ekinde alınan, Ankara Milletvekili M.Zeki Çelik tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilen ve yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 
7/7421-15433 Esas No.lu soru önergesine verilen cevap örneği iki nüsha halinde 
ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EKLER: 
EK-I Soru önergesi (2 adet-3 sayfa) 

cevabı · 
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Prof.Dr.Hikmet Sami TÜRK 
Bakan 



T.C. 
ADALET BAKANLIGI 

Bakan 

Sayın 

M.Zeki ÇELİK 
Ankara Milletvekili 
T.B.M.M. 

ANKARA 
.... / .... /2002 

Bakanlığımıza yönelttiğiniz ve yazılı olarak cevaplandırılmasını 
istediğiniz 7/742ı-15433 Esas. No.lu soru önergesinin cevabı aşağıda 
sunulmuştur: 

Bakanlığımız taşra teşkilatında ve bağlı kuruluşumuz Adli Tıp Kurumu 
Başkanlığında müşavir kadrosu bulunmamaktadır. Bakanlığımız merkez 
teşkilatında müşavir kadrolarına soru önergesinde belirtilen süre içinde yapılan 
atamalada ilgili olarak; 

- Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ağız ve Diş 
Sağlığı Değerlendirme Koordinasyon şube müdürü olan bir kişi, 22.5.1998 
tarihli Olur ile ı. derece kadrolu ve ı. derecenin 4. kademesinden aylıkla 
Bakanlık müşavirliğine naklen atanmış olup, daha sonra emekliye ayrılmıştır. 

- Ceza İşleri Genel Müdürlüğü şube müdürü olan bir kişi, 27.4.ı998 
tarihli Olur ile 1. derece kadrolu ve 1. dereceni~ 2. kadernesi aylıkla Bakanlık 
müşavirliğine naklen atanmış olup, daha sonra emekliye ayrılmıştır. 

1 

- Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü şube müdürü olan bir kişi, 27.4.1998 
tarihli Olur ile ı. derece kadrolu ve ı. derecenin ı. kademesinden aylıkla 
Bakanlık müşavirliğine naklen atanmış ve 30.4.200ı tarihli. Olur ile de Ceza 
İşleri Genel Müdürlüğü şube müdürü kadrosuna naklen atanmış olup, daha sonra 
emekliye ayrılmıştır. 

- Kanunlar Genel Müdürlüğü şefi olan bir kişi, ı5.ı2.ı998 tarihli Olur ile 
ı. derece kadrolu ve ı .derecenin ı. kadernesi aylıkla Bakanlık müşavirliğine 
naklen atanmış ve (emekli kesen e ği 2. derecenin 2. kademesi) 30.4.200 ı tarihli 
Olur ile de Kanunlar GenelMüdürlüğü şefkadrosuna naklen atanmış olup, daha 
sonra emekliye ayrılmıştır. ' 

- Savunma sekreteri olan bir kişi, Danıştay kararı gereğince 9.1 0.1998 
tarihli Olur ile 1. derece kadrolu ve 1. derecenin 3. kadernesi aylıkla Bakanlık 
Müşavirliğine naklen atanmış ve 11.6.200 ı tarihli ve 200 1/ı788 sayılı 
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T.B.M.M. B: 120 22.7. 2002 o: ı 

Kararname ile Yayın İşleri Dairesi Başkartt';ğına naklen atanmış olup, halen 
Yayın İşleri Dairesi Başkanı olarak görev yapmaktadır. 

- 3.8.1 998 tarihli Olur ile 1. derece kadrolu ve 1. derecenin 1. kadernesi 
aylıkla (emekli keseneği 13-3) Bakan tensibi gereğitice açıktan ataması yapılan 
bir kişi, 4.8. ı 998 tarihli Olur ile istifa etmiştir. 

- Başbakanlık personeli olan bir kişinin, ı7.6.ı999 tarihli Olur ile ı. 
dereceli kadrolu ve ı. derecenin ı. kadernesi aylıkla Bakanlık müşavirliğine 
naklen ataması yapılmış ve sonra Gümrük Müsteşarlığı memur kadrosuna 
naklen atanmıştır. 

-Bakanlık Müşaviri olan bir kişi, Eğitim Dairesi Başkanlığı emrinde 
görevli iken 30.4.200ı tarihli Olur ile 5. derece kadrolu ve 4. derecenin 5. 
kadernesi aylıkla Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

memur kadrosuna naklen atanmış ve halen aynı yerde memur olarak görev 
yapmaktadır. 

- Başbakanlık müşaviri olan bir kişi, 8.ı.200 ı tarihli Olur ile Bakan 
tensibi gereğince Bakanlık müşavirliğinde geçici süreli olarak görevlendirilmiş 
ve halen Bakanlık müşaviri olarak görev yapmaktadır. 

-Kütahya Kapalı Cezaevi 1. Müdürü olan bir kişi, 26.5.1998 tarihli Olur 
ile 1. derece· kadrolu ve 1. derecenin 1. kadernesi (müktesebi 3. derecenin 1. 
kademesi) aylıkla Bakanlık müşavirliğine naklen atanmış ve Özel Kalem 
Müdürü olarak görevlendirilmiş olup, halen Bakanlığımız Ceza ve Tevkifevleri 
Genel Müdürlüğünde Bakanlık müşaviri olarak görev yapmaktadır. 

- 30.7.1998 tarihli Olur ile 1. derece kadrolu ve 1. derecenin 1. kadernesi 
aylıkla (emekli keseneği 9. derecenin 1. kademesi) Bakan tensibi gereğince 
açıktan ataması yapılan bir kişi, halen Bakanlığımız Teknik işler Dairesi · 
Başkanlığında Bakanlık müşaviri olarak görev yapmaktadır. 

- Başbakanlık personeli olan bir kişi, 7.6.ı999 tarihli Olur ile ı. derece 
kadrolu ve 1. derecenin ı. kadeınesi aylıkla Bakanlık ınüşavirliğine naklen 
atanmış olup, halen Bakanlık müşaviri olarak görev yapmaktadır. 
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- 16.4.1999 tarihli Olur ile 1. ·derece kadrolu ve 1. derecenin 1. kadernesi 
aylıkla Bakan tensibi gereğince Bakanlık müşavirliğine açıktan ataması yapılan 
bir kişi, halen Adli Sicil ve İstati~tik Genel Müdürlüğünde Bakanlık müşaviri 
olarak görev yapmaktadır. .", 

- Ulaştırma Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğü personeli olan bir 
kişi, 30.9.1999 tarihli Olur ile 1. derece kadrolu ve 1. derecenin 4. kadernesi 
aylıkla naklen Bakanlık müşaviri olarak ataması yapılmış ve halen Bakanlık 
müşaviri olarak görev yapmaktadır. 

- Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü şube müdürü iken 27.7.200 ı tarihli olur 
ile ı. dereceli kadrolu ve ı. derecenin ı. kadernesi aylıkla Bakanlık 
müşavirliğine ·naklen ataması yapılan bir kişi, halen Araştırma Planlama ve 
Koordinasyon Kurulu Başkanlığında Bakanlık müşaviri olarak görev 
yapmaktadır. 

- Bakanlık müşaviri. olup, Türkiye Büyük Millet Meclisinde görevli olan 
bir kişinin bu görevlendirmesi kaldırılarak 26.7. ı 997 tarihli Olur ile Avrupa 
Topluluğu Koordinasyon Dairesi Başkanlığı şube müdürü kadrosuna naklen 
ataması yapılmış ve daha sonra Ankara 7. İdare Mahkemesinin 13.4.2000 tarihli 
ve 2000/376 Esas, 2000/300 Karar sayılı kararı ile yapılan işlemin iptali üzerine 
Bakanlık müşavirliğine naklen atanarak göreve başlatılmış ve halen Avrupa 
Birliği Genel Müdürlüğünde Bakanlık müşaviri olarak görev yapmaktadır . 

........... 

B ·ı ·ı.. d. ~ ı gı erınıze arz e erım. 
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Prof.Dr.Hikmet Sami TÜRK 
Bakan 



13.- Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, son beş~yılda yapılan müşavir atamalarına 
ilişkin sorusu ve Milli Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu'nun cevabı (7/7423) -

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET l\1ECLİSİ BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sorularıının aracılığınızla Milli Eğitim Bakanı Metin 
Bostancıoğlu tarafından yazılı olarak cevaplan dırılınasını arz ederim. 

~~. 
Zeki Çelik / 

Ankara Milletvekili 

Son beş yıldan bu yana yıllar itibari ile isimleri, müktesebatları ve tayin 
gerekçeleri ile birlikte Bakanlığıniz ve bağlı kunımlara; 

1-Kaç Bakan Müşaviri, 
2-Kaç Bakanlık Müşaviri tayini yapılmıştır? 
3-Bunlardan kaçı fiili olarak görev yapmakta varsa geçici görevlilerin 

görev yerleri nerelerdir? 
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T.C. 
MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Si\ YI : IUlH.O./\J>K.0.03.0 .00-03/ 1 . /2002 

I< O N l J : Soru Ünergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ BAŞKANLIGINA 

il.< ii : T.I3.M.M 13nşkanl ğının 30.05.2002 tarihli ve A.Ol.O.GNS.O.I0.00.02-15313-7/7423-
I 5435/](ı558 say ıl yazısı. 

Ankara Milletveki i Sayın M. Zeki ÇELİK'in, "Son beş yılda yapılan mUşavir 
ut;1ııwlurııı;ı ili!;ikin"' yazılı oru önergesi incelenmiştir. 

1-:.?-:ı. Bakanlığıını da. 30/511997 tarihinden itibaren 22 Bakanlık ınUşaviri atanmıştır. 
l~uııl:1rdan 1 (ı"sı li ilen görFvde olup, l 'i Özel Öğretim Kurumları Genel Müdür Vekilliğine 
:111111111ı~. 2"si kurumlararaslı nakil yoluyla başka kuruma geçmiş, 1 'i ise soruşturma sonucu il· 
l'ıııriııl' tiğrl·Lım:n olarak tanınıştır. 2 Bakanlık ınüşaviri de emekliye ayrılmıştır. Ayrıca 
Bak:ııılığııııı:;. bağlı kuru uşu olan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel 
rvllid(irlliğlinde mlişavir ka irosu bulunmamaktadır. 

nilgilerinizc arz ed rim. 

Metin BOSTANCIOGLU 

Milli Eğitim Balmnı 
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l.:'h- \Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik' in, son beş yılda vapı~an müşavir atamalarına 
ilişkin so(usu ·ve Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un cevabı· (7 /7427) 

· TÜRKİYE BÜYüK MiLLET MECLİSİ BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sorularıının \ aracılığınızla Sağlık Bakanı Osman Durmuş 
tarafından yazılı olarak · cevaplandırılmasını arz ederim. 

~ 
Zeki Çelik 

Ankara Milletvekili 

Son beş yıldan bu yana yıllar itibari ile isimleri, müktesebatları ve tayin 
gerekçeleri ile birlikte Bakanlık ve bağlı kurumlara; 

I-Kaç Bakan Müşaviri, 
2-Kaç Bakanlık Müşaviri tayini yapılmıştır? 
3 .Bunlardan kaçı fiili olarak görev yapmakta, geç i görevlilerin görev 

yerleri nerelerdir? 
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Sayı : BlOOPEROlOOOOO 
Konu: Yazılı soru önergesi 

T.C. 
SAGLIK BAKANLIG I 

Personel Genel Müdürlüğü 
ANKARA 

C 2. 07. O 2 •1 O G 514 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ BAŞKANLIGI 
GENEL SEKRETERLiGiNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGi: 30.05.2002 tarih ve A.O l.O.GNS.O.l 0.00.02-15313 sayılı yazınız. 

Ankara Milletvekili Zeki ÇELİK tarafından tarafıma yöneltilen "Son beş yılda 
yapılan Müşavir atamalarına ilişkin" yazılı soru önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

EKLER: 
Ek-1 Soru Önergesi Cevabı 
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Ankara Milletvekili Zeki ÇELİK tarafından verilen "Son beş yılda yapılan Müşavir 
atamalarına ilişkin" yazılı soru önergesinin cevabıdır: 

SORULAR: 

Son beş yıldan bu yana yıllar itibari ile isimleri, müktesebatları ve tayin gerekçeleri ile 
birlikte Bakanlık ve bağlı kurumlara; 

1- Kaç Bakan Müşaviri, 

2- Kaç Bakanlık Müşaviri tayini yapılmıştır? 

3- Bunlardan kaçı fiili olarak görev yapmakta, geçici görevlilerin görev yerleri 
nerelerdir? 

CEVAPLAR: 

Bakanlığımızda (1 O) adet Bakanlık Müşavirliği kadrosu mevcut olup, halen fiili 
olarak (ı O) Bakanlık Müşaviri görev yapmaktadır.' (ı) Bakanlık Müşaviri İstanbul İl 
Sağlık Müdürlüğü emrinde görev yapmaktadır. 

Son beş yıl içerisinde Bakanlık Müşavirliği görevine atanan personelin atanış ve ayrılış 
tarihleri ile halen Bakanlık Müşaviri olarak görev yapan personelin isim listesi ekte 
sunulmuştur. 

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederim. 

EKLER: 
EK-1 Liste 
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...,._ ... ,. -~-V • .. ....,...,~• -~ .... ...,....,JL .. -....&.•.a"'v~•".a ... 

AdıSoyadı B_aşla_!lş Taribi Ayrılış Taribi Atan.Şekli 

Mustafa KÜTÜKÇÜ 18.03.1997 17.12.1999 Asil 

Dr.S.Haluk ÖZSARI 19.03.1997 13.09.1999 Asil 

Dr. Cihanser EREL 25.11.1997 15.05.2002 Asil 

Dr.Kadir YAVUZ TÜR 01.09.1998 18.10.1999 Asil 

H.Ahmet KURTOGLU 12.10.1998 29.12.ı998 Asil 

Mehmet ÖZDEN ı 1.03.1999 16.09.1999 Asil 

O.Nesip KESEMEN ı 1.05.1999 15.042002 Asil 

Muhittin BAL 26.11.1999 15.04.2002 Asil 

Doç.Dr.Hasan TUNÇ 14.12.1999 05.01.2000 Görevlend. 

Haydar KOCA TEPE 30.12.1999 20.03.2000 Görevlend. 

Giray ŞAHİN 05.092000 28.09.2000 Asil 

AbmetERBAŞ 30.1 l.l999 - Asil 

Zinnur ÇOBAN 31.012000 - Asil 

AhmetAKKUŞ 15.05.2000 - Asil 

Leyla KARAHAN HlZ 24.05.2000 - Asil 

Ertan ÇİÇEK 15.052000 - Asil 

Latif ATASEVER 03.09.2001 - Asil 

tEbubekir AKKA YMAK 19.12.2001 - Asil 

Mustafa OKUMUŞ 12.04.2002 - Asil 
ı 

Mehmet FETT AHOGLU 12.04.2002 - Asil 

BilaiAK 30.05.2002 - Asil 

........ .&.&-..ı- ~'~ a.&_.I.. .. .A&.A .. &Aa...& .. .&a...& .. .. ....-&&&.& 
............ .~~ ..... '-.& ... ,._ .. _ .... __ .. 

Ayrılma Nedeni 

Ank.Sincan D.Hst. Ne So~al Çal!şmacı olarak atanmış, daha sonra başka kuruma geçmiştir. 

Ankara Çankaya Kırkkonaklar S.O.Tabipliğine atanmış, daha sonra istifa etmiştir. 

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlilğü emrine Uzman Hekim olarak atanmıştır. 

Kendi isteği ile emekliye aynlmıştır. 

Mahkeme Kararına istinaden Başbakanlık emrindeki eski görevine iade edilmiştir 

Kendi isteği ile emekliye aynlmıştır. 

Ankara Dr Z.Tahir Burak Kadın Hast.Hastane MüdürYard.na atanmıştır. 

APK Uzmanı olarak atanmıştır. 

l.Hukuk Müş. Olarak atanmış daha sonra istifaen görevinden ayn1mıştır. 

Kendi isteği ile aynlmıştır. 

APK Uzmanı olarak atanmıştır. 

Halen çalışıyor 

Halen çalışıyor 

Halen çalışıyor 

Halen çalışıyor (İstanbul ilinde geçici görevli) 

Halen çalışıyor 

Halen çalışıyor 

Halen çal~yor 

Halen çalışıyor 

Halen çalışıyor 

Halen çalışıyor 

1 

ı 
ı 

i 

QO 
QO 

ı 



. 15.- Ankara Milletvekili M. eki Çelik'in, son beş yılda yapılan müşavir atamalarına 
ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun cevabı (7/7430) -

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET :MECLiSi BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sorulanın n aracılığınızla Sanayi ve Ticaret Bakanı Kenan 
Tanrıkulu tarafından yazılı olarak ... cevap lan dırılınasını arz ederim. 

1 

~ 
Zeki Çelik / 

Ankara Milletvekili 

Son beş yıldan bu ana yıllar itibari ile isimleri, müktesebatları ve tayin 
gerekçeleri ile birlikte· Bakarlık ve bağlı kurumlara; 

1-Kaç Bakan Müşayiri, 
2-Kaç Bakanlık Müşaviri tayini yapılmıştır? 
3.Bun1ardan kaçı fiÜi olarak görev yapmakta, geçi görevlilerin göre\' 

yerleri nerelerdir? 
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T.C 
SANA Yİ VE TİCARET BAKANLIG I 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

Sayı : B 1 4.0.BHİ O ı- s; 
Konu: Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGI'NA 

İlgi: 30.05.2002 tarih ve A.O l.O.GNS.O.l 0.00.02-7/7430- ı 5442/36565 
sayılı yazınız. 

Ankara Milletvekili M.Zeki ÇELİK'in "Son beş yılda yapılan Müşavir 
atamal arına" ilişkin olarak tarafıından cevaplandırılmasını istediği (7 17 43 O) esas 
nolu yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arzederim. 

~~~/' 
Sanayi ve Ticaret Bakanı / 

ANKARA MİLLETVEKİLİ SAYIN M. ZEKİ ÇELİK'İN 
YAZILI SORULARINA İLİŞKİN CEVAP LARlMIZ 

Bakanlığımıza son beş yıl içerisinde Teftiş Raporu, yargı kararlarının uygulanması 
ve hizmet ihtiyacı. gözönünde bulundurularak 2 I Bakanlık Müşaviri ataması yapılmıştır. 
Bakanlığımız bünyesinde 20 adet Bakanlık Müşaviri bulunmaktadır. Bunlar.dan 7'si 
münhal durumda olup, halen 13 Bakanlık Müşaviri fiilen görev yapmaktadır. Geçici 
görevli Bakanlık Müşaviri bulunmamaktadır. Ayrıca, Bakanlığımızda Bakan Müşaviri 
kadrosu yoktur. 

Bakanlığımız bağlı ve ilgili kuruluşlarında ise Bakanlık Müşaviri ataması 
yapılmamıştır 
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16.- Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, son beş yılda yapılan müşavir atamalarına 
kin sorusu ve Maliye Bakanı Sümer Oral'ın cevabı (7/7440) 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET l\ffiCLİSİ BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sorularıının aracılığınızla Maliye Bakanı Sümer Oral 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

~ 
Zeki Çelik / 

Ankara Milletvekili 

Son beş yıldan bu yana yıllar itibari ile isimleri, müktesebatları ve tayin 
gerekçeleri ile birlikte Bakanlık ve bağlı kurumlara; 

1-Kaç Bakan Müşaviri, 
2-Kaç Bakanlık Müşaviri tayini yapılmıştır? 
3 .Bunlardan kaçı fiili olarak görev yapmakta, geçi görevlilerin görev 

yerleri nerelerdir? 
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T.C. 
MALiYE BAKANLIGI 

Bütçe ve Mali Kontrol qenel Müdürlüğü 

SA YI : B.07 .O.BMK.0.11.390/600-29 
KONU: Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ BAŞKANLIGINA 

İLGi: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 30 05.2002 tarih ve 
A.Ol.O.GNS.O.l 0.00.02-15313 sayılı yazı. 

Ankara Milletvekili Zeki ÇELİK'in 7/7440 esas nolu soru önergesinde 
istenilen bilgiler yazımız ekinde sunulmuştur. 

Bilgilerini arz ederim. 

..t.~ SümerORAL 
Maliye Bakanı 
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Atandığı Unvan Sayısı Yılı Adı Soyadı 
Müktesabatı Atanma Biçimi · Atanma Gerekçesi 1 

En Ust Unvanı . Kaz.Hak. Ayiiğı (AsiiNekil}_ ! 

Bakanlık Müşaviri 7 1997 Mehmet ŞIRIN Genel Müdür 1/4 Asil 657 S.K.76.Mad. 
Bakanlık Müşaviri Hasan Basri AKTAN Genel Müdür 1/4 Asil 657 S.K.76.Mad. 
Bakanlık Müşaviri G.Osman YARAŞLI Mali Suç.Arş.Kurul Bşk. 1/1 Asil 657 S.K.76.Mad. 
Bakanlık Mü_şaviri Şafak KAYNAK Ben B.Eiç.Maliye Müş. 1/4 Asil 657 S.K.76.Mad. 

ı 

~ 
ı 

Bakanlık Müşaviri lzzetÖZCAN Lefkoşe B.Eiç.Maliye Müş. 1/4 Asil 657 S.K.76.Mad. 
Bakanlık Müşaviri Muammer DURAK Teftiş Kuruıu·Bşk. 1/4 Asil 657 S.K.76.Mad. 
Bakanlık Müşaviri Mehmet TOPBAŞ Müsteşar Yard. 1/4 Asil 657 S.K.76.Mad. 
Bakanlık Müşaviri 2 1999 M.Haluk GÖKMEN Roma B.Eiç.Maliye Müş. 1/4 Asil 657 S.K.76.Mad. 
Bakanlık Mü_şaviri AhmetOVALI Genel Müdür 1/4 Asil 657 S.K.74.Mad. 

1 

Bakanlık Müşaviri 3 2000 O.Sener AKKA YNAK Washington B.Eiç.Mai!Y_e Müş. 1/4 Asil 657 S.K.76.Mad. 
Bakanlık Müşaviri _ lbrakim BERBEROGLU Müst.Yrd. 1/4 Asil 657 S.K.74.Mad. 
Bakanlık Müşaviri Necla KAHRATLI Bakanlık Müş. 6/1 Asil 657 S.K.74.Mad. ! 

Bakanlık Müşaviri 3 2001 M.Rıdvan SELÇUK APK Uzmanı 1/4 Asil 657 S.K.74.Mad. 
Bakanlık Müşaviri Mehmet KOCYIGIT Genel Müdür 1/4 Asil 657 S.K.74.Mad. 
Bakanlık Müşaviri lsmail GÜÇLÜER Maliye Bşl<. __ 

----
1/4 Asil 657 S.K.76.Mad. 

.. 



17.- Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in; 
Son beş yılda yapılan müşavir atamalarına, . 
Son beş yılda yapılan bürokrat atamalarına 
İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Hasari Gemici'nin cevabı (717441,7448) 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET N.ffiCLİSİ BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sorularıının aracılığınızla Devlet Bakanı Hasan Gemi ci· 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

~--Zeki Çelik >"' 
Ankara Milletvekili 

Son beş yıldan bu yana yıllar itibari ile isimleri, müktesebatları ve tayin 
gerekçeleri ile birlikte Bakanlık ve bağlı kunımlara; 

I-Kaç Bakan Müşaviri, 
2-Kaç Bakanlık · Müşaviri tayini yapılmıştır? 
3 .Bunlardan kaçı fiili olarak görev yapmakta, geç i görevlilerin görev 

yerleri nerelerdir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET 11ECLİSİ BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sorularıının aracılığınızla Devlet Bakanı Hasan Gemici 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

~ 
Zeki Çelik 

Ankara Milletvekili 

Son beş yıldan bu yana yıllar itibari ile isimleri, müktesebatları ve tayin 
gerekçeleri ile birlikte Bakanlığınız ve bağlı kurumlara; 

1- Kaç Genelmüdür ve Genel Müdür yardımcısı, 
2-Kaç Daire Başkanı, 
3-Kaç Şube Müdürü, 
4-Varsa kaç il müdürü tayini asil yada vekaleten yapılmıştır? 
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SA YI : B.02.0.0l3/ 
KONU: Sn.M Zeki ÇELİK'in 

Soru Önergesi 

T.C. 
DEVLET BAKANLIGI 

·· •• : 1 • .-: 1 2002 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ BAŞKANLIGINA 
( Kanımlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi: a) 30 Mayıs 2002 tarih ve 15313 sayılı yazınız. 
b) 1,9 Haziran 2002 tarih ve 15453 sayılı yazmız. 

Ankara Milletvekili Sayın M Zeki ÇELİK'e ait yazılı soru önergesine verilen yanıt 
ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Devlet Bakam 

EK 

1- Yanıt (1 sayfa) 
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T.B.M.M. B : 120 22 . 7 • 2002 O : 1 

ANKARA MiLLETVEKiLi ZEKi ÇELiK'iN SORU ÖNERGESiNiN 
CEVABI-

(Esas No: 7/7448 Evrak Kay1t No: 15407-3630) 

Bakanlığıma bağlı kuruluşlar: Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 
Genel Müdürlü~ü, Sosyal Yardımlaşma, ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Genel 
Sekreterliği, Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü ve Aile Araştırma 
Kurumu Başkanlığıdır. Bu kuruluşlarda son 5 yıl içinde yapılan Genel Müdür, Genel 
Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı, Şube Müdürü ve lı Müdürü atamaları aşağıda 
belirtilmiştir. 

1- Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü; çoğunluğu 
Teftiş Raporu, Mahkeme Kararı ve boş kadroya yapılan atamalardır. 

-1 Genel Müdür Mahkeme kararına istinaden atanmış, kendi isteği ile 
Başbakanlık müşaviri olarak nakil olmuş Bl:l nedenle boş olan Genel Müdür 
kadrosuna atama yapılmıştır. 

-1 Genel Müdür Yardımcısı başka kuruma, 1 'i üst göreve olmak üzere 2 
Genel Müdür Yardımcısı alınmış, 4 Genel Müdür Yardımcısı ise ihtiyaç 
nedeniyle boş olan kadroya atanmıştır. 

-1 mahkeme kararı, 1 Teftiş Raporu, 1 isteği ile 1 üst göreve olmak üzere 
4 Daire Başkanı görevden alınmış, 1'i Mahkeme kararı, 3'ü boş kadroya olmak 
üzere 4 Daire Başkanı ataması yapılmıştır. 

-3'ü mahkeme kararı, 6'sı kendi istekleri üzerine başka kuruma nakil, 7 
Şube Müdürünün ise istek ve ihtiyaç nedeniyle yer değişiklikleri yapılmıştır. 4 
Şube Müdürü de vekaleten görev yapmaktadır. 

-7 mahkeme kararı, 8 teftiş raporu, 3 ihtiyaç nedeniyle olmak üzere _ 
toplam 18 ll Müdürü görevden alınmış olup, 7 Mahkeme kararı, 11 ihtiyaç 
olmak üzere 18 ll Müdürü ataması yapılmıştır. Ayrıca- halen 16 ll Müdürü 
Vekaleten görev yapmaktadır. 

2- Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Genel Sekreterliğ_i; 
teşkilat yasası bulunmadığından son 5 yıldan bu yana bu kurumda çalışanlar 30'56 
sayılı Başbakanlık Teşkilatı Kanununun 36. maddesine göre diğer kurum ve 
kuruluşlardan geçici olarak görevlendirilen personel tarafından yürütülmektedir. 
Teşkilat yasasının olmaması nedeniyle yöneticiler naklen veya vekaleten 
atanamadığından görevlendirilme yoluyla belirlenmiştir. 

3- Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü; 02.06.1994 tarih ve 536 
sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile teşkilatianan Kadın ve Sosyal Hizmetler 
Müsteşarlığına bağlı ana hizmet birimi olarak kurulmuştur. 536 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname Anayasa Mahkemesinin 08.07.1994 tarih ve E.1994 1 58, 
K:1994 1 53 sayılı Kararı ile iptal edildiğinden Teşkilat Yasasına bağlı olarak 
kadroları da iptal edilmiştir.lptal kararından bu güne kadar naklen ve vekaleten 
atama yapılamadığından, yöneticiler görevlendirme yoluyla belirlenmiştir. 
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4- Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı (MK); 02.06.1994 tarih ve 536 sayılı 
Kanun HOkmünde Kararname ile teşkilatianan Kadın ve Sosyal Hizmetler 
Müsteşarlığına bağlı ana hizmet birimi olarak kurulmuş, 536 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname, Anayasa Mahkemesince 08.07.1994 tarih ve E.1994 1 58, K:1994 1 53 
sayılı Karar ile iptal edildiğinden Teşkilat Yasasına bağlı olarak kadroları da iptal 
edilmiştir. 

Ancak; Devlet Bakanlığının 10.09.1997 tarih ve B.02.0.1.MK. 
0.71.01.521/0479 -1694 sayılı yazısı .ne Başbakanlığın 1994 1 29 sayılı genelgesi 
dayanak gösterilerek mülga Aile Araştırma Kurumu Başkanlığının 192 kadrosunun 
12.09.1997 tarihinde vize edilmesi üzerine, vize edilen kadrolara ve Başbakanlığın 
1994 1 29 sayılı genelgesi ile Aile Araştırma. Kurumu Başkanlığına ait IV sayılı 
cetvelde boş kadro değişikliği yapılmasına dair 1994 /10073 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararının Danıştay 5. Dairesinin 23.06.1999 tarih ve E: 1998/126, K: 1999/2202 sayılı 
kararı ile iptal edilme'sinden sonra da Danıştay kararındaki iptal gerekçelerine 
dayanılarak geriye dönOk atamalar yapılmıştır. Bu bağlamda Aile Araştırma Kurumu 
Başkanlığında, Bakanlığım döneminde yapılan atamalar şunlardır: 

- MK Başkanı olarak daha önce görevden alınan 1 kişi yargı kararı ile 
göreve iade edilmiş, aynı kararın temyizen bozulması sonucu Başbakanlıkta 
bir göreve atanmıştır. 1999 Genel Seçimlerde adaylık için istifa eden 1 kişi 
yine mahkeme kararıyla MK Başkanı olarak atanmış, kendi isteği ile 
Başbakanlıkta bir göreve atandığında Başkanlık görevinden ayrılmıştır. 

- MK. Başkan Yardımcısı olarak 1 kişi atanmış, daha sonra 
Başbakanlıktabir kadroya naklen geçtiğinden bu görevinden ayrılmıştır. 

-5 Daire Başkanı eski görevlerine iade edilmiş, 4'0 yargı kararı ile 
yeniden Daire Başkanlığına atanmıştır. Bu atamalara ilişkin davalar devam 
etmektedir. 

-1 MOşavir eski kadrosu olan Şube MOdOriOğOne atanmış yargı kararı 
ile yeniden Müşavirliğe iade edilmiş, 1 şube müdürü de eski görevine iade 
edilmi~, yargı kararı ile tekrar bu göreve getirilmiştir. Bu atamalara ilişkin 
davalar da devam etmektedir. 

Teşkilat yasası ve buna bağlı olarak da kadroları olmayan Aile Araştırma 
Kurumu Başkanlığında, Danıştay 5. Dairesinde 23/6 1999 tarih ve E.1998/126, 
K.1999/2202 sayılı karar sonrasında Başkan, Başkan Yardımcısı ve Daire 
Başkanlıkları naklen veya vekaleten atanamadığından· " görevlendirme" yoluyla 
belirlenmiştir. 
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ANKARA MİLLETVEKİLİ ZEKİ ÇELİK'İN SORU ÖNERGESİNİN CEV ABI 

(Esas No:7/7441-15453) 

Bilindiği üzere Devlet Bakanlıklarmda Bakan Müşaviri ve Bakanlık Müşaviri 

kadrosu bulunmamaktadır. Bakanlık hizmetleri, kamu kurum ve kuruluşlarından geçici 
olarak görevlendirilen personel tarafından yürütülmektedir. İdari hizmetler, halkla 
ilişkiler, sekreter lik, büro ve yardırncı hizmetler (Şoför, hizmetli · vs) olarak görev 
yapılmaktadır. 3056 sayılı Başbakanlık Kanununun 36. maddesine göre geçici olarak 
yukarıda sözü edilen hizmetleri yürütrnek üzere Bakanlık Makamında görevlendirilen, 
Bakanlığıma bağlı olup teşkilat kanunları olmayan, bu nedenle de kadroları bulunmayan 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayamşmayı Teşvik Fonu Genel Sekreterliği, Kadının Statüsü ve 
Sorunları Genel Müdürlüğü ilc Aile Araştırma Kurumu Başkanlığında çalıştırılan personel 
sayısı 35' dir. 

-99-



18.- Ankara Milletvekili M. _Zeki Çelik' in, son beş yılda yapılan müşavir atamalarına 
ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Rüştü Kazım Yüceten'in cevabı (7/7444) 

'ftfltiC!YE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sorularıının aracılığınızla İçişleri Bakanı Rüştü Kazım 
Yücelen Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

~~ 
Zeki Çelik / 

Ankara Milletvekili 

Son beş yıldan bu yana yıllar itibari ile isimleri, müktesebatları ve tayin 
gerekçeleri ile birlikte Bakanlık ve bağlı hınımlara; 

I-Kaç Bakan Müşaviri, 
2-Kaç Bakanlık Müşaviri tayini yapılmıştır? 
3.Bunlardan kaçı fiili olarak görev yapmakta, geçi görevlilerin görev 

yerleri nerelerdir? 
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SAYI : B050PGM0730002-3/ /:;;.:J... 
KONU: 

T.C. 
iÇiŞLERI BAKANLIGI 

Personel Genel Müdürlüğü 
tv../06/2002 

TÜRKIYE BÜYÜK MiLLET MECLiSI BAŞKANLIGI GENEL SEKRETERLiGiNE 
(Ka nunlar ve Kararlar Daire Başkanlığı) 

ILGI: 30.05.2002 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6/1848-15502/15313 sayılı yazınız. 

Ankara Milletvekili Sayın M. Zeki ÇELiK'in, tarafıından cevaplandınlması talep edilen Yazılı 
Soru Önergesine (7/7444-15456) ait cevaplar aşağıya çıkartıl~r. 

A~~~~ ~ . . 

Rüştü ım YÜC 
Bakan 

DAGITIM 

GERE Gl BILGi 
T.B.M.M. Başkanlığına Başbakanlığa 

1-2) Son 5 yıl içerisinde; Genel Idare Hizmetleri Sınıfından boş bulunan Bakanlık Müşaviri 
kadrolarına: 1 kişi asalaten atanmış, 3 kişi de ihtiyaç nedeniyle vekaleten görevlendirilmiştir. 

Aynı periyot içerisinde Mülki. idare Amiri Hizmetleri Sınıfından boş bulunan Bakanlık 
Müşaviri kadrolarına; Teftiş Kurulu Başkanlığında MOikiye Başmüfettişi olarak görev yapan 11 
kişi, yine ihtiyaç nedeniyle muhtelif tarihlerde vekaleten görevlendirilmişlerdir. Böylece 1 kişi 
asaleten, 14 kişi devekaleten olmak üzere, toplam 15 kişi Bakanlık Milşaviri olarak görev almıştır. 
3) Yine aynı dönemde, 1 kişi Genel Idare, 9 kişi de Mülkiye Başmüfettişierinden olmak üzere 
toplam 1 O Bakanlık Müşaviri değişik tarihlerde görevlerinden ayrılmışlardır. 

Sonuç olarak son 5 yıllık dönemde atanan 15 Balcanlık Müşavirinden bir kişi Genel 
idareden asaleten, ikişer kişi de MOikiye Başmüfettişleri ve Genel Idareden olmak üzere toplam 5 
Bakanlık Müşaviri şu·anda fiilen görev yapmaktadır. 
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19.- Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, son b ş yılda yapılan bürokrat atamalarına 
ilişkin sorusu ve Sanayi Ticaret Bakanı Ahmet Kenan Tanrı lu'nun cevabı '7/7452) 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MEC İSİ BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sonılanının aracılığınızla Sanayi ve Ticaret Bakanı Kenan 
Tanrıkulu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

··~> 
Ankara Milletvekili 

Son beş yıldan bu yana yıllar itibari ile isimleri, müktesebatları ve tayin 
gerekçeleri ile birlikte Bakanlığınız ve bağlı kurumlara; 

1- Kaç Genelmüdür ve Genel Müdür yardımcısı, 
2..:Kaç Daire Başkanı, 
3-Kaç Şube Müdürü, 
4-Varsa kaç il müdürü tayini asil yada vckaleten yapılmıştır? 
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T.C 
SANA Yİ VE TİCARET BAKANLIG I 
Basın ve Halkla İlişkiler Milşavirliği 

Sayı :B l4.0.BHİ Ol
Konu: Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ BAŞKANLIG I' NA 

İlgi: 30.05.2002 tarih ve A.Ol.O.GNS.O.l0.00.02-7/7452-l54llll5313 sayılı 
yazın ız. 

Ankara Milletvekili M.Zeki ÇELİK'in, " Son beş yılda yapılan bürokrat 
ataınalarına '' ilişkin olarak tarafıından cevaplandırılmasını istediği (7/7452) esas 
nolu yazılı soru önergesiyle ilgili cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arzederiın. 

<Zf.b.l~ 
Sanayi ve~·::.~:~~~~~~ /) 

/ 
Ek: 1 sayfa önerge cevabı 

DAGITIM 

Gereiri Bilgi 

T.B.M.M. Başkanlığına Başbakanlığa 
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ANKARA MİLLETVEKİLİ SAYIN M.ZEKİ ÇELİK'İN YAZILI 

SORULARINA İLİŞKİN CEV APLARIMIZ 

Bakanlığımızda O 1.0 1. ı 997 tarihinden bugüne kadar Teftiş Raporları, Ün van Yükselme 

Sınavı, Valilik Teklifleri, 4046 sayılı Kanun ve hizmet ihtiyacı gözönü~de bulundurularak 17 

asalet~n · 1 O vekaleten Genel Müdür, 38 asaleten ı ı vekaleten Genel Müdür Yardımcısı, 48 

asaleten 7 vekaleten Daire Başkanı, ı 14 asaleten Şube Müdürü, 59 asaleten 8 vekaleten İl Sanayi 

ve Ticaret Müdürü ataması yapılmıştır. 

Son Beş yıldan bu yana Bakanlığımız bağlı kuruluşu Türk Patent Enstitüsü'ne 5 yıllık 

yasal görev sürelerini doldurmaları ve kendi isteği ile görevden ayrılmalar nedeniyle 2 Enstitü 

Başkanı, 2 Ensti~ü. Başkan Yardımcısı, 7 Daire Başkanı, 6 Şube MüdürünUn asaleten tayini 

yapılmış, ı Şube Müdürlüğü kadrosuna ise ücretsiz vekalet verilmiştir. 

Diğer taraftan, yine aynı tarihten bugüne kadar Bakanlığımız bağlı kuruluşu XiiçUk ve 

Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KQSGEB)'nda son beş yılda 2 

İdare Başkanı, 2 İdare Başkan Yardımcısı, I KOBİ Eğitim Müdürü olmak üzere 5 atama 

yapılmıştır. 
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20.- Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, son beş yılda yapılan bürokrat atamalarına 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Kemal Derviş'in cevabı (7/~463) 

'Ff~İ'tffi BÜYÜK WLLET :MECLiSi BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sorularıının aracılığınızla Devlet Bakanı Kemal Derviş 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. · 

~~/\ 
Zeki ÇeÜk / 

Ankara Milletvekili 

Son beş yıldan bu ·yana yıllar itibari ile isimleri, müktesebatları ve tayin 
gerekçeleri ·ile birlikte Bakanlığıniz ve bağlı kunıınlara; · 

1- Kaç Genelmüdür ve Genel Müdür yardımcısı, 
2-Kaç Daire Başkanı, 
3-Kaç Şube Müdürü, 
4-Varsa kaç il müdürü tayini asil yada vekaleten yapılmıştır? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Hazine Müsteşarlığı 

SA YI : B.02.1.HM.O.EKA-01.01.1 002 
KONU: Soru Önergesi. 

11. 07. o 2. 4 5 4 2 7 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI. BAŞKANLIGI 
GENEL SEKRETERLIGINE 

Ilgi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği (Kanunlar ve 
Kararlar Dairesi Başkanlığı)'nin 30 Mayıs 2002 tarih ve 
KAN.KAR.MD/A.01.0.GNS.0.1 0.00.02-15313 sayılı yazısı, 

ligide kayıtlı yazı ile Ankara Milletvekili Sn. Zeki ÇELIK'in 7/7463-15466 
sayılı soru önergesinin cevaplandırılması talep edilmiştir. 

Söz konusu önerge ile yöneltilmiş olan sorular hakkında Bakanlığıma bağlı 
Hazine Müsteşarlığı ile diğer ilgili Kuruluşlar; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurumu, Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası, Türkiye Halk Bankası, T.C. Ziraat Bankası, Tasfiye Halinde Türkiye 
Emlak Bankası ve Türkiye Kalkınma Bankası'na ait bilgileri içeren cevap metinleri 
ilişikte sunulmaktadır. · 

Bilgileri ve gereğini arz ederim. 

EKLER: 

EK- 1 Yazı (8 adet, 105 sayfa) 

DAGITIM: 

Bilgi: 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğüne 
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Dr. Kemal DERVIŞ 

Devlet Bakanı 



BANKACILIK DüZENLEME VE DENETLEME 

KURUMU ı 

SAYI : 2002.01.1KE/b43S . 
o· S HAZIRAN 200Z KONU 

DEVLET BAKANLIGINA 
(Sn.Kemal DERVİŞ) 

.. İLGi: a) 31.05.2002 tarih ve 2728 sayılı Evrak Akış Talimat Formu. 

b) Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliğinin 30.05.2002 tarih ve 15313 
sayılı yazısı. 

İlgi (a) Talimat Formu ekinde yer alan ilgi (b) yazı eki Ankara Milletvekili Zeki ÇELİK'in 
soru önergesinde belirtilen sorulara ilişkin cevaplar aşağıda sunulmaktadır. 

1) Kurum teşkilatıanınasında hiyerarşik kademe olarak genel müdürlük 
öngörülmediğinden, genel müdür ve yardımcısı uiıvanına haiz herhangi bir personel ataması 
yapılma.--ıııştir. 

2) Kurumun faaliyete geçtiği 31.08.2000 tarihinden bu yana Daire Başkanı pozisyonuna 
yapılan atamalar ekte sunulmaktadır. 

3) Kurum teşkilatıanınasında hiyerarşik kademe olarak şube müdürlüğü 
öngörülmediğinden şube müdürü ataması yapılmamıştır. 

Bilgilerini arz ederim. 

Ek: Liste 
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ıo
Q 
QC 

ı 

ı 

ı 
2000YILI 

Adı-Soyadı 1 Öğrenim Durumu 1 

ODTÜ.Ekonomi 
Halide Üzeler 

İstatistik Bölümü 

AÜ.Siyasal Bilgiler 
Binnur Berberoğlu Fak/İktisat Maliye 

Bölümü 

Ankara İktisadi ve 
Ticari İlimler 

A. Nejat Yüzbaşıoğlu Akademsi 
Bankacılık- Sigorta 
Bölümü 

Mesut Yıldırım 
AÜ.Siyasal Bilgiler 
Fak/İktisat Bölümü 

9 Eylül Üniv. 
Ercan Türkan İİBF/Maliye 

Bölümü 

M Uluğşad Gürbüzer 
AÜ.Siyasal Bilgiler 
Fak./Maliye Bölümü 

İbrahim Halil Çanakçı 
AÜ.Siyasal Bilgiler 
Fak./İktisat Bölümü 

9 Eylül Üniv. 
*Yaşar Alıcı İİBF /Maliye 

Bölümü 

• İstifaen görevinden aynlmıştır. 
** Merkez Bankasına naklen atanmıştır. 

YILLAR İTİBARİYLE ATANAN DAİRE BAŞKANLARINA İLİŞKİN LİSTE 

ll 2001 YILI ll 1 2002YILI ı 
Atanma ll Adı-Soyadı 1 Öğrenim Durumu 1 ~~~a ll Adı-Soyadı ı-_ . t Atanma ı 
Tarihi Ogrenım Durumu Tarihi 

AÜ.Siyasal Bilgiler 
AÜ.Siya8al Bilgiler 

01.09.2000 A. Veysel Özer Fak/İktisat-Maliye 13.02.2001 Devriş Ahmet Akıncı 
Fak/İktisat Bölümü 

15.03.2002 
Bölümü 

01.09.2000 Senay Öztrak 25.06.2001 
AÜ.HUKUKF. 

:";} 
ITÜ.Elektrik 

01.09.2000 Kamil Sandalcılar Elektronik 02.07.2001 
Mühendisliği 

01.09.2000 **YusufBora Enhoş 
Gazi 

22.01.2001 
Üniv./İİBF /Baııkacılık 

AÜ.Siyasal Bilgiler 
28.09.2000 OğuzKayhan 

Fak/İktisat Bölümü 
28.02.2001 

12.10.2000 

07.12.2000 

29.09.2000 



TÜRKİYE CUMHURİYE1, MERKEZ BANKASI 

fpARE MERKEZI 
Cevaplarda şu işaretierin tekrarını dileriz 

B.02.2.TCM.O. 71.00.04-90 

T.C.DEVLET BAKANLIGI 
(Sn.Kemal DE~VIŞ) 

ANKARA 

ANONİM ŞIRKETI 
SERMAYESI : TL.2.5.000.000.000 
IDARE MERKEZI: AN KARA 

059944 

ANKARA, .• D. .. 7. . .JJAZJ.QAN ..... ~ 

Ilgi: 31.05.2002 tarih ve B.02.0.019/(16) 2728 sayılı Evrak Akış Talimat Formu. 

Ankara Milletvekili Sayın M.Zeki Çelik tarafından verilen soru önergesi 
incelenmiştir. 

1211 sayılı TOrkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nun 1.maddesine göre 
özel hukuk hOkOmlerine tabi bir anonim şirket statUsOnda kurulmuş olan Bankamız bu 
kanunda sarahat bulunmayan hallerde özel hukuk hUkUmlerine tabi bulunmaktadır. 

Bu Kanunla belirlenen sOrelerle, Bankamız Başkanı Bakanlar Kurulu Kararıyla, 
Başkan Yardımcıları Başkanın önerisi Uzerine mQşterek kararla atanmakta, Banka Meclisi ve 
Denetleme Kurulu üyeleri ise Genel Kurul tarafından seçilmekte olup, son beş yıl içindeki 
de~lşiklikler ilişik listede gösterilmiştir. 

Bankamıza özgQ di~er görevlere atamalar ise anılan Kanun hQkUmleri uyarınca 
Banka Meclisi ve Yönetim Komitesi'nce iş gereklerine göre yapılmaktadır. 

Ek: 1 Liste 

Bilgi edinilmesini arz ederiz. 

TÜRKIYE CUMHURIYET MERKEZ BANKASI · 
Idare Merkezi 

SOreyya SERDENGEÇTI 
Baflcan 

00068Jl 
UlLQRAF AQRESl,ERl 

ldıııc Merkezi: MERBANKUM 
Şubeler : MERKEZBANK 
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Aykut EKZER 
Ba;k::ı Yardırnesa 

DEVLET BAKANLIGI 
TARIH 11 ,, 

11- Ot~r20P'L 
SAYI 2_9'(,6 

.. 



..... ..... 
Q 

ı 

ADI 

S.GAZI 

N.SÜREYYA 

AYKUT 

Prof.Dr.SELÇUK 

AYDIN 

ŞÜKRÜ 

N.SÜREYYA 

Prof.Dr.FATIH 

Prof.Dr.BILSAY 

OSMAN 

O.CAVIT 

SAMI 

SON BEŞ YIL IÇINDE BANKAMIZDA BAŞKAN, BAŞKAN YARDIMCISI, BANKA MECLISI VE DENETLEME KURULU ÜYESI 

OLARAK GÖREV YAPANLARI GÖSTERiR LiSTE 

ATANDIGI/ SEÇiLDiGi 

SOYADI UNVANI TARiH ATANMAl-SEÇiLME MÜKTESEBATI 

ERÇEL BAŞKAN 18.04.1996-01.03.2001 Ak. Atanma 
1211 sayılı Kanun'un 33.maddesi gereğince 
belirlenmektedir. 

SERDENGEÇTI BAŞKAN 14.03.2001 - Halen Atanma 
1211 sayılı Kanun'un 33.maddesi gereğince 
belirlenmektedir. 

EKZEN BAŞKAN YARDIMCISI 30.12.1994- Halen Atanma 
1211 sayılı Kanun'un 33.maddesi gereğince 
belirlenmektedir. 

ABAÇ BAŞKAN YARDIMCISI 03.01.1995- 02.01.1998 Atanma 
1211 sayılı Kanun'un 33.maddesi gereğince 
belirlenmektedir . 

ESEN BAŞKAN YARDIMCISI 31.05.1996- 30.05.2002 Ak. Atanma 
1211 sayılı Kanun'un 33.maddesi gereğince 
belirlenmektedir. 

BINAY BAŞKAN YARDIMCISI 31.05.1996- 30.05.2002 Ak. Atanma 
1211 sayılı Kanun'un 33.maddesi gereğince 
belirlenmektedir. 

SERDENGEÇTI BAŞKAN YARDIMCISI 02.01.1998-14.03.2001 Atanma 
1211 sayılı Kanun'un 33.maddesi gereğince 
belirlenmektedir. 

ÖZATAY BAŞKAN YARDIMCISI 16.05.2001 -Halen Atanma 
1211 sayılı Kanun'un 33.maddesi gereğince 
belirlenmektedir. 

KUR UÇ BANKA MECLISI ÜYESI 01.05.1992 - Halen Seçilme 
1211 sayılı Kanun'un 19.maddesi gereğince 
belirlenmektedir. 

ŞlKLAR BANKA MECLISI ÜYESI 01.05.1995 - 30.04.1998 Ak. Seçilme 
1211 sayılı Kanun'un 19.maddesi gereğince 
belirlenmektedir. 

ERTAN BANKA MECLISI ÜYESI 01.05.1996-30.04.1999 Ak. Seçilme 
1211 sayılı Kanun'un 19.maddesi gereğince 
belirlenmektedir. 

KURTOGLU BANKA MECLISI ÜYESI 10.05.1996-30.4.1999 Ak. Seçilme 
1211 sayılı Kanun'un 19.maddesi gereğince 

l belirlenmektedir. 



ATANDIGI/ SEÇILDiGI 

ADI SOYADI UNVANI TARiH ATANMA/SEÇiLME MÜKTESEBATI 

ZEKI ŞENER BANKA MECLISI ÜYESI 01.05.1997 - 30.04.2000 Ak. Seçilme 
1211 sayılı Kanun'un 19.maddesi gereğince 
belirlenmektedir. 

Prof.Dr.RIZA AYHAN BANKA MECLISI ÜYESI 01.05.1997-30.04.2000 Ak. Seçilme 
1211 sayılı Kanun'un 19.maddesi gereğince 
belirlenmektedir. 

TE O MAN AKGÜR BANKA MECLISI ÜYESI 01.05.2000- Halen Seçilme 
1211 sayılı Kanun'un 19.maddesi gereğince 
belirlenmektedir. 

TUNCAY ALTAN BANKA MECLISI ÜYESI 01.05.1998- Halen Seçilme 
1211 sayılı Kanun'un 19.maddesi gereğince 
belirlenmektedir. 

Z.NEVBAHAR ŞAHIN BANKA MECLISI ÜYESI 01.05.1999 - Halen Seçilme 
1211 sayılı Kanun'un 19.maddesi gereğince 
belirlenmektedir. 

- AYTEKIN TECE BANKA MECLISI ÜYESI 01.05.1999 - 30.04.2002 Ak. Seçilme 
1211 sayılı Kanun'un 19.maddesi gereğince 
belirlenmektedir. - ---ı 

( B.ÇAGLAR ÜNAL BANKA MECLISI ÜYESI 01.05.2000 - Halen Seçilme 
1211 sayılı Kanun'un 19.maddesi gereğince 
belirlenmektedir. 

DOGAN SEVIM BANKA MECLISI ÜYESI 01.05.2002 - Halen Seçilme 
1211 sayılı Kanun'un 19.maddesi gereğince 
belirlenmektedir. 

METE ÖKTE DENETLEME KURULU ÜYESI 01.05.1995 - 30.04.1999 Ak. Seçilme 
1211 sayılı Kanun'un 24.maddesi gereğince 
belirlenmektedir. 

NECDETKAYA SEZER DENETLEME KURULU ÜYESI 
01.05.1995-30.04.1997 Ak. 

Seçilme 
1211 sayılı Kanun'un24.maddesi gereğince 

01.05.2000 - belirlenmektedir. 

HILMI OKÇU DENETLEME KURULU ÜYESI 14.05.1993- 30.04.2000 Ak. Seçilme 
1211 sayılı Kanun'un 24.111addesi gereğince 
belirlenmektedir. 

NECATI GÜVEN DENETLEME KURULU ÜYESI 01.05.1996-30.04.1998 Seçilme 
1211 sayılı Kanun'un 24.maddesi gereğince 
belirlenmektedir. 

M.SAIM UYSAL DENETLEME KURULU ÜYESI 01.05.1997 - Halen Seçilme 
1211 sayılı Kanun'un 24.maddesi gereğince 
belirlenmektedir. 



;... 
;... 
N 
ı 

ADI 

AYDEMIR 

M.AYHAN 

I.GANI 

DO~AN 

AYCE 

YAŞAREMIN 

SOYADI 

KOÇ 

TÜMER 

DURU 

SEVIM 

OVALIO~LU 

TAYLAN 

ATANDIGI/ SEÇILDIGI 

UNVANI TARIH ATANMA 1 SEÇILME M0KTESEBATI 

DENETLEME KURULU ÜYESI 01.05.1998-21.02.2000 Vefat Seçilme 
1211 sayılı Kanun'un 24.maddesi gereğince 
belirlenmektedir. 

-
DENETLEME KURULU ÜYESI 01.05.1999 - 30.04.2001 Ak. Seçilme 

1211 sayılı Kanuı:ı'un 24.maddesi gereğince 
belirlenmektedir. 

DENETLEME KURULU ÜYESI 01.05.2000 - 30.04.2002 Ak. Seçilme 
1211 sayılı Kanun'un 24.maddesi gereğince 
belirlenmektedir. 

DENETLEME KURULU ÜYESI 01.05.2001 - 30.04.2002 Ak. Seçilme 
1211 sayılı Kanun'un 24.maddesi gereğince 
belirlenmektedir. 

DENETLEME KURULU ÜYESI 01.05.2002 - Halen Seçilme 
1211 sayılı Kanun'un 24.maddesi gereğince 
belirlenmektedir. 

DENETLEME KURULU ÜYESI 01.05.2002 - Halen Seçilme 1211 sayılı Kanun'un 24.maddesi gereğince 
belirlenmektedir. 



T.B.M.M. B: 120 22.7. 2002 

Başbakanlik 

Sermaye Piyasas!/(urulu 

SAYI : İMİD.Per.Müd. 5321/ IQ31 

KONU : Soru Önergesi Hk. 

7775 

DEVLET BAKANLIGINA 

(Sn; Dr. Kemal DERVİŞ) 

o: ı 

ANKARA 

.12 .. 1.06 .. 1200 .. 2 

İLGİ: 31.05.2002 tarih ve B.02.0.019 1 (16) 2728 sayılı yazınız. 

sunulmuştur. 

Ek:l 

İlgi yazınız ile gönderilen soru önergesinde yer alan sorulara ait Hlgiler ilişikte 

Bilgilerinize arz ederim. 
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Dr. Doğan CANSIZLAR · 

Kurul Başkanı 



SERMAYE PİY ASASI KURULUNA SON BEŞ YILDAN BUYANA YILLAR 

İTİBARİYLE AT ANAN PERSONELi GÖSTERİR LİSTE 

~e Soyadı Unvanı Atanma Tarihi Görev Durumu 

N. Hülya KEMAl-ILI Kurul Baş~aıı Yardımcısı 24.11.2001 Asaleten 

H. Ufuk BODUR Kurul Baş~aıı Yardımcısı 24.11.2001 Asalete11 

Cemal KÜÇÜKSÖZEN Daire Başkanı 20.11.1998 Asaleten 

İbrahim DÖNMEZ Daire Başk~nı 28.01.2000 Asaleten 
' ı 

Vahdettin ERTAŞ Daire Başk~ııı 20.01.1998 ·Asaleten 

Selim SOYDEMIR Daire Başkhnı 15.05,1998 Asaleten 

ÇağlarMANA VGA T Daire Başk~nı 26.11.2001 Ve kaleten 

Abdullah YA V AŞ Daire Başkanı 07.01.2002 Vekaleten 
1 

Hanıdi BAGCI Daire Başk~nı 07.01.2002 Yekaleten 

A. Köksal SURAT Müdür ı 9.1 ı. ı 998 Asaleten 

fatih KADEİFCİ Mildür 19.11.1998 Asaleten 
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BİYOGRAFİ VE GEREKÇE FORMU 

BAKANLIÖI DEVLET BAKANLIG I 
Adı ve Soyadı N edirne Hülya KEMAliLI 
Babasının Adı Ahmet Tarık 
Annesinin Adı Fikriye Mutlu 
Doğum Yeri ve Yılı Ankara 17.05.1960 
Nllfusa Kayıtlı Oldu~u ll -İlçe Ankara • Çankaya 

Orta TED Ankara Kolej i (Orta Kısım) 
ÖÖRENIM GÖRDÜÖÜ Lise TED Ankara Kolej i (Lise Kısmı) 
OKULLAR YER VE YILLARI Yüksek A.Ü. Hukuk Fakültesi 

Lisans Üstü A.Ü. Hukuk Fakültesi (Master) 
Bildiği Yabancı Dil İngilizce 
Devlet Li san lıntihanından Aldığı Not% 
Askerlik Görev Yeri ve Terhis Tarihi ' . 

Halen Bulunduğu Görev Unvanı Kurul Başkan Yardımcısı (Sermaye Piyasası Kurulu) 
ve Bu GörevirrKadro Derecesi ı 

Bunu Alış Tarihi 24.05.1997 
Atanacağı Görevin Derecesi. Unvanı ve Yeri 
Kazanılmış Hak Aylık Derecesi ve Bunu 1-4 
Alış Tarihi 16.08.1999 
657 Sayılı Kanunun 2595 Sayılı Kanunla Yıl Al: Gün 
Değişik 68 inci Maddesinde Belirtilen Hizmet 18 9 ı6 

Slireleri (Sadece 160 sayılı Kanunun 4 UncU 
maddesindeki Kurumlarda) 
Hakkında İdari veya Cezai Kovuşturma Olup Yoktur. 
Olmadığı 

Bulunduğu Memuriyetler 

Sermaye Piyasası Kurulu Avukat 15.02.1984.25.01.1988 
Sermaye Piyasası Kurulu Uzman Hukukçu Yrd. 25.01.1988- ı3.12.1989 

Serıııayc,Piyasası Kurulu Uzman Hukukçu 13.12.1989. 29.03.1994 
Sermaye Piyasası Kurulu Başuzman Hukukçu 29.03.1994. 11.04.1995 
Sermaye Piyasası Kurulu Daire Başkanı (Vekaleten) 11.04.1995.24.05.1997 
Sermaye Piyasası Kurulu Daire Başkanı 24.05.1997.24.11.2001 
Sermaye Piyasası Kurulu Kurul Başkan Yardımcısı 24. ı ı .2001 ·Halen çalışmaktadır. 

GEREKCE: (Mülıür ve imza) 

tvlevcut Kurul Başkan Yardımcıları içinde Hukukçu kökenli 
yönetici bulunmaması nedeniyle adı geçenin atanmasına ihtiyaç duyulmuştur. 

~ot: 

al ihtiyacı karşılanıadı~ı hallerde bu forma bir sayfa daha ilave edilebilir. 
bl "Bulundu~u memuriyetler" böiUmUnde resmi ve özel kurumlarda geçen bUtUn hizmetle~ .. ~elirtilecektir. 
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BİYOGRAFİ VE GEREKÇE FORMU 

BAKANLIG I 1 DEVLET BAKANLIÖI 
Adı ve Soyadı Haydar Ufuk BODUR 
Babasının Adı Refik 
Annesinin Adı Bilgi 
Doğum Yeri ve Yılı Ordu/Mesudiye 16.08.1956 

Nllfusa Kayıtlı Olduğu ll- İlçe Ordu/Mesudiye 
Orta Mimar Kemal Ortaokulu 

ÖGRENiM GÖRDÜGÜ Lise Atatürk Lisesi 
OKULLAR YER VE YILLARI YU ksek ODTÜ Fen ve Ed.Fak./lstatistik BölllmU 

Lisans ÜstU -
Bildiği Yabancı Dil Ingilizce 
Devlet Lisan lıntihanından Aldığı Not% 
Askerlik Görev Yeri ve Terhis Tarihi 31.07.1986 

Halen Bulunduğu Görev Unvanı Kurul B~şkan Yardımcısı (Sermaye Piyasası Kurulu) 
ve Bu Görevin Kadro Derecesi ı 

Bunu Alış Tarihi 15.12.2001 
Atanacağı Görevin Derecesi. Unvanı ve Yeri 
Kazanılmış Hak Aylık Derecesi ve Bunu 1-4 
Alış Tarihi 23.01.2001 
657 Sayılı Kanunun 2595 Sayılı Kanunla Yıl ~ Gün 
Değişik 68 inci Maddesinde Belirtilen Hizmet 16 4 8 
Slireleri (Sadece 160 sayılı Kanunun 4 UncU 
maddesindeki Kurumlarda) 
Hakkında idari veya Ceza i Kovuşturma Olup Yoktur. 
Olmadığı 

Bulunduğu Memuriyeller ,. 
Devlet Personel Başkanlığı Çözlimleyici ı 5.07. ı 988 - 26.06. ı 990 
De,·lct Personel Başkanlığı Çözlimleyici 26.06. ı 990 - ı ı .06. ı 993 
DPB Per.Kay.Bilg.lşl. Bilgi Işlem Başkam ı ı .06. ı 993 • ı 6.04. ı 996 
Başbakanlık Ililgi işi.Ilşk. Daire Başkanı ı6,04.ı996- 25.ı2.ı996 

Başb. Devlet Bak.Özel Kalem Bas.Halk.llş. Mlişaviri 25.12.1996- 15.04.ı997 

Başbakanlık Ililgi lşi.Bşk. Bilgi işlem Ba$kanı ı 5.04.1997. 05.05. ı 997 

Rekabet Kuruımı Başkanlığı Bilgi işlem. istatistik 
'e Enformasyon Daire Başkanı 05.05 .ı 997 • 23 .o 1.200 ı 
Sermaye Piyasası Kurulu Daire Başkanı 23.01.2001 ·15.12.2001 
Sermaye Piyasası Kurulu Kurul Başkan Yardımcısı 15.12.2001 ·Halen çalışmaktadır. 
GEREK~E: (Mühür ve imza) 
Bilgi Teknolojileri konularında deneyimli ve bu işlevleri yllrlltecek bir 
Başkan Yardımcılığına ihtiyaç duyulmaktadır. 

ı 

:"'ot: 
a) ihtiyacı karşılaınadıgı hallerde bu forına bir sayfa daha ilave edilebilir, 
b) "Bulunduğu ıneınuriyeıler" bölOmUnde resmi ve özel kurumlarda geçen bUtOn hizmetler belirtilecektir. 
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BİYOGRAFİ VE GEREKÇE FORMU 

BAKANLIG I DEVLET BAKANLIGI 
Adı ve Soyadı Cemal KÜÇÜKSÖZEN 
Babasının Adı SUleyman 
Annesinin Adı Nesime 
Doğum Yeri ve Yılı Fatsa 01.01.1960 
Nlifusa Kayıtlı Olduğu İl- İlçe Ordu- Fatsa 

Orta Fatsa Ortaokulu 
ÖGRENIM GÖRDÜGÜ Lise Fatsa Lisesi 
OKULLAR YER VE YILLARI Yüksek Gazi Ünv. İktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi 

Lisans Üstü Master . 
Bildiği Yabancı Dil Ingilizce (TOEFL 540) 
Devlet Lisan lmtihanından Aldığı Not% ÖSYM: 86 
Askerlik Görev Yeri ve Terhis Tarihi Zh.B.Ok.Eğt. Tüm.I.AI.Tank Tb. 2. Böllik 

Etimesgut 1 ANKARA 30.11.1988 
Halen Bulunduğu Görev Unvanı Daire Başkanı (Sermaye Piyasası Kurulu) 
\'C Bu GörevitT Kadro Derecesi ı 

ııunu Alış Tarihi 20.11.1998 
Atanacağı Görevin Derecesi, Unvanı ve Yeri 
Kazanılmış Hak Aylık Derecesi ve Bunu 1-4 
Alış Tarihi 24.05.1997 
657 Sayılı Kanunun 2595 Sayılı Kanunla Yıl 'AY Giin 
Değişik 68 inci Maddesinde Belirtilen Hizmet 17 7 s 
Süreleri (Sadece 160 sayılı Kanunun 4 Uncü 
maddesindeki Kurumlarda) 
Hakkında idari veya Cezai Kovuştı.irına Olup Yoktur. 
Olmadığı 

Bulunduğu Meınuriyetler 

SPK Uzman Yardımcısı 26.10.1984- 12.01.1988 
SPK Uzmanı 12.01.1988-01.12.1994 
SPK Başuzmanı 01.12.1994- ı 1.04.1995 
SPK Daire Başkan Yardımcısı (Vekalet) ı 1.04.1995 - 24.05.1997 • 
SPK Daire Başkan Yardımcısı 124.05.1997-20.11.1998 
SPK Daire Başkanı 20.1 1.1998- Halen çalışmaktadır. 

GEREKCE: (Mühür ve İmza) 
Göre\-inde başarılı olduğundan 

~ 
aıllıtiyacı karşılamadığı hallerde bu forma bir sayfa daha ilave edilebilir. 
bı"Bulunduğu memuriyetler" bölOmUnde resmi ve özel kurumlarda geçen bUtUn hizmetler belirtilecektir.' 
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BİYOGRAFİ VE GEREKÇE FORMU 

BAKANLIG I DEVLET BAKANLIGI 
Adı,ve Soyadı İbrahim DÖNMEZ 
Babasının Adı Mehmet 
Annesinin Adı Melahat 
Doğum Yeri ve Yılı GEDİZ 01.09.1964 
Nllfusa Kayıtlı Olduğu II - ilçe KÜTAHYA- GEDİZ 

Orta Kurtuluş Ortaokulu 
ÖGRENİM GÖRDÜGÜ Lise Kütahya Lisesi 
OKULLAR YER VE YILLARI Yüksek Siyasal Bilgiler Fakültesi 

Lisans Üstil 
Bildiği Yabancı Dil Ingilizce 1 

DevletLisan lmtihanından Aldığı Not% TOEFL (523) 
Askerlik Görev Yeri ve Terhis Tarihi 3. Hibmk Des.Grp.Hiz.BI. 

31.07.1987 Etimesgut f.ANK.ARA 
Halen Bulunduğu Görev Unvanı Daire Başkanı (Sermaye Piyasası Kurulu) 
\'e Bu Görevin Kadro Derecesi 1 
Bunu Alış Tarihi 28.01.2000 
Atanacağı Görevin Derecesi, Unvanı ve Yeri 
Kazanılmış Hak Aylık Derecesi ve Bunu 1-4 
Alış Tarihi 28.01.2000 
657 Sayılı Kanunun 2595 Sayılı Kanunla Yıl AI Gün 
De~işik 68 inci Maddesinde Belirtilen Hizmet 15 5 14 
Süreleri (Sadece 160 sayılı Kanunun 4 lineli 
maddesindeki Kurumlarda) 
Hakkında idari veya Cezai Kovuşturma Olup Yoktur. 
Olmadığı 

Bulunduğu Memuriyetler 

Sermaye Piyasası Kurulu Uzman Yardımcısı 02.12.1986-07.03. ı 991 
Sermaye Piyasası Kurulu Uzmanı · 07.03.1991-06.03.1997 
l.icrmaye Piyasası Kurulu Başuzman 06.03.1997-20.01.1998 
Sermaye Piyasası Kurulu Daire Başkan Yardımcısı 20.0 ı. ı 998 - ı 8.02.1999 
Sermaye Piyasası Kurulu Daire Başkanı (Tedviren) 18.02.1999 - 28.01.2000 
Sermaye Piyasası Kurulu Daire Başkanı 28.01.2000- Halen çalışmaktadır. 

GEREKCE: (Mühür ve İmza) 
1 1!,02.1999 tarihinden itibaren Daire Başkanlığı görevini 
Terlviren başarılı olarak yllrllttllğllnden 

~llt: 

aı ihıiyacı karşılaınadıgı hallerde bu forına bir sayfa daha ilave edilebilir. 
hı "Bulunduğu memuriyetler" bölllmllnde resmi ve özel kurumlarda geçen blltlln hizmetler belirtilecektir. 
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BİYOGRAFİ VE GEREKÇE FORMU 

BAKAN LIG! DEVLET BAKANLIGI 
Adı ve Soyadı Vahdettin ERTAŞ 
Babasının Adı Recep 
Annesinin Adı Saadet 
Doğum Yeri ve Yılı Artova 10.03.1964 
NUfusa Kayıtlı Olduğu ll -İlçe Tokat - Artova 

Orta Arahacımusa Ortaokulu 
ÖGRENiM GÖRDÜGÜ Lise Arahacımusa Lisesi 
OKULLAR YER VE YILLARI Yüksek A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi 

Lisans Üstü Master 
Bildiği Yabancı Dil Ingilizce (TOEFL 503) 
Devlet Lisan lmtihanından Aldığı Not % 

Askerlik Görev Yeri ve Terhis Tarihi 58.Top.Tuğ.Öz.Tb.2.Mu.BI. 
BURDUR 15.12.1992 

Halen Bulunduğu Görev Unvanı Daire Başkanı (Sermaye Piyasası Kurulu) 
\'e Bu Görevin"'Kadro Derecesi ı 

Bunu Alış Tarihi 20.01.1998 
Atanacağı Görevin Derecesi. Unvanı ve Yeri 
Kazanılmış Hak Aylık Derecesi ve Bunu 1-4 
Alış Tarihi 20.01.1998 
657 Sayılı Kanunun 2595 Sayılı Kanunla Yıl AY Gün 
Değişik 68 inci Maddesinde Belirtilen Hizmet 14 8 -
Slireleri (Sadece 160 sayılı Kanunun 4 UncU 
maddesindeki Kurumlarda) 
Hakkında idari veya Ceza i Kovuşturma Olup Yoktur. 
Olmadığı 

Bulunduğu Meınuriyetler 

Sermaye Piyasası Kurulu Uzman Yardımcısı 01.10.1987-07.03.1991 
Sermaye Piyasası Kurulu Uzmanı 07.03.1991-20.01.1998 
Sermaye Piyasası Kurulu Daire Başkanı 20.01 .1998 -Halen çalışmaktadır. 

<;EREKCE: (Mühür ve İmza) 
Görevinde başarılı olduğundan 

a) ihtiyacı karşılamadıgı hallerde bu forma bir sayfa daha ilave edilebilir. 
b) "Bulundu~u ınemuriyetler" böiUınUnde resmi ve özel kurumlarda geçen bUtUn hizmetler belirtilecektir. 

-119-



BİYOGRAFİ VE GEREKÇE FORMU 

BAKANLIÖI DEVLET BAKANLIÖI 
Adı ve Soyadı Selim SOYDEMIR 
Babasının Adı Ali 
Annesinin Adı Gül s üm 
Doğum Yeri ve Yılı Yenipazar 16.11.1956 
Nüfusa Kayıtlı Olduğu ll -Ilçe AYDIN 

Orta Yenipazar Ortaokulu 
ÖÖRENIM GÖRDÜGÜ Lise Aydın Lisesi 
OKULLAR YER VE YILLARI Yüksek A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi 

Lisans Üstü Reading Üni. Uluslararası lkt. ve Finansal Piy. 
Doktora G.Ü. Sosyal Bii.Enst.lktisat Doktora Programı 

l3ildiği Yabancı Dil Ingilizce (TOEFL Sl7) 
Devlet Lisan lmtihanından Aldığı Not o/.o 
Askerlik Görev Yeri ve Terhis Tarihi Zh. Bir. Ok. Eğt. Tüm. 30.11.1987 

Etimesgut 1 ANKARA 
Halen Bulundnğu Görev Unvanı Daire Başk:nı (Sermaye Piyasası Kurulu) 
ve Bu Görevin Kadro Derecesi ı 

Runu Alış Tarihi 15.05.1998 
Atanacağı Görevin Derecesi. Unvanı ve Yeri 
Kazanılmış Hak Aylık Derecesi ve Bunu 1-4 
Alış Tarihi 24.05.1997 
657 Sayılı Kanunun 2S9S Sayılı Kanunla Yıl Al: Gün 
Değişik 68 inci Maddesinde Belirtilen Hizmet 18 7 -
Slireleri (Sadece 160 sayı!. Kanunun 4 üncü 
maddesindeki Kurumlarda) 
Hakkında Idari veya Cezai Kovuşturına Olup Yoktur. 
Olmadığı 

Bulunduğu Meınuriyetler 

Sermaye Piyasası Kurulu Uzman Yardımcısı 31.10.1983-30.01.1987 
Sermaye Piyasası Kurulu Uzmanı 30.01.1987- 14.ıO.ı993 

Sermaye Piyasası Kurulu Dai.Bşk.Yrd.(Tedviren) ı4.10. ı 993 - ı 1.04. ı 99S 
Sermaye Piyasası Kurulu Daire Bşk.Yrd.(Vekalcten) ı 1.04.199S. 24.0S.!997 
Sermaye Piyasası Kurulu Daire Bşk. Yardımcısı 24.0S. ı 997 - ı s .os .ı 998 
S<.!rmaye Piyasası Kurulu Daire Başkanı 1S.05.1998- Halen çalışmaktadır. 

GEREKCE: (Mühür ve İmza) 
Görevinde başarılı olduğundan. 

~ 
a) ihtiyacı karşılamadı~ı hallerde bu forma bir sayfa daha ilave edilebilir. 
bl "Bulunduğu meıııuriyetler" böiUmUııdc resmi ve özel kurumlardaAeçen bUtUn hizmetler belirtilecektir. 
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BİYOGRAFİ VE GEREKÇE FORMU 

BAKANLIGI DEVLET BAKANLIG I 

Adı ve Soyadı Mehmet ÇağlarMANA VGA T 

Babasının Adı Tevfik 

Anilesinin Adı Suzan 

Doğum Yeri ve Yılı ANKARA- 25.03.1963 

Niifusa Kayıtlı Olduğu İl- İlçe ANTALYA- Merkez 

Orta Namık Kemal Ortaokulu 

ÖGRENIM GÖRDÜGÜ Lise Ankara Kız Lisesi 

OKULLAR YER VE YILLARI Yüksek A.Ü. Hukuk Fakültesi 

Lisans Üstü Doktora 

Bildiği Yabancı Dil İngilizce 

Devlet Li san lmtihanından Aldığı Not% TOEFL (567) 

Askerlik Görev Yeri ve Terhis Tarihi 58. Top.Er.Eğt.Tug.Tb. 1. BI.Koınutanlığı 

31.05.1993 BURDUR 

Halen Bulunduğu Görev Unvanı Daire Başkan Yrd. (Sermaye Piyasası Kurulu) 

\'C Bu Görevin Kadro Derecesi ı 

Bunu Alış Tarihi 20.01.1998 

Atanacağı Görevin Derecesi. Unvanı ve Yeri 

Kazanılmış Hak Aylık Derecesi ve Bunu 1-4 1 
Alış Tarihi 12.03.1999 

657 Sayılı Kanunun 2595 Sayılı Kanunla Ytl !lı Gün 

Değişik 68 inci Maddesinde Belirtilen Hizmet 17 2 19 

Süreleri (Sadece 160 sayılı Kanunun 4 UncU 

maddesindeki Kurumlarda) 

Hakkında Idari veya Cezai Kovuşturma Olup Yoktur. 

Olmadığı 

Bulunduğu Memuriyetler 

Sermaye Piyasası Kurulu Avukatı 10.03.1986- 25.01.198Ş 
Sermaye Piyasası Kurulu Uzman Hukukçu Yardımcısı 25.01.1988- 14.04.1988 
Sermaye Piyasası Kurulu Avukatı 14.08.1988- 13.12.1989 
Sermaye Piyasası Kurulu Uzman Hukukçusu 

1 

13.12.1989-21.03.1996 
Sermaye Piyasası Kurulu Başuzman Hukukçu 21.03.1996- 04.07;1997 
Sermaye Piyasası Kurulu Daire Başkan Yrd. (Vekaleten) 04.07.1997-20.01.1998 
Sermaye Piyasası Kurulu Daire Başkan Yardımcısı 20.01.1998- 26.11.2001 
Sermaye Piyasası Kurulu Daire Başkanı (Vekaleten) 26.11.2001- Halen çalışmaktadır. 

GEREKCE: (Mühür ve İmza) 
Görevinde başarılı olduğundan 

~ot: 

a) Ihtiyacı karşılamadıgı hallerde bu forma bir sayfa daha ilave edilebilir. 
b) "Bulundugu ınemuriyetler" bölilmünde resmi ve özel kurumlarda geçen bUtun hizmetler belirtilecektir. 
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BİYOGRAFİ VE GEREKÇE FORMU 

BAKANLIG I DEVLET BAKANLIÖI 
Adı ve Soyadı Abdullah YAVAŞ 
Babasının Adı Mehmet 
Annesinin Adı N ec ibe 
Doğum Yeri ve Yılı Çamiçi- 01.10.1963 
Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl- İlçe Muğla - Milas 

Orta Erzurum Anadolu Lisesi 
ÖÖRENİM GÖRDÜÖÜ Lise Diyarbakır Anadolu Lisesi 
OKULLAR YER VE YILLARI Yüksek A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi (İşletme) 

Lisans Üstü Master 
Bildiği Yabancı Dil İngilizce 
Devlet Lisan İmtihanından Aldı~ı Not% TOEFL600 
Askerlik Görev Yeri ve Terhis Tarihi K.K.Eğt.K.KH.TK.K. Milas/Muğla 

30.11.1989 
Halen Bulunouğu Görev Unvanı Daire Başkan Yrd. (Sermaye Piyasası Kurulu) 
ve Bu Görevin Kadro Derecesi ı 

Bunu Alış Tarihi 14.03.2000 
Atanacağı Görevin Derecesi, Unvanı ve Yeri 
Kazanılmış Hak Aylık Derecesi ve Bunu 2-2 
Alış Tarihi 10.09.2000 
657 Sayılı Kanunun 2595 Sayılı Kanunla Y!! ~ Gün 
Değişik 68 inci Maddesinde Belirtilen Hizmet 14 8 21 
Süreleri (Sadece 160 sayılı Kanunun 4 lincil 
maddesindeki Kurumlarda) 
Hakkında İdari veya Cezai Kovuşturma Olup Yoktur. 
Olmadığı 

Bulunduğu Memuriyetler 

Sermaye Piyasası Kurulu Denetçi Yardımcısı 04. ı 2.1985 - 09.03. ı 989 
Sermaye Piyasası Kurulu Dcnetçisi 09.03.1989- 24.02. ı 993 
Sermaye Piyasası Kurulu Uzmanı 24.02.ı993- 01.09.ı998 

Sermaye Piyasası Kurplu Başuzmanı 01.09.ı998- 09.02.ı99.9 

Sermaye Piyasası Kurulu Daire Başkan Yrd. (Tedviren) 09.02.1999- 14.03.2000 
Sermaye Piyasası Kurulu Daire Başkan Yardımcısı ı4.03.2000- 07.01.2002 
Sermaye Piyasası Kurulu Daire Başkanı (Vekaleten) 07.01.2002- Halen çalışmaktadır. 

GEREKCE: (Mühür ve İmza) 
Görevinde başarılı olduğundan 

:\ot : 
aı ihtiyacı karşılamadıgı hallerde bu forma bir sayfa daha ilave edilebilir. 
b ı "Bulunduğu mcnıuriyetler" bölOmUnde resmi ve özel kurumlarda geçen bUtUn hizmetler belirtilecektir. 
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BİYOGRAFİ VE GEREKÇE FORMU 

BAKANLIÖI DEVLET BAKANLIÖI 
Adı ve Soyadı Harndi BAÖCI 
Babasının Adı Abdurrahman 
Annesinin Adı Ayşe 

Doğum Yeri ve Yılı Güneybağ- 11.1 O. 1963 
Niifusa Kayıtlı Olduğu İl- Ilçe · Konya - Çumra 

Orta Ereğli Ortaokulu 
ÖGRENIM GÖRDÜÖÜ Lise Gazi Lisesi 
OKULLAR YER VE YILLARI YU ksek Siyasal Bilgiler Fakültesi 

Lisans Üstü Master 
Bildiği Yabancı Dil İngilizce 
Devlet Lisan İmtihanından Aldığı Not% KPDS (90) 
Askerlik Görev Yeri ve Terhis Tarihi A.B.D.As.Yrd.l Türk Kh.Br.Jusmmat/ ANKARA 

30.11.1990 
Halen Bulunduğu Görev Unvanı Başuzman (Sermaye Piyasası Kurulu) 
ve Bu Görevin Kadro Derecesi ı 

Bunu Alış Tarihi 23.03.2002 
Atanacağı Görevin Derecesi. Unvanı ve Yeri 
Kazanılmış Hak Aylık Derecesi ve Bunu 1-1 
Alış Tarihi 23.03.2002 
657 Sayılı Kanunun 2595 Sayılı Kanunla Vd AI Gün 
Değişik 68 inci Maddesinde Belirtilen Hizmet 15 5 20 
Süreleri (Sadece 160 sayılı Kanunun 4 UncU 
maddesindeki Kurumlarda) 
Hakkında Idari veya Ceza i Kovuşturma Olup Yoktur. 
Olmadığı 

Bulundt~ğu Memuriyetler 

Sermaye Piyasası Kurulu Denetçi Yardımcısı 11.12.1986- 16.03.1990 
Sermaye Piyasası Kurulu Denetçisi 16.03.1990 - 24.02.1993 
Sermaye Piyasası Kurulu Uzmanı 24.02.1993 - o 1.09.1998 
Sermaye Piyasası Kurulu Başuzmanı 01.09.1998-07.01.2002 
Sı.!rmaye Piyasası Kurulu Daire Başkanı (Vckaleten) 07.01.2002- Halen çalışmaktadır. 

GEREKCE: (Mühür ve imza) 
Ciörc\'inde başarılı olduğundan 

~ 
a ı ihtiyacı karşılaınadı~ı hallerde bu forma bir sayfa daha ilave edilebilir. 
bl "Bulundu~u memuriyetler" bölOmUnde resmi ve özel kurumlarda geçen bUtUn hizmetler belirtilecektir. 
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BİYOGRAFİ VE GEREKÇE FORMU 

BAKANLIG I DEVLET BAKANLIGI 
Adı ve Soyadı A.Köksal SURAT 
Babasının Adı Vehbi Fehmi 
Annesinin Adı Nünife 
Doğum Yeri ve Yılı Aşkale 1 Erzurum- 03.03.1946 
Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl- İlçe Ankara - Çankaya 

Orta Erzurum Ortaokulu 
ÖGRENİM GÖRDÜGÜ Lise Yıldırım Beyazıt Lisesi 
OKULLAR YER VE YILLARI Yüksek G.Ü.Basın Yayın Yüksekokulu 

Lisans Üstü -
Bildiği Yabancı Dil -
DevletLisan iıntihanından Aldığı Not% 
Askerlik Görev Yeri ve Terhis Tarihi 9.KOLORDU 2.İSTK.THBUR 1 ERZURUM .. 
Halen Bulunduğu Görev Unvanı MUdUr (Sermaye Piyasası Kurulu) 
ve Bu Görevin Kadro Derecesi ı 

Bunu Alış Tarihi 19.11.1998 
Atanacağı Görevin Derecesi. Unvanı ve Yeri 
Kazanılmış Hak Aylık Derecesi ve Bunu 1-4 
Alış Tarihi 01.03.1993 
657 Sayılı Kanunun 2595 Sayılı Kanunla Vd AY mm 
Değişik 68 inci Maddesinde Belirtilen Hizmet 32 3 25 
Slireleri (Sadece 160 sayılı Kanunun 4 UncU 
maddesindeki Kurumlarda) 
Hakkında İdari veya Cezai Kovuşturma Olup Yoktur. 
Olmadığı 

Bultinduğu Meınuriyetler 

Hacettepe Üniversitesi Memuru 01.03.1972- 10.12.1990 
Hacettepe Üpiversitesi Şefi 10.12.1990-27.02.1991 
Sermaye Piyasası Kurulu Şeti 27.02.1991- 13.05.1993 
Sermaye Piyasası Kurulu MUdUr Yardımcısı 13.05.1993- 17.02.1998 
Sermaye Piyasası Kurulu Müdlirli (Vekaleten) 17.0"'.1C/98 . . .998 
Sermaye Piyasası Kurulu Müdürü ,tl.19'n .aıen çalışmaktadır. 

GEREKCE: (Mühür ve İmza) 
17.02.1998 tarihinden itibaren MüdürlUk görevini (Vekaleten) 
başarıyla yürütınesi nedeniyle 

~ot: 

al ihtiyacı karşılamadığı hallerde bu for111a bir sayfa daha ilave edilebilir. 
b) "Bulunduğu meınuriyetler" böllimünde resmi ve özel kurumlarda geçen bUtUn hizmetler belirtilecektir. 
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BİYOGRAFİ VE GEREKÇE FORMU 

BAKANLIG I DEVLET BAKANLIÖI 
Adı ve Soyadı Fatih KADEİFCİ 
Babasının Adı Murat 
Annesinin Adı Sabire Semiha 
Doğum Veri ve Yılı Çorum- 10.04.1961 
Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl - İlçe Çorum - Merkez 

Orta Eti Ortaokulu 
ÖGRENIM GÖRDÜGÜ Lise Çorum Lisesi 
OKULLAR YER VE YILLARI Yüksek H.Ü.Edebiyat Fakültesi Kütüphane Bölümü 

Lisans Üstü · Master 
Bildiği Yabancı Dil -
Devlet Lisan İmtihanından Aldığı Not% 
Askerlik Görev Yeri ve Terhis Tarihi HF.TOP.TB.2.BT./İZMİR .. 
Halen Bulunduğu Görev Unvanı MUdUr (Sermaye Piyasası Kurulu) 
ve Bu Görevin Kadro Derecesi 2 
Bunu Alış Tarihi 19.11.1998 
Atanacağı Görevin Derecesi, Unvanı ve Veri 
Kazanılmış Hak Aylık Derecesi ve Bunu 2-1 
Alış Tarihi 12.04.2002 
657 Sayılı Kanunun 2595 Sayılı Kanunla Yıl AI Gün 
Değişik 68 inci Maddesinde Belirtilen Hizmet 14 ı ~. 9 
Süreleri (Sadece 160 sayılı Kanunun 4 üncü 
maddesindeki Kurumlarda) 
Hakkında İdari veya Cezai Kovuşturma Olup Yoktur. 
Olmadığı 

Bulunduğu Memuriyetler 

Sermaye Piyasası Kurulu Memuru 12.12.1988- 13.12.1989 
Sermaye Piyasası Kurulu Arşivcisi 13.12.1989- 13.03.1995 
Sermaye Piyasası Kurulu Mildiiril (Tedviren) 13.03.1995- 19.11.1998 
Sermaye Piyasası Kurulu Miidlirli 19.1 1.1998 - Halen Çalışmaktadır. 

GEREKCE: (Mühür ve İmza) 
ı 3.03. ı 995 tarihinden itibaren Müdürlük görevini (Tedviren) 
başarıyla yüriltmesi nedeniyle 

~ 
n) Ihtiyacı karşılamadıgı hallerde bu forma bir sayfa daha ilave edilebilir. 
b) "Bulunduğu memuriyetler" bölümünde resmi ve özel kurumlarda geçen bUtUn hizmetler belirtilecektir. 
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1.6.1997-1.6.2002 TARIHLERI ARASINDA MÜSTEŞARLIGIMIZDA 
IDARI GÖREVDE BULUNAN PERSONELIN SAYlSAL DURUMU 

I~06i:ıt1t:,;m:?':li·199ıt~l t::ı;r,ıs;s~:A(.;,mı~r~tı;Jj\i?,:ı\':~.1 
4 Genel Müdür 
1 O Genel Müdür Yrd. 
23 Dai.Bşk. 
66 Şb.Md. 

1 Personel Dai.Bşk. 

lAQET:f~:~!if/;.;i']:·ld.9981Y:I.UH~i~,;;:';~~p~}.~;·,;;;:;;:·,i;;;;~.;;'{;:,;j 
5 Genel Müdür 
11 . Genel Müdür Yrd. 
40 Dai.Bşk. 

77 Şb.Md. 

1 . Personel Dai.Bşk. 
1 IMI Dai.Bşk. 

l ıü"ET''•'~······:.<;:·•··ı·1· •ggg···X/ıı!:J''"''·'·<•>·:·•····<>'+"'··;v.•·N··ı • 1:\CI . ';· .•. ~~t)??~\Fv·t~~:~~ • ~;·· ~- . _,. . , ;:!,~ J.:. ,W .,it,{i:~t<f(!;~;'~;:~j~~;;y;~;;0_:·:ıt;<f:W~ • 

1 Genel Müdür 
Genel Müdür Yrd. 

3 Dai.Bşk. 

28 Şb.Md. 

IAmEr:·:.:;/,,.:;~%iil2.oomiVıuı:t::;'l:·;;:~[;;~~~ıi;;ff!i1Jt;;!t5!l 
Genel Müdür 

11 Genel Müdür Yrd. 
25 Dai.Bşk. 

34 Şb.Md. 

1 Personel Dai.Bşk. 
1 IMI Dai.Bşk . 

. 1 'AD Em~:::. '·.::;)i:i!:~l200,t~:vıu:ı;:;p:r:;?:H:.:~0::;~1'f.~:1&.tn:l 
4 Genel Müdür 
5 Genel Müdür Yrd. 
7 Dai.Bşk. 

16 Şb.Md. 

ı·~S.sEmv;'E:~!\;!.~{!Ysli2.002·~:Y:IUWm~:m~tı.ı~!(.~::'·,s;~~23~~d 
1 Genel Müdür · 

· Genel Müdür Yrd. 
8 Dai.Bşk. 
12 Şb.Md. 
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bnnrTarth\:07J061;n)2 

Şu Anki Birimi 

01/06/1997. 01/06/2002 Tarihleri Amında NUatqulıAımızdaldue Göı:eYde Bulunan Penonelln Listesi 

JuAnldOnv .. AdıSO!'ııdı 

A.MIITINTUNGA 
A.NI\JAT TOZBAŞioGW 

A.SAVAŞONAL 

A.SI!LÇUk DEMlllALP 
A.TI!OMANKEIMAN 

A.IH_SAN IXIZOGW 

AHMf.TUOL 

AHMf.T llfkl GUNGÖR 
AIJIHSANGWf.ll 

Alli' M!HMf.T OZMI'J< 

BEKIRAkSOY 
BINNUJ BUB!JDGW 

CAHifAKINCI 

CANOI'LASU 

fNVEtc:;ONEY 
UOOGANTOCill. 

f.NAZAN OlDEMIR 
fARUICCOMP..aT 
fUATGUMUŞ 

H. BilAHIM YILMAZ 

HAUf.TTINAfŞAR 

KEMAL ŞENTOU 
M.AUUD!M 
M.AYHAN ALTINTAŞ 

0110111998 UB! MO DOlU 
1711:111997 DAli! BAŞKANI 

0110111990 DAlUSAŞKANI 

0110811997 GI'J<fJ. MUDUR 
3110711997 GENllL MU DUl 

3010611991 şuBE ı.ıuDoıo 

1>10>11998 ŞUBEMODUIU 

10/0>IlOll GENili.MODOR 
VAliDlMClSI 

0111111,.8 GENllL MUDUR 
1110>11998 DAIRE BAŞKANI 
3010711999 GENllL MO DUl 

V AlDlMClSI 
01101119911 GENllL MUDUR 

YAlDild'Cl!l 
0710>11999 ŞUBE MUDUIO 
0110111991 DAU\! BAŞKANI 

01/0f/1998 GI<NEL MUDUR 
YAIIDJidCISI 

1910111997 GENllL MUDUR 
YARDIMCISI 

0110111991 DAIU BAŞKANI 

1111111999 ŞUBEMODOIU_ 

:11Ji0611997 c:;ENELMUDUJ 
0110111991 GENllL MODUR 

YAIIDJidCISI 
1>11011997 U Bt MODUJU 
24107/1996 Ull!.ldODOIO ' 
0110111""8 GI'J<EL MU DUl 

YARDJidCISI 
0110111998 ŞUBE MODUIU 
17/0>I:ıılOO GENllL MO OOR 

YAlDIMCI!I 
31/0111998 c:;ENııı. MUDUR 

VAliDlMClSI 

30103/19911 ŞUBE MUDUIU 
3111011997 DAIR! BA KANI 
1510911999 DA IUAŞKANI 

0110</:ıılOO DAli! BAŞKANI 

ıı.tıo Oneoki Birimi 

SIGOITACUJX GI'J<U. MUDUR .OGU 
BANKA VE J<AMBIYOGI'J<Ill. MODOIWGU 

Tf.ŞVlK VI! UYGULAMA GI'J<Ill. 
MOOOIWCO 

S GOt:rACDJIC GfNill. MUUUIWGU 

DIŞEWNOMIKI .GNLMUDUJ .OGO.-
PDWtilli.DAIW BAŞI<ANIJGI 
DAilP.VE DAMGA MAT. ON MODUJWGO 

DAilP.VE DAMGA MAT. GN MODUaLOCU 
J<AMU fiNANSMANI GENEL MUDUILOGU 
J<AMU fiNANSMANI GI'J<Ill. MODURLUGU 

EED EEK Durumu 

4 EMı:ı<U 

3 4l89SAYIU KANUNlA 
NAkWI 

4 EMı:ı<U 

4 !MWJ 
4 43119 SAYIU kANUNLA 

NAkWI 
4 EMIXU 
4>MIJUJ 
ı HALENÇALlŞlYOR 

4 wıxu 
2 HALI'NÇALIŞIYOR 

2 HALEN ÇALlŞlYOR 

4 VUAT 

J<AMU fiNANSMANI GI'J<Ill. MODURLUGU ı l NAkl.f.N 
SIGOt:rACIIJI(GENili.MODOlLUGU 

BANJ<A VE kAMBIYO GENEL MODORWGU 

DIŞ EKONOMo; ll.q-GNLMUDUOI.Uc:;u 

YABANCISUMAY!GI'J<llMUDOILOGU 
EKONOMIK AJIAŞTIRMALAI 
GN.MODOlLOCO 
YABANCISUMAYıGENELMUDUIWGU 

YABANCI SEIMAY!Gfl'lf.L MODOaLOGO 
T!ŞVIIC VE UYGU LAMA GENllL 
MODOIWGO 
ICA'MU rıNANSMANJGI.NU. a 
BANJ<A VE KAMBIYO GENllL MODOILUGO 

TEŞVIK VE UYGULAMA GI'Nill. 
MODOaUJGO 
DAIP.V!DAMGA MAT. ON MUUUJLUGU 
YABANCI SUMAY! GI'Nll MUDURLUGU 
J<AMU fiNANSMANI c:; ENEL MUDURWGU 

l 43119 SAYIU kANUNLA 
NAkWI 

l 4389 SAYILI KANUNLA 
NA ILEN 

2 NAKLI'N 

4EMf.I(JJ 

2 ~"!IPA 

4 STfA 
4 EMIJUJ 

4 STIPA 

4 !MEJ(U 

4 EMlKLI 

4 4389 SAYIIJ kANUNLA 
NAkWI 

ı ISTIPA 

ı HALI'N ÇAUŞIYOl 
3 NAkLI.N 
1 43!9 SAYlUKANUNU 

NAK!.f.N 
BANKAVEKAMBIYOGENELMUDUILOGU ı ı 069SAYIUKANUNLA 

NAKLEN 
M.DOGAN ALTlPAlMAK 0110111998 ŞU&! MO DORU SIGOlTACIUKGI'Nll MUDOJWGU 4 n.<EKU 

MAHMUTTEKIN 

MEHMETUTKU 
MESUT!ITOP 

MESUT YILDIRIM 

MUSTAfAERDEM 
MUSTAfA KDKSAL 

N.KEMALATALAN 
N.NU 1 YILDIRIM 
NAMIICDAGALP 
NECDETJCflllAI 

NEZIHAGUNG R 
NEZUi!OTAG 
N!ŞUAYA 

N!ŞEULTUU 

NUiATUOGAN 

NILGUN 00 lU U 

NIYAZIÇAKIR 

NIZAMmiNTEM!L 
O.ff.IIOUN OZI<AZANÇ 

OIHANYil.OIZ 

OSMAN OZTOIK 

JAŞITD!MIIUIAN 

T.mcurBAJAN 

TUc:;lUL BILEN UNAL 

ITULINYUCEL 

V.COŞKUN YAWZ 
VAIOLŞENilL 

YAXUPDWil 

YAKUPYll.DlllM 
YI'J<EIDINÇMEN 
ZUHALitOSI 

BtruLTON U 

01101119911 ŞUBE MO DOW T!ŞYiıc V! UYGULAMA GENEL 
MODOıLOCO 

0110111998 ŞUBP.MUDORO J<AMUfiNANSMANIGENELMUD R.OGU 1 
1~1997 UYGULAMA DA W BŞK. DAlPAN E VE DAMGA MATBAASI 
25111/1999 M. DAW:S lA KANI DAlPANt Vl DAMGA MAlDAASI 
3lll111997 DAIU BAŞKANI BANJ<A VE kAMBIYO GENEL MODUlLUGO 

17/U/2000 UBEMUD lU 
0110111998 DA lE BAŞKANI 

Ol/llll1998 ŞUBEMUDOIO 

3010311998 ŞUB!MUDUlU 

17/0II:ıılOO c:;tNELMUDOl 
1610611991 DAlıBAŞKANI 

221111:1000 ŞUBUıuDuau 

221111:ııl00 UBEMODURU 
UYGULAMA DA W BŞK. 

ŞUBEMDDUlU 

ŞUBEMUIJUJW 

31107/1991 PUSONELMUDORU 
PUS. VUG ITIM DA BŞK 

2610911997 ŞUBEMODUlU 

IIJIJOI1997 Gl'l'IELMODUI 
1410611997 ŞUBEMDDUlU 

221111<1000 UB!MODURU 
0210911997 ŞUB!MUOOlO 

Ol/lllll9911 ŞUB!MUDUIU 

0110111998 DAli! BA~KANI 
-1997 GENELMODUI 

01101119911 GI'J<EL MU DUl 
YAIIDJidCISI 

0110711997 UB! MUDUlU 
3010711997 ŞU B! MU UUIU 
1611:111997 ŞUBE MDDUlU 

Ol/lll119911 uaı MU Du au 
1710711997 GENEL MODUl 
1410611W1 ŞUB! MUDUlU 
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DAIP.VE DAMGA MAT. ON MO DUl UGO 
T!ŞVIK VE UYGULAMA GENEL 
MODOILOGO 

DAJP.VEDAMGA MAT. ON MODURLUc:;u 
S GOJTACIUK GENEL MODURLUGU 
J<AMU WısAD T!Ş. GENEL MUDURWGU 
DAlP.V!DAMGAMAT. ON MUDURLUGU 
DAlP. V! DAMGA MAT. ON MUDUR UGU 
DAIP.VEDAMGA MAT. GN MUDU•cuoU 
S GOt:rAClllkGENEI.MUOUIWc:;U 
EKONOMik AIIAŞTIIIMALAI 
GN.MOoOILOGO 

OAil:P.VE DAMGA MAT. GN MOO RLOGO 
BANJ<A VE KAMBIYO c:; ENEL MUDURLOG U 

DIŞ EKONOM K LIŞ.GNLMUDUIWc:;U 

DAlP.V!DAMGA MAT. GNı.«JJ)UIWGU 

J<AMU fiNANSMANIGENili.MUDUlLUGU 
!KONOMIKAJAŞTIRMALAI 

GN.WDOILOGO 
OAIP. VE DAMGA MAT. ON ).f()D_UlLOGU _ 
YABANCI SERMAYE GO< llL MOOOlLUGU 

J<AMU fiNANSMANI GfNU. MUDUJWGU 
D~ EKONOMIK 1!4GNLMUDUlWGU 

BANJ<A VE kAMBIYO GENllL MUDOaı.uc:;u 

BANJ<A V!J<AMB OGENELMUUUlLUc:;U 

I<AMU IKTDAD Tq. Gl'l'lllMUL>uiWüU 

4 NAKLEN 

4 EMF.KU 
4 EMULI 

2 .f.Ja9 SAYILI KANUNU 
NAKLEN 

4 HAUN ÇALIŞlYOR 
4 EMEKU 

4 EMEKU 
4 HALEN ÇALlŞlYOR 
4 NAKUN 
4 NAKUN 

1 IIALI'NÇALIŞIYOR 

2 HALEN ÇALlŞlYOR 
4 IIALEN ÇAUŞIYOR 
2 ISTifA 
4 ISTifA 

2 HALI'NÇALIŞIYOR 

2 HAI.f.N ÇALlŞlYOR 

2 43119SAYILI KANUNL• 
NAKLEN 

4 NAKUN 

4 VEfAT 

ı HA!.f.NÇALIIYOR 
4 EMIJUJ 

4 NAKLEN 

4 >MEK 
4 O.CEKU 

ı HALEN ÇALlŞlYOR 

4 ıı:.ılfA 

6 IESU< EM!KU 
liiSTfA 
ı 4389 SAYILI KANUNLA 

NAK!.f.N 
4 tı.ıf.I(JJ 

4 W!K 
4 4389SAYIU KANUNLA 

NAkWI 
4 NAkl.f.N 



01/06/1997-01106/2002 Tarihleri Atasında Mflstqarlılımızda id•re G:lm>C:e lı"ıluıwı Penonelln Ust<sl 

laporTulhlı07/06/'J002 

ıMUoORLOC::O 

ıOnv ... 

II>Aıa< BAŞKANI 

LMETINÇETIN 

INCIUMIŞ 

lkfANÇtVU< 

JA.M .. T.UNAO 

IVOLMNTAŞI<IN 

IICMN YIWUUM 
1 KAZJMOCAL 

IM!IIMl" DURU 

IMU>TArAirıo 

NAClYıKAYA 

NIMETOGUZ 
SUNA1'YILI>IIIM 

1 KAZINt UZMANI AN 

\ŞAR 

ı~IIUAYAŞ 

ı YilDIZSOYKAN 

ı DAli! BAŞKANI 1 A.LıVINf Ytl'<U 

12103(1998 ı ŞUBE MU DU lU 

01/0111""" 1 ŞUBEMUDUkU 

;ı;l/12/1997 ı ŞUBE MUDUkU 

UIIUI/1 .. 8 !<.if.I'I<LMUI>UI 

28/11/1991 ı DAllE BAŞKANI 

26111/aJOI 1 ~~:ıı.ı~:.u• 
lH/U614MJ 1 ~UB!MUI>UOU 

ı;!IQJI3JO> II>AIKUAŞMNI 

litJIU/1'1'11 II>A ... BAŞI<ANI 

OJIU6/IW9 ı şuonıuuuau 

.19/02/'JOOI UB.MUI>UK 

ll/0'1/a>J >AI .. BAŞIW 

Ul.IUIIl"'B UB.MUI>U. 

_Ol>/U6/a>JO. >AIO·BA~MI 

01/Ul/l .. B >AIO.BAŞMI 

.OK/U'I/19'11 >AI .. BAŞMI 

0/IUJII... JO!MUI>UI 

~MU DU kU 

ŞUB!MUDUOU 

ŞUB!MUDUOU 

OB!MUDUOU 

JD!MUI>UIU 

'ŞUBUWDUIU 

ŞUB.MUI>UIU 

!U.B.MUUUIU 

: ŞUB!MUI>UKU 

Ot/10/2001 , ŞUBE MUDUkU 

_30/0111~ iŞ(JB!ı.ııJ!ltJ.klJ_ 

U91UIIl"'' i şu•• Muuu•u 

ZWil6/"""' ı ŞU Dt MUI>UIU 

IOIUJ/1 .. 9 ı ŞUDtMUI>UIU 

I(UOURU 

I(UOUkU 

I(UDURU 

I(UDURU 

I(UDURU 

•uııu•u 

•uuuau 

BAŞKANI. 

•uuu•u 

.MUI>UI 

•uı>UIU 

0610111997 ;Oil'<EJ.ı.tUDUI 

Z91llJI990 

IOIU71l!JW 

16/lllaJOO 

l>lll6/IW9 

Ol.IUJia>JO 

••u. 
IIU 

ANI 

t:::=====::t:=:::::=~l WIP~PYII.MAZ==ıiii>Jil6/l ... 
1 HAYDAkAkiN 

ICMNSAYIN 

.. u 
ANI 

••u 
'BAŞlANI 

02/0>IaJOO 

21/01/1997 

O BAŞKANI 

MUDUOU 
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ıMMU 

11~1 

lll< 

lll< 
ll ... 
liK 

lllQ!!JlCO 

IEED EEK 

l 
2 ıNAI<LEN 

ı • 

l 

ı l 

l 
ı • 

' l 

i-
i-
i--

4 1 IlA UN ~AUŞIYOR 

ı 4 

ı • 

ı 4 

4 

:--· 
i-
i-
i-
i-
i--



T.B.M.M. B: 120 22.7. 2002 

bpcıtToılbl:07/06/:ıooı 

01/06/1997.01/06/2002 Tarihleri Arasında MUste,arlıiımızda idal Gör.,de Bulunan Penonelln Ustesl 

ı DAlllE SA~KANI 
ısUB!MUDUIU 

JNAÖC ~lK 

ICINYU:n. 
YHN CYUZ 

ı~uurr 

TIIIN 1 
01101/1991 DAIUSASICANI 
0810511991 IŞUB[).CUDUIU 1 

U/0611997 1 ŞUti! MUDUIU 1 

25/0l/liJOZ !SU B! MUDUR! 

W06/I'W1 j ŞU Bt MUDUIU ı 

l:::::=====:!=:::::::::tı~~ =---ı---;;:,;flt 
~CAN OS/06/;ıJOI 

ıMUDURLOCO 

llAMAZAN USLU 03100/1991 
ISWMY!$tı.aAŞ 01/04/2002 
ı UI1JK GUVEN 01/04/2002 

ORHANOZKAN 

ı T.IU<!IŞEN!L 

TıVf!KıaDOL 

ı H. !ISEN [KlıN 

IARif!IDEN 

ı MtUIINt:MU 

ISAIJIIYIIMAZ 

01/121;ıJO: 

U/0611997 
OS/071'/IX:/J 

ll/08/I'W
7 ıvuol.!cısı 

1110611997 1 GIN~.MUDUR 

27/0l/1991 
08/0S/1991 

08/0S/1998 

01/01/1998 
OS/01/;ıJOI 

07/06/1997 ıŞUS!MUDURU 

U/0611997 DAllıBAŞKANI 

01101/1991 DAIU BAŞKANI 

IKAMt 

ıMMU 

Gllifi.IM~:UI 

(--------------~~~--11!--SAŞ--KANI---+:~~~J~W~~r~~G~U~~~O~I~,~~~~I'/~~~~~~~~--~~~~~ 
LEV~ :ıwı:ım ~ 

31/0e/1998 

ı>r.VIJ'IYUCIJ. 

ı A.CAN!I OKTA1 
YUICS!LME 

i ADNANATAR 
C EVIK 
CINPAMUISI 

.AlA BAŞAlll 

29/0>1~ 

29/f:l/19 
01101/~ 

29112119 
19/09/~ 

01/01/19 
29/12119 
11/08/;ılOO 

30/0611997 
/08/;ılOO 

11/011/200( 
11/08/;ılOO 

1
----t--+.;;,: ;;:;.::::.----ı-~iil8/()l/~199 :;ANI SENDil " 

. OK 

(--------------+--------~~ '~A 
. lJCAKoGLU 

ı~~. VE KAMBIYO 

HNAZOZEA 

ÇAL 
>AR GUZ 

ÇIGDEM ASLAN 
OZNURNIGDfJ. 

U/06/1998 
IJIOJI;ıJOI ı GENfLMUDUR 
Ol/01/1991 ı DAIU MIKANI 

ıvo:u2001 
jı.ırioORI.O<'lO 

I!Ş. 

o: ı 

\\U 

IEED ı EEK 

-.ı 

4 2 
2 3 

1 4 UCIU>IL 

1 4 

4 
1 4 

1 

1 

4 
4 

4ıHAUN~ 
4 ı HAUN 
4 ı HALEN 

ı 4 

4 

~:::::::::::::t:::::::::tiS~!!V~'CG~IBi~C~~::~:J~~~~~j~~~ i ·~::. ' ~ 
3tlı~;ııoo ı~mıı.ıc~~oa::::~~~~~~~~~~+=~4~~~~ 

1 4 

DAIU BASKANI 

1 ABBAS BALKIZ 
1 ALEVYILDIRIM 

ı NEVZAT ŞAHIN 

29/11/;ılOO ııusıMODORO 

WOS/ıtı02 ı DA!l! BAŞKANI 
01101/1998 , BASKANI 
29/11/;ılOO MDDURU 
WOS/2002 :BASKANI 
01101/1991 :BAŞKANI 

04109/;JXJO :BASKANI 
29/00/1997 1 BASKANI 

s 
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:--
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Otl06n997. 01/06/2002 Tadiıleri 'Arasında MUatqarlıAımızda Idare Gllr<:Yde Bulunan Penonelln Lllteli 

IDAIHRASKANI 
1 suau.nı oOR~ 

liSMAiLWllloiJI 
lPr tAZOZU. 

t=====::t:::=~~ 

orıııi 
Ol I/19YO 
1110/lDOO 
:ıo 119'J7 

1!171199< 

IJ/1990 

ıOncetıı 

LllAŞKANI 

'MUDUIU 
;ı.ruouRu 

:ı.ruouau 

[EED EEK 

~~~:n::.oa (lDaisSU.DAR 09/09/1997 tDAIIBRAŞKANI 1 4 

ŞUB!).i()OOIO 

1 HAZIN! UZMANI 

IWDURLUGU loEN!LMUD. 

1 DAIRE BA$KAN 

ııuoıı.ruDORU 

AUMOI m M 

ERDALESENSOY 
MD!Mti 

SEI.AMET tAli 
SEYfi ÖM 

$UWAVCIOGW 
I$UKROICARBUZ 

f SUAP CONOLAL 

1 lloiELYENl 

1 RAHMIKAYA 
1 SIDA' DANKAL 

ı lr~flNCESUlff 

[H.ooo leE-
lHAKAN 
1 HANifE 
IMD!Mr 

IN!VIN 

1 NURPDJ ALTAN 

IONURATAOGW 

09/0S/2001 

01101/1991 

OS/OJ/1991 
31/0S/ıııo< 

U/08/199l 

:BAŞKANI 

:BAŞKANI 

MU DORU 

OS/08/19YO ŞUBEMUDURU 

Z:l/0>10/lMl ŞUBEMUUURU 

ll\IJilJI1""0 ŞUB! MUUURU 
09/0l/<W1 1 ŞUBUdUUURU 

25105/lDOO $UB!ı.ctJDURU 

11101/200•, !ŞUB!MUDUIU 

191<W200ı ŞUBEMUDURU 

25/06/2001 ıŞUB!MUDURU 

09/03/1990 ŞUB!MUDURU 

01Jill/19'JO ŞUB! MU DU lU 
01/01/1998 ŞUBE MUDUR! 

OJ/09/1907 ı~!"'a::C:.uR 
25/10/2001 1 GEN!L).i()DOR 

16/0S/2000 1~:-'.:ıı.ı~..ı;oR 
o: ll/1998 DAIR!RA$1CAN 
01101/1990 DAIRtRAŞKANI 

Ol/0111990 ııuaıı.ruouau 

01/0>12000 DAIH BAŞlCANI 
1/06/199: DAIR! BAŞKANI 

OI/OI/199B 1 DAIR! BAŞKANI 
11101/:.W; DAIR! BAŞKANI 

26/06/1998 ııuaıı.ruDuau 

03/06119'17 

lllllll<lllll 

Ul/U'I/IY'Il 

'JIJ/07/2000 

.ruDuau 

IBtMUDU 
IB!MUDU 
IB!MUDU 
IB!).i()DU 

IB!MUDU 
IB!MUDU 

-130-

ii.ıöDoaı.oeo 
4 

5 l 
2 
4 ı 

4 

4 
4 

1 l cRırsız 

ı 4 

ı 4 

4 

4 
1 1 



01/06/1997 • 01/06/2002 Tarihleri Aruında UOstqarlılımızda Idare Göıudo Bulunan P•norıolln Ustosl 

1· . y.ıı;j ,mi m 

1 $UBU.IIIOOIO ISUATUI'ILAV 

=:~ riWIZUNVEII 
.roooao ,---

1 HAZI<! UZMANI AvSriilll6ZıiAY !AS KANI 
MYA$AICWK .roooau :--

.rooORO 

:~:::ti. 
:--

.rooıau :--
10/0611997 .rooıau :--
21/0411999 .WD IRU :--

;;:~;;;~UCU 
0110111998 OA1WIBAŞKANI :--

IGrNELI.IOD. 
U/0611990 <iENU.ldUDUR 

IM'iDOaı 

\~:~;.ua IM.BWIIDIUX 0110111998 1 DAIR! BAŞKANI 
IMiDOaı 

1 

J/J/10/ıooo ı~::::· IMiOOaı 
ı 4 

IM.UGUOATAEII :.:J/0311990 IDAIUBAŞKANI ı 4 

:W10/:.:J01 ~~:g-ıı.ı~~oa IMiııOaı.ii~iı 
ı -4 

01111/1997 1 DAIR! BAŞKANI 
IM'IOORLDCO 

1 2 

17/0S/ıooo l~:g-ıı.ı~;.o• iM' IDOai.OCO 
1 2 

[DAiatBAŞKANI ~ 01101/1998 1 DAIR! BAŞKANI 
IMicoaı.iı~iı 

·ı 4 

01/01/1998 ışuutı.ıoDoao ı 4 - 21i01111990 [ŞU Dt ldUDOlU 
lı.ııliıö'ai.ö~iı-

ı 4 

\ 
001011:.:JOZ IDAI .. BAŞKANI 

lı.ıı liıö.aÜıco 
ı 4 

ZlliOII/1998 ıŞUO!ldUDORO 
M'IOOII.OCO 

2 ı 

04/U'ii4JUU ı UAIKUAŞKANI 
,.,ioöaı.iı~iı-

l T 

M""M01•• •• Oli011ıooo ı DAIR! BAŞKANI 
M itiö'aüıco 

ı 4 

~ 0110111998 ıŞUB!I.IODUIO 
ı.ıırntıaı.iıi:iı 

ı 4 

:.:J/0311998 [DAıatBAŞKANI ı 4 

l'II<X>/ISXXJ [DAIR! BAŞKANI 
ldliDI lll.OılO 

1 4 

JMDEI'DENiz 03101111998 ı DAIR! BAŞKANI 
M' lDl rai.O,:iı-

1 4 

~MAIL NEfES 24/0611997 [ŞU6!ldUDURO 

IDllll.O' 
1 4 

01/0.S/ıooo 1 DAıat BAŞKANI 
[ı.cıoı ı.Uı; 

ı 4 

ışuuı.ıooORU Oli011ıooo [ŞUB!ldUOORO 
iooaı.iı 

ı 4 Yı:I'AT 

~Aılro<:W 
"-"'U314JUU ıŞUB!M"ODORO 

ı .. iooai.O 
4 

081061ıooo ııuu!I.IODUIU 
lı.ıiDÖai.O 

ı 4 

~USIRÇA 1!10011997 fŞUB!M'UDURU 
icoaw 

ı 4 

~~~f;f OSIOS/ıooo ,iUB!M"ODORO 
iDoaı.oöU 

4 ı 

2010311999 [ŞUBE MO DORU 
[ı.ıiooaiiıi:iı 

ı -4 

11/07/1997 [ŞUKtldUOURU 

lı.ı ioouoöo 
ı 4 

08/01/1999 ışuotı.t'ODORO 
lı.ı iooaı.oöo 

T 4 

16/0<I:.:JOZ ŞUK!MUOURU 

ıı.ı iDoaı.oöo 
$ 2 

l>fU0/1'1'11 4 
2311211997 [ŞUK!I.I'ODORO 

lı.ı 'Doaı.ocu 
01/0>IaJOO [ŞU6tM'UDURU 

lı.tırDOaı.o :o 
ı 

2710611997 ıŞU8!1.1'00010 
lı.ıırOÖaı.iı 

2 ı 

111/11/1999 IŞUO!M'UDURU 

ıı.ıı ooaıiı 
'4 

MEIIMt:rKAYA 01101/1998 [ŞU8!1.1'0DOR0 
lı.tı'OOaıiı 

ı 

20107/1999 ıŞUD!I.I'ODORO 
[ı.ıırııiıaı.iı 

2 ı 

01/0S/aJOO ııuo!M'QOURU 
ıı.ıırooaı.iı 

·ı 4 

N!ŞENAYDIN 01/01/1990 fiUB.ldUDURU 
ıı.ı iiıO.üı<:o 

ı 4 

SAUH!ICAN 19/04/:.:JOa iŞUO!M'UOUIU 

[ı.ıiooaıiıio 
-~ -ı 

1 TAYYAR SUSLO 09/0411999 ışuotı.t'ODUIU 

lı.ı ıaı.iı ;Q 
ı 4 

1 Y.c1NGIZÇmıf ZWS~ıooo ıŞUO!MODORO 
lı.ı ıaı.o :o 

ı 4 

ı ÇAÖII DONDAR 0410611999 ıŞU8!1.1'0DORO 
lı.ıic lll.OlO 

-, ı 

OV07/1997 ıŞUBti.I'UDURO 

ıı.ııic )aı.iı:iı 
ı 4 
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01/06/1997 • 01/06/2002 Tarihleri Ansında MUstqarlıfımızda Idare Görevde Bulunen Personelin Listesi 

lllporTarlblı0710612002 

Şu Ankilllrimi ŞuMkiOnvonı t.o.Soyodı 
Gor-Bo,ı..,a Daha Onceki Onvanı Daha Onceki Birimi EED EEK Durumu 

Tarihi 
T~VIK VE UYGULAMA GENI!L şuuwıouRO ULIWIATAKAN 30/0611997 ŞUB!MUOORO T~YUC Y! UYGULAMA GENI!L 4 HALEN ÇALlŞlYOR 
MIJDUIWC::U wıooaı.oc::o 

DU. YALÇIN 0010:112001 ŞUB!WIDORU TEŞVIK V! UYGULAMA OENI!L ı HALEN ÇALlŞlYOR 
wıooaı.oc::o 

lllAZINEUZMANI Allii'AKAN 01101/1998 ŞUBU.WDURU ~~~~~~GULAMA GFNEL 4 HALEN ÇAUŞIYOR 

fATUlAKALlN 01109/1997 DAll!llAŞKANl T!ŞV K V! UYGULAMA GENEL 4 HALEN ÇAUŞIYOR 
WIDORLOCO 

H.rıı.ızK!YAK 26/011/1997 ŞUB!MUDURO KAMU rJN_ANSMANI GENI!L MODURLOCO 4 HALEN ÇAUŞ!YOR 
HULOS MUTLU Ol/01/1998 ŞUB!MUDURO KAMU fiNANSMANI GENEL MUOUkLOCO 4 HALEN ÇALlŞlYOR 
URAMmiNYIWlZ 10107/1997 ŞUB!MUDURU T!ŞYIIC V! UYGULAMA GENEL 4 HALEN ÇALlŞlYOR 

WIDORLOC::o 

SWATYOROK OIIOI/199B • ŞUB!MUDORO T!ŞYIK VE UYGULAMA GENEL 4 OcRmiZ 
MODOlLOCO lziNUIE<liTIMı 

ISN31NGOL 01101/1998 DAll!llAŞKANI T!ŞYUC V! UYGULAMA GENI!L 4 HALEN ÇALlŞlYOR 
MODoaı.oc::o 

2/1/04/1999 DAIR!llAŞKANI S GOaTACIUK GENI!L WIDURLOuu 4 HALEN ÇAUŞIYOR 
!KONOMIK ARAŞTIRMALAR G11>1EL !KONOMIK OZHAN UZUMCUOGLU 30109/1998 GENELMUDUR !KONOMIK AltAŞTlRMALAR 4 HALEN ÇALlŞlYOR 
MOOORLOC::O ARAşrııMA GN.MD. CN.MOOOllLOC::O 

GENI!LMUOUl M. YII.DlllM AKTUGAN 25/10/2001 GENELMUDUR EKONOMIKARAŞTIRMALAR 4 HALEN ÇALlŞlYOR 
YAROlMClSI YAROlMClSI oN.WIDOaLOöO 

011'01/1998 DAIR! IIAŞKANI DIŞ EKONOMIK IUŞ.GNLM DURWGU 4 HALEN ÇALlŞlYOR 
DAlll!llAŞKANI DIŞ EKONOMIK IUŞ.GNLMUDURWGU 3 HALıı-ı ÇALlŞlYOR 

1710512000 GENELMUDUR !KONOMIK ARAŞTIRMALAR 3 HALEN ÇALlŞlYOR 
YAROlMClSI GN.MODUILOC::O 
GENELMUDUR !KONOMIK ARAŞTIRMALAR 4 HALEN ÇALlŞlYOR 
YAROlMClSI oN.WIDOILUCO 

DAınilAŞKANI A.BERATIARISOY 01101/1998 DAIR! BAŞKANI EKONOMIKARAŞTIRMALAR 4 HALEN ÇALlŞlYOR 
oN.MUDUILUC::U 

A.EMINASLAN 01101/1998 DAIR! BAŞKANI EKONOMIKARAŞTIRMALAR 4 HALEN ÇALlŞlYOR 
GN.MODOILOC::O 

AUULV lAYCAN 01101/1998 DA atllAŞKANI r..KONOMlK ARAŞTIWAUR 3 HALEN ÇALlŞlYOR 
CN.MUDOILOCO 

GULSOM YAZCANARlKAN 2:1110/1999 ŞUB~MUDORU !KONOMIK ARAŞTIRMALAR 3 HALEN ÇALlŞlYOR 
GN.MODOILOC::O 

29/06/2000 DAll!llAŞKANI !KON OM K ARAŞTIRMALAR 3 HALEN ÇALlŞlYOR 
GN.MODOILOC::O 

HATICUOI<\lil'l 1311:111907 ŞUB!MUDORU EKONOMIK ARAŞTIRMALAR ı HALEN ÇALlŞlYOR 
GN.MUDOILOC::O 

ŞUB!MUDU~U !.KONOMIK ARAŞTIRMALAR 2 HALEN ÇALlŞlYOR 
GN.MODOILOCO 

08103/iJXJO DAIR! BAŞKANI EKONOMIK ARAŞTIRMALAR ı HALEN ÇALlŞlYOR 
GN.MODOILOC::o 

DAll!llAŞKANI EKONOMIKARAŞTIRMALAR 2 HALEN ÇALlŞıYOR 
GN.MODOILOM 

ld.N!Zli!AGAN 261011/1998 ŞU~!MODORO !KONOMIK ARAŞTIRMALAR ı HALEN ÇALlŞlYOR 
GN.MODOILUC::O 

011/11/iJXJO DAIREliAŞKANI EKONOMIK ARAŞTIRMALAR 2 HALENÇALlŞlYOR 

GN.MUDOILOCO 
ZAI!RS!Z11>1 01101/1998 DAIRE BAŞKANI !KONOMIK ARAŞTIRMALAR 4 HALEN ÇALlŞlYOR 

GN.MODOILOC::O 
ŞU~U.IUDURO A.UNW UWOGAN 2910611908 ŞUB!MUOURU !KONQM K ARAŞTIRMALAR ı HALEN ÇALlŞlYOR 

GN.MODOILOCO 
18103/1999 ŞUBEMUDUR DIŞ EKONOMIK lUŞ.GNLMUDUR UGU s CRETSIZllL'lU 
J0/10/2000 ŞUB!MUDURU U<ONOt.(lK ARAŞTIRMALAR S UCRETSIZIZINU 

GN.MODOILOC::O 
fATIH ÇAKMAKÇI al/09/2000 ŞUB!MODOIU !KONOMIK ARAŞTIRMALAR ı HALENÇALlŞlYOR 

GN.MODOILOCO 
GAMZ!UÖUI 2110:11""'1 şua•ı.roooao IKONOMIK ARAŞTIRMALAR 3 HALEN ÇALlŞlYOR 

GN.MUDOILOCO 
ŞUBEMODURU !KONOMIK ARAŞTIRMALAR 2 HALEN ÇALlŞlYOR 

CN.MUDOILOC::O 
GULSWA AYD!MlR 26111'/19?8 ŞUB!MUDUIU !.KONOMIK ARAŞTIRMALAR 6 HALEN ÇALlŞlYOR 

GN.MODOILOC::O 
M.CENGIZ YAZAR 01/0l119'JS ŞUBEMÜDOlU !KON. ARA$. VE Oro. GNL MUD 4 UALfN Ç.UIŞIYOR 

01101/2000 ŞUB!MUDURU EKONO.MIK ARAŞTIRMALAR 4 HALEN Ç.,LIŞIYOR 
GN.MUDUILOC::O 

I.IURAT !ŞREfYILlllZ l!/01111997 ŞUB!MUDORO T!ŞVIK V! UYGULAMA Gf!oiEL 4 HALEN ÇALlŞlYOR 
MUDOILOOO 

27101/1999 ŞUB!MUOURU !KONOMIK ARAŞTIRMALAR 4 HALEN ÇALlŞlYOR 
GN.MOOORLOCO 

N!ŞEULGEN 26/06/1998 ŞUB!I.IODORO !KONOMIK ARAŞTIRMALAR 3 H.•LEN ÇAUŞIYOR 
GN.MODUILOC::O 

NURIIAN llAllAU>QLU '1/J/09/2000 ŞU~!MUDOIO !KONOMIK ARAŞTIRMALAR 1 HALEN ÇALlŞlYOR 
CN.MUOOILOCO 

O,MAN,OI'fAN oıva51mı ŞU~EMUDUIU ~~:'~~IRMALAR 2 HALEN ÇALlŞlYOR 

OYA ATAY 29/06/1991 ŞUB!MUDOIO EkONOMIK AIAŞTIRMAUil 4 HALEN ÇALlŞlYOR 
GN.MUOOILUCO 

SAlfCORDAN 0:1111/1990 ŞUB!I.(UDUIU ~~~~~~IRMALAR ı HALEN ÇALlŞlYOR 

19/04/:&JOZ ŞUB!MUDUIU T!ŞVUC VE UYGULAMA GENEL ı HALEN ÇALlŞlYOR 
MODoaı.oco 

S!VALTUGCU 01101/1998 ŞUB!MODUIO !KONOMIK ARAŞTllMALAR 3 HALEN ÇALIŞIYOK 
GN.MODOaLOCO 

O. FARUK CENK 13107/:ıııol ŞUBtMUDOIO EJCONOMUC ARAŞ1'1RMAl.AI ı HALENÇALlŞlYOR 

GN.MODORLOCO 

IILUIOZT!K 11107/1997 ŞUB!MODOIO !KONOMIK ARAŞTIRMALAR 4 HALEN ÇALlŞlYOR 
CN.WIOOILOCO 

1 ISMAILKAYAU 26/06/1997 ŞUB!MUDURU !KONOMIK ARAŞTIRMALAR 3 HALfNÇAUŞIYOR 

ON.MUOOaLOC::O 

iiU!TBALCI 011103/2002 ŞUB!MUOOIO l!ltONOMIIC ARAŞTIRMALAI 2 HALEN ÇAUŞIYOR 

GN.MODOILOÖO 
IIAl.IN!UZMANl ABIDINAYDIN 17107/1997 DAli! BAŞKANI !KONOMIK ARAŞTllMALAR 4 HALEN ÇALlŞlYOR 

GN.MOOOaLOCO 
M.BUL!NT BALCI 01101/1998 ŞUI!MUOUIU !KONOMIK ARAŞTIRMALAI 4 HALEN ÇALlŞlYOR 

GN.MOOOILOCO 
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01/06/1997.01/06/2002 Tarihleri Aruında MUstqulıfımızda idare Görevde Bulunan Fenonelin Ustesl 

bpacTIJihl:07/06/:ıılOZ 

IHAZIN!UZI.IANI ITULAY!VGIN 

ıiNCIAPAYDIN 

ıaAŞICANLII:I 

IlAiriAKOVA 

ı BASKANI 

ışuuuıuuuau ıAYŞEBAI.CI 

r--------------r---------,r-1~ ~~~~ 
~------------~--------~~:.:::;Y~ 

TIRYAK 

ı-~-ı.=;~ 
-

1 HAZIN! UZMANI 

ıBAsKANLIGı ı~:~:;iııw 
1 ŞUBE MUDURU 

NOLSI'.I: 
D!VSAICYUZ 

"~' ·~ 

IALIUNW 
IAZIZTOL 

,PAY 
IMISILONW 

Tarltıi 
ft ·"' '"· 

Ollöl/1991 lsuaıı.ıorhO 

29/11/1997 ı DAlli BA~KANI 

. 20/0311991 ı DAllıBAŞlCANI 

lUI211997 

01/0ı/1991 

ll/07/1997 
.. 01/01/1998 

29/06/:ıılOO 

21/03121:01 
Z6107/ı997 SUBE MU[ lRO 

01/01/1998 ŞUB!MUDORO 

12112/19'J' 
2(/06/199 

31/07119'l 
30/06/19'J 
07/07/19'l 
01/07/199 

25/0S/199 

IŞUB!MUDO 

suBıı.rooo 

ISUB!MUt 

ısuuı.ıooo 

ISUB!MCOO 
IŞUB!MODIJ 

ISUB!MUt 
IŞUB!MUDO 

ISUB!MCDOaO 
1 SUB!MUOOaO 
1 SUBE MUDORU 
ISUB!MUOORO 
ISU8!Milb0RO 

DAIU BASKANI 

;uo-.ı.ıooo 

>UBEMUOO 

---~ ~~ 
le MEMISI KO ÇAl 

~:::::::::::::j~::::::::::~~~~~.:·~mYTAZ~IN1A----r-~ 
IMUZ 

ı HAZINE UZI.IANI ı H. GAZALl CEREN 

ıvuaıoışı ·~· 
Zl/01/199& GENEL ı.ıoooa 

.ı.ıo 

ı 4 

ı 4 

ı 2 

ı ~iS:~ 
4 

ı 4 

ıA.UMITGONULAL 01/01/1991 ı~=IM~IS~· ı 4 

1 f!V'/AZYEMIŞI 

[NIHATALICAŞ 

IUUMaUINAL 

lUPliKilC 

•• u~~••u•• 

ıozw.ıuı 
IILIIAN!RDW 

ı ISACOŞKUN 

29/07/1997 1 DAIU BASKANI 

"JD/0711997 ı ~~,:IM~:ıo• 
01/01/1993 ISUB!MUOUk( 
01/01/19'l8 ISUO!MUDUW 

01/0I/19<J8 1 DAiıır.BASKANI 

10/0611997 1 DAiiEIIASKANI 

2S/OIIt19'17 ı~::,:;:ıo• 

[YARDIMCISI 

10/0<1/1997 1 DAli! IlASlCANI 

ZS/11/1997 ı~::.:cı:ıo• 
.. 01/01/1991 IDAı&ıBAŞKANI 

U/1211997 ı şuaı ı.ıoooao 

12/0311999 ı OAlllUAŞKANI 

22111/1997 1 DAli! BAŞKANI 

11/0311998 ı ;:ı,r;.~;.uı 
.. 01/01/1998 

01/01/1998 ı DAiJ.r. BAŞKANI 

IS/11/1997 ı ŞU8!MUDUIU 

ısuBıı.ıoooao 

01/01/19911 ı DAiJ.r. BAŞKANI 
2610611997 1 OA~llı BASKANI 

U/09/1997 ısuBEMUDURU 

08/09/1997 DAli! BASKANI 

011105/199& ı şuzı ı.ıoooao 

01/01/1991 ISUB!MUOUIU 

10109/1997 ı;~.:-IM~~~ 
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01/06/1997 • 01/06/2002 Tarihleri Aıuında MUstetarhjJımızdaldare Görevde Bulunan Penonelln Ustesl 

lapaoTIIIhi:071061;:,:lDO;;:;Z:.__""T' __ ~--,------~=:-::::=:-r------ıı----------ıı--.,....-..,.------ı 
$• Anki BiliMI $• Anki Onvanı Mı Soy... Gor~:.:-• o.ııa öneoki Onv .. ı Doha Onceki Birimi EED EEK Durumu 

YURTDIŞI COŞkUN 01/01/1998 2 HAI.fl\IÇALIŞIYOR 

29/06/1997 2 HAI.fl\IÇALIŞIYOR 

26/0tl/1998 2 HAI.fl\0 ÇAUŞIYOR 
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-~~~ Sermayesi : 250.000.000.000.000.-TL 

Birim 
işaretimiz 

: Bilanço Konsolidasyon ve Dış Raporlama 
: YDOINE B 02 2 THB O 60 00 00 

DEVLET BAKANLIGI 
(Dr.Kemal DERVİŞ) 

Tarih 
Sayı 

Özfi 

İlgi:30.5.20002 tarih,A.Ol.GNS.O. 10.00.02-15313 sayılı yazınız. 

17.06.2002 
-64-

Ankara Milletvekili Zeki ÇELİK'in 7/7463-15466 evrak kayıt no'lu soru önergesiyle 
ilgili bankamız cevabı ekte ~önderilmiştir. 

Bilgilerinize arz edeıjm. 

,Ek:l 

. . Jijılarım~la -
Y su Duran/cAK ~3f:LER 

D ire Başkanı · Moralıhas Aza 
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ANKARA MiLLETVEKiLi SA YlN ZEKi ÇELİK'İN 
7/7463-15466 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESiNE İLİŞKİN 

TÜRKİYE HALK BANKASI CEV ABI 

Soru 1 - Son beş yıldan bu yana yıllar itibari ile isimleri, müktesebatları ve . 
tayin gerekçeleri ile birlikte Bakanlığınız ve bağlı kurumlara; 

I -Kaç Genelmüdür ve Gen~l Müdür yardımcısı, 
2 - Kaç Daire Başkanı, 
3 - Kaç Şube Müdürü, 
4 - Varsa kaç i1 müdürü tayini asil yada vekaleten yapılmıştır? 

Cevap 1 - Bankamızda son beş yıldan bu yana görevde yükselme (Müdür 
Yardımcılığından Müdürlüğe yükselmeler hariç) veya açıktan atama şeklinde 
yapılan tayinler ekte tablo şeklinde gösterilmiştir; 
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ATAMADAN SON 
YIL ADISOYADI ÜNVANI ÖNCEKIYERI MÜKTESEBATI TAYIN GEREKÇESI DURUMU 
1998 TURAN KALA YCIOGLU GENEL MUD.YRD. Y.KR.UY. BANKAIÇI UYGUNDUR BANKAiHTIYAClNDAN EMEKLI 
1998 ERDEM_OZSINMAZ GENEL MUD.YRD. BANKAlCI UYGUNDUR BANKA IHTIVACINDAN EMEKLI 
1998 All IBRAHIM TOPTEPE GENEL MUD.YRD. BANKAlCI UYGUNDUR BANKA IHTIVACINDAN i ÇALlŞlYOR 

ATAMADAN SON 
YIL ADISOYADI ÜNVANI ONCEKIYERI MÜKTESEBATI TAYIN GERE~ESI DURUMU 
2000 GULEN ARIKAN GENEL MUD.YRD. BANKA IÇI UYGUNDUR BANKA IHTIVACINDAN EMEKLI 
2000 ALl ŞERIF VUREKLI GENEL MUD.YRD. BANKA ICI UYGUNDUR BANKA IHTIVACINDAN EMEKLI 
2000 MEHMET YAVUZ GURSEL GENEL MUD.YRD. ACIKTAN UYGUNDUR BANKA IHTIVACINDAN ICALI$1YOR 
2000 HAMIT UGUR KINAY GENEL MUD. YRD. BANKA IÇI UYGUNDUR BANKA IHTIVACINDAN ICALISIYOR 

ATAMADAN SON 
YIL ADISOYADI ÜNVANI ÖNCEKIYERI MÜKTESEDATI TAYIN GEREI(ÇE!il DURUMU 
2001 EMEL ÇABUKOGLU GENELMUDUR 1\ÇIKTAN UYGUNDUR BANKA HTIYAClNDAN All IYOR 
2001 MEHMET ILKERGENÇ GENEL MUD.YRD. EMLAKBANK UYGUNDUR BANKA IHTIVACINDAN All IV OR 
2001 DENIZCINER GENEL MUD.YRD. BANKAIÇI UYGUNDUR BANKA IHTIVACINDAN All IV OR 
2001 VEFA ERARSLAN GENEL MUO.YRD. A IKTAN UYGUNDUR BANKA IHTIVACINDAN All IV OR 
2001 ERHAN SAHINKAYA GENEL MUD.YRD. A IKTAN UYGUNDUR BANKA IHTIVACINDAN All IV OR 
2001 NAMIK BAHRI UGRAŞ GENEL MUD.YRD. A IKTAN UYGUNDUR BANKA IHTIVACINDAN All IV OR 
2001 ZIYAANILDl GENEL MUD.YRD. A IKTAN UYGUNDUR BANKA IHTIVACINDAN All IV OR 
2001 PERlHAN ULKU BlYlK UNAL GENEL MUD.YRD. A IKTAN UYGUNDUR BANKA IHTIVACINDAN All IV OR 
2001 AHMET IZZET KARACAHISARLI GENEL MUD.YRD. A IKTAN UYGUNDUR BANKA IHTIVACINDAN All IV OR 
2001 FA TMA CANAN HANIOGLU GENEL MUD.YRD. A IKTAN UYGUNDUR BANKA IHTIVACINDAN All IV OR 
2001 CAHilBAYIR GENEL MUD.YRD. EMLAKBANK UYGUNDUR BANKA IHTIVACINDAN All IYOR 
2001 LHAMIUNAL DAREBA KANI BANKAlCI UYGUNDUR BANKA IHTIVACINDAN All IV OR 
2001 OKAN HASAN GOR DA REBA KANI BANKAIÇI UYGUNDUR BANKA IHTIVACINDAN All IV OR 
2001 AYHANARTAR DAREBA KANI AÇIKTAN UYGUNDUR BANKA IHTIVACINDAN All IYOR 
2001 AYŞE MUAZZEZ KUTAY DA REBA KANI ACIKTAN UYGUNDUR BANKA IHTIVACINDAN All IV OR 
2001 UMITYAVUZ DARE BA KANI ACIKTAN UYGUNDUR BANKA iHTIVACINDAN All IV OR 
2001 OSMAN YILDIRIM DARE BA KANI BANKAJQI UYGUNDUR BANKA IHTIVACINDAN All IV OR 
2001 SUAT KEPENEK DAREBA KANI BANKAIÇI UYGUNDUR BANKA IHTIVACINDAN All IV OR 
2001 SALIH DIDIN DAREBA KANI BANKAIÇI UYGUNDUR BANKA IHTIVACINDAN All IV OR 
2001 KADIRCAN KOCA DARE BA KANI EMLAKBANK UYGUNDUR BANKA IHTIVACINDAN All IV OR 
2001 lC ETIN CATIK DA RE BA KANI EMLAKBANK UYGUNDUR BANKA IHTIVACINDAN All IV OR 
2001 MUSTAFA SA VAS DAREBA KANI BANKAlCI UYGUNDUR BANKA IHTIVACINDAN All IV OR 
2001 EMINE SERPIL OZDEMIR DA RE BA KANI BANKA ICI UYGUNDUR BANKA IHTIVACINDAN All IV OR 
2001 YUSUF DURAN OCAK DAREBA KANI BANKAJÇ! UYGUNDUR BANKA IHTIVACINDAN All IV OR 
2001 AYSE SÖNMEZLER DAREBA KANI A IKTAN UYGUNDUR BANKA IHTIVACINDAN All IV OR 
2001 SELDA EKE UBEMUDURU A IKTAN UYGUNDUR BANKA IHTIVACINDAN All IYOR 
2001 ISMAILOZEL USEMÜDURU A IKTAN UYGUNDUR BANKA iHTIVACINDAN All IV OR 
2001 ıSAKIRE ZEYNEP ARDA UBE MUDURU A IKTAN UYGUNDUR BANKA IHTIVACINDAN All IYOR 
2001 SELCUK SAYILIR UBEMUDURU A IKTAN UYGUNDUR BANKA IHTIVACINDAN All IV OR 
2001 CANAKDENIZ UBEMUDURU A IKTAN UYGUNDUR BANKA IHTIVACINDAN All IYOR 
2001 CAN KARASURCAK UBEMUDURU A IKTAN UYGUNDUR BANKA IHTIVACINDAN All IV OR 
2001 SINANCAKIR UBEMUDURU A IKTAN UYGUNDUR BANKA IHTIVACINDAN All JVOR 
2001 HAKAN KAŞARCIOGLU UBEMUDURU A IKTAN UYGUNDUR BANKA IHTIVACINDAN All IV OR 
2001 FEVZI TEKIN UBEMUDURU A IKTAN UYGUNDUR BANKA IHTIVACINDAN All IV OR 
2001 BELGIN UNVER UBEMUDURU A IKTAN UYGUNDUR BANKA IHTIVACINDAN All IV OR 
2001 BULENT MERMER UBEMUDURU A IKTAN UYGUNDUR BANKA IHTIVACINDAN All IV OR 
2001 HASAN BEHZAT ALTUNER UBE MUDURU A IKTAN UYGUNDUR BANKA IHTIVACINDAN All IV OR 
2001 SEZGIN SENSOY UBE MUDURU A IKTAN UYGUNDUR BANKA IHTIVACINDAN All IV OR 
2001 AYHAN KAC KAR UBE MUDURU A IKTAN UYGUNDUR BANKA IHTIVACINDAN All IYOR 

ATAMADAN SON 
YIL ADISOYADI ÜNVANI ÖNCEKIYERI MÜKTESEBATI TAYIN GEREKÇESI DURUMU 
2002 TAMER KADIOGLU DA RE BA KANI ACIKTAN UYGUNDUR BANKA IHTIVACINDAN All JYOR 
2002 NECMI EROL DA RE BA KANI BANKAJÇl UYGUNDUR BANKA IHTIVACINDAN All IV OR 
2002 Z.HANDAN GONUL DAREBA KANI EMLAKBANK UYGUNDUR BANKA iHTIVACINDAN All lV OR 
2002 MEHMET KUC UK DA RE BA KANI BANKA IÇI UYGUNDUR BANKA IHTIVACINDAN All IYOR 
2002 YILDIRIM YAVUZ ELIŞ_ DA RE BA KANI BANKAIÇI UYGUNDUR BANKA IHTIVACINDAN All IYOR 
2002 HAKANAYŞEN DARE BA KANI BANKAIÇI UYGUNDUR BANKA IHTIVACINDAN All JYOR 
2002 KURŞAD TAÇALAN DAREBA KANI AÇIKTAN UYGUNDUR BANKA IHTIVACINDAN All IV OR 
2002 MERTARKAN ISUBE MUDURU ACIKTAN UYGUNDUR BANKA IHTIVACINDAN All IV OR 
2001 RUVEYDA EKIZ ISUBE MUDURU 1\QKTAN UYGUNDUR BANKA IHTIVACINDAN All IV OR 
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TORKiYE KA&KINHA BANKASI A.Ş. GENE& HUDURLUCU 

Anka~a Milletvekili Sayın Zeki ÇELiK'in Türkiye Büyük Millet Meclisi 'Başkanlığına 
verdiği önergenin cevapları aşağıya çıkarılmıştır. 

1997 YILI 

Pozis!lonu 

Genel Müdür 
Hukuk Müşaviri 
Genel Müdür Yardımcısı 
Müdür 

Müdür. 

1998 YILI -----
Müdür 

19•99 'yi&I 

1 
1 
5 

13 

Atama . Gerekçesi· 

Boş bulunan Makama atama yapılmıştır. 
Boş bulunan pozisyona atama yapılmıştır. 
Boş bulunan Makama atama yapılmıştır. 
Banka Organizasyon Şemasının yeniden düzenlen
mesine bağlı olarak atamalar ~apılmıştır. 
Yargı Kararı gereği 

Yeni Kurulan Müdürlüğe atanmıştır. 

Yönetim kademelerine atama yapılmamıştır. 

2000 YILI 
Müdiir 

Hukuk Müşaviri 

2001 YILI 

Müdür 

Müdür 

2002 YILI 
Müdür 

2 

2 

2 

1 Emeklilik, 1 kendi isteği ile görevden 
ayrılma sonucu boşalan pozisyonlara atama 
yapılmıştır. 

Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca dü
zenlenen Teftiş Raporu'na göre boşa-
lan pozisyona atama yapılmıştır. 

Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca düzen
lenen td~ri Soruşturma Raporu sonucuna göre 
boşalan pozisyona atama yapılmıştır. 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tara
fından çıkarılan Yönetmelik gereği kurulan tç 
Kontrol ve Risk tzleme Müdürlüklerine atama ya-
'pılmıştır. · 

1 Nakil, Emeklilik nedeniyle boşalan pozis
yonuna atama yapılmıştır. 
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TASFIYE HALINDE T.EMLAK B~NKASI A.Ş . 
. TASFIYE KURULU 

1 

KONU :Ankara Mv. M.Zeki ÇELIK'in 
soru önergesi hk. 

ILGi : 31.05.2002 tarih, 8.02.0.019/ (16) 2728 
sayılı yazınız. 

T.C. DEVLET BAKANLIGI' 
(Sn. Kemal DERViŞ) ' 

ı 

1 

istanbul, 14.06.2002 
Sayı : ""f~A /!Jr 

ilgi yazınızeki T.B.M.M. Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 03.05.2002 tarih ve 15313 
sayılı yazısı incelenmiştir. · 

i 

Türkiye Emlak Bankası A.Ş., 20.06.2001 tarih ve 4684 sayılı Kanunun Geçici 
3.Maddesi gereğince, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve T. Halk Bankası A.Ş.'ne devredilerek 
tasfiye sürecine girmiş olup, insan kaynaklarına ilişkin he~ türlü bilgi ve belgeler de anılan 
Kanun uyarınca T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü ~arafından teslim alınmıştır. 

i 

Bu bağlamda; son beş yıla ilişkin Genel Müdür, J Genel Müdür Yardımcısı, Daire 
Başkanı ve Şube Müdürü düzeyindeki personelin müktesebatları ve tayin gerekçeleri ile ilgili 
bilgilerin; T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünden te1

min edilmesi gerekmektedir. 
! 

Bilgilerinize arz ederiz. 

S~ygılarımızla, 
1 

ı 

Yüks0~~c~~ ~, 
~ ... ..--/ 

/~ 
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T.C. 
z RAAT BANKAS A. Ş. 

Genel Müdürlüğü 
SERMAYE: 2.500.000.000.000.000 TÜRK LiRASI 

SAYI :05.04.:02.01 \~ 08~~\ \~b 
KONU : Soru Onargesi - 8 telllllll 2002 

T.C. 
DEVLET BAKANLIGI 

.{Sayın Dr. Kemal Derviş) 
(Ozel Kalem Müdürlüğü'ne) 

ANKARA 

ILGI: 31.05.2002 tarih ve 2728 sayılı yazınız. 

Ankara Milletvekili Sayın Zeki Çelik tarafından verilen Türkiye Büyük Millet 

Meclisi'ne muhatap 7/6026-13556 sayılı soru önergesinde istenen bilgileri içerir cetveller 

ilişikte _sunulmaktadır. 

· Bilgilerinize arz ederiz. 

Ek: 1 icmal 

7 tablo (70 sayfa) 

TÜRKIYE CUMHURIYETI 
Z 1 R A A T B A N K A S 1 . A. Ş. 

W, ·LL~L ·~~ 
Mehmet'SE~ Mus~ZLIOGLU . 

Daire Başkanı Genel Müdür Yardımcısı 
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""""' .;.. 

""""' ı 

"---

YIL 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 1997-2002 YILLARINA AİT ATAMA İCMALİ 

GENELMÜDÜR GENEL MÜDÜR YRD DAİRE BŞK İL MÜDÜRÜ ŞuBEMÜDÜRÜ TOPLAI\1 1 

~ 

2 7 13 10 207 239 

o 4 21 15 255 295 

o 5 20 9 ıı9 ı53 

o ı ı 3 129 134 

2 12 22 18 427 481 

o o ı o 89 90 

TOPLAM 1392 
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21.- Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, son beş yılda yapılan bürokrat atamalarına 
ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk'ün cevabı ( 7/7471) 

TÜRKİYE BÜYüK MiLLET MECLİSİ BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sondanının aracılığınızla Adalet Bakanı Hikmet ·sami Türk 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

~ 
Zeki Çelik / 

Ankara Milletvekili 

Son beş yıldan bu yana yıllar itibari ile isimleri, müktesebatları ve tayin 
gerekçeleri ile birlikte Bakanhğınız ve bağlı kunımlara; 

1- Kaç Genelmüdür ve Genel Müdür yardımcısı, 
2-Kaç Daire Başkanı, 
3-Kaç.Şube Müdürü, 
4-V: arsa kaç il müdürü tayini asil yada vekaleten yapılmıştır? 
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T.C. 
ADALET BAKANLIGI 

Bakan 
·1 ( 1 ~: ·~ 

ANKARA 
i .:-..! .. L/2002 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

İLGi: a)Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 30.5.2002 tarihli ve 
A.O 1.0.GNS.0.1 0.00.02-15313 sayılı yazınız. 

a)Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, ı9.6. 2002 tarihli ve 
A.O ı .O.GNS.O. ı 0.00.02- ı 53 78 sayılı yazınız. 

İlgi ( a) yazınız ekinde alınan, Ankara Milletvekili M.Zeki Çelik tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilen ve y~zılı olarak cevaplandırılması istenilen 
7/7 4 7 ı- ı 54 7 4 Esas No .lu soru önergesine verilen cevap örneği iki nüsha halinde 
ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EKLER: 
EK- ı Soru önergesi (2 adet-1 sayfa) 

cevabı 
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Bakan 



T.C. 
ADALET BAKANLIGI 

Balmn 

Sayın 

M.Zeki ÇELİK 
Ankara Milletvekili 
T.B.M.M. 

ANKARA 
.... / .... /2002 

Bakanlığımıza yönelttiğiniz ve yazılı olarak cevaplandırılmasını 
istediğiniz 7/7471-15474 Esas No.lu soru önergesinin cevabı aşağıda 
sunulmuştur: 

Soru önergesinde belirtilen süre içinde, 
ll genel müdür ile 1 O genel müdür yardımcısı asaleten, 3 genel müdür ile 

12 genel müdür yardımcısı vekaleten, 
2 teftiş kurulu başkanı ile 9 müstakil daire başkanı ve 4 daire başkanının 

asaleten, 1 teftiş kurulu başkanı ile 14 daire başkanının vekaleten, 
Adli Tıp Kurumu Başkanlığında; 2 adli tıp kurumu başkanı ile 2 adli tıp 

kurumu başkan yardımcısı ve 1 daire başkanının asaleten, 12 daire başkanının 
vekaleten, 1 daire başkanının da 2. görevli olarak, 

Bakanlığımız merkez teşkilatında 9 şube müdürünün naklen, 12 şube 
müdürünün Adalet Bakanlığı Memur Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliği 

gereğince görevde yükselme sınavı ile asaleten, 2 şube müdürünün de vekaleten, 
Adli Tıp Kurumu Başkanlığında; 7 adli tıp şube müdürünün asaleten, 
atamaları yapılmıştır. 

Bakanlığımız teşkilatında il müdürlüğü kadrosu ise bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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22.- Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, son beş yılda yapılan 'bürokrat atamalarına 
ilişkin sorusu ve Milli Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu'nun cevabı (7/7473) ,..-

TÜRKİYE BÜYÜK WLLET :NIECLİSİ BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sorularıının aracılığınızla Milli Eğitim Bakanı Metin 
Bo~tancıoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

~~ 
Zeki Çelik / 

Ankara Milletvekili 

Son beş yıldan bu yana yıllar itibari ile isimleri, mükte.sebatları ve tayin 
gerekçeleri ile birlikte Bakanlığınız ve bağlı kurumlara; · 

1- Kaç Genelmüdür ve Genel Müdür yardımcısı, 
+-Kaç Daire Başkanı, 
3-Kaç Şube Müdürü, 
4-V arsa kaç il müdürü tayini asil yada vekaleten yapılmıştır? 
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T.C. 
MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

S;\ YI : B.mLO.APK.0.03.05.00-03/ ~: . .,..., '" 
KONl 1 :Soru Önergesi 

j 1 l" /2002 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

i LGi : T.B.M.M Başkanlığının 30.05.2002 tarihli ve A.Ol.O.GNS.O.l0.00:02-15313-7/7473-
15476/36599 sayılı yazısı. 

Ankara Milletvekili Sayın M. Zeki ÇELİK'in, "Son beş yılda yapılan bürokrat 
ataınalarına ilişkin" yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2-3-4. Son beş yılda Bakanlığımız ve bağlı kurumlara; 

• 3 'Li vekaleten olmak üzere ll genel müdür ve 1 'i vekaleten olmak üzere 18 genel 
müdür yardımcısı, 

• 4 'ü vekaleten olmak üzere 44 daire başkanı, 

• ı 'i vekaleten olmak üzere 117 şube müdürü, 

• ı4 ·u vekaleten olmak üzere 43 il milli eğitim müdürü, 

atanmıştır. Buna ilişkin listeler (Ek- l, Ek-2, Ek-3, Ek-4) ek te sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

I:_~ LER: 
EK-I Liste ( 1 adet- ı sayfa) 
FK-2 Liste (ı adet- 5 sayfa) 
EK-J l.istc (ı adet-- ı s~1yfa) 

1-:1'--+ l.istc (ı adet- 2 sayfa) 
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SIR 

·. 

30/06/1997 TARiHi iLE 10/06/2002 TARiHi ARASINDA YAPILAN 
ATAMALARlN SAYlSAL DÖKÜMÜ 

ANO UNVAN YAPILAN ATAMA SAYISI 

GENEL MÜDÜR ·a 

2 GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 17 

3 DAiRE BAŞKANI 40 

4 ŞUBE MÜDÜRÜ 116 

5 GENEL MÜDÜR VEKILI 3 

6 GENEL MÜDÜR YARDIMCISI VEKiLi · 

7 DAIRE BAŞKANI VEKiLI 4 

8 ŞUBE MÜDÜRÜ VEKiLI 1 
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SIRA 
NO 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 

ADISOYADI 

All SUNGURTEKIN 
AYDIN ÖZYAR 
GÖNÜL GÖKTEKIN 
GÜNGÖR KILINÇ 
HÜSEYIN ACAR 
NAIM DURMAZ 
RUHI ESiRGEN 
TOLGA YAGIZATLI 
A. FiKRET BAYRAKLI 
ALPER DIKENOGLU 
ATA YAVUZ 
AYDIN PARLAK 
BEHÇET YAVUZ 
ERKAN AYDIN 
HASAN TERZI 
M. SÜHEYiL ÇIYAN 
MERAL HACIPAŞAOGLU 
METiN MEMiŞ 
NURTEN DEMiR 
OKANÖZCAN 
OSMAN NURI ULUS 
ÖMERTURNA 
ÖNER GÜNEY 
TiMUR ŞEYHOGLU 
YÜKSEL SEZGiN 
A. FIKRET BAYRAKLI 
AHMET SÖNMEZ 
ALl ÇAKIROGLU 
ALi EKER 
ALPER DiKENOGLU 
ATiLLA ERDOGDU 
AYNUR CILGA 
AYSEL ÖZFIRAT 
FATMAATILGAN 
GÜLGÜN ERHUN 
HASAN GENCER 
HÜSEYiN KARAKUŞ 

30/06/1997 TARiHi iLE 10/06/2002 TARiHi ARASINDA YAPILAN ATAMALAR 

ATANDIG.I GÖREV ı MÜKTESEBi ATAMA GEREKÇESi AÇIKLAMA 

GENELMÜDÜR 1/4 HiZMET GERE 1 
GENEL MÜDÜR 1/4 HIZMET GERE i 
GENEL MÜDÜR 1/4 HiZMET GERE i 
GENELMÜDÜR 1/4 HiZMET GERE 1 
GENEL MÜDÜR 1/4 HIZMET GERE 1 
GENEL MÜDÜR 1/4 HiZMET GERE 1 

GENELMÜDÜR 1/4 HIZMET GERE 1 
GENELMÜDÜR 1/4 HiZMET GERE 1 
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 1/4 HIZMET GERE< 1 
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 1/4 HIZMET GERE< 1 
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 1/4 HIZMET GERE 1 
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 1/4 HIZMET GERE i 
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 2/3 HIZMET GERE< i 
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 1/4 HIZMET GERE< 1 
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI· 1/4 HiZMET GERE 1 
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 1/4 HIZMET GEREGi 
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 3/1 HiZMET GERE i 
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 1/4 HiZMET GERE i 
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 114 HIZMET GERE i 
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 4/2 HiZMET GERE i 
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 2/1 HIZMET GEREGI 
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 1/2 HiZMET GEREGI 
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 1/4 HiZMET GERE< 1 
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 1/4 HIZMET GERE i 
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 1/1 HIZMET GERE i 
DAiRE BAŞKANI 1/4 HIZMET GERE i 
DAIRE BAŞKANI 1/4 HIZMET GERE3i 
DAiRE BAŞKANI 2/1 HiZMET GERE3i 
DAIRE BAŞKANI 1/4 HiZMET GEREGI 
DAIRE BAŞKANI 1/4 HiZMET GERE( i 
DAIRE BAŞKANI 2/3 HiZMET GERE( i 
DAIRE BAŞKANI 1/4 HiZMET GERE( i 
DAIRE BAŞKANI 1/4 HIZMET GERE( 1 
DAIRE BAŞKANI 1/4 HiZMET GERE(;I 
DAIRE BAŞKANI 1/4 HIZMET GEREGi 
DAIRE BAŞKANI 1/4 HIZMET GEREGI 
DAIRE BAŞKANI 3/3 HIZMET GEREGi 
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38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 

ADISOYADI 

1. HALILALTINOK 
KADIR KELECiOGLU 
KANiATASEVER 
KENANTURNA 
KOKSAL KOLA T 
M. SÜHEYiL ÇIYAN 
MAHMUT CANPOLAT 
MEHMET BILGiR 
MEHMET ÖZCAN 
MUAMMER DÜGENCiOGLU 
MURAT GÜRKAN GÜLCAN 
MUSTAFA TOPÇUOGLU 
NECATI ÇELIK 
O. NURI DEMIREL 
OSMANAKKUŞ 

SADETTiN BAYRAKTUTAR 
SELIMMUTLU 
SERPIL GÜNALAY 
SERVET GÜLDEN 
ŞAHMERDAN COŞKUN 

ŞAKiR GÜNEŞ 
IŞERAFETTIN SEÇER 
TURAN ERGÜL 
TURAN SOYLU 
UGURGÜN YALDIR 
YURDANUR ATLIOGLU 
YÜCEL YÜKSEL 
ZUHAL GOKÇESU 
A. REFiK VEYiSOGLU 
ABBAS BALKIZ 
ABDULLAH ÇETIN 
ABDULLAH TAŞDEMiR 
ADEMSUSAM 
ADEM ÜSTÜNDAG 
ADNAN OLGUN 
AHMET AYTAÇ 
ALl ŞAKIR PEKER 
ALi TEKPlNAR 
ALPASLAN DEMiR 
ASIYEAL TU N BAŞ 

AT ANDlGI GÖREV ı MÜKTESEBi ATAMA GEREKÇESi AÇIKLAMA 
ı 

DAiREBA KANI 1/4 HiZMET GERE 1 
DAIRE BA KANI 1/4 HIZMET GERE 1 
DAiREBA KANI 1/2 HIZMET GERE 1 
DAIREBA KANI 1/4 HIZMET GERE 1 
DAIREBA KANI 1/4 HIZMET GERE 1 
DAiREBA KANI 1/4 HIZMET GERE 1 
DAIREBA KANI 3/2 HIZMET GERE 1 
DAiREBA KANI 1/1 HiZMET GERE i 
DAiREBA KANI 1/3 HiZMET GERE 1 ı 

DAiREBA KANI 1/4 HiZMET GERE i ! 

DAIREBA KANI 2/3 HiZMET GERE 1 
DAIREBA KANI 1/4 HIZMET GERE i 
DAIRE BA KANI 112 HIZMET GERE 1 
DAiRE BA KANI 5/1 HiZMET GEREbi 
DAIREBA KANI 2/2 HIZMET GEREGI 
DAiREBA KANI 1/4 HIZMET GEREC 1 
DAIREBA KANI 1/1 HIZMET GEREC 1 
DAiREBA KANI 1/4 HiZMET GERE< 1 
DAiREBA KANI 3/3 HIZMET GERE< 1 
DAiRE BAŞKANI 1/4 HiZMET GEREGI 
DAiRE BAŞKANI 1/4 HiZMET GEREGi 
DAiRE BAŞKANI 1/4 HiZMET GEREGi 
DAiRE BAŞKANI 1/4 HiZMET GEREGi 
DAIRE BAŞKANI 1/4 HIZMET GEREGI 
DAiRE BAŞKANI 1/4 HIZMET GEREGI 
DAIRE BAŞKANI 1/4 HiZMET GEREGI 
DAiRE BAŞKANI 1/4 HiZMET GEREGI 
DAiRE BAŞKANI 1/2 HIZMET GEREGI 
ŞUBE MÜDÜRÜ 1/4 HIZMET GEREGI 
ŞUBE MÜDÜRÜ 1/4 HIZMETGERE 
ŞUBE MÜDÜRÜ 3/1 HIZMETGERE 
ŞUBE MÜDÜRÜ 3/3 HIZMETGERE 
ŞUBE MÜDÜRÜ 2/2 HiZMETGERE 
!ŞUBE MÜDÜRÜ 1/4 HiZMETGERE 
!ŞUBE MÜDÜRÜ 3/2 HIZMET GEREGI 
!ŞUBE MÜDÜRÜ 4/2 HIZMET GEREGI 
ŞUBEMÜDÜRÜ 2/3 HIZMET GEREGI 
IŞUBE MÜDÜRÜ 1/4 HIZMET GEREG 
!ŞUBE MÜDÜRÜ 3/2 HIZMET GEREGi 
!ŞUBE MÜDÜRÜ 3/1 HiZMET GEREGI 
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78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 

ADISOYADI 

AYFER ARSLAN 
AYLA NAIME BAYRAM 
AYNURKIRCI 
AYNURÖNDER 
AYNUR UZER 
AYSELSEZER 
BAKI TOPÇU 
BATTALŞEN 

BAYRAM DAGDELEN 
BERNA YERTUT 
BILGIPEKER 
CELIL DAY AR 
DURSUN ALl öGEYlK 
EFTAL BOZKURT 
ELIF YILDIRIM 
EMINE GÜLMEZ 
ERCAN ÇETIN 
ERCANTÜRK 
ERDAL AKKAYA 
ERDAL KARAKAPlCI 
F. NURHAN BAYKAL 
FERAMEZ YAŞAR 
FiGEN EREŞ (EROL) 
FIGEN TAŞKIN 
GÜLSÜM ÖZDEMiR 
H. METIN YILDIZ 
HALiS TüRAMAN · 
HASAN ALBAYRAK 
HASAN KARADERE 
HILAL ERDINÇ 
HiLMI KOÇBlYlK 
HÜSEYIN KOÇ 
HÜSNE ERTUNÇ 
i. TUFAN KARADENIZ 
IBRAHIM KUYUCAKLIOGLU 
İBRAHIM ÖZÇELiK 
iKRAM iLBAŞ 
iLHAMi DEMIRCi 
iNCi MESCI 
KADRiYE CÖMERT 

AT ANDlGI GÖREV MÜKTESEBi ATAMA GEREKÇESi AÇIKLAMA 

USE MÜDÜRÜ 2/2 HiZMET GERE< 1 
USE MÜDÜRÜ 2/3 HIZMET GERE i 
UBE MÜDÜRÜ 2/3 HIZMET GERE 1 
USE MÜDÜRÜ 3/2 HIZMET GERE 1 
UBE MÜDÜRÜ 1/2 HIZMET GERE 1 
UBE MÜDÜRÜ 1/2 HiZMET GERE 1 
USEMÜDÜRÜ 2/1 HIZMET GERE 1 
UBE MÜDÜRÜ 2/2 HiZMET GERE 1 ı 
USE MÜDÜRÜ 3/2 HIZMET GERE il 
UBE MÜDÜRÜ 3/1 HIZMET GERE 1 
USEMÜDÜRÜ 2/3 HIZMET GERE i 
UBE MÜDÜRÜ 1/4 HiZMET GERE 1 
UBE MÜDÜRÜ 5/3 HIZMET GERE 1 
USE MÜDÜRÜ 1/4 HIZMET GERE i 
UBE MÜDÜRÜ 1/1 HiZMET GERE i 

ŞUBE MÜDÜRÜ 2/3 HIZMET GERE 1 
_ŞUBE MÜDURO 3/2 HIZMET GERE 1 
ŞUBE MÜDÜRÜ 4/1 HIZMET GERE 1 

ŞUBE MÜDÜRÜ 1/1 HIZMET GERE 1 
ŞUBE MÜDÜRÜ 4/3 HIZMET GERE i 
ŞUBE MÜDÜRÜ 4/3 HIZMET GEREGI 
ŞUBE MÜDÜRÜ 4/3 HIZMET GEREGi 
ŞUBE MÜDÜRÜ 2/1 HIZMET GEREGI 
ŞUBE MÜDÜRÜ 3/3 HIZMET GEREGI 
ŞUBE MÜDÜRÜ 1/4 HIZMET GEREGi 
ŞUBE MÜDÜRÜ 1/2 HIZMET GEREG_i 
ŞUBE MÜDÜRÜ 1/4 HiZMET GEREGI 
ŞUBE MÜDÜRÜ 3/3 HIZMET GEREGI 
ŞUBE MÜDÜRÜ 1/4 HIZMET GEREGI 
ŞUBE MÜDÜRÜ 4/2 HIZMET GEREGi 
ŞUBEMÜDÜRÜ 1/4 HiZMET GERE 1 
ŞUBE MÜDÜRÜ 2/3 HiZMET GERE i 
ŞUBE MÜDÜRÜ 2/2 HiZMET GERE 1 
ŞUBE MÜDÜRÜ 1/4 HIZMET GERE 1 
ŞUBE MÜDÜRÜ 4/3 HIZMET GERE i 
ŞUBE MÜDÜRÜ 2/1 HIZMET GERE i 
ŞUBE MÜDÜRÜ 1/1 HiZMET GEREGI 

. ŞUBE MÜDÜRÜ ' 1/4 HiZMET GEREGi 
ŞUBEMÜDÜRÜ 2/2 HiZMET GEREGi 
ŞUBE MÜDÜRÜ 3/1 HiZMET GEREGi 

- - -·----
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118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
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142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 

ADI SOYADI 

KENAN ÖZCAN GÖKGÖZ 
KIYMET SOYDAN 
KÖKSAL ÖZTAŞ 
KUTLAY ŞIMŞEK 
LALENUR KATAR 
LATiFE SAYAN 
LEYLAORAL 
M. NURAL KARATAŞ 
M. SAMI ÖNAL 
MAHMUT ÖZBU_GA 
MAKBULE ŞiMŞEK 
MEHMET ARSLAN 
MEHMET DEMIROGLU 
MEHMET KUTLU 
MEHMET POLAT 
MEHMET UYANlK 
MELiKE DOGANAY 
MERAL SARAÇOGLU 
METiN CENGiZ 
MUHiTTiN ÖNGÜT 
MUSTAFA ÇETiNKAYA 
MUSTAFA KUZUCU 
MUSTAFA KÜÇÜKBAYCAN 
MUSTAFA POLAT 
MUZAFFER AK 
NESAHAT AKBAŞ 
NECLA ARIMAN 
NEDiMASLAN 
NERiMAN KAPTAN 
NESiP DEMiRBAŞ 
NEVZAT SAHADIR 
NEVZAT KlZGlN 
NURiYE ALPASLAN 
NURiYE KADIOGLU 
NURTEN GÖREN 
O. EDiP ŞENER 
O. NURi ARIKAN 
O. SAiT YILDIRIM 
ORHAN ERGÜN 
OYAERDOGAN 

~ 

AT ANDlGI GÖREV MÜKTESEBi ATAMA GEREKÇESI AÇIKLAMA 

ŞUBE MÜDÜRÜ 1/1 HiZMET GERE( 1 

ŞUBE MÜDÜRÜ 3/3 HIZMET GERE 1 

ŞUBE MÜDÜRÜ 1/1 HiZMET GERE 1 

ŞUBE MÜDÜRÜ 4/2 HIZMET GERE 1 
ŞUBEMÜDÜRÜ 2/2 HiZMET GERE 1 

ŞUBEMÜDÜRÜ 1/4 HiZMET GERE 1 

ŞUBE MÜDÜRÜ 2/3 HIZMET GERE i 
ŞUBEMÜDÜRÜ 1/1 HiZMET GERE i 
ŞUBEMÜDÜRÜ 1/4 HIZMET GERE i 
ŞUBE MÜDÜRÜ 1/4 HIZMETGERE 
ŞUBEMÜDÜRÜ 4/2 HIZMETGERE 
ŞUBE MÜDÜRÜ 1/4 HiZMETGERE 

USE MÜDÜRÜ 2/3 HIZMETGERE 
UBE MÜDÜRÜ 1/3 HiZMETGERE 
USEMÜDÜRÜ 2/3 HiZMET GERE 
USE MÜDÜRÜ 3/2 HiZMETGERE 

ŞUBE MÜDÜRÜ 1/1 HiZMETGERE 
ŞUBE MÜDÜRÜ 1/4 HiZMET GEREC 
ŞUBE MÜDÜRÜ 1/1 HiZMET GEREC 
ŞUBE MÜDÜRÜ 3/1 HiZMET GEREGi 

1 

ŞUBE MÜDÜRÜ 2/1 HiZMET GEREGi ı 

ŞUBE MÜDÜRÜ 212 HiZMET GEREC i 
ŞUBE MÜDÜRÜ 1/4 HiZMET GEREC 1 
ŞUBE MÜDÜRÜ 1/1 HiZMET GEREC 1 
ŞUBE MÜDÜRÜ 1/2 HiZMET GERE< i 
ŞUBE MÜDÜRÜ 111 HIZMET GEREGI 
ŞUBE MÜDÜRÜ 1/4 HiZMET GEREGi 
ŞUBE MÜDÜRÜ 1/4 HiZMET GEREGi 
ŞUBE MÜDÜRÜ 1/1 HiZMET GEREGi 
ŞUBE MÜDÜRÜ 1/3 HiZMET GEREGi 
ŞUBEMÜDÜRÜ 1/4 HiZMET GEREGi 
ŞUBE MÜDÜRÜ 4/1 HiZMET GEREC: i 
ŞUBE MÜDÜRÜ 1/3 HiZMET GERE( i 
ŞUBE MÜDÜRÜ 2/1 HiZMET GERE( i 
ŞUBE MÜDÜRÜ 2/3 HiZMET GERE( i 
ŞUBE MÜDÜRÜ 1/4 HiZMET GEREGi 
ŞUBE MÜDÜRÜ 1/4 HiZMET GEREGI 
ŞUBE MÜDÜRÜ 1/1 HiZMET GEREGi 
ŞUBE MÜDÜRÜ 4/2 HiZMET GEREGi 
ŞUBE MÜDÜRÜ 212 HiZMET GEREGi 
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158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 

-
ADI SOYADI 

OYA TOSUN 
ÖMER BALCI 
ÖMER ŞENGÜL 
SADULLAH ŞENTÜRK 
SALiM KOŞAR 
SARAMANAV 
SATILMIŞ GÖNÜLLÜ 
SERAP KOÇ_ 
SERVER BILGE 
SEVGiÖZGÖR 
SÜLEYMAN SOYLU 
IŞADAN ÖZBAYAR 
ŞADIYE iSKENDER 
ŞEVKi ÇEKiÇ 
ŞINASi OKUR 
ŞÜKRÜ DOGAN 
TALAT NACliŞIK 
UGUR GÜLÇIN ÜNSAL 
YAVUZTURAN 
YURDAGÜLGÜNEŞ 
YUSUF ZiYA AGGÜL 
YÜKSEL KAYMAKOGLU 
YÜKSEL MUTLU 
ZEHRA ADIYAMAN 

- ----------

AT ANDlGI GÖREV MÜKTESEBi ATAMA GEREKÇESi AÇIKLAMA 

ŞUBE MÜDÜRÜ 1/4 HiZMET GEREGI 
ŞUBE MÜDÜRÜ 1/1 HiZMET GEREGI 
ŞUBE MÜDÜRÜ 3/2 HIZMET GEREGI 
ŞUBE MÜDÜRÜ 3/3 HIZMET GEREGI 
ŞUBE MÜDÜRÜ 4/2 HiZMET GEREGI 
ŞUBE MÜDÜRÜ 2/3 HiZMET GEREGI ı 
ŞUBE MÜDÜRÜ 3/3 HiZMET GEREGI 

· ŞUBE MÜDÜRÜ 2/1 HIZMET GEREGi 
ŞUBE MÜDÜRÜ 1/1 HiZMET GEREGI 
ŞUBE MÜDÜRÜ 2/1 HiZMET GEREGi 
ŞUBE MÜDÜRÜ 1/4 HiZMET GEREGI 
ŞUBE MÜDÜRÜ 1/4 HiZMET GEREGi 
ŞUBE MÜDÜRÜ 1/1 HIZMET GEREGi 
ŞUBE MÜDÜRÜ 1/4 HiZMET GEREGI 
ŞUBE MÜDÜRÜ 2/2 HiZMET GEREGI 
ŞUBE MÜDÜRÜ 3/2 HIZMET GEREGI 
ŞUBE MÜDÜRÜ 1/4 HiZMET GEREGI 
ŞUBE MÜDÜRÜ 1/2 HIZMET GEREGI 
ŞUBE MÜDÜRÜ 2/1 HiZMET GEREGI 
ŞUBE MÜDÜRÜ 1/1 HiZMET GEREGI 
ŞUBE MÜDÜRÜ 1/4 HiZMET GEREGi 
ŞUBE MÜDÜRÜ 3/3 HiZMET GEREGi 
ŞUBE MÜDÜRÜ 4/3 HiZMET GEREGi 
ŞUBE MÜDÜRÜ 1/4 HIZMET GEREGi 
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Z. BiLGIN INANLI 

M. TEVFIK iNCE 

A. TEOMAN KÖYLÜ 

RUHI PEHLIVAN 

NEVZAT SAHADIR 

HASAN GENCER 

ALi ÇAKIROGLU 

HILMi ÇOLAK 

CUMA BÜYÜKKILIÇ 

30/06/1997 TARiHi iLE 10/06/2002 TARiHi ARASINDA VEKALETLE ATANANLAR 

ATANDIGI GÖREV MÜKTESEBi ATAMA GEREKÇESi AÇIKLAMA i 

1 

GENEL MÜDÜR V. 1/4 HIZMET GEREGI j 
GENEL MÜDÜR V. 1/4 HIZMET GEREGI 

ı 

GENEL MÜDÜR V. 1/4 HIZMET GEREGI 1 

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI V. 1/4 HIZMET GEREGI . 

DAIRE BAŞKANI V. 1/4 HIZMET GEREGI 

DAiRE BAŞKANI V. 1/4 HIZMET GEREGI 

DAIRE BAŞKANI V. (BAGIMSIZ) 1/4 HiZMET GEREGI 

DAIRE BAŞKANI V. 1/4 HiZMET GEREGi 

~USE MÜD~_\-'· ___ 2/2 HiZMET GEREGI 
-- -- - --
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2 

3 

4 

5 

6 
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9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

ADI SOYADI 

PROF.DR. !SMAIL BIRCAN 

CAN ALTAN 

NURETTiN BAŞER 

GÜNGöR KILINÇ 

A. TEOMAN KÖYLÜ 

GÜLAY ÇIKRIK 

M. TEVFIK INCE 

PROF.DR.MUALLA SELÇUK 

Z. BiLGiN iNANLI 

AYNUR CILGA 

BEHÇET YAVUZ 

HASAN TERZI 

HÜSEYIN KARAKUŞ 

MEHMET BILGIR 

MEHMET ÇAKIR 

MEHMET ÖZCAN 

RUHi PEHLIVAN 

SEMRAERKAN 

MERKEZ TEŞKiLATINDAVEKALETEN VE ONAYLA GÖREVLi OLANLAR 

ASIL GÖREV YERi VE GÖREVi VEKALET 1 ONAYLA GÖREVi AÇIKLAMA 

TODAI ÖGRETIM ÜYESI :~g~j-~şArrv., (2'~zt3~t~ô;> . . .. · ··; GÖREVLI 

DIŞ IŞLERI BAKANLIGI MENSUBU BÜYÜKELÇI MÜSTEŞAR YRD. V. VE KiL 

TALlM VE TERS. KUR. ÜYESI TALlM VE TERBIYEKURUL BAŞKANI V. VE KIL 

ÖZEL ÖGRETIM KURUMLARI GENEL MÜDÜRÜ PERSONEL GENEL MÜDÜR V. VE KIL 

BAKANLIK MÜŞAVIRI ÖZELÖGR.KUR:GEN.M~VEK VEKIL 

OKUL ÖNCESI EGT. GEN. MD. YRD. 
OK. ÖNC. EGT. GENEL MÜDÜRÜ OLARAK 

GÖREVLI 
GöREVLI 

KIZ TEK. ÖGR. GEN. MD. YRD. TIC. TUR. ÖGR. GEN.MD. VEK. VE KIL ı 
ANK. ÜNV. ILAHIYAT FAK. ÖGR. ÜYESI 

DIN·.ÖGRETIMI GENEL MüDüRü V. (2547 /38 
VEKiL Mô;)· ·.·· .· •. ·· ·. 

IZMiR MILLi EGiTiM MÜDÜRÜ iLKÖGRETiM GENEL MÜDÜR VEK VE KiL 

ÇlRAKLlK VE YAY. EGT. GEN. MD. DAi. BŞK. 
ORTA ÖGR. GEN. MD. YRD. OLARAK 

GÖREVLi 
GÖREVLi 

ÖGR. VET. VE EGT. GEN. MD. YRD. IZMiR MILLI EGITIM MÜD.VEK. VE KiL 

PERS. GEN. MD. YRD. 
ÖGRETMEN YETiŞTIRME VE EGT.GEN.MD. 

GÖREVLi 
YRD. OLARAK GÖR. 

EGITIM TEK. GEN. MD. DAi. BSK. 
ÇlRAKLlK VE YAY. EGT. GEN. MD. YRD. OL. 

GÖREVLi 
GÖR. 

OKUL ÖNCESI EGT. GEN. MD. DAL BAŞK. 
OK.ÖNC.EGT.GEN.MD.YRD.OLARAK 

GÖREVLI 
GÖREVLI 

HUKUK MÜŞAVIRi 
PERSONEL GEN. MD. YRD. OLARAK 

GÖREVLi 
GÖREVLi 

PERS. GEN. MD. DAL BAŞK. 
PERSONELGEN.MD.YRD.OLARAK 

GÖREVLI 
GöREVLI 

YÜK ÖGR GEN. MD. DAl. BŞK. YüK ÖGR GEN. MD. YRD. VEK. VE KIL 

HACETTEPE ÜNV. EGT. FAK.ÖGR. ÜYESI 
OK. ÖNC. EGT. GEN: MD. YRD. OLARAK 

.. GÖREVLI 
GÖREVLI (2547/38 MD.) 
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20 

21 

22 
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24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

ADI SOYADI 

ALl ÇAKIROGLU 

ATiLLA ERDOGDU 

EMIN GÜRKAN 

HASAN GENCER 

HILMI ÇOLAK 

1. ETHEM YAMAN 

MANSUR ÖZTÜRK-

MEHMET BAGÇECIK 

MEHMET YAVAŞ 

MUSTAFA UYAN 

NEVZAT SAHADIR 

SUATTÜRK 

SÜLEYMAN KAZAKLI 

TURGUT BARSBAY 

YAHYA TÜRKELi 

YÜKSEL AKSAKAL 

MERKEZ TEŞKiLATlNDA VEKALETEN VE ONAYLA GÖREVLi OLANLAR 

ASIL GÖREV YERi VE GÖREVi VEKALET 1 ONAYLA GÖREVi AÇIKLAMA 

PERSONEL GEN. MD. DAl. BŞK. YAYlMLAR DAl. BAŞK. V. VE KIL 

ÖZEL ÖGRETIM KURUMLARI DAiRE BAŞKANI PERSONEL GENEL MD. DAl. BŞK. OL. GÖR. GÖREVLi 

ORTA ÖGR. GEN. MD. DAL BŞK. APK'DA GÖREVLI GÖREVLi 
ı 

' ÇlRAKLlK VE YAY. EGT. GEN. MD. DAl. BŞK. HIZMETIÇI EGT. DAL BŞK. VEK. VE KIL 

PERSONEL GENEL MÜD. ŞUBE MÜDÜRÜ EGT. KUR. YÖN.ÖAI. DAI.BŞK. V. VE KIL 

ORTA ÖGR. GEN. MD. ŞB. MD. 
ORTA ÖGR. GEN. MD. DAl. BŞK. OLARAK 

GÖREVLI 
GÖREVLi 

PERS. GEN. MD. DAi. BAŞK. ILKÖGR. GEN. MD. DAL BŞK. OLARAK GÖR. GÖREVLI 

TALlM VE TERS. KUR. BAŞK. DAl. BŞK. APK'DA DAIRE BAŞK. OLARAK GÖREVLi GÖREVLI 

YÜK ÖGR. GEN. MD. DAL BŞK. MÜSTEŞARLlK DAL BŞK. OL. GÖREVLi GÖREVLi 

PERS. GEN. MD. DAl. BAŞK. 
ÖZ. EGT. REH. VE DAN. HiZM.GEN. MD. DAL 

GÖREVLi 
BŞK. OLARAK GÖR. 

PERSONEL GEN. MO; ŞB. MÜD. 
PERSONEL GEN. MD. DAL BŞK. OLARAK 

GÖREVLI 
GöREVLi 

BITLIS iLKÖGRETIM MÜFETTIŞI 
ÖZ. EGT. REH. VE DAN. HIZM.GEN. MD. DAL 

GÖREVLI 
BŞK. OLARAK GÖR. 

OKULÖNCESiEGT.GEN.MD.ŞB.MÜDÜRÜ 
OK.ÖNC. EGT. GEN. MÜD. DAl. BŞK. 

GÖREVLI 
OLARAK GÖREVLİ 

iLKÖGR. GEN. MD. DAL BAŞK. 
ÖZ. EGT. REH. VE DAN. HiZM.GEN. MD. DAl. 

GÖREVLI 
BŞK. OLARAK GÖR. 

APK UZMANI iLKÖGR. GEN. MD. DAi. BŞK. OLARAK GÖR. GÖREVLi 

EGiTIM TEK. GEN. MD. DAL BŞK. 
YÜKSEKÖGRETiM GEN. MD. DAL BŞK. OL 

GÖREVLi 
GöR. 



T.B.M.M. B: 120 22. 7. 2002 o: ı 
.. . 

23.- Konya Milletvekili Lütfi Yalrnan'ın, İstanbul'da ilköğretim okullarında yapıldığı 
iddia edilen bir anket ve sonuçlarına ilişkin sorusu ve Milli Eğitim Bakanı Metin Bostancoğlu'nun 
cevabı (7/7491) 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sonılanının Milli Eğitim Bakanı Sayın Metin BOSTANCIOGLU 
tarafından yazılı olarak cevaplandınlmasını arz ederim. 15.05.2002 

1. İstanbul' da bulunan İlköğretim okullannda cinsellikle ilgili herhangi bir anket 

çalışması yaptınlıruş mıdır? 

2. Bu anketin içeriğinde hangi sorular yer almıştır? 

3. Henüz gelişme çağındaki çocuklara, ağırlıklı olarak cinsellikle ilgili soruların 

yöneltilmiş olmasının amacı nedir? Böyle bir anketin düzenlenmesine neden 

ihtiyaç duyulmuştur? 

4. Yapılan bu anketin sonuçları belli olmuş mudur? Sonuçları nelerdir ve 

Bakanlığınız bu sonuçlan nasıl değerlendirmektedir? 

5. Ortaya çıkan sonuçlar doğrultusunda ne gibi tedbirler almayı düşünüyorsunuz? 
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T.C. 
MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SA YI : B.08.0.APK.0.03.05.00-03/ ·. "> r 
KON! J : Soru Önergesi 

.;) 1 :t /2002 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ BAŞKANLIGINA 

i 1.< ii : T.B.M.M Başkanlığının 30.05.2002 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.1 0.00.02-15400-7/7491-
15460/36583 sayılı yazısı. 

Konya Milletvekili Sayın Lütfi YALMAN'ın, "İstanbul'da ilköğretim okullarında 
yapıldığı iddia ~dilen bir anket ve spnuçlarına ilişkin" yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

isıanbul Valiliğince yaptırılan inceleme sonucu; 

1-J. istanbul'da ilköğretim okullarında cinsellikle ilgili öğrencilere yönelik h.erhangi 
bir ankl:l <;alışması yaptırıln1adığı, ancak, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 
!:ğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek Lisans Programı öğrencisi Dilsaz KOCATÜRK'e 
Kadıköy. Üsküdar ve Ümraniye İlçeterindeki .okullarda yönetici ve öğretmeniere yönelik 
"0ğrl:tınenlcrin Cinsel Eğitim Alanında Hizmetiçi Eğitim İhtiyaçları ve Okul Yöneticilerinin 
Ciiiriişleri" konulu anket çalışmasına izin verildiği, 

2-4-5. Anket verilerinin değerlendirilme aşamasında olduğu, henüz rapora 
döniişı iirü lmed i ği. 

:mlaşılıııış olup. anket sorularının örneği ekte sunulmuştur. 

Hilgilcrinizc arz ederim. 
. ; ·/,..• 

Metin BOSTANCIOGLU 

Milli Eğitim Bal<anı 

I·:I(IJ.:[L 

1-:k-1 .·\nkL'l (>rııeği (I adet- 6 snyl11) 
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Milli Eğitim 13al~mılığı 1992 yılından bel'i çeşitli projelerle okullarda öğrencilerin cinsel/ cinsel sağlık 
bilgilerini · d~steldemektcdit'. Bu !<onuda ol<ul yöneticilerinin_ ve öğretmenierin tecrübelerinin ve 
i h tiyoçlaı·ıııın nder olduğu l<onusunda görüş ve deneyimlerinizden yararlanmak istiyorum. 

Göt·üşlel'inizi ve deneyimlerinizi anket formu içinde beş kategoPide öğrenmek i·stemekteyim. Her 
tn'lrldt?. için size en uygun gelen derecelendiı'tnenin altına (x) işareti koymanız yeterli olacaktır. 

1\rıkP.t foı'lliuna kiınlil< bilgilerinizi yazmamza · gere!< bulunmamaktadır. Araştırınanın geçerliliği 

cevaplarnıızın soınitııiyc1ine bağlıdır'. Değer'li vaktinizi aywaral<. yapacağınız katkıya şiındid~n teşekkür 
edeı·iın. 

Dilsaz KOCATÜRK 

KİŞİSEL BİLGİLER 

1

-··----··· ....... 

····,.,,. .. · .. ,.,..,.·,;.,. . . J.. (./.,,:,/,), ... /,/., .. l. ( ) Erbzk 2. ( ) Kadın 

ı-· .... 
1 
Ir. Va,< ll' Iz: 1. ( ) 35 o11ı 2. ( ) 36-40 3. ( ) 41-45 4. ( ) 46-50 5. ( ) 51+ 

~ ...... : __ ,_. __ ....................... -·-·- .......... ---·---·--·----·--------------·--·-----

~ı:~ K~~~"" cfrul~:~tle>~sln~~~( ~~:~. ~~6~10 3. ( _)_ıı_-_ı5 ____ 4_. <_)_ı_6_-2_o __ 5_._<_)_2_o_+ 

V. O/wl yöiıeftl11i konusunda hizmet ~~-i cgifli11 aldmiz nu? 1. ( ) Evet 2. ( ) Haytr 

1 ·-v.i~ /ı!d;'i.~;.;~~:;·;J;.~~~~·/(~~~~;;:;;a-lıiT? ...... /.'--·--·----·-----------.. ·------
2. . 

l................... .. ___ , ................. -...... ~: ....................... ---·----·-----------· 
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ğ _ğ 
+= u.~-
d :ı: c 

:..t -" --------- .................. ---·-----·------------·--------------·-·-------------------~-=- -·-t--t---1--
... !.:._ç:~~~~~~~ .. !:~~~l __ vij~~.!l~~!~.!~tı_~~alıc.i.!_r....: ..... __________________________ +--+--+--+--ı--
. .?..:~~~_ı_~ı:.~l~c;-~cul~!?ti~~__t_L~Y..~I-~!.Ieı·iı~_glı:!~~~-salışınal~jır. _____ -----ı---ı--+--t--1---
.. ~- ~ilg_i~!~Ji~<-~~-n_s._a.ğJı!~~ı:;ı: .. _iliş~iJ~~: .. ~.~ğ~~~~~-t.~c!-~!::. .. _ ...... ~---------·--·-------·ı---ı---ı--+--ı--
4. CitıS(!IIi~_l~ _ilgi_li eğititn alıl?~ kLıt'9!1q~:ı~~ uygu_~ .. C?It~~~~-!~'t: ·-·------------------ -··--· _ ·-t---

5. Kız öğı·enciler v~ku1lcwındal<.i gelişnıeleı·den rahatsızlık duydukları için 

-·---------~-~-~~~.'::ğ!!!tl.'.! ...... cJ~ı:-._~_1-~!i.~~~ _gj~1el< iE.!~~~J~~~l~~dirj~-----------1--·---+-+-·-+--1---
6. Cinsellikle ilgili cğHitıı toplumun kültürünü istismar• edecek biçimde 

---··------~~~~!~~!~!~~!!'_._ ___________________ ·-----·---·--------------1---~ --t----lf--
7. Öğrencilerin biPbil'lePini el ya da söz ile cinsel içeriidi konularda rahatsız 

_____ ·------~:t!.!!..~~~~:! --~~~!--~-~ !~'!.~~<!!~_ı_z __ ~~iy~_. _______________ ·-·---·-----·--------·--·--- ___ --+--+--+----
8. Öğr·encilel'itı cinst?.l sağiılda ilgili pl'obleınlel'inin öğı•etınenler odasında 

________ l~.!.~uşul.ı:.n._<_!Sın.~J-~~-~ıne~_· --------------- ------------------t---ı--t--+---ı-
_9_:_Çinse!~ğ~tiın _y~l!y!~.b..~!E~~~~ı::Y~-~~~ekildc_}~ı_~'-'a..:..r.:..la_ııcın..;_:;a...:..lı'-'d..:..ır-'-.------ f--+--t---+--

_ _!Q: -~..!:'§_1_ ~i~!l! .. ~~~t~~z-~-~-~-~--~ğ~ı:~ci I~L~~p_ı_~~~!:::ı~~~~--~~!'.9i!!Y~ı:. deınekti~-· ---+--~-----ı----ı--c----
__ ll:.:.Q!!:bil'in~_!_acizde bulu~9n çocukla!' il!~~~ğ._ı.:..h_a_l,< __ e __ t_m..;_:;ce_l...;..d:....e_d.....:ir_. _____ -ı-----ı--t--t--t---
_g:.~.Yoloj~§.ğı:~!!!'_~!.ll-~~~9.~_bilgisi d~:Ei!_~e vc!'itnli olın~~adır. _____ j 
13. Cinsellilde ilgili aşwı davranışlarda bulunan öğrencileı·e (kızlara takılınak, 

,.J~ı!:.-:..~~~-k -~':!~~~~!. ~~ı:ıEı.~_ı_~..!._~Ç-~_<ilil_ağır.~~-:;JeJ!~~?~!r..!mla~ı~_yg~!9nınal_ı_d,_ır_. __ _ ___ _ __ . . __ -f----
: 14. Cinsel eğitim konusundu il~ili öğı·etıncnk:r (Sıni f i.Jğı·. :>ı1ğlık bilgisi, fen ' 

_____ · ________ b._i_!g_i_~J! p!_x_q!9J!2.x.~ğ~rL~~!~.~~-hL~_ti~e.Uçi_e:ğ_i_!_i!~-~~~-g~çm~_~ir. _________ -+--ı·-+--
15. Taciz cinsel eğitim el<sil<liği nedeniyle çocukların merak giderme 
_____ _'[~_l.!9..!.'.~i'!_dan ~i_ı:L~~~!_ı::._ _____________________ _: _________ ~ ---+--ı--ı--+--

-~--Q~~!_öğ~_e._t~~-ileı~i~J.~~!_~_~_ec~ğ!_E~ı:. y_~!' .. ?~ği!_~_!:·~ .. -·------· -· --~--+--
... !~:_-?!1.9:.1_ı_~--~-!~gi~_i ... ~~~~~~-~._(JI~ı:!.Ei.!g_i~l .. ~-~ .. ~~-.9..ı:!t.~9'!._~!~~-t.•.~~~-~ı·tneJl_c!!.!'.: __________ , __ 

1 
__ _ 

18. Tacize uğı·aınış öğrenciye ner·elerdctı yal'dım alabileceği konusunda yol 

1 ~~~~~~J!:,ri;;~~~~;-gıb;~'.t~~~~~n;ıı~·':';':~;-~~k~~~m"~~"m:i_~·-_ ~-~ ~~== 
-~9.-..:..fi!.~~~J-~ğ!!~~~!:l..~J~r·~.IS!~.Y~ ı;:r·!~~!1~tt?_~_y!:_ı~!'ı_ a_ı:!!_ı:ı!ı_l!ııa~~~:._ __________ --ı-- . _ r-

--~-~-~C~~~~;~ö;?-~~~~:~h~~:: .. ~ ~~i-~~i~~~~~-~~~:-~~~:~~~:~~~~~ -~d~~:~~~i:_ ·-·---·----- ----- ·- ·--· --- -- --
22. Ilköğrctiınde iki ayı·ı gelişim evresindeki çocuk ve ergenin aynı tuvaleti 

________ J~ll 11~1.!_!110_~-~ P!.~l?~!e.!ı~ .. .Y'!.~~a!_ıy_~~~------"-----------------· __ ... ________________________ ~--- _ 
23. Bekr.ır. genç öğı·etınetıleı·iil'enıc, bi.iyiitne gelişme konularını anlatırken 

ı-~}~~;~~~~~!f~:-~f~~;~~~f~~~.;;~~,:~~:~~~.~~~~;::~ig; -~~-:~ --•- ~ -= = 
1 ı~esı!mclrdır-. ;. -' ~ ·. · '· 
ı·-----------------·---·-- ... -- .. -,.. ..... -------·- -------------------·--·--·--- ...... ______ .. _________ --·----------·---:;-- ---·--- ------ -- :-;--ı---· 

! 26. Genç erkek öÇi'Petn,cnlerin, cğı·cnrilcl'lc normal dışı davı·anışlarını fark :· , :: . .-:- , -:-, . . · .•. 

tK_~~~~w~~:r9:r~;~:ri~·~:~ı~r~~:·}:~~J~~J~:;.~_~;~;~~y~:.~=-:---~~t4İ_rl-_ 
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!5,·P.;!p cj{fı·~:: 1 iHrn, 

Milli Eğitiııı B(ıhmlığı 1992 yılındem beri ç1şitli projcler)c okullarda öğrencilerin cinsel/ cinsel sağlık 
bilgikr·ini d~stı;-klenırddedir. Bu !<onuda i.iğr,e.trııe.nler'itı tqcrübefcPinin ve ihtiyaçlarının neler olduğu 
l~omısunda gi.irüş ve çlcneyiınlcı•inizdeıı yı.wal'lannıak isteınelücyirn. 

Göı·iişlcriniz ve deneyimlerinizi anket formu içinde b~ş k~tegoride öğrenmek istemekt"eylm: Her 
madde için size en ı..ıygun gelt!n derecelendiı·!lıenin altına (x) işareti koymanız yeterli olacaktır. 

Anket for'ınuna kimlik bilgilerinizi yazınanıza gerek i bulunmamaktadır. Araştır·manın geçerliliği 
cevoplar·ınızın samirniyetine boğlıdw. Değeı·li vaktinizi aywarak yapacağınız katkıya şimdiden teşekkür· 
cdct'im. 

Dilsaz KOCATÜRK 

KİŞİSEL BİLGİLER 

ı __ I_. _--;,_:n-~···w·_· .. e .. _.-t-~·,-:,:z .. _.·_··_·_· 
-~~--:"-" ----- .. ---·--··- ........ ):LJ_g!.__~~.t~.---~-J. __ L~~~~..!.ı:ı ____ _ 
II. Va,""mtz: 

ı 
1 ----, 
i 

.l.- (_J}!·:?..~----- _ .. _?-.C .. ).?-6.~}o __ .?J .. J.?.ı:_~? ..... --~-J- )_~(J:_'!.Q.. _____ 1-.CJ_ 41-~_5 ____ 2:_L)_i?..::..?.Q___ __ ~L) 51+ ! 

l . .!!.~.:.A~d~:Ji.~C.L!!!!_U~~-~ _______ __ı_._( __ g:_'-i~ ___ ?_:_..CJ_~~J.s.l~----·----------- , 

VII. Branşnuz: .1 ( ) Sınıf Öğrdınenliği 2. ( ) Fen Bilgisi Öğr-etmenliği 3. ( ) Biyoloji 

--~ğ~~!!.!.'.~~.Eği._ ______ - ...... -----·--- ....... -·--- ------------ -----------·------------------------
: 

_YI!L_~'t!fX'(I!(f_~'ği_:e_!:'!!.e.~!.S..~!I.!?.. ___ U __ )_~_? _________ _3~_{_l~-:.!..Q .. _____ ?~_LL!!:_l__5 __ u___ı!~-~~--~) 20+ __ 1 

~"5.: ... Xt!.tc:!iff_t't/~~ dr::r:.:ı·~:c-: ... ____ ~_._L)_f.f?~_lıjlgJs_~ ____ ,U __ _lA_iy_E!:ıji--'----~j__}_§_Eğlık bi lg_i_~ _ __i_l~-~e::..:.r __ _ 
1 i 

10.-.. Şqğb~-cğif.tlnii/e i/g/&'Jı(z~!.~ef. _iç~ eğt_t~!!_(!(d_'~?!!.!!!(? ____ ___ !:._ C;L~~t ______ 2.:..LJ_!_-~'t!!:__ _______________ J 

1 XI. Afd,ğnuz ~:agi!A r.ğitt/ninin konusu: 1. ( ) 1\IDS 2. ( ) Sağlık formatörlüğü kapsamında çeşitli ' 
h onular 

... ____ _}:_( _) _!)iğ~ı:__Y._'!Z_1_~-~-- --------

)<III. Ders yapt~r)imz s:mflann ortalama mcı'cudu: 
___ ........ ___ ... ___ l_j ) _20-?_0 ____ _2.(J}l~~_<? ________ ~:...C ___ )_4~_:?.?. ____ j_j____l?l-~o 5. ( ) 61+ 
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--LKendi çoc~ğumy~-d";Çevretı~~ieki çocukla,. bana, dünyaya nasıl geldiklerine ya 

da cinseliiiderine ilişkin SoPular sor·_ar_l __ ar.c.._:_' -----------ı-----ı----ı--+--+--
"2. Tv. ve medyada çık~n aşırı sayılabilecek cinsel içerikli mesajları çocuklara 

___________ c:çıklatn~kta zoPianıy~~.!!!:_ ___________________ t----+--ı---ı--+---
13. Çocukların cinsel içerikli sorularını yanıtlarl<en Latince ya da Arapça 

_____ _s.özcükleı·_: _i~~i kola't!~"'"ş_--tı--r~ıy __ o_P.:...-...._, _____________ +---t--+---+----11---

~ 
Çocukların cinsel içerikli sorula-rını yanıtlarken kendiini rahatsız hissettiğilll 

____ i~_geçiştir•iyorum. ------------------------t---+--ı----~-ı-----
Çocuğa cinselkonuları çevresindekileric (aile büyükleri, eş dost) paytaşır 

r---~e ~nlatmıyorum. · · 

6. Çocuklara cinsellik ve üretne bilgileri 3 yaştan itibaren gelişim düzeyine 

uygun ve kadeıneli olarak verilmelidir. --------------ı------ı--ı---ı--ı-----ı 
7. Cinsel konular·ın konuşulması ahlaki değeı·lerimize uymuyor ve 

_ konuşınuyoruın. ------------1---l'---+---ı---~---i 
r-~· Cinsel konuları her düze~~mesleğim gereği" rahat--k...:.:o:.:...n:.:;.uş'!...:u:.:..:.r·-=u.:.;.;m;;_. -----t--·-+--+--+--+---ı 
9.· Çocuklara doğumu a~latırl<en bebeğin, anne karnının yarılcıral< çıkarıldığını 

söylüyorum. 

10. Çoculdarın cinsel içerikli sorularını l<itaplaı·ın yardımıyla aç_ı_k_lıy,__4o_r_u_m_. ----ı----ı----ı---ı--+---ı 
ll. Çocuklara cinsellik ve üreme bilgileri 6. sınıftan itibaren ergenliğe 

__ hazırlamak amacıyla verilmelidir. ----------ı-----ı--t--ı--t----; 
J2. Mi!_dür sınıfta cinsel konuları konu~ıncmı kınay~bilir:_. _____________ t----ı---t--+--ı-----ı 
13. Gençler cinsellikle ilgili bilgileri, internet, kitap, dergi gibi bir çok araçtan 

öğrenebilecekleri için öğretmenin anlatması gereldi değildir diye 
düşünüyorum. 

14. Cinsel konular sağlık bilgisinin bir konusu olarak düşünütüp onun içinde 
verilmelidir. 

15. Öğrencilerin aşk ilişkiler·i okula yansımaınalı. 
16. Çocuklar•a cinsellik ve üreme bilgileri 9. sınıfta verilmelidir. 

1 Kız öğrenciler·in göğüsleri gelişıneye başlayınca rahatsızlık hissedip 
__ vücutlarını · saklamaya başlıyorlar . 

.18. Veliler okulda cinsel konuların konuşutmasını ahlaksızlık olarak 

r-·-- değerlendirebili~ler. 
19. Cinsel konul~rı m~datta y_~ter•li bulmadığım için ilaveler yapıyorum. 

· 20. Çocul<lar cinselliği eğitimleri içinde detaylı olarak alırlor·sa cinsel ilişki 
1 kuı'tna cesareti l<azarıırlar. 
~Okulda karşı cinslerin yakınlaşmasını do9t!!pui!Tiuyoruın.:__ _______ ı---ı---t---+--ı---ı 
~-~ 2. 0eslektaşlarıın sınıfta cinsel konu_;.:la.:::..ı·.:...ı ;.:ko:.n:.:.:u:;..ş.:.:.m:..::a::..:.m:.:...ı.:...k.:...ın.:...a;:..r . .:.c:.la.:...r.:__ _____ -ı----~f"Q;,.."~c'\--·-tr;:~F··~ -ı-"~_,.~+---ı 

1

23. Oğrenciler vücutlarındal<i gelişmeler konusunda l<ız-erkek birlil<te ~~, ~ ·~ lv.* ' 

f
-----~ğitilmelidir. ________________________ -ı---r/o'~<-~~.,0'""'-~t-:...-ı·.--....:~·.-t: . ...___· ·"--ı~\\---t 
24.~nı cinsin birbit'ine ilgi duyması sa_eıklıktw=-. -----------:f-i1flr-.ı.·'-f::'-':(~~'-\+~·,.....:.;ı.f+-)~....,;.;n··~l!i --ı 
.~5. ~adın.:.erke~~birD90!~~~-~_)~Iışt!lakta _cinsiyet bir ~!1.9-_e_l d_e~~ğ ...... ıi_ld_ir_. ___ -ı--~;,;,.\:~: . .,._.,··.~_..'> ... ""l; ~!!. .... "f~._,_~;·._;f'-•. ·.;s; .... -:'t~ı,.----ı 

ı 26. Oreme, büyü:ne-gclişınc konularını işlerken öğı·enciler pür dikkat ·~<_ ~,:.";. ':~:~:.~~ ;?' 
h?. Ür~~~-~r~~~~~~~lığinı;;-k~-;unması konusuna sağl~k-b--il-gi_s_i_ -ög-vr_e_t_ın_e_n-in-in--ı:...-....--ı----t---+--+----ı 
L. -~------9~-~~~t-~~~~L9~..!'~1<!.!9.~!li_~Y§~~~~~!'~!~P~!~_g_!!.ı~~Y.~~~.:. _ _:_ ______________ ___,, __ _,__ı__.._.L ____ '-
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:ıt""-i ~ ~ ~ ~:ı: 
! c c c c c c -· g:s ::t ~ :!' :ton : 

~ ~ -< ~ 3 3 o 8 ~ ~ 2 ::ı 2 
3 3 3 2 2 i 3 3 i 

l2a. Öğrencile-~h;e c~sel sağlık~~~ ile ilgili rehberlik y~·pabilmek için k~şke bir 
hizmet içi eğitim alabilseın. 

29. Hormonların üreme organları üzerindeki etkileri konusunu anlatırken 
er•genlik döneminin fiziksel ve ESikolojil< özelliklerini de anlatıyorum. 

12: Öğrencilerin tacizden nasıl korunacağını kendilerine anlatıyorum. 
31. Çocukların en çok tanıdıkları ve yakınları tarafından tacize uğradıklarını 

bilerek ~rencilerimi izliyorurn. 

32. Sınıfta üreme, büyüme gelişme konularını kendi hazırladığım zengin görsel 
materyalle işliyorum. 

33. Biyoloji dersinde üreme, büyüme-gelişme konularını anlatırken bilgi 
_ _______yönünden zorlanıyorum. 

.34. Erkel< çoculdar'neden sünnet olduklarını anlamıyorlar. 
35. Üreme, büyüme-gelişme konularını sınıfta konuşmak ahlaki inanç ve 

__ değerlerimle çelişiyor. 

~-36. Üreme, büyüm~~şme konuları yalnızca aile içinde konuşulınalıdır. 
1 ?.7. Öğr~ncilerin dnsellikle ilgili sordukları soruları yaşlaı·ının üzerinde 

~ 3Ô. Öğ~~~~ın~ğitiıniınde insorı -vücudunu de:taylı tan;tan dersleri keşke 
---~rince alabilseydim. . -------· 
39~ Üreme, büyüme-gelişme konularında keşke bir hizmet içi eğitime 

1 
_ • • •• , .. ~atılabilsem. _ ----·-· _ f 40. Genç olmak dnsel konuları sınıf ortaınında konuşmakta sıkıntıya girmeye 

neden oluyor. . 

41. Sınıfların kalabalık ~luşu cinsellik konular·ıtıı anlatırken sıkıntı yaşamama 

ı--- neden olu-ıo~-· ~-- _ 
rım Ueı·ledil<çe ci~sel eğitimle ilgili konuları anlatmak daha kolay geliyor. 

ogramıtnızdaki cinsel eğitim konuları üreme, büyüme-gdişıue ve 
_ _ hastalıklardan koı'unma başlıklaı·ı altın~~eterlidir:___ · 
4'T. Fen bilgisi dersinde üreıne, büyüme-gelişme konularını anlatırken bilgi 

_ _}'~~ünde!!_ zorlanıyorum. 

-~5. Kız çocukların cinsellikle ilgili soruları daha çok öğrenme amaçlı. 
46. Kalabalık sınıflar, üreme, büyüme-gelişme konusunda öğrencilerin 

gülüşmelerine ve csprilerine neden olduğu için sınıfın kontrolünde 
_____ güçlü!< yaŞı}'O!'Ulll. 

47. Erkek çocuklar muzipl~< olsun diye cinsellikle ilgili soı·ular soı·uyopfar. 

~f!~-~~arı_U~i!!.~Y~fi~ il_i_~~-~~_y-~ktur. ---------- .. 
49. Çocuğuma/çoculdara nasıl dünyaya geldiği ile ilgili olarak bir şey 

atılatınadım. ~ ~~ - -
50. Sınıfta cinsellikle ilgili konuları konuşma!< öğı·encinin öğretmene olan ~~ ~.~ 

~ ~ 

~~ .., .. ~ 
-----~gısını azaltı~·. . . ~~ 1- • 

51. Çocuklara cinsel eğitiın vermek toplumda yaşanan cinsel kaynaklı suçların ,~,= :<If(( ·~)~~ d !1 •• \, 
ı azalmasına ncdet; rılabilir. i' ';,,_ .... v ~ 

- ::.,,~i ı .... ______ ·-···-· "•-·····- -------- : ~ ·.·,, ... , '.' \• 
·-----~-·--··-----·--·--·------ .. -· ... ,~ ..... , 1' ~t:,~ •.• •!._..:, ı.-ı--.~-· 
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--~·· 

l_ _________________ ··--·--·· ···---------·------------
52. Cinsiyete doyalı topluınsal kabullerin o bjektif hale gelebilmesi için cinsel 

______ _J~nu~!.:.!!!_~ğifim~~~~_!ıası etki_li __ _ olur --------
lmadığının öğretilmesi bu ders 53. Başar·ılı olmal~ta cinsiyetin ana faktör o 

___ ·--· ~~~·il<leı·i_U~~ml<ün_görünınüy_~:-
54 . Öğretmenierin cinsel konulaı·ı anlatırk 

--·---
en öğrenciye nasıl yaklcişacakları 

---~~~~sund~_ğitime iht!_t~çları old~ 
55. Sınıfımda kendi cinsine ilgi duyduğunu 

unu düşünüyorum. 
düşündüğüm çocukların durumunu 

~i!~~l...~. oi<~:Jl.Y3i~eti ~~!ii!!! zama!') 
56. Kız çocuklarını, erkek çocukları gibi ok 

rolleri konusunda eğitim verilmeli. 
57. Sınıfta doğumu anlatırken çocuğun dog 

_g~çirmeden_p_f:!ylaşırıın. 
utmaları için velilere de cinsiyet 

vduğu Ol'gantn ismini telaffuz 

--------~-!_ı_nJ.~~~U.~.~--:_ ____________________ -
·-·~--·~·------·--·------------

58. Üreıne sistemi sağlığının korunması kon usunda biyoloji kitabında öğrencinin 

1 
___ ih_t!lacı olan tüm bi!g~_ı:_yer alıyor. 

~2.:_ Cinsel eğitim toelumun sosy~~ de_ğ~rler i doğruJ_tusunda temellendirilmelidir. 

60. Cinsiyet özellikleri hal~ edilen mevki e gelmekte engel değildir. 
61. Eğitim yönetimi sistemimiz kadınlara d a erkekler kadar eşit olanaklar 

L--~~-------------------------·----··--» 

1

62. İnsanın cinsiyetine ilişkin davranışları doğumla sabit olmayıp tamamen 
killenir.· ---·-··-·-·--·--·--·-·----
k Sel'gi!eyeııkr Jiğe: gençlerden ve 

______ Y~.!.!1!!ği ort~mda _ _§_Eenile_!'ek şe 
1l63 Arıatomık yopısındon f ar·klı cinsel kiınli 

________ _!_o_p~~-d~!:' ____ 9Y!:.I..!.l:!!".~-ılmalıdıı:_: __ _ 
··~~--- ---····-···-··-----------

---- ---,.--7" "H '!)~ 

li~ "' 7'0: 7'0: "J: g g g g -· 
:t3 :!' "1 :!' :t<n 
- g ~ 

p 
3 3 ~ fl ~ o N ~ ~ 2 :3 2 3 3 3 2 2 
3 3 

--

1-- - --f----

i-- --- - -
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ı 
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. 24.- Manisa Milletvekili . Rıza Akçalı'nın, THK'nın borçlarına. personeline ve 
faaliyetlerine ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Rüştü Kazım Yüceten'in cevabı 
(7/7494) 

TORKİYE BOYOK MİLLET MECLİSİ BASKANLIGI'NA . 

Aşağıdaki sorularıının Başbakan Sayın BOlent ECEVİT 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla 
arz ederim. 16.05.2002 

Rıza AKCALI 
Manisa Milletvekili 

T.H.K'nun halen faiz hariç anapara olarak 3.2 
1 

katrilyon lira borcunun olduğu, Kızılay, Diyanet Vakfı, 

Fak-Fuk fon tarafından icraya verildiği gazetelerde 
yer almıştır. 

ı. T.H.K'nun yurt sathında 605 şubesi ve ortalama 
2500 civarındaki personeli ne iş yapmaktadır? Bu personele 
yıllık brot ne kadar Ocret ödenmektedir? 

2. Her yıl toplanan kurban derilerinin gelirleri 
nerelere harcanmaktadır? 

3. Model uçak yapımı, paraşot kursu, tarım alanları

nın ilaçlanması gibi çok bOyOk organizasyon istemeyen> 
605 şubelik bir kuruluş için çok basit faaliyetler dışında 
başka hangi faaliyetleriniz vardır? 

4. T.H.K olarak çeşitli kurumlara olan borçlarınızı 
neden ödemedlniz? ödemeyi dOşonoror musunuz? Nasıl? 
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Sayı :B.05.1.EG.M.0.12.02.0 1 
Konu: Yazılı Sonı Önergesi. 

T.C 
İÇIŞLERI BAKANLIGI 

Emniyet Genel Müdürlüğü 

TBMM BAŞKANLIGINA 

.. ./ ... ./2002 

i LG İ: a)TBMM Başkanlığının 30.05.2002 tarih ve KAN.KAR.MD. A.O l.O.GNS.O. 10.00.02-
15463-7/7494-36586 sayılı yazısı. 
h) Uaşhakanhgın 05.(>6.2002 tarih ve B.02.0.KKG.O.l2/l06-745-12/3092 sayılı yazısı. 

Manisa Mi1letvckili Rıza AKÇALI tarafından TBMM Başkanlığma sunulan ve Sayın 
Başhakanımıza tevcih edilen Başhakanımızca da kendileri adına tarafıından cevaplandmlması 
istenilen (7/7494) no'lu soru i.)ncrgcsinc cevap olmak üzere, 

Tiiı·k Hava Kunımu Gt:nd Başkanlığının 12.06.2002 giin ve 15029 sayılı yazısıyla 
Bakanlığıma gönderdiği ayrıntılı bilgiler ck'tc sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

. E ___ K .. L. .. _J.~--J~---; 
b.K:.l; .. (12) Sahifc 

ıu __ Q_J __ _r __ L_n·l_; 
~i _Ç_J~_t; _ _ğ_j_ ........ -----···- ····--··--: 1Ufgj ___ : 
TBMM Ba;;kanlığına Başbakanlığa 
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EI<-A 

Manisa Milletvekili Rıza AI<ÇALI'nın Başbal<an Sayın Biilent 
ECEViT tarafından yazılı olarak cevapla ndırılınasını istediği 

sorular ve cevapları aşağıya çıkarılmıştır. 

SORU-I: Türk_Hava Kurumu'nun yurt sathında 605 şubesi ve ortalama 
2500 civarında personeli ne iş yapmal<tadır. Bu personele yıllık brüt ne 
Imdar ücret ödenmeldedir? 

CEVAP 1: Türk Hava Kurumu' nun ülke genelinde İl ve İlçelerde olmak üzere 606 şubesi 
bulunmakta olup toplam personel sayısı 833 dür. 

• Türk Hava Kurumu M~rkez teşkilatında çalıştırılan personel sayısı . . . . . . . 146 

• Türkkuşu Genel Müdürlüğü'nde (Etimesgut, İnönü ve Selçuk Eğitim 

Merkezleri dahil) çalışan personel sayısı 416 

• 271 şubede 1475 sayılı İş Kanunu ve 506 sayılı SSK 

Kanununa tabi olarak çalışan personel sayısı ........ ·271 

• 232 şubede 657 sayılı kanuna tabi devlet memurlarından 

ek görevli olarak çalışan personel sayısı · . . . . . . . 232 

• 1 03 Şubede ise personel çalıştınlmadığından bu şu belerin faaliyetleri fahri olarak görev 
yapan yönetim kurulu üyeleri tarafından yürütülmektedir. 

Sonuç olarak Türk Hava Kurumu'nda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak 
çalışan 232 personel hariç toplam personel sayısı 833'dür. Ek görevli saymanlar devlet 
memuru statüsünde olduklarından şubenin gelir durumuna göre asgari ücretin % 30'u kadar 
ücret almaktadır. · 

Türk Hava Kurumu'nun Merkez Teşkilatında müdür, şef, memur ve hizmetli olarak çalışan 
personelin aylık net ücretleri aşağıya çıkarılmıştır. 

Müdür : 768.735.182.-TL. Şef : 489.561.006.-TL. 

Memur : 377.081.684.- TL Hizmetli : 327.808.265.- TL 

Türk Hava Kurumu'nun il ve ilçe teşkilatlarında çalıştırdığı ek görevli personelin ücretleri, 
elde ettikleri gelir durumlarına göre belirlenmektedir. Bu nedenle ücret açısından çeşitli 

kriterler uygulanmaktadır. Bu kriterler aş~ğıda belirtilmiştir. 

a. Gelir durumu az olan şubelerde ek görevli saymanlara her ay ortalama asgari ücretin % 
30'u olan 66.600.225.- TL bürüt ücret ödenmektedir. Gelir durumu fazla olan saymanlara ise 
gelirleri oranlarında belirlenmiş olan miktarlar kadar ücret ödenmektedir. Bu ücret bürüt 
olarak en fazla ll 1.000.375.- TL. olmaktadır. 

b. Şubenin bulunduğu yerleşim merkezleri orta büyüklükte olan ve gelir durumu 
masraflarını karşılayabilecek derecede iyi olan yerlerde asgari ücretle sözleşmeli personel 
çalıştınlmaktadır. 
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c. Şubenin bulunduğu yerle~im merkezleri büyük olan v<.: gelir durumu çok iyi olan 
y<.:rlerdc ise devamlı personel çalıştırılınaktadır. Bu durumda olan bir şubedeki personelin 
aylık net ücreti ise 379.51 0.905.-TL.dir. 

Sonuç olarak Türk I-Java Kurumu'nda çalışan personele ödenen yıllık blirüt ticret 2001 yılı 
için 5.1 36.057.000.000 ... TL olmuştur. · 

SORU-2: Her yıl toplanan kurban dcrilerinin gelirleri nerelere 
harcanmaktadır? 

CEVAP-2 : 27 aralık 1999 gün ve 23919 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yardım 
Toplama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmeliğin 22. Maddesi gereği takvim yılı sonunda 
deri bağırsak, fitre ve zekat gelirinden 20nci maddede sayılan giderler düşüldükten sonra 
kalan gelirlerin; 

• % 50'si gelirin toplandığı yerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfının 
mahallindeki hesaplarına aktarılır, 

• % 40'ı Türk Hava Kurumu'na, 

• % 4 'ü Türkiye Kızılay Derneği 'ne, 

• % 3'ü Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na, 

• % 3 'ü Türkiye Diyanet Vakfının merkezdeki hesaplarına ödenmek üzere Türk Hava 
Kurumu Genel Başkanlığı tarafından gönderilir. 

Türk Hava Kurumu elde ettiği % 40'1ık gelirlerle aşağıda sıralanan faaliyetleri 
yürü tm ektedir: 

1. Türk Havacılık Sanayini destekleme faaliyetleri: 

Türk Hava Kurumu; Türkiye'de tesis edilmiş olan aşağıdaki kuruluşlara'sermaye ile iştirak 
ederek, Türk Havacılık sanayisinin gelişınesi ve idamesine büyük katkılar sağlamış ve 
sağlamaktadır. · 

Bu kuruluşların adı ve iştirak olunan sermayeler aşağıdadır: 

* Tusaş Motor Sanayi A.Ş'ne (TEİ) 45.201.000.000.- TL 

* Tusaş Havacılık Ve Uzay sanayi (TAİ) 8.735.000.000.- TL 

*Hava ElektronikSanayi (HAVELSAN) 50.000.000.000.- TL 

* Sabiha GÖKÇEN Havaalanı 282.000.000.000.- TL 

T Ai, TEİ, İ-lA YELSAN ve SAI3İHA GÖKÇEN gibi san~yi tesislerine yapmış olduğu 
katkılarla havacılık sanayisinde istihdam yaratmıştır. 

2. Orman Yangınianna Havadan Müdalıale Hizmeti: 

Türk Hava Kurumu en vanterindeki yangın söndürme uçaklarıyla I 985 yılından beri Orman 
yangınianna havadan müdahale hizmeti vermektedir. 

Bu kapsaında sadece son iki yıl içerisinde; 

2001 yılında Çanakkale, İstanbul, İzmir ve Antalya Bölgeleri ile K.K.T.C. dahil 
Türkiye'nin her bölgesine intikal ederek çıkan orman yangınlarına müdahale edilmiş ve 
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toplanı 118 yangın büyümeden daha başlangıç safhasında iken söndürtilerek milli servetimiz 
olan ormnnlnrm lwrunmasma l<atlmla bulunulmuştur. 

2002 yılında herhangi bir kurum ve kuruluştan yardım almadan Türk I-Java Kurumu'nun 
kanunla belirlenmiş gelirleriyle çok önem verdiği orman yangınianna müdahale amacıyla 5 
adet yeni yangın uçağı alınarak yangın söndürme uçak sayısını I 7'ye çıkarmıştır. Söz konusu 
uçakların envantere girmesiyle Çanakkale, İstanbul ve İzmir bölgelerinde ve talep olduğunda 
yurdun her köşesinde meydana gelecek orman yangınlarını söndlirme müdahale faaliyetlerine 
İzmir bölgesinde 03 Haziran 2002 tarihinde itibaren başlanmıştır. 

1 5 Haziran 2002 tarihinde ise Orman yangınianna müdahale faaliyetlerine Çanakkale ve 
İstanbul bölgelerinde başlanacaktır. Bu yıl orman yangınları için görevlendirilen uçak sayısı 
15 olup iki adedi bakım-işletme yedeğinde bekletilmektedir. Faaliyetlerin başlamasından bu 
güne kadar İzmir/Karaburun, Seferhisar, Gümüldür ve Buca/ Işıkkent'te çıkan orman 
yangınianna derhal müdahale edilmiş ve yangınlar genişlemeden söndürülmüştür. 

Orman yangınianna müdahale konusunda yeterli tecrübe ve donamma sahip olan Türk 
Hava Kurumu söz konusu hizmeti herhangi bir mali katkı beklemeksizin icra etmektedir. 

3. Türl< Gençliğine lıavacıhğı tanıtma ve sevdirme faaliyetleri: 

Kurumumuz havacı bir Türk Gençliği yetiştirmek için her yıl okulların kapalı· bulunduğu 
Haziran-Eylül aylarında paraşüt, planör, yamaçparaşüt, yelkenkanat ve modeluçak dallarında 
ücretsiz olarak kurslar açmak suretiyle gençlerimize hizmet vermektedir. 

Bu kurslarımız; Ankara, Eskişehir-İnönü ve İzmir-Selçuk'ta bulunan eğitim 
merkezlerimizde verilmekle birlikte, yılın diğer aylarında bu faaliyetlerin yapılabileceği 
mevsim şartlarının uygun olduğu çeşitli il ve ilçelerimizde de açılmaktadır. 

2000 yılında açılan kurslarda 4216, 2001 yılında 3577 gencimiz çeşitli dallarda havacılık 
kurslarına alınmıştır. 2002 yılında ise 4038 gencimize havacılık kurs hizmeti verilebilmesi 
için planlama yapılmış olup, detayları EK-A, B ve C' de sunulmuştur. 

Kurumumuz tarafından açılan söz konusu kurslarda kursiyerlerden hiçbir ücret alınmadığı 
gibi, kursiyerlerin yatak ve yemek ihtiyaçları ile uçuş teçhizatları Türk Hava kurumu 
tarafından karşılanmakta ve kursiyerler kurs süresince 50 Milyar TL teminat üzerinden ferdi 
kaza ve buna ek olarak 25 Milyar TL teminat üzerinden de tedavi giderleri sigortası 
kapsamına aldırılmaktadır. Sigorta pirimieri de THK tarafından karşılanınaktadır. 

Gençleri ulusal ve uluslarası yarışmalara katılmalarını sağlamak için, ücretsiz verilen 
başlangıç kurslarından sonra her dal da ilk 1 O dereceye giren kursiyedere profesyonel eğitim 
adıyla anılan tekamül kurslarını da ücretsiz olarak vermek suretiyle istihdam yaratılmaktadır. 
Böylece lisanslı (ehliyetli) sportif ve amatör paraşütçüler yetiştirilerek ülke turizmine destek 
olmaktadır. Fethiye Babadağ bölgesinde yapılan tandem yamaçparaşütçülük bunun en çarpıcı 
örneği dir. 

4. Türkiye genelinde yapılan ücretsiz gösteri ve diğer faaliyetler: 

Türk Hava Kurumu; Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmış olan Tüzüğü'nde belirtilen 
arrıacı doğrultusunda, Türk Havacılık Sanayiini kurmak ve geliştirmek, Türk Milletine, 
özellikle Türk Gençliğine havacılığın sivil ve askeri alanlardaki önemini anlatmak, havacılığı 
tanıtmak, sevdirrnek ve benimsetmek, havacılığın gelişmesini ve güçlenınesini sağlamak, 
bunun için gerekli alt yapıyı ilköğretim düzeyinde başlatarak oluşturmak, sportif ve turistik 
havacılığın yaygınlaştırılması için Havacılık Kulüp ve Havacılık Kolları'nın kurulmasını 
özendirmek, çalışmalarına yardımcı olmak ve desteklemek, gibi ilköğretimden yüksek 
öğretime kadar faaliyetlere ilave olarak, İl ve İlçeler ile Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer 
kuruluşların tertipiediği özel günlerde havacılık gösterileri ile etkinliklere katılmaktadır. 
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nu faaliyetler çerçevesinde, sportif hüvacılı~ın dalları olan planör, panışüt, modeluçak, 
yaınaçparaşlltll, yelkenkanat dallarında Türkiye Şampiyonaları düzenlenerek milli takıınliır 
oluşturulmuş ve uluslararasi yarışmalura katılarak, Türkiye'nin en iyi şekilde temsil edilmesi 
sa~lanmıştır. Son iki yılda, İl ve İlçeler ile Kamu Kurum ve Kuruluşlar ve diğer kuruluşların 
tertipiediği ulusal ve uluslararası etkinliklere katılarak; 

- I 03 yere paraşi.it gösteri atlayışı 

- 66 yere modeluçak gösterisi 
J 

- 27 yere motorlu yelkenkanat gösteri uçuşu 

- 20 yere motorlu yamaçparaşütÜ gösteri uçuşu 

- 23 yere balon gösteri uçuşu 

- ı 8 yere uçak ile pano çekimi 

- 2 yere döviz atışı olmak üzere toplam 262 hava· gösterisi i cra edilmiştir. Dökümü EK-
D'de sunulmuştur. 

Çeşitli Kurum ve Kuruluşların, Türk Hava Kurumu faaliyetlerini yerinde görmek, 
incelemek, tesislerinden faydalanmak ve halk uçuşu yapma talepleri karşıianmış olup, 
Tesislerden son iki yılda 5782 kişi yararlanmış, bunlara üç öğün yemek verilmiş, tesislerde 
yatması sağlanmış ve 57.45 şaat/284 sorti (her bir uçuş) halk uçuşu yapılmıştır. Dökümü EK-
E' de sunulmuştur. ' 

Halen 23 Havacılık Derneği (Kulübü) ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 130 Havacılık 
Kolu desteklenerek, eğitim, doküman ve malzeme desteği verilmektedir. 

2002 yılı faaliyetleri planlanmış olup adım adım uygulanmaktadır. Faaliyet Planı EK-F'de 
sunulmuştur. 

5. Türk Silahlı Kuvvetlerine sağlanan destek: 

Y~llık planlı eğitimler içerisinde yer alan priraşüt eğitimleri için Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 
uçak, paraşüt öğretmeni, paraşüt malzemesi ile radyo kontrollü modeluçak ve öğretmen 
desteği verilmektedir. 

Bu amaçlarla Türk Silahlı Kuvvetlerine son iki yılda, tahsis edilen uçaklar ile; 

• Kara Kuvvetleri Komutanlığına 254 saat/ll 06 sorti uçuş ile 8205 paraşüt atlayışı, 

• Hava Kuvvetleri Komutanlığına 559 saat/ı241 sorti uçuş ile 11420 paraşüt atlayışı, 

• 1 • Özel Kuvvetler Komutanlığına 1 ı 30 saat/56. sorti uçuş ile 509 paraşüt adayışı 
yaptırılmıştır. · 

Bu sayede Silahlı Kuvvetlerin masrafları azaltılarak daha ekonomik ölçülerde ekonomik 
katkı sağlanmıştır. Bu uçuş ve atlayışların dökümü EK-B cw C'de deatylı olarak 
sunul~uştur. 

Ayrıca, Radyo Kontrollü modeluçak ile komutanlıkların çeşitli birliklerine Hedef Takip 
Eğitimi yaptırılmaktadır. 

Son iki yılda Hava Kuvvetleri Komutanlığı 'nın uçuş emniyeti yönünden önemli bir 
problemi haline gelen ve havaalanlarında tehlikeler yaratan kuşların meydanlardan 
uzaklaştınlmasını sağlamak için Model Uçak Okulumuz tarafından imal, edilen, yerden 
kumandalı özel uçaklar Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmiştir. Böylece kuşların 
hava araçlarına çarprnalarma mani olunarak uçuş emniyetine büyük katkı sağlanmıştır. 
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-6. Yurtdışı Temsil Fmıliyctlcri: 

Türk Hava Kurumu, Büyük Önder ATATÜRK 'Un "İstil<bal Gölderdcdir" deyimini 
kuruluşundan itibaren ilke edinerek, Türk Havacılık Sanayiinin gelişmesine katkıda 
bulunmak, Türk gençliğine havacılığı sevdirmek ve "Uçan bir Türl< Gençliği" yaratmak için 
lilke içersinde çeşitli faaliyetlerini sürdürürken, Ulkenıizi tanıtmak ve gelişen havacılığı takip 
edebilmek amacıyla çeşitli uluslararası havacılık kuiUp ve federasyonlarının bir üyesi olarak 
da uluslararası faaliyetlere katılmaktadır. 

Bu faaliyetler; çeşitli havacılık branşlarının komisyon toplantıları, dünya ve kıtalararası 
şampiyonalar, hava oyunları ve öğrenci mübadelesi gibi etkinliklerdir. 

Türk Hava Kurumu bu etkinlikleri yapabilmek için aşağıdaki uluslararası federasyonlam 
üyedir: 

a. Uluslararası Havacılık Federasyonu (FAl-Federation Aeronautique International) 
Dünyada hava sporları için tek otorite olan ve her ülkeden sadece bir federasyontın üye 
olabildiği ve o ülkeyi temsil ettiği adı geçen Federasyonu 1929 yılından beri Türk Hava 
Kurumu aktif üye durumundadır. Bu bağlamda, Türk Hava Kurum4, uluslararası her türlü 
sportif havacılık şampiyonalarında Türkiye'yi temsil etme ve Türkiye'~e uluslararası sportif 
havacılık şampiyonası tertip etme hakkına sahiptir. \ 

b. Planör için Uluslararası Bilimsel ve Teknik Organizasyonu (bSTIV -International 
Scientific and Technical Gliding Organisation), 

c. Balkan Havacılık Birliği (BAU Balcan Aeronautical Union), 

d. Avrupa Havasporları (EA Europe Airsports), 

e. Avrupa Paraşüt Birliği ("EPU" Europe Parachuting Union), 

f. Uluslararası Hava Öğrenci Mübadele Teşkilatı (IACEA International Air Cadet 
Exchange Association), 

7. 2000, 2001,2002 yıllarında icra edilen ulusal ve uluslararası şampiyona ve toplantılar: 

a. Uluslararası Şampiyonalar ; 

(1) Ol Ocak 2000-31 Aralık 2000 tarihleri arasında; 

Uluslararası 7 (yedi) Şampiyonaya değişik dallardda 24 yarışmacı ile iştirak edilmiştir. 

(2) Ol Ocak 2001-31 Aralık 2001 tarihleri arasında; 

Uluslararası I O ( on ) Şampiyonaya değişik dallarda ı 00 (yüz) yarışmacı ile iştirak 
edilmiştir. 

(3) Ol Ocak 2002-31 Aralık 2002 tarihleri arasında; 

Uluslararası ı ( bir ) Şampiyonaya değişik dallarda 6 (altı ) yarışmacı ile iştirak edilmiş 
olup, takip eden aylarda 8 (sekiz) Şampiyonaya 37 (otuzyedi) yarışmacı ile iştirak edilecektir. 

b. Uluslararası Toplantılar ; 

, (1) Ol Ocak 2000-31 Aralık 2000 tarihleri arasında; 

Altı adet Uluslararası Havacılık Federasyonu Komisyon Toplantısına ve Uluslar arası 
Hava Öğrenci Mübadele Planlama Konferansına ı o (on) Delege ile iştirak edilmiştir. 

(2) Ol Ocal\. 2001 - 31 Aralıl< 2001 tarihleri arasında ; 

Altı adet Uuslararası Havacılık Federasyonu Komisyon Toplantısına ve Uluslar arası 
Hava Öğrenci Mü~adele Planlama Konferansına 13 (onUç) Delege ile iştirak edilmiştir. 
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(3) O 1 O eni< 2002- 31 Anılıl< 2002 tarihleri nnısmda ; 

Yedi adet Uuslararası Havacılık Federasyonu Komisyon Toplantısına, Uluslar arası Hava 
Öğrenci Mübadele Planlama Konferansına ve Uluslar arası Havacılık Federasyonu Karargah 
Toplantısıı1a 26 (yirmialtı) delege ile iştirak edilmiştir. 

c. Uluslararası Hava Öğrenci Mübadelesi; 

Uluslararası İ-Java Öğrenci Mübadelesi Anlaşması gereğince her yıl, havacılık 
faaliyetlerine ilgi duyan gençlerden Türk Hava Kurumu tarafından açılan havacılık 

kurslarından birisine katılarak sertifıka almış ı 9-2ı yaş gurubu öğrenciler arasından ÖSYM 
(Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından yazılı, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi 
Öğretim Üyeleri tarafından sözlü olarak yapılan İngi.lizce sınavlar sonucunda baş'arılı olan kız 
ve erkek öğrenciler, belirlenen ülkelere gönderilmekte ve aynı ülkelerden gelen öğrencileri de 
Türkiye'de ağırlanmaktadır. 

Böylece Türk Hava Kurumu, hem Türk öğrencilerin görgü ve bilgilerinin artmasında, hem 
de gelen yabancı öğrencilere Türkiye 'nin ve Türk Hava Kurumu'nun tanıtılmasında etkin rol 
oynamaktadır. Bu gezilere katılmak için öğrenciler adeta birbirleriyle yarışmakta ve eğitimin 
kalitesinin yükselmesine neden olmaktadır. Bu gezilere katılan gençler gittikleri ülkelerdeki 
havacılık sanayi ve amatör havacılık ruhunu yakından görme şansını elde etmekte ve yurda 
döndüğünde havacılık sanayii içerisinde yeni istihdam olanakları sağlamaya çalışmaktadır. Bu 
kapsamda; 

(1) 2000 Yılında ; 

18 (onsekiz) Öğrenci; 15 ( onbeş)gün süreyle ikişerli, üçerli gruplar halinde 6 (altı) 
değişik ülkeye gönderilmiş, ayni ülkelerden gelen 18 (onsekiz) ! yabancı öğrenci . ise 
Türkiye' de ağırlamıştır. 

(2) 2001 Yılında ; 

20 (yirmi) öğrenci 15 (onbeş) gün süreyle üçer li gruplar halinde 8 (sekiz) değişik 
ülkeye gönderilmiş, ayni ülkelerden gelen 20 (yirmi) yabancı öğrenciyi Türkiye'de 
ağırlamıştır. ' 

(3) 2002 Yılında; 

20 (yirmi) Öğrenci 15 (onbeş) günlüğüne üçerli gnıplar halinde 8 (sekiz) değişik 
ülkeye gönderilecek, ayni ülkelerden gelecek 20 (yirmi) yabancı öğrenciyi Türkiye'de 
ağırlayacaktır. 

Bu sayede gençlerimizin havacılık sanayiine katkıda bulunacak şekilde görgü ve bilgisi 
artmaktadır. Ayrıca dış ülkelerden gelen öğrencilere imkanlarımız tanıtılarak Türk turizm ve 

"' tanıtırnma katkı sağlanmaktadır. 

d. Ulusal ve Uluslararası Diğer Faaliyetler ; 

(1) 2001 yılında ; 

Uluslararası Havacılık Otoritesinin koyduğu kurallar çerçevesinde 6 (altı) değişik ülkede 
açılan çeşitli mesleki kurslara 13 (on üç) pilot ve teknisyen gönderilmiştir. 

(2) 2002 Yılında; 

Uluslararası Havacılık Otoritesinin koyduğu kurallar çerçevesinde ı (bir) ülkede açılan 
mesleki kursa 3 (üç) pilot gönderilmiştir. · 

Bu sayede ülkemiz havacılık sanayisinin gelişimine katkıda bulunulmuştur. 

c. Uluslararası Genç Ressamlar Rcsim.Yarışması: 
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T.B.M.M. B: 120 22.7. 2002 o: ı 
ı 986 yılından ben .Uluslararası Havacılık Federasyonunun düzenlemiş olduğu havacılıkla 

ilgili "Genç Ressamlar Resim Yarışınası'na" Türkiye'den katılımı Türk 1-Iava Kuruımı 

aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. BugUnc kadar l yapılan yarışınalarda 3- ı 4 yaş grubu 
arasında değişen üç ayrı dalda yapılan yarışınalarda gcnçlerimiz; 

• Beş dünya birinciliği, 

• Üç dünya ikinciliği 

• 1 O dünya üçüncülüğü 

• Üç Özel teşvik ödülü kazanınışlardır. 

96 ayrı üye devletin arasında, 16 yılda böylesi güzel başarıların elde edilmiş olunmasının 
onur ve gururunu hem gençlerimiz hem de Türk Hava Kurumu yaşamış ve yaşamaya devam 
etmektedir. 

Söz konusu yarışmalarda dereceye giren geçlerimizin resimleri, Ankara Paraşüt Kulesi 
yanındaki Türk Hava Kurumu Müzesinde sergilenmektedir. 

Bu sayede 94 ülke çapında ülkemizin tanıtımı sağlanmıştır. 

f. Türk Hava Kurumu Müzesi: 

Türk Hava Kurumu 77 yıllık mazisinde neler yaptığını Türk Gençlerine ve geleceğe 

belgeleric anlatmak maksadıyla 19 Mayıs 2002 tarihinde bir müze açmıştır. Müze Ankara 
Garı yanındaki tarihi Paraşüt Kulesinin hemen yanındadır. Parasız olarak haftanın yedi günü 
09.00-19.00 arası açık olan müzeyi bu güne kadar 122'si yabancı ülke vatandaşı olmak üzere 
2240 kişi ziyaret etmiş olup, ülke tanıtırnma katkı sağlanmakta ve halkımız havacılık sanayii 
ve gelişimi hakkında bilgilendirilmektedir. 

7 . Zirai İlaçlama Hizmeti : 

Türk Hava Kurumu mevcut uçaklarıyla ı 955 yılından beri Tarım Bakanlığı ile koordineli 
olarak zirai ilaçlama faaliyetlerinde bulunmaktadır. Ayrıca özel mülk sahiplerinin arazilerinin 
de il~çlaması yapılmaktadır. 

Bu kapsamda sadece son iki yılda; 

2001 yılında 2.988.~34 dekar devlet arazisine havadan zirai ilaçlama yapılmış ve bunun 
sonucunda tarıma büyük lmtkı sağlanmıştır. 

2002 yılında ise yurdun çeşitli bölgelerinde devlet arazisi süne ilaçlama faaliyetlerine 
başlanmış ve söz konusu faaliyetler devam etmektedir. Önümüzdeki günlerde özel kesime ait 
tarım arazilerinin ilaçlaması ile ilgili protokoller tamamlanac·aktır. 

Ayrıca özel1ikle İzmir, Ankara ve İstanbul gibi şehirlerimizin sinek ve sivrisinek 
mücadelesinde de her yıl etkin görevler İcra edilmektedir. 

8. V clmlctcn Kesilen Kurban etlerinin değerlendirilmesi : 

2001 yılında vatandaşlar adına vekaleten kesilen 6000 adet kurban etinden Et ve Balık 
Ürünleri A.Ş. kombinalarında ikişer kiloluk kavurma paketleri hazırlanmış ve elde edilen 
38.000 kilogram kavurma elde edilmiştir. Bu kavurma paketleri selden zarar gören; Urfa ili 
Siverek ve Halfeti ilçeleri ile Hatay iline, depremden zarar gören İzmit, Yalova, Adapazarı, 
Düzce, Bolu ilieri ile Gölcük, Çınarcı k, Kaynaşlı ve İstanbul A vcılar ilçelerine sevk edilerek 
mülki makamlar -vali ve kaymakamlar- vasıtasıyla yardıma muhtaç vatandaşiara dağıtımı 
sağlanmıştır. 

2002 yılında ise, Et Balık Ürünleri A.Ş. Van, Erzurum ve Bolu entegre tesislerinde 
vekaleten kesilen I 0.500 kurban etinden 98.49 ı kilogram kavurma elde edilerek ikişer kiloluk 
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kavurma paketleri haline getirilerek, 3 Şubat 2002 tarihinde Afyon'da yaşunun depremde 
zarar gören vatandaşiara 18 ton lutvurma Valilik Kriz Yönetim 13irinıi aracılığıyla Afyon Ili 
ile Bolvadİn, Çay, Emirdağ ve Sultımdağı Kayınakamlık)arına gönderilmiştir. 

İkinci parti olarak, 15 ton lmvurm~mın Taşova, Divriği, Erzurum, Ahlat, Tatvan ve 
Hakkari'deki muhtaç vatandaşlaı:ımıza yine mülki makamlar aracılığı ile dağııımı 
sağlanmıştır. 

Üçüncü parti olarak 15 ton kavurmanın Çankırı, Kastamonu, Zonguldak, Bartın, Karabük 
Valilikleri . ·ile Yapraklı, Orta, Azdavay, Devrek, Çaycuma, Sincan ve Kazan 
Kaymakamlıkianna dağıtımı yapılmıştır. 

2001 yılı içinde ve 2002 yılının başlangıcından bugüne kadar fakir ve yardıma muhtaç 
43.000 aileye bumeyanda yardım edilmiştir. 

Söz konusu dağıtım faaliyetine 98 ton kavurma paketi bitineeye kadar devam edilmesi 
planlanmıştır. 

9. Hava Taksi Uçuş Hizmeti : 

Türk Hava Kurumu envanterin4e bulunan uçaklarl.a; yurtiçi ve yurtdışı yolcu taşımacılığı, 
Ambulans ve özellikle organ nakli hizmetleri vermektedir. Özellikle organ nakli konusunda 
24 saat esasına göre hizmet vermekte olup Sağlık Bakanlığı ile de bu konuda da özel bir 
protokol· hazırlanmaktadır. Bu maksatla vatandaşa hizmet etmek için uçaklarımız 15 dakikalık 
hazırlık durumunda bekletilmektir. Böylesi bir hizmet hiç bir kurum ve kuruluşta 
verilmemektedir. 

Bu kapsamda çeşitli bölge~ ere, 

2001 yılında toplam· 21 görev i cra edilmiş, Ambulans ve organ nakli olarak yapılan 
görevler sonucunda hastaların sağiıkiarına kavuşmasına büyük katkıda bulunulmuştur. 

18 Mayıs 2002 tarihinde Fethiye'de intihar eden bir vatandaşın kalbi, karaciğeri ve iki 
böbreği Türk Hava Kurumu'na ait uçakla alınarak Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi'ne 
getirilmiş ve organlar farklı hastalara· başarılı bir ameliyatla nakledilmiştir. Hastalar 
yaşamakta olup tedavileri devam etmektedir. 

Ayrıca, 2001 yılında toplam 302 baion görevi, paraşütle gösteri atlayışı, turist taşıma ve 
Türkiye'nin her bölgesinde reklam, uçuşu hizmeti yapılmıştır. Söz konusu görevlerle turizm 
faaliyetlerine büyük katkı sağlamıştır. 

Turizmin desteklenmesi ve alternatif turizm etkinlikleri çerçevesinde Kapadokya' daki 
balonculuk faaliyeti ile Fethiye'deki yamaçparaşütü tandem uçuşları Türk Hava Kurumu'nun 
yukarıda özetlenen etkinlikleri sayesinde yaratılmış istihdamıara gösterilecek önemli 
örneklerdir. Anılan bölgelerde her yıl binlerce turist uçuş yapmaktadır. 

2002 Yılında aynı maksadara yönelik şimdiye kadar 6 Hava Taksi görevi icra edilmiş ve 
Uçak ve Balonlarla söz konusu görevlere devam edilecektir. 

SORU-3: Modeluçak yapımı, paraşiit kursu, tarım alanlarının 

ilaçlanması gibi çol( biiyiik organizasyo'n istemeyen, 605 şubelik bir kuruluş 
için çok basit faaliyetler dışında başka hangi faaliyetleriniz vardır? 

Havacılık etkinlikleriyle şubeterin varlıkları birbirlerinden farklı olaylardır. Anılan 
havacılık etkinlikleri Türk Hava Kurumu Şubeleri tarafından değil Türkkuşu Genel 
Müdürlüğü'nün kontrol ve denetiminde yapılmaktadır. Ayrıca; model uçak uçurulması, 

. - paraşüt atlayışı, planör eğitimi ve uçuşu ile yamaçparaşütü, yelkenkanat, mikrolayt, balon ve 
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uçak gibi hava anıçlarının bu kadar basite alımınık soru sorulması kanla yuzılmış hııvacılık 
kurallarını küçllmseyen bir tavır olarak görlllınektcdir. 

Havacılık eğitimleri ciddi eğitimlcrdir. Yapılacak hatalar hava araçlarının cinsine göre çok 
ağır maddi ve manevi kayıplara neden olabilecek bir hadiscdir. Bu nedenle A'dan Z'ye 
eğitimin her safl1ası önemlidir ve birbirini tamamlar niteliktedir. 

Tarım alanlarının ilaçlanması ve orman yangınlarının söndürülmesi gibi uçuş görevlerinin 
ise basite alınacak hiç bir gerekçesi olamaz. Dünyanın en tehlikeli uçuş türü ilaçlama ve 
yangın söndürme görev leridir. İlaçlama uçuşları yerden sadece 1-1 ,5 metre yüksekten yapı ı~m 
bir uçuştur. Pilotun en ufak bir hatası hayatına ve milyarlarca liralık maddi kayıplara mal 
olabilir. Nitekim kazalar incelendiğinde pilotajdan, meteorolojiden ve alçak irtifa uçuş 

güçlüklerinden kaynaklanan hata oranlarının fazla olduğu kendiliğinden görülecektir. Aynı 
riskler orman yangınlarının söndürülmesinde de vardır. 

Türk Hava Kurumu'nun genel faaliyet sahaları 2nci maddede detaylarıyla açıklanmıştır. 
Görüleceği üzere, söz konusu faaliyetlerin ağırlığını çok özel eğitim, disiplin ve özveri 
gerektiren uçuş ve benzeri faaliyetler oluşturmaktadır. 

Havacılık kuruluşları, sadece Türkiye'de değil dünyanın her yerinde özenle organize olmuş 
kuruluşlardır. İcra edilen faaliyet, bakım ·faaliyetleri, ikmal faaliyetleri ve uçuş ekibi 
faaliyetleri olarak bir bütündür. Bu bütünün tüm öğeleri özel eğitimli personelden oluşmak 
zorundadır. Çünkü icra edilen görev, hatayı hangi kadernede olursa olsun kesinlikle 
affetmeyen bir olgudur. Havacılık faaliyetleri, bilgi ve tecrübenin yanısıra o derecede masraflı 
faaliyetlerdir. 

Türk Hava Kurumu'nun icra ettiği havacılık faaliyetlerinin diğer bir özelliği de, çok 
çeşitlilik arzetmesidir. Günümüzde sadece yolcu taşımacılığı yapan havacılık şirketlerinin 
bile, söz konusu faaliyeti yürütmek için ne denli çaba gösterdikleri, bir çoğunun da 
başarısızlığa uğradığı hepimizin malumudur. 

Türk Hava Kurumu, herbiri (paraşüt atlayışı, planör, yamaçparaşütü, yelkenkanat, 
mikrolayt, balon ve uçak vb) kendi içerisinde ayrı eğitim, bilgi ve beceri, bakım onarım 
isteyen bu denli geniş bir yelpaze içerisinde havacılık faaliyetlerini hiçbir kar amacı gütmeden 
Türk gençliğine havacılığı sevdirmek, Türkiye tanıtırnma destek olmak, milli servetimiz olan 
orman yangınlarını hertaraf etmek, tarım alanlarında verimin arttırılınasına katkıda bulunmak, 
hava taksi faaliyetleriyle can kurtarmak, Türk halkına maddi manevi her konuda destek 
olmayı prensip edinmiş bir kurumdur. 

Türk Hava Kurumu genel yapısı itibariyle; 

* Tüm açıklanan faaliyetlerin planlandığı bir Genel Merkez, 

* Havacılık faaliyetlerinini İcra edildiği Türkkuşu, 

* TürkkuŞu'na bağlı İnönü ve Selçuk Eğitim Merkez Müdürlükleri ile 

* Yurt sathına yayılmış 606 şubeden oluşmaktadır. 

Şube başkanlıkları, Demekler Kanununa göre seçilmiş bir başkan ve yeteri kadar yönetim 
denetim ve disiplin kurulu üyelerinden oluşmakta ve gönüllülük esasına göre çalışmaktadırlar. 
Tilrk Hava Kurumu'nun tüzilğünde belirtilen amaçları doğrultusunda; 

-Bulundukları bölgelerdeki mülki ve askeri makamlarla koordineele bulunmak, 

-Bölgesinde havacılığı tanıtma faaliyetlerini özellikle okullar aracılığıyla işbirliği yaparak 
yürütmek 
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-Deri ve litre-zekat gibi yanlım toplama dönemlerinde kanun ve yönctmeliklerin vermiş 
olduğu yetkiler çerçevesinde çıilışmak ve, 

-Yaptıkları her şeyden Fahri Başkan durumunda olan Vali/Kaymakamlıkları 
bilgilendirmektcdir. 

Söz konusu şube başkanlıklarında daha önce de ifade edildiği gibi maaşlı personel sadece 
saymanlardır. 

SORU-4: Tür){ Hava Kurumu olarak çeşitli kurumlara olan borçlarınızı 
neden ödemediniz?Ödemeyi düşünmüyor musunuz? Nasıl? 

CEV AP-4: Türk Hava Kurumu'nun paydaş kuruluşlara hiç bir borcu bulunmamaktadır. 

Doğrudan itharn şeklinde olan bu tür gerçeğe dayanmayan basın bilgilerine dayanılarak 
sorulan sorular ve yapılan yaklaşımlar Kurumlar için zedeleyici bir durumdur. Türk Hava 
Kurumu'nun 1992'den beri ödenmeyen geçmiş yıllara ait borçlarını ödediği, basın yoluyla 
ilan verilmek suretiyle ~amuoyuna duyurulmuştur. Verilen ilanların birer fotokopisi Lahika
.1 'dedir. 

21 Mayıs 2000 tarihinde göreve başlayan Türk Hava Kurumu yeni Yönetimi, yapmış 
olduğu hesaplamalarda faizsiz olarak Türk Hava Kurumu'nun çeşitli makamlara verilen 
brifinglerde ve basın toplantılarında faizsiz olarak 3.2 trilyonluk bir borcunun bulunduğunu 
açıklamıştır. (Manisa Milletvekili Sayın 'Rıza AKÇALI'nın soru önergesinde ise bu 
rakam 3.2 katrilyon olarak iddia edilmiştir. Bu tamamen yanlış bir ifadedir.) 

1992-2000 yılları arasını kapsayan döneme ait Kurum borçları paydaş. kuruluşlar olarak 
anılan; Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye Kızılay Derneği, Türkiye Diyanet 
Vakfı, Sosyal Yardırnlaşma ve Dayanışma Vakfına ödenmesi gereken bütün borçları 
ödenmiştir. Bu kurum ve kuruluşlara 2001 yılı sonuna kadar faizleriyle birlikte yaklaşık ll 
trilyon (10.805.132.000.000.- TL) ödenmiş ve hiçbir paydaş kuruluşa borcu kalmamıştır. Bu 
durum, geçmiş aylarda basma verilen ilan yoluyla halka duyurulmuş olup verilen ilanın bir 
fotokopisi Lahika-1 'de görülmektedir. · 

Yardım Toplama Kanunu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu'nun S.c 
maddesi, Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmeliğin 15nci maddeleri 
kapsamında toplanan deri ve bağırsak toplama yoluyla elde edilen gelirler toplandıktan, kesin 
hesaplar çıkarıldıktan ve % 1 O'luk masraflar çıkarıldıktan sonra paydaş kuruluşlara takip eden 
yıl içerisinde ödenir. 

Bu kapsamda 2001 yılında toplarian deri, bağırsak, titre ve zekat gelirlerinden paydaş 
kuruluşların hissesine düşen ödemeler devam etmektedir. Bu bağlamda henüz bazı deri 
müteahhitlerinden alınması gereken alacaklar tahsil edilememesine rağmen mevcut 931 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından 830 vakfa toplam 4.835.299.000.000.- TL 
(dört trilyon sekiz yüz otuz beş milyar ikiyüz doksan dokuz milyon) TL ödenmiştir. Diğer 
paydaşiara (Kızılay, ÇEK, Diyanet) yapılan ödemeler toplamı ise 300.000.000.000.-TL 
(üçyüz milyar)' dir. 

Önilmüzdeki günler itibariyle deri müteahhitlerinden olan alacaklar tahsil edilecek olup, 
takribi olarak aşağıdaki miktarlar kadar para ilgili paydaş kuruluşlara önümüzdeki günlerde ve 
aylarda ödenecektir. 
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Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakti 

Türkiye Kızılay Derneği 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgcme Kurumu 

Türkiye. Diyanet Vakfı 

:1 .067.000.000.000.-TL 

351 .000.000.000.-TL 

237.000.000.000.-TL 

237.000.000.000.- TL' dir. 

Deri yoluyla toplanan gelirler kanun ve yönetmelik hükümleri gereğince deri 
tüccarlarından üçer ay aralıklarla 4 eşit taksitic alınmaktadır. Dolayısıyla deri paralarının 
tahsili yaklaşık bir yıl sürmektedir. Paydaş kuruluşlara olan ödemeler de takip eden yılın Ocak 
ayından itibaren başlamaktadır. 

Türk Hava Kurumu tarafından paydaş kuruluşlara yapılacak olan bu ödemelerde de bir 
gecikme söz konusu değildir. Müteahhitlerden tahsil edilemeyen bir paranın ödemesi de doğal 
olarak söz konusu olamaz. 

EKLER 

Lahika- ı : ı 6 Şubat 2002 tarihli Gazete ilanı ile halka yapılan duyuru 
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1 <.':~~:~~ .. ::-.: .:·:~::,: ..... .,., ~. ::·:.:::::.:~_,._:-~~~:.~~~ ~:.:~~;:.~;~:::··~:"~~:.-::::~::~:.:::.::~::~::< 

~tt 

~"'ll yok~t~su!nfarla, ;;fetz, ekde/ere, .ö!cksal~·yetim ye ~~,·ms~siz çboc,uklara s'-~ 
79-(,:7 gt 1 , ıavactt sanayısi a ,cmsm, 1şs:z er IŞ, a::; u sun -~ 

Ciyorsamz" TDrk Hava Kurumu bunu sizin adıniza, sizin istekleriniz 
792

'1 

doğrultusunda yerine getirmeye hazsrdır... . 

Türk Hava Kurumu, kanun ve ytlnetmeliklerin kendisine ve:-dlöl "K.urban d~ıisl, titre-zekat 
toplama" görev ve sorum!ulusunu Genel Merkezi ve Türkiye ge-neline yayılmış 605 şubesi aracılığıyla ve 
yıllJrırı verdiği tecrübe, b! ri kim ve mükemmel faaliyetlerle başarılı birşe~il ~e yerine getirmektedir. 

Topicınan kurban derisi ve fitre-zekat gelirinin; 
-% 50'si Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na,. 
-% 40'ı Türk Hava K:.ırumu'na, 
-% 4'ü Türkiye Kızılay Demeği'ne, 
-% 3'ü Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgem e Kurumu'na, 
-% 3'0 de Türkiye Diyanet Vakfı'na verilmektedir. 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflan'nın %50 ol~n payları deriterin toplandı~ı il va 

ilçe! erin mülki amirlerine gönderilmekte ve yine aynı bölgenin yardıma muhtaç halkına dağıtılmaldadır. Bu 
sayede Türkiye çapındaki yoksul ve kim~esizlere, muhtaçlara, öksüz ve yetim çocuklara, afetzedelere 5 
ayn kuruluş aracılığıyla yardım yapılmaktadır. . .e· • • --

03 Şubat 2002'de Afyon, Bolvadin, Çay ve Sultandağı bölgesinde meydc. .. cı gelen depremde 
zamr gören vatandaşlar:mızın acil ihtiyaçlarını gidermek için gecikmeksizin 04 Şubat günü kurban derisl, 
fi!re-zekat gelirteri paydaşı olan Soysal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nın payları olan 33 MiLYAR 
LiRAYI zamanından önce /,fyon Valisi ve Bolvadin, Çay ve Sultandağı Kaymakamlıkianna gönderilmiştir. 

Bu yıl Kurban Bayramı'nda vekaleten kesilecek olan kurbanların etleri ise kavurma paketleri 
haline getirilerek öncelikle Afyon deprem bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine gönderecektir. 

TOrk Hava Kurumu'nun yeni yönetimi göreve geldiği günden (21 Mayıs 2000) bu güne kadar; 
2000 yılı kurban derisi, fitre-zekat payları da dahil olmak Ozere, 1992 yılından beri ödenmeyen borçlar, 
faizleri ve payların tamamı olan toplam 11 Trilyon Urayı paydaş kuruluşlara ödemiştir. 

Türk Hava Kurumu, vekaleten kurban kesimi çalışmalarını da başarılı bir şekildeyOrOtmektedir. 
Bu yıliçin belirlenen vekaleten 

kurba·n ke~lm bedeli 100 Milyon TL'dir. 
Bu bedel bankalar aracılığıyla yalınlabileceği gibi, internetten kredi kartıyla da ödenebileceldir. 
Geçen yıl vekaleten kesilen 6.000 kurbanın etinden ikişer kilogramlık kavurma paketleri 

hazırlanmış ve elde edilen 38.000 kilogram kavurma; Siverek, Halfeti ve Hatay'daki selzedelere, lzmit, 
Gölcük, Yalova, Çınarcı k, Adapazarı, Düzce, Kaynaşlı, Bolu'daki depremzedelere ve Ankara Mamak'taki 
muhtaç vatandaşlarımıza dağıtılmıştır. . 

TOrk Hava Kurumu ,A.tası'rıın "lstikbal Göklerdedir'' buyru~u doğrultusunda 77 yıldır, en büyük 
gelir kaymığı olan kurban drırisi, fitre-zekat geliri ile havacılık sanayiinin kurulr.ıasında bnş rolü oynamış ve 
bugün HAVELSAN. TAI. TEl g;bi havacılık sanayi kuruluşlarıyla, Sabiha GÖKÇEN Havaalanı'nın Ilissedarı 
o!rıu~\ır. THl<, hav::ıcılığı:1 h:r dalmda genç10re ücretsiz kl!rsınr vererel-:, tıavacı!ığı sevcı~:p 
yaygın!aştırırken, uçakla havadan orman yangınianna müdahale ediyor, tarım arazilerini ilaçlıyor, şc:hır 
n:eir,dziar:nı ilaçlayarcık çevre ve insan sağlıgıila katkıda bulunuyor. Gaçtığimız yıl 10 yarıgın söndllrme 
uçağıyla Türkiye'nin yangına hassas bölgelerinde toplam 1390 sorti uçuş gerçekleşiirerek 116 yangına 
anında müdahale €tnıiş ve söndürülmesinde faal görev almıştır. Aynı şekilce yurdun dört bir yanında 
t:•;:af.la havadan tarımsal ilaçlama yaparak, 3 milyon dekar araziye 5.5 niilyon litre ilaç atmıştır. 4.000 
gencimizi "ücretsiz" paraşüt, planör, model uç<:k, yelken kanat, yarnaçpar<ışlitü baı;.lr::ngıç kurt;larırıd:ın 
fnydalandırmıştır. 

~~~kalet kurbanı bedelinin yatırıl2.,~eğl bı:ınl<a hesap numaraları 
Vakıfbank Ankaia Şubesi 00158000024630823 
Ziraat Bankası Heykel Şb. 154432 
Iş Bankasi Ankara Şubesi 5301092 

Tel 
Faks 
Web sayfası 
E-posta 

: 0.312.310 48 40/269- 2::>1 veya 0.312.310 20 80 
: 0.312.310 04 13 veya 0.312.309 44 73 
: www.tt·,k org ~i 

: vekalet@!hk.org.tr 
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25.- Diyarbakır Milletvekili Sacit Günbey'in, Emekli Sandığı Diyarbakır Bölge 
Müdürlüğünün kapatılması kararına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Sümer Oral'ın cevabı 
(7/7495) 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sorularıının Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 96. 
Maddesi gereğince; Maliye Bakanı Sayın Sümer ORAL tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması konusunda aracılığınızı arz ederim. 

~--Prof. Dr. Sacit GUNBEY 
Diyarbakır Milletvekili 

Tüm Dünyada Merkezi İdare yetkilerini perifere devrederken,maalesef 
05.Nisan.2002 tarih ve 24717 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan. karar ile 
Diyarbakır Emekli Sandığı Bölge Müdürlüğü kapatılmakta, İrtibat Bürosu 
haline getirilmektedir. Diyarbakır Emekli Sandığı Bölge Müdürlüğünden 
66349 kişinin Emekli işlemi yapılmakta olup, Diyarbakır Güneydoğu Anadolu 
Bölgesinde ulaşımı en kolay İlimizdir. Bu büroda Halkla İlişkiler ve· Sağlık 
Karnesi Servisleri hizmet verecektir. Eczane Ödemeleri ile Şahıs Ödemeleri 
Servisleri ise açılmamıştır. Emekli Sandığı Bölge Müdürlüğünün 

kapatılmasını protesto amacıyla Hemşehrilerimizden çok sayıda imzalı faks 
veya ·mektup almaktayız. 

1. Diyarbakır Emekli Sandığı'nın l{apatılmasının Ülkemiz ekonomisine 
ne kadar katkısı olacaktır? 

2. Adı geçen kuruma ait gayrimenkuller satılacak mı? 
3. Halen çalışmakta olan personelin alubeti ne olacaktır? 
4. Bu kararınızdan vazgeçmeyi düşünüyor musunuz? 
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T.C. 
MALiYE BAKANLIGI 

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 

SAYI : B.07 .O.BMI<.0.11.390/600-27 
KONU:Yazılı Soru Önergesi 1'7 f\ . .., ,.., 2 ~ ,ft' •') 'l (l 

1. d!,\J. * .. il •• .) '-'('i 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

iLGi:Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 30.05.2002 tarih ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02-7 /7495-15464/36587 sayılı yazı. 

Diyarbakır Milletvekili Sayın Sacit GÜNBAY'ın 717 495 esas nolu yazılı 
soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin cevabımız aşağıda sunulmuştur. 

Bilindiği gibi, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ve 2002 yılı 
programında "Devlet Teşkilatının · küçültülerek fonksiyonel . hale getirilmesi" 
ilkesi ve uygulanan ekonomik programın hedefine ulaşması, tasarruf 
tedbirlerinden beklenilen faydanın sağlanması amacıyla; Bakanlar Kurulunun 
12.01.2002 tarih ve 2002/3849 sayılı kararı ile 31.05.2002 tarihine kadar kamu 
kurum ve kuruluşlarına ait bazı Bölge Müdürlüklerinin kaldırılmasına karar 
verilmiştir. ! 

Kaldırılmasına karar verilen Bölge Müdürlükleri arasında T.C.Emekli 
Sandığının 9 Bölge Müdürlüğü de bulunmakta olup, bu Bölge Müdürlüklerinden 
faaliyette bulunan 8 inin bir alt birim olan İrtibat Müdürlüğü şeklinde faaliyetine 
devam ettirilmesi yönünde yetkili m erciler nezdinde tekiifte bulunulmuştur. Söz 
konusu Bakanlar Kurulu Kararı gereğince T.C. Emekli Sandığı tarafındim, taşra 
teşkilatının yeniden yapılandırılmasıyla ilgili olarak, Bölge Müdürlüklerinde 
yürütülen bir kısım hizmetlerin merkez teşkilatma alınması, kurulacak olan 
İrtibat Müdürlüklerinde ise mahallipde yürütülmesi zorunlu olan hizmetlerin 
bırakılması uygun görülmüştür. 

Diyarbakır Bölge Müdürlüğünde yürütülmekte olan hizmetlerden sadece 
dul yetiın tadili işlemleri ile şahıs ödeme işlemleri merkez teşkilatma alınmış 
olup, bu hizmetlerin merkezden gerçekleştirilmesi sonucu, ilgililerin hak edişleri 
bilgisayar ortaınında eskisine nazaran daha süratli bir şekilde Ziraat 
Bankasındaki hesaplarına intikal ettirilmektedir. Diğer hizmetler eskiden olduğu 
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gibi Diyarbakır İrtibat Müdürlüğünce yürütülecek olduğundan hizmet binasının 
ve üç adet lojmanın satılması bu gün için sözkonusu değildir. 

Diyarbakır Bölge Müdürlüğünde çalışan 45 pei'sonelden; 13 'ü görevlerine 
devam edecek olup, kalan 32 kişiden istekleri ile Diyarbakır'daki diğer kamu 
kuruluşlarına naklen geçmek isteyen 17 kişiye muvafakatıarı verilmiş, 15 kişinin 
ise istekleri üzerine Sandığın merkez teşkilatma naklen atamaları yapılmış, 
bunlardan 13 'ü atama emirlerini tebellüğ ederek merkezdeki görevlerine 
başlamak üzere ayrılmışlardır. Bu itibar la personelin herhangi bir mağduriyeti 
söz konusu olmamıştır. · 

Diğer taraftan. T.C. Emekli Sandığına ait faaliyet gösteren 8 Bölge 
Müdürlüğünün kaldınlarak İrtibat Müdürlüğüne dönüştürülmesi sonucunda 
yılda yaklaşık 9 trilyon TL tasarruf sağlanacaktır. 

Bilgilerini arz ederim. 

J.~ SümerORAL 
Maliye Bakanı 
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26.- İstanbul Milletvekili Rıdvan Budak'ın, vali ve emniyet müdürlerinin konser ve 
kutlama izni konusundaki yetkilerine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Rüştü Kazım Yüceten'in 
cevabı(7/7497) · 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIGI'NA 

Aşağıdaki sorularımı n İçişleri Bakanı Sayın Rüştü Kazım YÜCELEN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması i~in gereğini arz ederim. Saygılarımla. 

::::L)_~ 
Rıdvan BUDAK ..../ l-

İstanbul Milletvekili 

"Grup Kızılırmak" adlı müzik ekibi TRT'de yayına çıkmakta ve Tunceli, Batman gibi 
olağanüstü· hal bölgesindeki iller de dahil olmak üzere onlarca ilde konser vermektedir. 
Yine bu grup, Gaffar Okkan'ın Emniyet Müdürlüğü yaptığ dönemde, Diyarbakır'da birkaç 
kez konser vermişti. Bu konu ile ilgili olarak: 

1- Diyarbakır, Kars, Sivas gibi illerde Valilikler ve 1 Emniyet Müdürlükleri Grup 
Kızılırmak'ın konser taleplerine izin vermemektedirler. 

Bu grubun konser vermesini önleyen yasal bir engel var mıdır? 

2- Sizinle yaptığımız telefon görüşmesinde bu tür konser izinlerinin Valilerin yetkisinde 
olduğunu · söyledi niz. Daha sonra 1 Mayıs kutlamaları için izin talep eden 
sendikacılara da gecikme'ler konusunda benzer cevapları vermiştiniz. 

Bütün bu yetkileri siyaseten siz kullanmayacaksanız ve atanmışlar duruma bu denli 
egemen alacaksa, İçişleri Bakanı olarak siz ne iş yapacaksınız ve neden bu unvan 
sizin üzerinizdedir? ı 
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Sayı :B.05.I.EGM.O.I2.02.01 
Konu: Yazılı Sonı Önergesi. 

T.C 
İÇİŞLERi BAKANLIGI 

Emniyet Genel Müdürlüğü 

TBMM BAŞKANLIGINA 

.. ./ ... ./2002 

İLGİ: TBMM Başkanlığının 30.05.2002 tarih ve KAN.KAR.MD. A.Ol.O.GNS.O.J0.00.02-
15400 717497-15485 sayılı yazısı. 

İstanbul MiJJctvekili Rıdvan BUDAK tarafından TBMM Başkanlığına sunuJan ve 
tarafıından cevaplandırılması istenilen ( 717 497) no'lu sonı önergesinin cevabı aşağıya 

çıkarılmıştır. 

1. Önergede adı geçen "Gnıp Kızılırmak" isimli müzik gnıbunun, Diyarbakır İlinde 
12.04.2002 tarihinde vereceği konsere, Kars İlinde 19.03.2002 tarihinde vereceği konsere, Sivas 

· İlinde 02.04.2002 tarihinde vereceği konsere, 5442 Sayılı İl .İdaresi Kanununun ll/ c maddesi 
gereğince ilgili Valiliklcrce izin verilmediği, 1 

2. Sivas İlinde l Mayıs kutlamalannda miting yapmak isteyen kısa adı KESK olan 
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonuna gerekli izinin verildiği ve herhangi bir 
gecikmenin s()z konusu olmadığı anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

DAÜIT.IM: 
G ç re ğ.i __ , __ _ 

TBMM Başkanlığına 
.[~ilgi _: 
llaşhakan 1 ığa 
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27.- Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Türkçe sözlük alımlarına ve bir şirketle 
ilgili iddialara ilişkin sorusu ve Milli Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu'nun cevabı (7/7498) 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sorutarımın Sayın Milli Eğitim Bakanı tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılması Için gereğini saygıyla arz ederim. a}J 1 OS 1 2002 

4~t ELKATMJŞ 
AK Parti Nevşehir Milletvekili 

SORULAR 

1. 1945 yılından beri sahibi ve yayıncısı Türk Dil Kurumu olan ve 9. Baskısı yapılan 
Türkçe Sözlükten Bakanlığınızca son beş yıl Içerisinde kaç adet alınmıştır ve 
karşılığında ne bedıel ödenmiştir? 

2. Bu.,Türkçe Sözlükler, Türk Dil Kurumundan mı, yoksa bir kurum, kişi yahut şirketten 
ml alınmıştır? 

' 3. DSP Kor:ıya Milletvekili ve Grup Başkanvekili Emrehan HAUCI'nın sahibi veya ortağı 
olduğu ı·ddla edilen Halıcı Yazılım Şirketi veya başka bir şirketi lle Bakanlığınız veya 
bağlı birimlerı arasında herhangi bir mal ve hizmet alımı yapılmış mıdır? Yapılmış ise 
mahiyeti, bedeli, şekli ve tarihleri nedir? 

4. Şayet mezkur kişinin sahibi veya ortağı olduğu Iddia edilen şirket ve kurumdan 
herhangi bir mal ve hizmet alınmışsa sebebi nedir? Bu alış-verişi siyaset ve etik 
açısından doğru buluyor musunuz? 

S. Türk Dil Kurumu lle Emrehan HALICI'nın sahibi ve/veya ortağı olduğu Iddia edilen 
şirket arasında bir lhtilaf bulunduğu ve Işin mahkemeye Intikal ettiğini biliyor 
musunuz veya bu hususlar doğru mudur? Bu konularda bir araştırma ve soruşturma 
yapmayı düşünüyor musunuz? 
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T.C . 
. M.İLLİ EGİTİM BAKANLIG I 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

St\ YI : IUlX.O.APK.0.03.05.00-03/ ~:~ ·:' ·, 
KONl ı :Soru Ünergesi 

~./ .-12002 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

i 1.( ii : T.n.M.M Başkanlığının 30.05.2002 tarihli ve A.O I.O.GNS.O.I 0.00.02-15400-7/7498-
1 :;,lfl(ı/36616 sayılı yazısı. 

Nev~elıir Milletvekili Sayın Mehmet ELKATMIŞ'ın, "Türkçe sözlUk alımlarına ve bir 
~irket le ilgili iddialara ilişkin" yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. Bnkunlığımız Yayımlar Dairesi Başkanlığı ve bağlı birimi Devlet Kitapları 

ivH'ıdi'ırliiğlincc. son be.ş yıl içerisinde, Türk Dil Kuruımı yayıniarına ait 9'uncu baskıs,ı yapılan 
Tiirkı.;e Sözlük'ten toplam 290 takını satın alınmış ve bumm için 1.328.750.000 lira ödenmiştir. 

:::. ·Tlirkçc Sözlükterin 250 takımı Türk Dil Kurumu Başkanlığından, 5 takımı Mustafa 
Kırııısiyedcn (Ankara), 35 takımı ise Doğuş Yayıncılık Ltd.Şti.den (İstanbul) satın alınmıştır. 

3. lhıkanlığınıızca, Halıcı Bilgi işlem San.Tic.A.Ş.den satın alınan eğitim ekipmanı ve 
ıııatL·r~'al i il( en: n bilgiler tablo l de sunulmuştur.1 

-L Teınel Eğitim Programı kapsaınında alınan eğitim yazılınıları söz konusu firmanın 
iirliııli olup. ha~ka bir şirket tarafından verilen teklifi n sonucunda, ihale yoluyla ve Dünya Bankası 
s:ıtııı alına esas ve usullerine uygun olarak satın alınmıştır. Üretilen bir ürünlin başka bir şirket 
ı:ır:ıl'ınd:ın pazarlanması bir engel değildir. Bu işin konusu, bedeli ve tarihini içeren bilgiler tablo 
2 dl· sıımılınu~nır. Satın alma işlenılerinin başladığı tarihte Sayın Enırelıan HALICI nıillctvekili 

tk~ i Id ir. Siizle~nıenin yapıldığı 16 kasını 1999'da ise milletvekili olsa bile. iiriin başka bir şirket 
ı:ır:ıl'ıııdan ıd.:lil' cdilnıi~tir. Eğitim yazılımları gereksiniminin çok önemli olduğu göz önlinc 
:ılııı:ıı.::ık olıırs:ı. bu eğitim hizmetini sağlama lilkenıiz için çok önemli görevdir. llattu öğretim 
·' :ı1ılııııl:ırıııı tc~vik içi;, genç eğitimcilere ve tasarımedara gereken yasal kolaylıklar 
~~:ı~l:ıııııı:ılıdır. · 

:'. Tlirk Dil Kunıınu'nun faaliyetleri. Bakanlığıınızın sorumluluk alanı dı~ında oldtığu 

i\·iıı. ~;ii; konusu Kurumun ihtilaflı oicluğu şirketieric ilgili bilgimiz olması. bu konuda bir 
:ır:ı~ıırma \'C sorıı~turına yaptırmanıız söz konusu olamaz. 

l~ilgilerinize arz ederim. 

u~ı.ı:R: 

LK-1 l:ıhlo 1 ( 1 adet 
LK .2 T:ıhln 2 ( 1 adet 

1 sayl~ı) 
I sayl'<ı) 

~~ 
~~>ST ANCIO(a,ll 

Milli Eğitim Bal~anı 
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i:irın:ı. \~_!ı 1~11: A\j: 
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Halıcı Bilgi İ:;;kın Yönetim Enformasyon Sistemi 
San.Ti(.:\.Ş. (YES)-İLSİS Pilot Yazılım-

Software 

Halıcı Bilgi İşlem İLSİS (İll'v1illi Eğitim 
San.Tic.A~Ş. Müdürlükleri Bilgisayar Ağ 

Sistemleri- Yazılım- Software 

Halıcı Bilgi İşlem İLSİS (İl Milli Eğitim 
San.Tic.A.Ş. Müdürlükleri Bilgisayar Ağ 

Sistemleri- Yazılım- Software 

----------

:-;.:1;k~m~ \i i i~ıarı :-;aunalrı;~: \"{)nı~ıni ~id~~m ... · ·ı·arih i 
i L\BD Dnları) 

-- ·-·· . . t---·--·--------
ı. ı s 1.000.00 Dünya Bankası l.luslararası -ı \lan Jl)I.J6 

Satınalma 

ı 14.994.00 Dünya Bankası Uluslararası 7 Eylül 1998 

Satınalma 

ı 

388.000.00 Dünya Bankası Uluslararası 7 Eylül1998 

ı Satınalma 

/1 
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f-irm'a Adı 

ivlETAKSAN SİSTEl'v1 
BİLGİSAYAR 
A.Ş./Halıcı Bilgi İşlem 
San.Tic.A.Ş. 

İsin ,\dı 

Eğitim Yazılımları İ halesi -Türkçe 
Sözlük 

EK-~-

Sözleşme !\likıarı ' Satınalma Yöntemi '···vksme Tarihi 
(ABD Doları) 

ı .197.950,50 Dünya Bankası Uluslararası 16 Kasım 1 999 

Satınalma 
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28.- Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Ankara ve İstanbul Büyükşehir 
Belediyelerinin teftişlerine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Rüştü Kazım Yüceten'in cevabı 
(7/7501) 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sorularımın Sayın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılması için gereğini saygıyla arz ederim.0.~ /OS'/ 2002 

ft~ Mehn:~t- -I:LI<AfMIŞ 
AK Parti Nevşehir Milletvekili 

Kamu kurumlarının ilgili denetim birimlerince·denetimlnin etkin bir 
şekilde yapılması gayet tabildir. Ancak bu denetimierin işleri aksatmaması 
gerektiği gibi baskı ve şantaj aracı olarak da kullanılmaması gerekir. 

SORULAR 

ı. 2000 ve 2001 yılı lle 2002 yılının ilk dört ayında Ankara ve İstanbul 
Büyükşehir Belediyeleri lle bağlı kuruluşlarında kaç adet teftiş 

yapılmıştır ve bu teftişlerde kaç müfettiş grubu ile kaç müfettiş görev 
yapmıştır? 

2. Aynı dönemlerde diğer illerin belediyelerinde kaç adet teftiş 

yapılmıştır ve bu teftişlerde kaç müfettiş grubu ile kaç müfettiş görev 
yapmıştır? 

3. Aynı konularda mükerreren teftişlerde yapıldığı olmuş mudur? Olmuş 
ise buna neden gerek görülmüştür? 
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T.B.M.M. B: 120 22.7. 2002 

SAYI : B.OS.O.MAH.0.65.00.002/ 
KONU : Yazılı Soru önergesi 

T.C. 
IÇIŞLERI BAKANLIGI 

Mahalli Idareler Genel Müdürlüğü 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIGINA 

o: ı 

1,,'1,./ • .'.:/2002 

ILGI: TBMM Başkanlığının 30.05.2002 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02/115400-
7/7501-15489/36619 sayılı yazısı. 

Ilgi yazı ekinde alınan ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen; Nevşehir Milletvekili Sayın 
Mehmet ELKATMIŞ'ın "Ankara ve Istanbul Büyükşehir Belediyelerinin teftişlerine ilişkin" yazılı soru 
önergesine cevap teşkil edecek bilgiler aşağıya çıkarılmıştır: 

Bakanlığım Teftiş Kurulunca belediyeler 3 yılda bir periyodik teftişe tabi tutulmaktadır. Bu 
uygulamaya 27.12.1999 tarihinden itibaren ara verilerek genel teftiş yerine özel teftiş uygulamasına 
geçilmiştir. Ancak, 28.12.2001 tarihinden itibaren periyodik ·genel teftiş uygulaması yeniden 
başlatılmıştır. Bu çerçevede; 

1- Istanbul Büyükşehir Belediyesinde 05.12.2001 tarihli onaya istinaden beş mülkiye müfettişi, 
IGDAŞ'da 11.02.2002 tarihli Başbakanlık onayına istinaden 2 Mülkiye Müfettişi ile Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı Müfettişi ve Vergi Denetim Elemanı, Istanbul Büyükşehir Belediye Şirketlerinde 06.12.2001 
tarihli Başbakanlık onayı ile 3 Mülkiye Müfettişi ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığından bir müfettiş, 1 
Polis Müfettişi ve 1 Vergi Denetim Elemanı, Büyükşehir Belediye Görevlilerince kurulan Vakıfların 
teftişinde de 18.01.2002 tarihli Başbakanlık Onayı ile 2 Mülkiye Müfettişi ile Vakıflar Genel 
Müdürlüğünden 1 müfettiş ve 1 Vergi Denetim Elemanı, 

28.12.2001 tarihli kış özel teftiş onayı uyarınca Ankara Büyükşehir Belediyesinde 5 mülkiye 
müfettişi, ASKI'de 6 Mülkiye Müfettişi, EGO'da 6 mülkiye Müfettişi görevlendirilmiştir. 

2- Aynı dönemlerde; 

a) 2000 yılında; Istanbul Ili Bolluca Belediyesinin özel teftişinde 2, Esenyurt Belediyesinin özel 
teftişinde 2, Şırnak-Cizre Belediyesinin özel teftişinde 2 Mülkiye Başmüfettişi ile diğer belediyelerde 
21 Mahalli Idareler Kontrolörü görevlendirilmiştir. 

b) 2001 yılında; Istanbul Ili Fatih Belediyesinin Özel Teftişinde 3, Bakırköy Belediyesinin Özel 
Teftişinde 1, Maltepe Belediyesinin Özel Teftişinde 2, lçel Tarsus Belediyesinin Özel Teftişinde 2, 
Kütahya Büyükşehir Belediyesinin Özel Teftişinde 2, lçel Akdeniz Belediyesinin özel Teftişinde 2, 
Adana ili Seyhan ilçesi Küçükdikili Belediyesinin Özel Teftişinde 2 Mülkiye Müfettişi görevlendirilmiştir. 

27.07.2001 tarihli "2001 yılı Yaz Teftiş Programı" uyarınca; Antalya Büyükşehir Belediyesinde 1, 
Muratpaşa Belediyesinde 1, Konyaaltı Belediyesinde 1, Kepez Belediyesinde 1, Aydın Belediyesinde 
1, Adana Büyükşehir Belediyesinde 1, Bursa Büyükşehir Belediyesinde 2 Mülkiye Müfettişi 
görevlendirilmiştir. 

c) 28.12.2001 tarihli "2001-2002 Yılı Kış Teftiş Programı" uyarınca; Istanbul Ili Beykoz 
Belediyesinde 2, Beşiktaş Belediyesinde 1, Beyoğlu Belediyesinde 1, Bayrampaşa Belediyesinde 1, 
Eminönü Belediyesinde 1, lzmir Büyükşehir Belediyesinde 5 Mülkiye Müfettişi görevlendirilmiş, ayrıca 
2001 yılında Kontrolörlerce 79 belediyenin de teftişi yapılmıştır. 

d) 27.5.2002 tarihli "2002 Yaz Teftiş Programı" uyarınca; 

Diyarbakır Ili Büyükşehir Sur, Yenişehir ve Bağlar belediyeleri, Sakarya Ili Adapazarı Büyükşehir 
Adapazarı, Arifiye, Ferizli, Söğütlü, Bekirpaşa, Erenler, Kazımpaşa, Güneşler, Serdivan, Hamlıköy, 
Nehirkent ve Yazlık Belediyeleri, Kocaeli Ili Büyükşehir, Bekirpaşa_ ve Saraybahçe Belediyeleri, 
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Erzurum Ili Büyükşehir, Kazımkarabekir, Yenişehir, Yakutiye ve Dadaşkent Belediyeleri ile; Kars, 
Muğla, Ardahan, Niğde, Iğdır, Nevşehir, Artvin, Çorum, Mardin, Kütahya, Ağrı, Kırşehir, Şanlıurfa, 
Bilecik, Adıyaman, Muş, Bayburt, Uşak, Çanakkale, Kahramanmaraş, Manisa, Edirne lllerinin ll 
Belediyeleri 03.06.2002 tarihinden itibaren teftiş edilmeye başlanmış, diğer 23 belediyede de 27 
kontrolör görevlendirilmiştir. 

3- Aynı konularda mükerrer teftiş yapılmamaktadır. Ancak farklı müştekiler tarafından yapılan 
şikayetlerin incelenmesi sırasında müşterek konular bulunduğu görülmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

DAGITIM 
Gereği 
TBMM Başkanlığına 

~ 
Başbakanlığa 
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29.- Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın; 
Doğrudan gelir desteği ödemelerine, 
Kooperatİf ve şirketlere verilen teşvik ve kredilere, 
İlişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf CJ:ökalp'ın 

cevabı(? /7503, 7505) 

TÜRKİYE BÜYÜK ~İLLET MECLİSİ BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sorutarımın Sayın Tarım ve Köyişleri Bakanı tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılması Için gereğini saygıyla arz ederim. Q~ 1 05 1 2002 

dm~~ 
AK Parti Nevşehir Milletvekili 

Çiftçilerimize doğrudan gelir desteği adı altında dönüm başına 10 milyon TL. 

ödenmesine karar verilmiş ve bazı bölgelere de ödeme yapılmıştır. Ancak bu ödemelerin 

yapılmasında bir takım sıkıntılar yaşanmıştır. Mesela tapu kayıtlarında Isim, soyad veya 

baba adı gibi yanlışlıklar bulunan bir kısım hak sahiplerine bu yanlışlıkları düzeltmeleri Için 

Imkan tanınırken; başka bir hak sahibine bu imkan sağlanmamış, hatta bir kısım hak 

sahiplerine bu yanlışilkiara rağmen ödeme yapılırken diğerine yapılmamıştır. Bu konuda 

özellikle Nevşehir ilimize bağlı Avanos İlçesi, Kalaba Beldesinde bir çok hak sahibi 

vatandaşımız haklarını alamayarak mağdur olmuşlardır. 

SORULAR 

ı. Doğrudan gelir desteği almak Için hangi Ilimizden kaç kişi müracaatta bulunmuş 
olup bunlardan kaç kişiye ne miktar ödemede bulunulmuştur? (İl ll olmak üzere) 

2. Tapudaki Isim yanlışlıkları gibi sebeplerle hakkını alamayan kişiler Için yenı bir 
imkan tanımayı düşünüyor musunuz? 

3. Nevşehir ilimize bağlı Avanos İlçesi, Kalaba Beldesi halkının bu konudaki 
mağdurlyetinln giderilmesi Için bir inceleme yaptırmayı düşünüyor musunuz? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Tarım ve Köyişleri Bakanı tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılması için gereğini saygıyla arz ederim.(}.~ 1 05 1 2002 

~;&:;/ 
AK Parti Nevşehir Milletvekili 

Yakın zamana kadar hayvancılık ülkemizin en önemli gelir ve geçlm kaynağı Iken 
maalesef bugün Için bu sektör yok olma noktasına gelmiştir. Hayvancılık konusunda kendi 
kendine yeten ve hatta, hayvansal ürün Ihraç eden bir ülke konumundayken bu gO n 
hayvansal ürün ithal eden bir ülke konumundayız. 

Hayvancılık !<onusunda verilen destek, teşvik ve krediler maalesef yerinde 
,kullanılmamıştır. Ülkemizde hayvancılık konusunda kurulan bir çok halk ve köy 
kooperatifleri mevcuttur. Ancak bu. kooperatifiere verilen destek, teşvik ve kredilerde 
taraflı davranıldığı da ortadadır. Mesela Nevşehir İli, Acıgöl İlçesi, Karapınar Beldesinde, 
Belde sakinlerinin kurduğu yüzlerce ortaklı ve yaklaşık on yıllık bir kooperatlfe kredi 
verilmezken daha az ortaklı ve daha yeni bir kooperatife kredi verilebllmekte ve 
desteklenebilmektedir. 

SORUlAR 

1. Bakanlığınız ve bağlı kuruluşlarınca 1994 ,yılından bugüne kadar hangi kooperatif ve 
şirketlere, hangi tarihlerde, ne kadar destek, kredi ve teşvik verilmiştir? 

2. Destek, teşvik ve _kredi verilen bu kooperatif ve şirketler hangi tarihlerde kurulmuş, 
hangi tarihlerde destek, teşvik ve kredi için müracaat etmişler ve ortak adetleri 
nedir? 

3. Bakanlığınızca destek, teşvik ve kredi verilmesindeki esas alınan kriterler nedir? 

4. Nevşehir İlimiz dahilinde kurulan kooperatiflerden hangileri, hangi tarihlerde, destek, 
teşvik ve kredi için Bakanlığınıza müracaat etmişlerdir? Bu müracaatların neticesi ne 
olmuştur? 
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T.C. 
TARIM VE KÖYIŞLERI BAKANLIGI 
Araştırma Planlama ve Koordinasyon 

Kurulu Başkanlığı 

SAYI :KDD.SÖ.1.01/ ?.':).Li ~S 
KONU:Yazılı Soru Önergesi 

.. ./06/2002 

1 .~MMUZ 2t102 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIGINA 

iLGI :30.05.2002 gün ve A.01.0.GNS.0.1 0.00.02-15400 sayılı yazın ız. 

ilgide kayıtlı yazınız ekinde gönderilen Nevşehir Milletvekili Sayın Mehmet 
ELKATMIŞ'a ait 7/7503-15491 ve 7/7505-15493 esas nolu, yazılı soru önergelerinde 
belirtilen sorulara ilişkin bilgiler ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EKLER: 
EK- 1 Görüş (2 adet - 3 sayfa) 
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Önerge Sahibi 

Esas No 

YAZILI SORU ÖNERGESi 

:Mehmet ELKATMIŞ 
Nevşehir Milletvekili 

:7/7503-15491 

Çiftçilerimize doğrudan gelir desteği adı altında dönüm başına 1 O milyon TL. 
ödenmesine karar verilmiş ve bazı bölgelere de ödeme yapılmıştır. Ancak bu ödemelerin 
yapılmasında bir takım sıkıntılar yaşanmıştır. Mesela tapu kayıtlarında isim, soyad veya 
baba adı gibi yanlışlıklar bulunan bir kısım hak sahiplerine bu yanlışlıkları düzeltmeleri 
için imkan tanınırken; başka bir hak sahibine bu imkan sağlanmamış, hatta bir kısım hak 
sahiplerine bu yanlışilkiara rağmen ödeme yapılırken diğerine yapılmamıştır. Bu konuda 
özellikle Nevşehir ilimize bağlı Avanos Ilçesi, Kalaba Beldesinde bir çok hak sahibi 
vatandaşımız haklarını alamayarak mağdur olmuşlardır. 

Soru 1- Doğrudan gelir desteği almak için hangi ilimizden kaç kişi müracaatta 
bulunmuş olup bunlardan kaç kişiye ne miktar ödemade bulunulmuştur ? ( il il olmak 
üzere) 

Cevap 1· 2001 yılı- Doğrudan Gelir Desteği olarak 81 ilde, 2 milyon 182 bin 
çiftçimize toplam; 1 Katrilyon 175 Trilyon 73.5 Milyar 548 Milyon TL ödenmiştir. 

Soru 2- Tapudaki isim yanlışlıkları gibi sebeplerle hakkını alamayan kişiler için 
yeni bir imkan tanımayı düşünüyor musunuz? 

Cevap 2- Söz konusu uygulamalar yılına özgü yürütülen çalışma özelliğinde 
olması nedeniyle, bir işlem yapmak tebliğ hükümleri gereği imkan dahilinde değildir. Bu 
kişiler; belgelerindeki hata, eksiklik ve uygunsuzlukları gidermeleri halinde gelecek 
yıllardaki uygulamalara müracaatları üzerine o yıla özgü uygulamadan 
yararlanabileceklerdir. Geriye dönük bir işlem yürütmek imkanı yoktur. 

Soru 3- Nevşehir Ilimize bağlı Avanos Ilçesi, Kalaba Beldesi halkının bu konudaki 
mağduriyetinin giderilmesi için bir inceleme yaptırmayı düşünüyor musunuz? 

Cevap 3- Bu konuda Bakanlığımıza intikal eden bir husus tespit edilemediğinden 
bir değerlendirmede bulunulamamaktadır. Ancak, uygulama ile ilgili olabilen her türlü 
ihtilaf ve sorunların öncelikli çözüm merciinin il ve ilçe müdürlükleri ve oluşturulan 
komisyonlar olduğunu Tebliğ hükme bağlamıştır. 
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Önerge Sahibi 

Esas No 

YAZILI SORU ÖNERGESi 

:Mehmet ELKATMIŞ 
Nevşehir Milletvekili 

:7/7505-15493 

Yakın zamana kadar hayvancılık ülkemizin en önemli gelir ve geçim kaynağı iken 
maalesef bugün için bu sektör yok olma noktasına gelmiştir. Hayvancılık konusunda 
kendi kendine yeten ve hatta hayvansal ürün ihraç eden bir ülke konumundaykan bugün 
hayvansal ürün ithal eden bir ülke konumundayız. 

Hayvancılık konusunda verilen destek, teşvik ve krediler maalesef yerinde 
kullanılmamıştır. Ülkemizde hayvancılık konusunda kurulan bir çok halk ve köy 
kooperatifleri mevcuttur. Ancak bu kooperatifiere verilen destek, teşvik ve kredilerde 
taraflı davranıldığı da ortadadır. Mesela Nevşehir Ili, Acıgöl Ilçesi, Karapınar Beldesinde, 
Belde sakinlerinin kurduğu yüzlerce ortaklı ve yaklaşık on yıllık bir kooperatife kredi 
verilmezkan daha az ortaklı ve daha yeni bir kooperatife kredi verilebilmekte ve 
desteklenebilmektedir. 

Soru 1- Bakanlığınız ve bağlı kuruluşlarınca 1994 yılından bugüne kadar hangi 
kooperatif ve şirketlere, hangi tarihlerde, ne kadar destek, kredi ve teşvik verilmiştir? 

Soru 2- Destek, teşvik ve kredi verilen bu kooperatif ve şirketler hangi tarihlerde 
kurulmuş, hangi tarihlerde destek, teşvik ve kredi için müracaat etmişler ve ortak adetleri 
nedir? 

Cevap 1-2-1994 yılında 57 kooperatife, 1995 yılında 31 kooperatife, 1996 yılında 
52 kooperatife, 1997 yılında 41 kooperatife, 1998 yılında 46 kooperatife, 1999 yılında 48 
kooperatife, 2000 yılında 83 kooperatife, 2001 yılında 117 kooperatife, 2002 yılında 47 
kooperatife olmak üzere, toplam 522 Kooperatife 71 Trilyon 339 Milyar 902 Milyon TL 
destekleme ödemesi yapılmıştır. 

Soru 3- Bakanlığınızca destek, teşvik ve kredi verilmesindeki esas alınan kriterler 
nedir? 

Cevap 3-Kredi programına alınacak kooperatifierin seçiminde sıralama yapılırken; 
projenin: Kalkınma planlarında ve yıllık programlarda öncelik tanınmış konularda 
seçilmiş olması, Kalkınmada öncelikli yörelerde uygulanıyor olması, Ihracata yönelik 
olması, Rantabilitesi yüksek olması, Proje yatırım tutarına göre öz kaynak iştiraki ve 
ortak sayısı oranı fazla olması, Bakanlığın hizmet politikasına, bakanlıklar arası ve 
bakanlık içi kuruluşlarla işbirliğine gidilen projeler olması gibi kriterler gözönünde 
bulundurulmaktadır. 

Soru 4- Nevşehir Ilimiz dahilinde kurulan kooperatiflerden hangileri. hangi 
tarihlerde, destek, teşvik ve kredi için Bakanlığınıza müracaat etmişlerdir? Bu 
müracaatların neticesi ne olmuştur? 

Cevap 4- Bakanlığımıza 10 kooperatif başvurmuş ve 2 kooperatif desteklenmiştir. 
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30.- Diyarbakır Milletvekili Osman Aslan'ın, Sinop Belediye Başkanı ve bazı meclis 
ıyeleri hakkındaki iddialara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Rüştü Kazım Yüceten'in cevabı 
7'7508) 

TÜkldl E BÜYÜK MiLLET MECLİSİ BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sorularıının İçişleri Bakanı Sayın Rüştü Kazım 
YÜCELEN tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda 
delaletlerinizi saygılarımla arz ederim. 

Sinop Belediye Başkanı ve bazı meclis üyeleri hakkında Sinop 
Ağır Ceza Mahkemelerinde görevleri ile ilgili olarak 6 (altı) ayrı dava 
açıldığı ve Bakanlığınızca da soruşturma başlatıldığı, Sinop'lu vatan
daşların vaki müracaatları ve suç duyurulanndan anlaşılmaktadır. Hal 
böyle iken, adı geçen başkan ve meclis üyelerinin halen görevleri 
başında oldukları ve dava konusu bilgi ve belgeleri yok etmeye ve 
karartmaya devam ettikleri iddia edilmektedir. 

Buna göre; 

1- Adı geçen -başkan ve meclis üyeleri hakkında Anayasanın 
127'nci maddesi niçin işletilmemektedir? 

2- Savcılık iddianamesinde suç işleme tarihi 1999, 2000 ve 2001 
olarak geçmektedir. Üç yıldan beri bu şahısların görevlerini kötüye 
kullandıkları ve suç işledikleri bilindiği halde, bunları görevde tutma
nın gerekçesi nedir? 

3- 57'nci hükümet döneminde Anayasanın 127'nci maddesi 
uyapnca görevden el çektirilen belediye başkanı sayısını ve partilere 
göre dağılımını açıklar mısınız? -
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T.C 
IÇIŞLERI BAKANLIGI 

Mahalli Idareler Genel MüdOriO~O 

SAYI : B.05.0.MAH.0.65.00.002/ '.y.;· '"If 
KONU : Yazılı Soru önergesi 

l,t,./.}12002 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIGINA 

ILGI: TBMM Başkanlığının 30.05.2002 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-15400-7/7508-
15535/36665 sayılı yazısı. 

Ilgi yazı ekinde alınan ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen; Diyarbakır Milletvekili Sayın Osman 
ASLAN'ın "Sinop Belediye Başkanı ve bazı belediye meclis üyeleri hakkındaki iddialara ilişkin" yazılı soru 
önergesi hakkında Bakanlığımda bulunan ve 10.09.2002 tarih ve 2041 sayılı yazı ile Sinop Valiliğinden alınan 
bilgilerden; 

1-Sinop Belediye Başkanı Hamza INCE ve Belediye Meclis Üyeleri hakkında 13.07.2001 tarihinde 
Bakanlık Makamından alınan inceleme onayı neticesinde 03.10.2001 tarih ve 2001/616 sayılı Bakan Kararı ile 6 
konuda soruşturma izni verildiği, bu kapsamda Sinop Ağır Ceza Mahkemesi'nce, adı geçenler hakkında 2001 
yılında görevi ihmal suçundan kamu davası açıldığı ve 03.04.2002 tarihinde sanıkların beraatlerine karar 
verildiği, 

Yine, adı geçenler hakkında görevi kötüye kullanmak, memuriyet görevini kötoye kullanmak ve keyfi 
davranışta bulunmak suçlarından kamu davası açıldığı ve yargılamanın halen devam etmekte olduğu, 

2-Sinop Belediye Başkanı Hamza INCE ve Belediye Meclis üyeleri ile ilgili olarak; Valiliğin görevden 
uzaklaştırmaya gerek ol.madığı yönünde görüş bildirmesi ve Mülkiye Müfettişince görevden uzaklaştırma 
teklifinin yapılmaması, yürütalen yargılama sırasında haklarında herhangi bir tutuklama kararının olmaması ve 
görevden uzaklaştırmayı gerektirecek bir durumun tespit edilmemesi sebebiyle görevden uzaklaştırma işlemi 
yapılmadığı, 

anlaşılmaktadır. 

3- 57 nci Hükümet döneminde Görevinden Uzaklaştırılan Belediye Başkanlarının Partilere Göre 
Dağılımı şöyledir(12.03.2002 tarihine kadar): 

DSP 
MHP 
ANAP 
DYP 
DTP 
CHP 
HADEP 
AKP 
FP 
BAGIMSIZ 

TOPLAM 

Bilgilerinize arz ederim. 

DAGITIM 
Gereği 
TBMM Başkanlığına 

:03 
:06 
: 10 
: 10 
:02 
:05 
:06 
: 01 
:05 
:02 

:50 

~ 
Başbakanlığa 
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31.- Diyarbakır Milletvekili Osman Aslan'ın, Diyarbakır Erganı Devlet Hastanesindeki 
uzman hekim açığına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un cevabı (7/7509) 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sorularıının Sağlık Bakanı Sayın Osman DURMUŞ 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda delaletlerinizi 
saygılarımla arz ederim. 

Os n~ 
Diyarbakır Milletvekili 

Yaklaşık 100 000 nüfusu ile Diyarbakır'ın ikinci büyük ilçesi olan 
Ergani'de 50 yataklı bir Devlet Hastanesi bulunmaktadır. Bu hastanemizde 
halen ı Genel Cerrah, ı Kadın Doğum, ı Çocuk ve ı Göz Doktoru görev 
yapmaktadır. 2 Adet Uzman Dahiliye Doktoru ve ı adet KBB doktoru kadrosu 
bulunduğu halde, yaklaşık 4 yıldan beridir bu branşlarda doktor bulunmamak
tadır. 

Altı ilçe (Ergani, Çennik, Çüngüş, Dicle, Maden, Alacakaya) ve iki 
beldeye (Şölen, Yukarışeyhler) hitap eden Ergani Devlet Hastanesinde bir 
Dahiliye Uzmanının bulunmaması büyük bir eksikliktir. Bu bölgemizde, özellik
le bahar ve yaz aylarında tifo, dizanteri, brucella gibi iç hastalıklar oldukça 
yaygın olup, adı geçen hastanede büyük izdihamlar ve acı tablolar yaşanmakta
dır. 

Malumunuz olduğu üzere, Türkiye' de uzman hekim başına düşen kişi 
sayısı ı934 iken, güneydoğu bölgesinde 6513 kişidir. Ergani Devlet Hastanesi
nin hitap ettiği nüfusun 207820 olduğu göz önüne alındığında bu rakam 10 000'
lere ulaşmaktadır. 

Buna göre; 

1- Yukarıdaki tablo, 57'nci hükümetin Sağlık Politikasına uygun mudur? 

2- Afrika ülkelerini geride bırakan bu tablo ile Avrupa Birliğine uyum 
sürecini değerlendirir misiniz? 

3- Konuya ilişkin görüş ve önlemleriniz nedir? 
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r.c. 
SAGLIK BAKANLIG I 

Personel Genel Müdürlüğü 
ANKARA 

601! llCIIJ 

Sayı : B100PER0100000 
Konu: Yazılı soru önergesi 

:e: · v ••· ;..~· / i.ı i .. · 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ BAŞKANLIG I 
GENEL SEKRETERLiGiNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ: 30.05.2002 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-15400 sayılı yazınız. 

Diyarbakır Milletvekili Osman ASLAN tarafından tarafıma yöneltilen 
"Diyarbakır Ergani Devlet Hastanesindeki uzman hekim açığına" ilişkin 717509-
15576 esas sayılı yazılı soru önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

EKLER: 
EK-1 Soru Önergesi Cevabı 
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Diyarbakır Milletvekili Sayın Osman A8LAN ·tarafından verilen "Diyarbakır Ergani 
Devlet Hastanesindeki uzman lıekim açığına" ilişkin yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

SORU: 

Yaklaşık ıoo.OOO nüfusu ile Diyarbakır'ın ikinci büyük ilçesi olan Ergani'de 50 yataklı 
bir Devlet Hastanesi bulunmaktadır. Bu hastanemizde halen ı Genel Cerrah, ı Kadın Doğum, 
ı Çocuk ve ı Göz Doktoru görev yapmaktadır. 2 adet uzman dahiliye doktoru ve 1 adet KBB 
doktoru kadrosu bulunduğu halde yaklaşık 4 yıldan beridir bu branşlarqa doktor 
bulunmamaktadır. 

Altı ilçe (Ergani, Çermik, Cüngüş, Dicle, Maden, Alacakaya) ve iki beldeye (Şöleny, 
Yukarışeyhler) hitap eden Ergani Devlet Hastanesinde bir Dahiliye Uzmanının bulunmaması 
büyük bir eksikliktir. Bu bölgemizde, özellikle bahar ve yaz aylarında tifo, dizanteri, brucella 
·gibi iç hastalıklar oldukça yaygın olup, adı geçen hastanede büyük izdihamlar ve acı tablolar 
yaşanmaktadır. 

Malumunuz olduğu üzere, Türkiye'de uzman hekim başına düşen kişi sayısı 1934 iken, 
güneydoğu bölgesinde 6513 kişidir. Ergani Devlet Hastanesi'nin hitap ettiği nüfusun 207820 
olduğu göz önüne alındığında bu rak~ 10.000 lere ulaşmaktadır. 

Buna göre; 

1- Yukatıdaki tablo, 57 nci hüküm~tin Sağlık Politikasına uygun mudur? 

2- Afrika ülkelerini geride bırakan bu tablo ile Avrupa Birliğine uyum sürecini 
değerlendirir misiniz? 

3- Konuya ilişkin görüş ve önlemleriniz nedir? 

CEVAPLAR: 

Ülkemizin birçok yöresinde olduğu gibi, Diyarbakır Ergani Devlet Hastanesinde de 
uzman hekim ihtiyacı mevcut olup, bu ilçemizin uzman hekim ihtiyacının bir an evvel 
karşılanması ve yöre halkına eşit ve dengeli bir şekilde sağlık hizmeti sunulması tarafımca da 
arzu edilmektedir. 

Bilindiği üzere, Bazı Sağlık Personelinin Devlet Hizmeti Yükümlülüğüne Dair 2514 
sayılı Kanun, 27 Mart 2002 tarihinden itibaren yeniden yürürlüğe girmiş ve Bakanlığımıza 

bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarının uzman ve pratisyen hekim· ihtiyacının karşılanması 
amacıyla, Bakanlığımız Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri gereğince, ilk defa uzman ve 
pratisyen hekim olarak atanacaklar için yapılmakta olan uzman ve pratisyen hekim 
kur' asında, uzman ve pratisyen hekim ihtiyacı bulunan münhal yerler Bakanlığımızca ilan 
edilmekte ve yapılan tercihler doğrultusunda ihtiyaç bulunan yerlere Bakanlığımızca atama 
yapılmaktadır. 

Diyarbakır Ergani Devlet Hastanesinin çeşitli branşlarda uzman ihtiyacının karşılanması 
amacıyla, Temmuz ayının ilk haftasında Devlet Hizmeti Yükümlülüğü'nden muaf uzman 
hekimler için, Temmuz ayının son haftasında ise 2514 sayılı Kanun gereğince, Devlet 
Hizmeti Yükümlüsü olarak atanacak uzman hekimler için çekilecek olan uzman hekim 
kur' alarında münhal yerler arasında ilan edilecektir. İlk defa uzman hekim olarak atanacaklar 
arasından tercih eden bulunması halinde Bakanlığımızca atamaları yapılarak mezkur yerin 
uzman hekim ihtiyacı giderilmeye çalışılacaktır. 

Ayrıca, 07 Haziran 2002 tarihinde Devlet Hizmeti Yükümlülüğünden muaf uzman 
hekimler için çekilen kur'ada, Diyarbakır Ergani Devlet Hastanesine bir Üroloji Uzmanının 
ataması yapılmıştır. 

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederim. 
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32.- Hayat Milletvekili Metin Kalkan'ın, deprem bölgesindeki misyonerlik faaliyetlerine 
ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Rüştü Kazım Yüceten'in cevabı (717517) 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sorularıının Başbakan Sayın Bülent ECEViT tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Metin KALKAN 
Hatay Milletvekili 

Deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlarımızın geçim sıkıntısını istismar 
eden PROTESTAN vb. misyonerierin bir yandan maddi yardım sağlarken diğer 
yandan vatandaşlarımızın Dinlerini değiştirmeye çalıştıkları doğrultusunda 

basın-yayın organlarında haberler yayınlanmaktadır. 

Bu nedenle; 
1- Maddi yardımı istismar eden Hıristiyan vb. misyonerierin 

vatandaşlarımızın dinlerini değiştirmeye çalıştıkları doğrumudur.? Doğru ise, 
söz konusu misyoner faaliyetleri karşısında neler yapılmıştır? Veya 
yapılmaktadır? 

2 - 22. ı O. ı 999 tarihli soru önergem e verdiğiniz cevapta "sivil toplum 
kuruluşlarının" yardım faaliyetlerinin durdurulduğu belirtilmişti. Neden, dış 
kaynaklı Hıristiyan misyonerler faaliyetleri doğrultusunda yardırnlara izin 
verilmektedir? 

3- Dinlerini öğrenmek ve veeibelerini yerine getirmeye çalışan 
vatandaşlarımıza yönelik, son beş yıldır İrtica ile mücadele çerçevesinde 
uygulanan ölçü ve programlar nelerdir? 
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Sayı :B.OS. l.EGM.0.12.04.01 
Konu:Y azılı Soru Önergesi. 

T.C 
IÇIŞLERI BAKANLIGI 

Emniyet Genel Müdürlüğü 

TBMM BAŞKANLIGINA 

.. ./ ... ./2002 

İLGİ: a) TBMM Başkanlığının 30.05.2002 tarih ve KAN.KAR.MD. A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-
7/7517-15558-36752 sayılı yazısı. 
b) Başbakanlığın 05.06.2002 gün ve B.02.0.KKG.0.12/106-745-34/3091 sayılı yazısı. 

Hatay Milletvekili Metin KALKAN tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve Sayui 
Başbakanımıza tevcih edilen, Başbaka:nımızca da kendileri adına tarafıından cevaplandınlması 
istenilen (7/7517) no'lu sonı önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 

1.2.3- Ülkemizde 17 AÖUSTOS 1999 ve 12 KASIM 1999 tarihlerinde meydana gelen 
depreminen yoğun olarak hissedildiği iller itibariyle soru önergesine konu edilen hususların cevabı 
aşağıda belirtilmiştir. 

BOLU ,Y ALOV A,DÜZCE, SAKARYA : Bugüne kadar vatandaşlarımızdan misyonerlik 
faaliyetleriyle ilgili herhangi bir miiracaat olmadığı gibi bu kanııda tespit edilen bir faaliyetin de 
bulunmadığı, 

Ayrıca, bugüne kadar İl'de Niifus ve Vatandaşlık Miidiirliiklerine din değiştirme ile ilgili 
herhangi bir başvurunun olmadığı, 

KOCAELI : Yasadışı faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen Bostancı Protestan Kilisesi Kocaeli 
bürosu temsilciliğinin faaliyetine son verildiği, 

John S.AIIen-Sons Ltd.Şirketin irtibat görevlisi olarak çalışan Philip BENSTEAD adlı 
şahsın, yasalara aykın olarak dini propaganda yüriittüğü, faaliyetlerinde şirketin Kocaeli'deki irtibat 
bürosunu kullandığı gerekçesiyle bu şahsm çalışma izninin iptal edildiği, 

Kocaeli fuan içinde yasalara aykırı olarak dini propaganda yapmak suçundan gözaltına alınan 
Güney Kore uynıklu 3 şahsın haklarında diizenlenen tahkikat evrakı ile birlikte Adli makamlara sevk 
edildiği, 

2 yabancı uynıklu şahsın, 1 1.09.1999 tarihinde İstiklal Caddesi üzerinde halka dağılılmak üzere 
"Gökten Yardım" başlıklı 4R sayfalık 1500 adet broşiirle yakalanıp Adli makamlam sevk edilerek adli 
işlem sonucunda yurtdışı edildiği, 

World Relıef Vakfı tarafından bu bölgede yapılan depr~m yardımlannda vakıf üyelerinin 
misyonerlik faaliyetinde bulunduğu tespit edildiğinden t:ıaliyetlerine son verildiği, 

Kocaeli ilinde deprem tarihinden günümüze kadar Islam dininden Hristiyanlık dinine veya 
başkn bir dine herhangi bir geçiş için ıniiracnatın olmadığı, 

Anla~ılmı~tır. 

Diyanet İşleri Başkanlığının 12.06.2002 giin ve 951 sayılı yazısında özetlendiği iizere: 

Ülk~mizde illegal misyonerlik faaliyetlerine karşı vatandaşlarımızın ve özellikle de 
gençlerimizin bilgilendirilınclerini temin amacıyla Diyanct İşleri Başkanlığınca hazırlanan hutbe 
metinleri bütün camilerimizde okutulmaktndır. 

Eskiden beri de, bütün illerimizdeki camilerimizde yapılan vnazlarda konu cemaata 
anlatılmaktadır. 
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Bunların yanısıra konunun uzmanı bilim adamları davet edilerek düzenlenen konferanstarla 
da vatandaşlarımız bilgilendirilmektedir. 

Aynen. büti.in müfti.ilüklerce misyonerlik faaliyetlerinin konu edildiği Radyo ve TV sohbet 
programları diizenlenmesine ilişkin.en son 24.05.2002 tarih ve 461 sayılı Başbakanlık talimatı tiim 
illere gönderilmiştir. · 

Yine miiftülükler ve cami görevlilerinden çevrelerindeki kimsesiz, işsiz, bakıma muhtaç, 
sakat ve bunalımlı kimselerle yakı'ndan ilgilenilerek sıkıntıianna hal çareleri bultınması için gerekli 
girişimlerde bulunulması istenilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

DAGITIM 
Gereği 

TBMM Başkanlığma 
llilgi_: 
Başbakanlığa 
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33.- Ankara Milletvekili M Zeki Çelik'in, Marmara ve Düzce depremlerindeki kayıp 
kişilere ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Rüştü Kazım Yüceten'in cevabı (7/7526) 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

Aşağıda ki sorularıının aracılığınızla Başbalmn tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

M. Zeld ÇELİK 
Ankara Milletveldli 

~A 

l.l\iarmara ve Düzce depremlerinde lmç ldşi için lmyıp müracaatı 
yapılmıştır? 

2.Bu kayıplardan kaç tanesi bulunmuş, ne lmdarı bulunamamıştır? 
J.Kayıpların bulunmaları için ne gibi çalışmalar yapılmıştır ve 
yapılmaktadır? 

4.Kayıp Irişiierin bulunması için ümit var mıdır, yoksa nedenleri nedir? 
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T.B.M.M. B: 120 22.7. 2002 
T.C. 

İÇİŞLERi BAKANLIGI 
Sivil Savunma Genel Müdürlüğü 

SAYI : B050SSG0060004-l007/02-{\S0 
KONU : Yazılı Soru Önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

o: ı 

04/0112002 

İLGİ :Başbakanlığın 05.06.2002 gün ve Kanunlar ve Kararlar Gn.Md. B.02.0.KKG.0.12/106-746-
4/3093 sayılı yazısı. 

Ankara Milletvekili M. Zeki ÇELİK' in Sayın Başbakanımız tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını istediği, Başbakanımızın da koordinatörlüğümde cevaplandırılmasını tensip ettiği 
7/7526-15572 Esas No. lu Yazılı Soru Önergesine ait cevaplar ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EKLER 
EK-1 Soru önergesi cevabı (1 sayfa) 

DAGITIM 
Gereği 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Bitgi 
Başbakanlığa 
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ANKARA MİLLETVEKİLİ SAYIN M. ZEKi ÇELİK' İN KA YIP KİŞİLER 

İLE İLGİLİ SORULARI VE CEVAPLAR 

SORU 1- Marmara ve Düzce Depremlerinde kaç kişi için kayıp müracaatı yapılmıştır? 

CEVAP 1- Marmara ve Düzce Depremlerinde kayıp müracaatında bulunan kayıtlara geçmiş 
(30) vatandaşımız bulunmaktadır. 

SORU 2- Bu kayıplardan kaç tanesi bulunmuş, ne kadarı bulunamamıştır? 

CEVAP 2- 17 Ağustos ve ı2 Kasım 1999 Depremleri sonrası sağlık kuruluşlarında ve kriz 
merkezlerinde öldüklerine dair herhangi bir kayıt bulunmayan, değişik yerlerde görUldüklerine dair 
ihbar alınan ve Kocaeli Gölcük Koruma Geliştirme ve Mağdurlarla Dayanışma Derneği vasıtasıyla 
müracaatta bulunan 18 kayıp şahıs hakkında kimlik bilgilerinin de bulunduğu fotoğraflar 
çoğaltılarak araştırılması, fotoğraflarının güvenlik birimleri ve sağlık birimleri başta olmak üzere 
vatandaşların çoğunlukta oldukları yetiştirme yurtları, huzurevleri, bakım ve rehabilitasyon 
merkezleri olmak üzere bu tür yerlerde olup olmadıklarının araştırılması için Emniyet Genel 
Müdürlüğünce ı 3 .ı ı .2000 tarih ve 230 sayı ile tüm iliere genelge yayımlanmıştır. 

Ayrıca, Yalova ilinde kayıp müracaatı yapılan şahıslardan Hüseyin İŞCAN isimli şahıs ile 
ilgili olarak 03.04.2002 tarihinde Yalova Emniyet Müdüi:'Iüğü Merkez Karakol Arnirliğinde şahsa 
ait arananlar için düzenlenen örnek- ı fişi tanzim edilerek, adı geçen şahsın nüfusa kayıtlı olduğu 
yer ile kurulan irtibatta 17.08.1999 tarihinde meydana gelen deprem neticesinde öldüğü anlaşılmış 
ve arama kayıtlarından düşümü yapılmıştır. Konu müracaat sahibine İstanbul Emniyet Müdürlüğü 
aracılığı ile yazılı olarak tebliğ edilmiştir. 

SORU 3- Kayıpların bulunmaları için ne gibi çalışmalar yapılmıştır ve yapılmaktadır? 

SORU 4- Kayıp kişilerin bulunması için ümit var mıdır, yoksa nedenleri nedir? 

CEVAP 3-4- Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı Olay Yeri İnceleme ve 
Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü tarafından; deprem bölgesinde cesetlerin bulunduğu yada çıkarıldığı 
yerlerin detaylı bir şekilde kaydedilmesi, cesetlerin toplu vaziyette bulundukları morg, soğuk hava 
deposu vs. yerlerde sağlık tedbirlerinin alınması ve bu tür yerlere yakınlarının teşhisi için gelen 
vatandaşlar ile diğer görevlilerin kayıt altına alınması, giriş-çıkışların kontrol altında tutulması, 
kimliği belirsiz cesetlerin kimliğini tespit etmek amacıyla parmak izlerinin alınması, cesetlerin 
numaralandırılmak suretiyle fotoğraflarının çekilmesi ve video kamera görüntülerinin alınması, 
cesetlerin defnedildikten sonra mezar taşlarına cesetlere verilen numaraların silinmeyecek şekilde 
yazılması, cesetler için düzenlenen ölüm muayene tutanağının teferruatlı ve dikkatli bir şekilde 
düzenlenmesi, kriz masalarının koordinesi altında, kimlik tespiti çalışmalarını yürüten kolluk 
birimleri, mezarlık ve defın işlerinden sorumlu belediye görevlileri, adli tıp ve sağlık kuruluşu 
görevlileri, nüfus ve vatandaşlık işleri görevlileri ve sivil savunma görevlilerinin işbirliği içinde 
çalışmasının sağlanması, yazılı ve görsel basın kuruluşları ve diğer duyum vasıtaları yardımıyla 
kimliği belirsiz cesetlerle ilgili kimlik tespit çalışmaları hakkında vatandaşiara bilgi verilmesi ve 
kayıp yakınlarının bu merkeziere başvurularının yapılması sağlanmıştır. Toplam 80 kimliği belirsiz 
ceset üzerinde fotoğraf ve video kamera çekimleri yapılmış, bunlardan 20 cesedin kimliği tespit 
edilmiştir. 

Emniyet Genel Müdürlüğünce çok yönlü çalışmalara ek olarak Emniyet Genel Müdürlüğü 
bünyesinde oluşturulan "POL-NET" ortamında yayımlanan ve sürekli güneelleşen gerek kimliği 
belirsiz cesetlere ait fotoğraf ve bilgiler ve gerekse "Aranan Şahıslar Projesi" ne yapılan veri 
girişleri sayesinde tüm yurtta ölU yada sağ olarak bulunabilme ümidi sürmektedir. 
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34.- Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, yeşil karttı vatandaşlar!n özel hastanelerden 
yararlanıp yararlanamadığına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Osman Durmuş un cevabı (7/7527) 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

Aşağıda ki sorularıının aracılığınızla Salık Bakanı Osman 
Durmuş tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz 
ederim. 

~~A 
. _./ 

M. Zeki ÇELIK 
Anlmra Milletvekili 

· l.Özel hastanelerin "yeşil karth" vatandaşların tedavilerini ücretsiz 
yapma zorunlulukları var mıdır? 
2. Böyle bir mecburiyet varsa nasıl ve ne mildar yerine getiriyorlar? 
3. Son üç yılda yıllar itibari ile özel hastanelerden kaç "yeşil kartlı" 
vatandaş tedavi amaçlı olara}( yaralanmıştır? 
4. Yeşil Kart sahibi olup ta özel hastanelerde tedavi olma){ isteyen 
vatandaşlar bu imkandan nasıl faydah1nabilirler, bunun şartlan nedir? 
S. Varsa böyle bir imlmndan faydalandırmak istemeyen özel 
hastanelerde ne miktarda kişjnin istifade ettiğini sıradan vatandaş nas1l 
bilip yararlanacaktır? 
6.Yeşil Kartlı vatandaşıara tedavi mecburiyetini yerine getirmeyen 
hastaneler için ne gibi yaptırımlar uygulamaktasımz? 
7.13u durumda olup tn yaptırırrı ııyt~u1anan iıastaneler hangileridir'! 
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SAYI 
KONU 

T.C. 
SAGLIK BAKANLIGI 

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

: B 1 OOTHGOl 00005-5360 1 491 o2 4. 06.0 2 ıt İ 3 4 8 0 
: Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ BAŞKANLIGINA 

İLGi : 30.05.2002 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.O.l0.00.02-7 17527-15573 1 
15568 sayılı yazınız. 

Ankara Milletvekili M. Zeki ÇELİK tarafından Sayın Bakanımıza tevcih edilen ve; 
"Özel hastanelerin yeşil kartlı vatandaşlarm tedavilerini ücretsiz yapma zorunluluğu olup 
olmadığı, mecburiyeti varsa nasıl ve ne miktar yerine getirildiğini" konu alan ve 
Bakanlığıınızca cevaplandırılması tensİp kılınan Yazılı Soru Önergesi'nin cevabı ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerini ve gereğini arz ederim. ~{!ın~MUŞ . 
BAKAN ~ 
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Soru 1- özel hastaôele.rın: ·~yeşil ~artlı" vatandaşların tedavilerini 
ücretsiz yapma zorunluluklah;=vat~rudıi.?' 

Cevap 1- 3816 sayılı "Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi 
Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında 
Kanun" ve bu Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yönetmelikte hiçbir sosyal 
güvenlik kurumunun güvencesi altında olmayan ve sağlık hizmetleri 
giderlerini karşılayacak durumda bulunmayari Türk vatandaşlarının Devlet 
ve Üniversite Hastanelerinde yatırılarak yapılacak tedavilerine ait her türlü 
giderlerinin Yeşil Kart verilerek Devlet tarafından karşılanması öngörülmüş, 
ancak bu kimselerin tedavilerinin özel hastanelerde ücretsiz yapılması 
gerektiğine dair bir düzenleme getirilmemiştir. 

Diğer taraftan özel hastanelerde ücretsiz tedavi edilecek hastalara 
ilişkin esaslar, 2219 sayılı Hususi Hastaneler Kanunu 31 inci maddesi ile; 
"Hususi hastaneler ruhsat kağıtlarında yazılan parasız yatak sayısı kadar 
her zaman parasız hasta kabul ve bu hastalar kabul edildikleri sınıfiara göre 
yurttaki paralı hastalar gibi ihtimamla tedavi olunur. Parasız kabul olunan 
hastalar kendi arzulariyle dışarıdan davet olunacak tabipiere ait ücretlerden 
başka bir para veya başka bir şey vermiyecekleri gibi kendilerinin veya veli 
ve vasilerinin yazılı muvafakatiarı olmaksızın paralı kısma kaldırılamazlar." 
yolundaki hüküm ile düzenlenmiştir. · 

Ayrıca; 27.03.2002 tarih ve 24708 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanarak yürürlüğe giren Özel Hastaneler Yönetmeliği'nin "Fakir ve 
Muhtaç Hastaların Tedavisi" başlıklı 56 ncı maddesinde; "Özel 
hastanelerde, en az bir yatak olmak kaydıyla, yataklarırı % 3'ü fakir ve 
muhtaç hastaların tedavisi için ayrılır ve bu sayı ruhsatlarında gösterilir. 
ücretsiz tedavi için ayrılan bu yataklarda, Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışmayı Teşvik Fonu Başkanlığınca öngörülen kriteriere uygun fakir ve 
muhtaç kişilerden, hastanenin bulunduğu yerdeki en büyük mülki amir veya 
müdürlük tarafından sevkedilen hastalar ile hastane idaresi tarafından 
uygun gôrülen fakir ve muhtaç hastaların tedavileri. ücretsiz olarak yapılır. 
Bu hastalara ait bilgiler, Ek-8'de yer alan ücretsiz Hasta Bilgi Formuna 
uygun olarak doldurulur ve üÇ ayda bir müdürlüğe gönderilir." Hükmü 
öngörülmüştür. 

Gerek 3816 sayılı "Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi 
Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında 
Kanun" ve gerekse yukarıda zikredilen özel hastaneler ile ilgili mevzuatta 
Yeşil Kart sahibi vatandaşlan~\·m~aye~~. ve tedavilerinin özel hastanelerde 
ücretsiz sağlanacağına dair· öz.el bir:it.püküm olmamakla birlikte, ilgili 
mevzuatta öngörülen kriterleri taşıyan ·ve usulüne uygun olarak sevk 
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yapılan fakir ve muhtaç hastala_nn·tedavileri. y~~il kartır olup olmadıkianna 
bakılmaksızın özel hastanelerde ücretsiz tedavi için ayrılan yataklarda 
ücretsiz olarak yapılabilmektedir. 

Bu esaslar doğrultusunda; özeı·hastanelerde, mülki amirin ve il sağlık 
müdürlüğünün lüzum gördüğü hallerde fakir hastaların tedavisinin yapılması 
zorunluluğu getirilmiştir . 

. Soru 2- Böyle bir mecburiyet varsa nasıl ve ne miktar yerine 
getiriyorlar? 

Cevap 2-Bakanlığımızca yayınlanan Genelgeler ile özel hastanelerde 
ruhsaflarında yazılı oranda ücretsiz hasta tedavilerinin yapılarak kayıtların 
tutulması ve düzenli olarak bildirimlerde bulunmaları hususunda hastane 
mesul müdürlüklerinin uyarılması yönünde Valiliklere talimat verilmekte ve 
ücretsiz hasta tedavi formları kontrol edilmektedir. 

Soru 3 - Son üç yılda yıllar itibariyle özel hastanelerden kaç "yeşil 
karti ı" vatandaş tedavi amaçlı olarak yararlanmıştır? 

Cevap 3- Bazı Ücretsiz Hasta Formlarında tedavi edilen hastanın 
sahip olduğu sosyal güvence şekli net olarak belirtilmemiş olmakla birlikte; 
1999 yılında; 3524 (Depremde olumsuz etkilenen vatandaşlarımızın 
tedavilerinin ücretsiz olarak yapılması talimatı verilmiştir), 2000 yılında; 
2992, 2001 yılında; 3957, 2002 yılı Haziran ayı itibariyle 448 
vatandaşımızın özel hastanelerde ücretsiz olarak tedavilerinin yapıldığı 
Valiliklerce Bakanlığımıza intikal . ettirilen ücretsiz Hasta Formlarının 
değerlendirilmesi neticesinde tespit edilmiştir. 

Soru 4- Yeşil Kart sahibi olup da özel hastanelerde tedavi olmak 
isteyen vatandaşlar bu imkandan nasıl faydalanabilirler, bunun şartları. 
nedir? 

Cevap 4- Yeşil kart · sahibi vatandaşların ücretsiz tedaviden 
yararlanma talebiyle Bakanlığımıza müracaatı halinde Valilik ve ll Sağlık 
Müdürlüğüne talimat verilerek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik· 
Fonu Başkanlığınca öngörülen kriteriere uygun olup olmadığının tetkiki ile 
yerel mülki amirce · uygun· görülmesi halinde hastane mesul müdürlüğü ile· 
irtibat sağlanarak hastaların ücretsiz tedavilerinin yaptırılması 
sağlanmaktadır. Ayrıca; özel ha~tan~.lerin tabi olduğu mevzuatta ·da 
belirtildiği üzere vatandaşların .. Jj' .Sa9fik.·. Müdürlükleri veya Valiliklere 
müracaatları da aynı prosedür ge .oegerJe(ldlt'Nmektedir. 
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Soru 5- Varsa böyle bir ... if!.1kahdan f~ydalandırmak istemeyen özel 
hastanelerde ne miktarda kişinin ·!stifade e~tiğini sıradan vatandaş nasıl bilip 
yararlanacaktır? 

Cevap 5- Özel hastaneler mevzuatına göre fakir hastaların özel 
hastanelerin ücretsiz tedavi kontenjanından doğrudan müracaatla 
yararlandırılmaları sözkonusu olmayıp, bu konudaki taleplerin bulundukları 
yerin en büyük mülki amiri veya il sağlık müdürlüklerine yapılması 
gerekmektedir. Durumları mevzuatla belirtilen kriteriere uygun görülenler, 
bu merciler tarafından sevk edilmeleri · halinde bu haktan 
faydalanabileceklerdir. 

Soru 6-Yeşil kartlı vatandaşiara tedavi mecburiyetini yerine 
getirmeyen hastaneler için ne gibi yaptırımlar uygulamaktasınız? 

Cevap 6- özel hastanelerin uymak zorunda oldukları kurallar 2219 
sayılı Hususi Hastaneler Kanunu ve 27.03.2002 tarihinde yürürlüğe konulan 
Özel Hastaneler Yönetmeliği hükümleri ile ·belirlenmiştir. Bu hükümlere 
aykırı faaliyet gösteren ve mevzuatla belirlenen koşullara uymayan özel 
hastanelere uygulanacak yaptırımlar açıkça belirtilmiştir. Bu esaslar 
doğrultusunda vatandaşlar özel hastanelere ücretsiz tedavi edilme talebiyle 
başvurduklarında bu taleplerinin hastane mesul müdürlüğü tarafından 
reddedilmesi halinde ll Sağlık MüdCmCığüne, Valiliğe veya Bakanlığımıza 
müracaatları halinde sözkonusu hastane mesul müdürlüğü hakkında 
mevzuatla öngörülen yaptırımlar uygulanmaktadır. 

Soru-7 . Bu durumda olup da yaptırım uygulanan hastaneler 
hangileridir? 

Cevap 7- Halen Bakanlığımıza ücretsiz hasta tedavisinden 
yararlanmak amacıyla hastaneye müracaat ettiklerinde hastane tarafından 
kabul edilmediğini beyan eden bir şikayet ulaşmamıştır. Bu tür şikayetlerin 
Bakanlığımıza intikali halinde mevzuatla belirtilen esaslar çerçevesinde 
hastanın tedavisinin sağlanması .yönünde il Sağlık Müdürlüklerine talimat 
verilmektedir. · 
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35.- Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, Ankara'da özel hastanelerden istifade eden 
yeşil karth vatandaşiara ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un cevabı (7/7528) 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

Aşağıda ki sorularıının aracılığınızla Salık Bakanı Osman 
Durmuş tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz 
ederim. 

~~" 
M. Zeki ÇELIK 

Anlmra Milletvekili 

l.Ankara'da son üç yılda yıllar itibari ile özel hastanelerden kaç "yeşil 
kartlı" vatandaş yaralanmıştır. · 
2. Bu hastaneler hangileridir ve kaç "yeşil lmrth vatandaşı " ücretsiz 
tedavi etmiştir? 
3.Özel hastanelerin belirli oranda "Yeşil Kartlı" vatandaşlan tedavi 
etme mecburiyeti varsa, bunu yerine getirmeyen hastaneler hangileridir 
ve Haklarm da ne gibi işlem yapılmıştır? 
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S:\ \'1 
KONU 

T.C. 
SAGLIK BAKA!'JLIGI 

Tedavi Hizmetleri 9enel Müdürlüğü 

:B 1 OOTHG01.90005-~360 1 49~~· 06. Q 2 * 13 4 81 
: Yazılı Soru Onergesı • 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi. BAŞKANLIGINA 

İ LGi : 30.05.2002 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.O.l 0.00.02-7 1 7528-15574 i 
1 S568 sayılı yazınız. 

Ankara Milletvekili M. Zeki ÇELİK tarafından Sayın Bakanımıza tevcih edilen ve: 
".\nknra ·da son üç yılda yıllar itibari ile özel hastanelerden kaç yeşil kart lı vatandaşın 

yararlandığı. bu hastanelerin hangileri olduğu ve kaç yeşil kartlı vatandaşı ücretsiz tedavi 
~.:ttiği. özel hastanelerin belli oranda yeşil karttı vatandaşları tedavi etme mecburiyeti varsa 
bunu yerine getirmeyen hastanelerin hangileri olduğu ve haklarında ne gibi bir işlem 
·yapıldığını'' konu alan ve Bakanlığımızca cevaplandırılınası tensİp kılınan Yazılı Soru 
<"ınerg~;.·si'nin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerini ve gereğini arz ederim. ~~MUŞ 
BAKAN 
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Soru 1- Ankara'da son üç yılda\(~JftPWt~J.~ özel hastanelerden kaç "Yeşil 
Karti ı" vatandaş yararlanmıştır? 

Cevap 1- ücretsiz Hasta Formlarında tedavi edilen hastanın sahip olduğu 
sosyal güvence şekli net olarak belirtilmemiş olmakla birlikte; Ankara Ilinde 
faaliyet göstermekte olan 9 özel hastanede 1999 yılında; 53, 2000 yılında; 
47, 2001 yılında; 62, 2002 yılı Haziran ayı itibariyle 21 vatandaşımızın özel 
hastanelerde ücretsiz olarak tedavilerinin yapıldığı Valiliklerce 
Bakanlığımıza intikal ettirilen ücretsiz Hasta Formlarının değerlendirilmesi 
neticesinde tespit edilmiştir. 

Soru 2- Bu hastaneler hangileridir ve kaç "Yeşil Kartlı vatandaşı" ücretsiz 
tedavi etmiştir? 

Cevap 2- Bakanlığımıza intikal eden· Özel Hastane Ücretsiz Tedavi 
Formlarında hastanın sahip olduğu sosyal güvenlik kurumu 
belirtilmediğinden ücretsiz tedavi edilen hastalardan kaç tanesinin yeşil kart 
sahibi olduğunun tespit edilmesi mümkün olamamaktadır. Ancak Özel 
Hastaneler Yönetmeliği 56 ncı maddesi hükmü gereğince hazırlanan Ek-8 
"Ücretsiz Hasta Bilgi Formu"nda hastanın sosyal güvencesini belirlemek 
amacıyla düzenleme yapıldığından, bu tarihten sonra Bakanlığımıza intikal 
eden formlarda yeşil kart sahibi ücretsiz tedavi edilen hastaların net 
sayılarını belirlemek imkanı olabilecektir. 

Tabi oldukları mevzuat gereği ruhsallarında yazılı oranda ücretsiz 
hasta tedavisinin yapıldığını bildiren özel , hastaneler; Özel Keçiören 
Hastanesi, Özel Ankara 29 Mayıs Hastanesi, Özel Bayındır Kavaklıdere 
Hastanesi, Özel Kent Hastanesi, Özel Ankara Güven Hastanesi, Özel 
Çankaya Hastanesi, Özel Bayındır Ankara Hastanesi, ö~el Yaşam 
Hastanesi, Özel Çağ Hastanesi'dir. · 

Soru 3- Özel hastanelerin belirli oranda "Yeşil Kartlı" vatandaşları tedavi 
etme mecburiyeti varsa, bunu yerine getirmeyen hastaneler hangileridir ve 
haklarında ne gibi işlem yapılmıştır? 

Cevap 3- özel hastanelerde ücretsiz tedavi edilecek hastalara ilişkin 
esaslar, 2219 sayılı Hususi Hastaneler Kanunu 31 inci maddesi ile; "Hususi 
hastaneler ruhsat kağıtlarında yazılan parasız yatak sayısı kadar her zaman 
parasız hasta kabul ve bu hastalar kabul edildikleri sınıfiara göre yurttaki 
paralı hastalar gibi ihtimamla teda.Y! ol.u.n~r. Parasız kabul olunan hastalar 
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kendi arzulariyle dışarıdan dav~_Lôlünacak tabipiere ait ücretlerden başka 
bir para veya başka· bir şey ver"mıyeceKferi gibi kendilerinin veya veli ve 
vasilerinin yazılı muvafakatiarı olmaksızın paralı kısma kaldırılamazlar" 
yolundaki hüküm ile belirlenmiştir. 

27.03.2002 tarih ve 24708 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 
yürürlüğe giren Özel Hastaneler Yönetmeliği'nin "Fakir ve Muhtaç 
Hastaların Tedavisi" başlıklı 56 ncı maddesin ise; "Özel hastanelerde, en az 
bir yatak olmak kaydıyla, yatakların % 3'ü fakir ve muhtaç hastaların 
tedavisi için ayrılır ve bu sayı ruhsatlarında gösterilir. ücretsiz tedavi için 
ayrılan bu yataklarda, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu · 
Başkanlığınca öngörülen kriteriere uygun fakir ve muhtaç kişilerden, 
hastanenin bulunduğu yerdeki en büyük mülki amir veya müdürlük 
tarafından sevkedilen hastalar ile hastane idaresi tarafından uygun görülen 
fakir ve muhtaç hastaların tedavileri ücretsiz olarak yapılır. Bu hastalara ait 
bilgiler, Ek-8'de yer alan Ücretsiz Hasta Bilgi Formuna ·uygun olarak 
doldurulur ve üç ayda bir müdürlüğe gönderilir." Hükmü öngörülmüştür. 

Anılan mevzuat hükümlerinde öngörülen kriterleri taşıyan ve usulüne 
uygun olarak sevk yapılan fakir ve muhtaç hastaların tedavileri, yeşil kartlı 
olup olmadıkianna bakılmaksızın özel hastanelerde ücretsiz tedavi için 
ayrılan yataklarda ücretsiz olarak yapılabilmektedir. 

Bakanlığımıza, fakir ve muhtaç veya yeşil kart sahibi olduğu halde · 
özel hastanelerde ücretsiz tedavinin reddedildiğine dair bir şikayet intikal 
etmemiştir. 

Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda Valilikler ve ll Sağlık 
Müdürlükleri tarafından bu hizmetlerin sağlıklı olarak yürütülmesi amacıyla 
denetim ve takibi yapılmaktadır. 

Ayrıca, 1999 yılında meydana gelen deprem sonrasında 
Bakanlığımızca yayınlanan Genelgeler ile sosyal güvencesi olup 
olmadığına bakılmaksızın depremden mağdur olan tüm vatandaşlarımızın 
özel hastanelerde ücretsiz tedayilerinin yapılması talimatı verilmiştir. 
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36.- Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa'nın, şehir ve su şebekesinde kullanılan borulara ve 
ithal ilaçların fiyatlarına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un cevabı (7/7535) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularıının Sağlık Bakanı Sayın Osman Durmuş tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını istiyorum. Gereğini arz ederim. ı5.05.2002 

EyüpFATSA 
Ordu Milletvekili '-

ı- Şehir; şebeke sularının is~lesinde asbestli boruların kullanılması konusunda 
bakanlığınızın bir araştırması mevcut mudur ? Bazı şehir merkezlerinde bu 
tür boruların kullanılmasını insan sağlığı açısından nasıl 
değerlendiriyorsunuz. 

2- İ thal ilaç larda, dolar ı ,600,000 TL' lık kur esas alınarak fiyatıandırma 
yapılmış idi. Yaklaşık 3 ayı aşkın bir süredir dolar ı ,3,00,000 TL olduğu 
halde kur yine ı ,600,000 TL olarak kalmıştır. Bu fıyat farkı gittikçe 
fakideşen ülke insanı.mızı zor durumda bırakmıştır. Bu problemin giderilmesi 
için bir tedbifiniz mevcut mudur ? 
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T.C. ( 
SAGLIK BAKANLIGI .- [ -1 

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü toK ACELE SÜREıJDJ~. 
·ANKARA 

SAYI :B100TSH0170000 
KONU:Yazılı soru önergesi 

2 7. 06. o 2. 1 o 4 2 o 

TÜRKiYE BÜYÜK MILLET MECLiSi BAŞKANLIGI GENEL SEKRETERLiGi 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlı~ına 

ILGi:30 Mayıs 2002 tarih ve A.01.0.GNS.0.1 0.00.02-15568 sayılı yazınız. 

Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa'nın "Şehir su şebekesinde kullanılan borulara ve ithal 
ilaçların fıyatları"na ilişkin 7fl535 esas numaralı yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte 
sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

EK - 1- Cevap Metni 
2 Sayfa 
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Ordu Milletvekili Sayın Eyüp FATSA'nın "Şehir şebeke sularının isalesinde 
l<ullanllan asbestll borular ve ithal Ilaçlarm fiyatianna ilişkin yaz1h soru önergesinin 
yazlll cevab1d1r: 

SORULAR: 

1- Şetıir şebeke sularının isalesinde asbestli boruların kullanılması konusunda 
Bakanlığınızın bir araştırması mevcut mudur? Bazı şehir merkezlerinde bu tür boruların 
kullanılmasını insan sağlığı açısından nasıl değeırlendiriyorsunuz. 

2- Ithal ilaçlarda, dolar 1.600.000 TL'Iık kur esas alınarak fiyatiandırma yapılmış idi. 
Yaklaşık 3 ayı aşkın bir süredir dolar 1.300.000-TL olduğu halde kur yine 1.600.000-TL 
olarak kalmıştır. Bu fiyat farkı gittikçe fakineşen ülke insanımızı zor durumda bırakmıştır. Bu 
problemi n giderilmesi için bir tedbiriniz mevcut mudur? 

CEVAPLAR: 

Soru önergesinin lik sorusuna cevap olarak; 

Şehir şebeke sularının isalesinde kullanılan borular iller Bankası tarafından temin 
edilmektedir. Ancak, konunun çevre ve toplum sağlığı açısından ()nem arz etmesi nedeni ile 
Çevre Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 11 TEMMUZ 1993 tarihli ve 21634 sayılı Resmi 
Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren "Zararlı Kimyasal Madde ve Ürünlerin Kontrolü 
Yönetmeliği"nin de dikkate alınması gerekmektedir. 

Bakanlığımız.ca yapılan araştırmalarda içme sularında bulunan asbestin; asbest 
elyafları, tabii elyaf kirlenmesi su kaynaklarına atık su deşarjı ve dağıtım şebekelerinde 
asbestli çimento borularının kullanılması neticesinde ortaya çıkabileceği tespit edilmiştir. 

Her ne kadar çevrede mevcut asbest solunum yolu ile kanser de dahil bir çok 
hastalıklara neden olabilmekte ise de, hayvanlar üzerinde yapılan yoğun deneyler ile su 
içerisindeki asbest seviyelerinin yüksek olduğu bölgelerde insanlar üzerinde yapılan 
epidemiyolojik çalışmalar neticesinde sindirim yolu ile giren asbestin sağlığa etkileri üzerinde 
kesin yargıtara varmak imkanı ortaya çıkmıştır. Su içerisinde asbeste maruz kalan halkın 
bulunduğu bölgelerde yapılan epidemiyolojik çalışmaların sağlığa negatif etkileri hakkında 
kesin bir delil ortaya çıkarmamıştır. Hayvanlar üzerinde yapılan sindirim sistemi ile ilgili 
deneyierin sonuçları negatif olarak bulunmuştur. 

Buna göre içme sularında asbest bulunması sindirim yolu ile alınması nedeni ile sağlık 
riski sıfır veya olağanüstü küçüktür. Bakanlığımız olarak su ile ilgili mevzuatımııda yapılan 
Avrupa Birliğine üye Ülkelerin uyguladığı "Insan Tüketimine Yönelik Suların Kalitesine Dair 
80!7781 EEC Sayılı Konsey Direktifi ile 98/83/EC Sayılı Konsey Direktifina uyumluluk 
çalışmaJimnda da adı geçen diraktiflerde asbest ile ilgili parametreye rastlanılmamıştır. 
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Ordu Milletvekili Sayın Eyüp FATSA'nın "Şehir şebeke sulannın isalesinde 
kullanılan asbestli borular ve ithal llaçlann fiyatianna Ilişkin yazılı soru önergesinin 
yazılı cevabıdır: sayfa - 2 

Soru önergesinin 2. sorusuna cevap olarak; 

Türkiye'de imal ve ithal ruhsatlı ilaçların fıyatları 28.12.1984 günlü 84/8845 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı ile buna ilişkin yayımlanan . tebliğ hükümleri doğrultusunda 
belirlenmektedir. Yeni fiyat taleplerinde maliyet ile ilgili gerekli döl<ümanlar incelenerek 
Sağlık Bakanlığınca uygun görüldüğü takdirde ilaçlar yeni fiyatlarıyla piyasaya arz 
edilmektedir. 

Ithal ilaçlardaki fiyat tespiti ithalatçı firmanın Bakanlığımızdan almış olduğu ithal izni 
çerçevesince her parti ithal edilen ilaçlarda tanzim olunan gümrük giriş beyannamelerindeki 
belirtilen döviz cinsi üzerinden değerlendirilmektedir. 

Ithal ilacın ülkemize girişi esnasında; FOB (Fabril<a çıkış fiyatı) sabit tutularak Merkez 
Bankasının ilan ettiği kur üzerinden değerlendirilmesi yapılmaktadır. !thalatçı fırma fiyatı 
onaylandıktan sonra getireceği ürünü değişik gruplar halinde gümrükten çekip piyasaya 
sürmektedir. 

' 22 Şubat 2001 tarihinde ortaya çıkan ekonomik kriz ve bunu takiben döviz kurlarındaki 
dalgalanmalar sonucunda FOB fiyatı sabit olmak kaydı ile fırmalar o günkü kurdan ilaç 
ithalatı yapmışlar ve bir ABD Dolarının 1.600.000.- TL'ye çıktığı günlerde de bu ithalatlar 
gerçeldeştirilmiştir. 

Buna karşılık dövizin düşüşüne bağlı olarak, daha sonraki ithalat esnasında bir 
öneakine gore daha düşük oranlarda ithalat yapılmıştır. Ithal ilaçta kur değişimi ilacın 
fiyatının zaman zaman artmasına veya azalmasına yol açabilmektedir. Buna rağmen bazı 
ithalatçı firmaların ABD dolarının en yüksek olduğu değer olan. 1.600.000.- TL den ilaç 
ithalatı yaptıkları ve bununla ilgili bilgiyi Bakanlığımıza iletmedikleri tespit edilmiştir. Bu 
tespitler sonucunda ilgili fırmalar ilaçlarının fiyatlarının ithalat yaptıkları günkü kur üzerinden 
belirlenerek piyasaya vermeleri gerektiği konusunda uyarılmış ve ithal ettikleri her seri için 
Bakanlığımıza bilgi vermeleri gerektiği bildirilmiştir. 

Bakanlığımız yerli ilaçta olduğu gibi ithal ilaçta da güvenilir etkili ve kaliteli ilacın halka 
ulaşması için gerekli her türlü düzenlemeyi yapmaktadır ve bu hassasiyeti göstermeye 
devam edecektir. , 

Gösterdiğiniz ilgiye teşekkür eder, bundan sonraki çalışmalarınızda başarılar dilerim. 
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37.- Gaziantep Milletvekili Nurettin Aktaşm, misyonerlik faaliyetlerinin önlenmesi için 
yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Rüştü Kazım Yüceten'in cevabı 
(7/7542) 

TÜRKiYE BÜYÜK MILLET MECLISi BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sorularımın delaletinizle Başbakan Sn. Bülent ECEVIT tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 17.05.2002 

(%.~ ~ 
Nurettin AKTAŞ / 

Gaziantep Milletvekili 

Medyada misyonerlik faaliyetlerinin başta deprem bölgesi olmak üzere, 
ekonomik krizden sonra çok büyük bir artış gösterdiği şeklinde haberler yer 
almaktadır. Yerel yayın yapan bir TV kanalında Ankara'da misy'onerlere ait 30'un 
üzerinde kilise bulunduğu söylenmektedir. Ulusal bir kanalda da Sakarya'da faaliyet 
gösteren Fransız misyoner bir ailenin evinde ve çevresinde yapılan ·çekimler 
yayınlanmıştır. Bununla ilgili olarak: 

1. Ekonomik kriz ve deprem sonrası faaliyetlerini yoğunlaştıran misyonerlik 
faaliyetlerinden bilginiz var mıdır? Emniyet istihbarat birimlerinin veya MIT'in 
bu konuda bir çalışması var mıdır? 

2. Sıkıntıya düşmüş vatandaşlarımızı maddi .imkanlar sunarak din değiştirmeye 
zorlayan bu şahıslar hakkında depremden bugüne kadar yapılmış şikayetler 
olmuş mudur? Olduysa bunlarla ilgili yapılan işlem var mıdır? Varsa sonucu ne 
olmuştur? 

3. Sakarya valisinin TV muhabirine yaptığı açıklamada, yaptıkları araştırmada 
böyle bir çalışmaya rastlanmadığını açıklamasına rağmen muhabir, "Valinin 
bulamadığı misyonerleri bulduk" ifadesiyle Fransız misyoner bir aileyle yapılan 
röportajı yayınlamıştır.Bu durumda devletin birimleri gerçekten bölgelerindeki 

. olaylardan bihaber midir? Yoksa misyonerlik faaliyetlerine "göz yumma" 
şeklinde bir devlet desteği mi vardır? 

4. Bu faaliyetlere göz yumulasının, deprem sonrasında yapılan yardımlar ve kriz 
sonrasında IMF'ten alınan kredilerle bir ilgisi var mıdır? 

5. Yaşanan süreçte, milli ve manevi değerlerimizin dejenerasyona uğramasının 
bu olaylarda etkili olduğunu düşünüyor musunuz? 

1. Yuitdışındsın madclj clı;;stekl'3 yCtrCıtCılen bu f8a!iyetleri önlemek i~in bundan 
~;orım bir .çab::mız olacak mıdır? Oisıcakse nEı yDprncıyı düşCıncworsurıuz? 
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T.B.M.M. 

Sayı :B.05.1.EGM.O.l2.02.01 
Konu: Yazılı Som Önergesi. 

B: 120 22.7. 2002 
T.C 

İÇİŞLERI BAKANLIGI 
Emniyet Genel Müdtirlüğü 

TBMM BAŞKANLIGINA 

0: ı 

.. ./ ... ./2002 

lLGİ: a)TBMM Başkanlığının 30.05.2002 tarih ve KAN.KAR.MD. A.Ol.O.GNS.O. 10.00.02-15594-
7/7542-368848 sayılı yazısı. 
b) Başbakanlığın 05.06.2002 tarih ve B.02.0.KKG.O.l2/106-746-19/3090 sayılı yazısı. 

Gaziantep Milletvekili Nurettin AKTAŞ tarafından TBMM Başkanlığına sumılan ve Sayın 
Başbakanıımza tevcih edilen Başbakanıınızca da kendileri adına tarafınıdan cevaplandınlması istenilen 
(717542) no'lu soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 

ı. Ülkemizde 17 Ağustos 1999 (Marmara) ve 12 Kasım 1999 (Diizce) depremleri akabinde bu 
bölgelerde yiiıiitüldliğü iddia edilen misyonerlik faaliyetleri ile ilgili olarak istihbari çalışmalur aralıksız 
sürdürülmektedir. 

2. Kocaeli ilinde; 

Yasadışı faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen Bostancı Protestan Kilisesi Kocaeli bürosu 
temsilciliğinin faaliyetine son verildiği, 

John S.Allen-Sons Ltd.Şirketin irtibat görevlisi olarak çalışan' Philip BENSTEAD adlı şahsın. 
yasalara aykırı olarak dini propaganda yüriittiiğii, faaliyetlerinde şirketin Kocaeli'deki irtibat bürosuını 
kullandığı gerekçesiyle bu şahsın çalışına izniiıin iptal edildiği, 

Kocaeli fuarı içinde yasalara aykın olarak dini propaganda yapmak suçundan gözaltına alınan 
Güney Kore· uynıklu 3 şahsın haklarında düzenlenen tahkikat evrak ı ile birlikte Adli makamiarn se\ k 
edildiği_, 

2 yabancı uynıklu şahsın, 1 1.09. ı 999 tarihinde İ stildal Caddesi iize.rinde halka dağıtılmnk iizerc 
"Gökten Yardım" başlıklı 4R sayfalık 1500 adet broşiirle yakalanıp Adli ınnknmlarn seYk edilerek adli 
işlem somıcundn yıırtdışı edildiği, 

World Relıef Vakfı tarafından bu bölgede yapılan deprem yardımlarında Yakıf iiyderiııiıı 

misyonerlik faaliyelinde bulunduğu tespit edildiğinden f.1aliyetleriııe son verildiği. 

Kocaeli ilinde deprem tarihinden giiııiimiize kadar İslam" dininden Hristiynnlık dinine \'eya başka 
bir dine herhangi bir geçiş için mürncaatm olmadığı, 1 

Anlaşıl,mıştır. 

3. Sakıuya ilinde, bırgüne kadar misyonerlik faaliyeti yoluyla suç işleııdiğiııe dair bir tespitiıı 
bulunmadığı anlaşılınıştır. 

4.5.6. Misyonerlik faaliyetleriyle ilgili her husus yasal çerçevelerde titizlik\. 
gereği yapılmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Q_ __ A G_l _T_LM.__; 
'Gereği 

TBMM Başkanlığına 
llilgi_: 
Başbakmılığa 
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3g _ Karaman Milletvekili Zeki ünal'ın, özürlü bir vatandaşın SHÇEK'de barınma 
müracaatın~ ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Hasan Gemici'nin cevabı (7/7544) -- . · 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı sayın Hasan Gemici tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılanınla arz ederim.! 6.05 .200YJ 

\~ 
-----Zeki ÜNAL · ~ 

Karaman Milletvekili 

Karaman İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne, 27.03.2001 tarihinde Şaban 
Şen imzasıyla, özürlü kardeşi Mehmet Şen'in SHÇEK'te, durumuna uygun bir 
yere yerleştirilmesi ile ilgili dilekçesine,· SH ÇEK Genel Müdürlüğünün 

31.05.2001 tarih ve ÖZ-I/738 sayılı cevabi yazıya dayanarak durumu, Karaman 
İl Sosyal Hizmetler Müdürü Sayın AkifDemirel, 07.06.2002 tarih ve 770 sayılı 
yazıyla dilekçe sahibine bildirmiştir. 

Yazıda; "Özürlüntjn durumuna uygun mevcut kuruluşların tam kapasite 
ile hizmet verdiği belirtilerek kuruluşlarda yer açıldığı ya da yenilerinin hizmete 
girmesi durumunda değerlendirilmek . üzere sıraya alındığı bildirilmiştir." 
denilmektedir. 

Sorum şudur: 

Gelen cevahi yazıdan bu güne kadar yaklaşık bir yıl geçmiştir. Biı zaman 
içinde, mevcut kurumlarda, özüdünün barındırılabileceği bir yer açılmamış 
mıdır? Ya da aynı hizmeti verecek yeni bir kuruluş faaliyete geçmemiş midir? 
Değehendirilmek üzere sıraya alındığı belirtilen özürlünün, sırası ne zaman 
gelecek ve kimsesi olmayan bakıma muhtaç bu özürlü, ne zaman kuruma 
yerleştirilecektir? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

SOSYAL HiZMETLER VE ÇOCUKESiRGEMEKURUMU 
GENEL MÜDÜRLÜGÜ 

SAYI :B.02.1.SÇE.0.13.00.04/ÖZ-3-2002- /If 
KONU:Soru Önergesi 

ANKARA 

TÜRKiYE BÜYÜJ< MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGI GENEL SEKRETERLiGi'NE 
( Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanliği) 

ILGi: 30.05.2002 tarih ve A.01.0.GNS.0.1 0.00.02-7/7544-15596/36850 sayilı yazın ız. 

Ilgi yazınızda bahsedilen 1950 doğumlu Mehmet ŞEN'in vasi olan ağabeyi 
Şaban ŞEN 27.03.2001 tarihinde Kara,man ll Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne dilakçe 
ile başvurarak özürlü kardeşinin yatılı bir kuruluşa alınmasını talep etmiştir. 

1950 doğumlu Mehmet ŞEN motor mental retardasyon tanısı bulunmakta, 
yeme .. içme, tuvalet ihtiyacını bağımsız, banyosunu yardımla yapabilmektedir. Temiz 
giyimli, uyumlu ilişkiler kurmakta, çocuklarla iletişim içinde bulunmakta ve zamanını 
televizyon sayrederek geçirmektedir. , 

Mehmet ŞEN'in anne ve babası vefat etmiş, üç kız, bir erkek kardeşi 
bulunmaktadır. 2022 kapsamından aylık almakta, Karaman Hamidiye Köyünde 2757 
m2 arazisi bulunmakta, ihtiyaçları vasi olan ağabey Şaban ŞEN tarafından 
karşılanmaktadır. 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü .. Özürlülerin 
Tespiti, incelenmesi, Bakım ve Rehabilitasyonuna Dair Yönetmelik" gereğince adı 
geçen özürlü, özürlü yakınları ve yaşadığı çevre hakkında 11.05.2001 tarihinde 
ikametgah adresinde ağabey Şaban ŞEN, Zeyn,el Abidin-Hatice ŞEN ve özürlü 
Mehmet ŞEN ile görüşülerek düzenlenen sosyal in'celeme raporunun değerlendirme 
bölümünde özürlü Mehmet ŞEN'in bakımının yakınları tarafından yapıldığı, gelecek 
kaygısı ile müracaat ettikleri tespit edilmiş~ir. Ağabey Şaban ŞEN yapılan görüşmede; 
11kardeşine ab/as~nm bakt1ğ1n1, abiasma maddi destek sağ/ad1ğ1n1 bak1m 
konusunda kardeşleri ile an/aşt1ğm1 aneale ileride karşi/aşilabilecek 
problemlere lcarş1 kardeşinin bir kuruluşa yedeştiri/me işlemlerinin başlatlimasi 
amacwla müracaatta bulunduğunu" ifade etmiştir. 

Genel ·Müdürlüğümüz kayıtlarında Mehmet ŞEN'e ait tüm bilgiler mevcuttur. 
Yakınlarının da talepleri doğrultusunda özürlü bireyi yaşadığı ortamdan ve 
yakınlarından uzaklaştırmadan, 2022 sayılı yasa çerçevesinde aylık bağlanmasıyla 
sosyal destek sağlanarak yaşamını sürdürmesine yardımcı olunmuştur. Özürlü 
Mehmet ŞEN, bakımının yakınları tarafından sağlanmak istenmemesi halinde 
durumu tekrar değerlendirilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

V 
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39.- Karaman Milletvekili zeki Ünal'ın, konutlarıyla ilgili iddialara ilişkin sorusu ve 
Bayındırlık ve İskan Bakanı AbdülkaJır Akcan'ın cevabı(7/7545) 
.[,5..-6,() 

'TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sorularıının Bayındırlık Bakanı Sayın Ab~dir Akcan 
tarafından yazılı olarak cevaplandınlmasını saygılanmla arz ed:~ 16.05.2002 

\ v//~1../ ~ / 
--- ~ktlJNAL / 

Karaman Milletvekili 

Yazılı basında " Depremle ilgili rapor" başlığıyla verilen· haberde; 18 
binden fazla kişinin ölümüne ve yaklaşık 40 bin binanın hasar görmesine neden 
olan Mannara ve Düzce depremleri sonrası, Sayıştay'ın hazırladığı rapora 
göre, Bayındırlık Bakanlı~ınca,hasar tespitlerinin doğru yapılmadığı, saydamlık 
ilkesine dikkat edilmediği, konut yapımiarının geciktirildiği ve konut 
maliyetlerinde aşırı maliyet artırımı yapıldığı, hak sahiplerine sunulan konut 
seçeneklerinde adaletsiz ve haksız davranıldığı ifade edilmektedir. 

Sonılanın şunlardır: 

I-Deprem sonrası hasar tespitlerinin doğru yapılınadığı doğru mudur? 
Doğru değilse, Sayıştay'ın konuya ilişkin raporunu nasıl değerlendiriyorsunuz? 

2-Deprem konutlarının yapım ihaleleri niçin saydamlık ilkesine uygun 
y~pılmamıştır? Bu konuda bir suiistimal olmuş mudur? 

, 3-Konut yapımındaki gecikmeler sebebiyle maliyetierin iki katına çıktığı 
doğrumudur? Doğru ise, ihale aşamasındaki sözleşmeler, niçin inşaat yapım 
fırmasını bağlayıcı kriterlerle tespit edilmemiştir? Gecikme sebebiyle 
maliyetlerdeki artış oranı' nedir? Bunun parasal değeri ne kadardır? 

4-Verilen bilgilere göre, ,konut maliyetleri' alt yapı hariç 9.9 milyar TL., 
ancak anahtar teslimi· ihale edilen kalıcı· konutlarda, fıyat fark\ ödemesinin 
ortalama maliyeti 21.1 milyar. TL. olduğu doğru ise, bunun teknik olarak izahı 
nedir? Bu durum, Devletin zarara sokulması anlamına gelmiyor mu? 

5-Hak sahiplerine konutların dağıtılmasında ne tür bir adaletsizlik 
yapılmıştır? Yapanlar hakkında herhangi bir işlem yapılmış mıdır? 

6-Hak sahiplerine tesl,im edilmesi gereken, halen bitirilemeyen toplam 
konut sayısı ne kadardır? 

7-Deprem sonrası,Yalova-Subaşı bölgesinde, 2. kısım konutların 
inşasında, BOTAŞ Ankara Bölge Müdürü Recep Arslantay'ın valiliği uyararak, 
yapılacak inşaat temelinin doğalgaz boru hattının 1 O metre yakınında 
bulunduğu, halbuki bu mesafenin en az 75 metre olması gerektiği ikazı niçin 
dikkate alınmamıştır? Basit bir sızıntı sonucu beklenmedik bir patlamayla 
binlerce tonluk kütleyi havaya fırlatabileceği söylenen bir tehlike karşısında 
yapılmış olan binaların hali ne olacaktır? Bu ·konuda ne gibi tedbirler 
düşünülmektedir? , -292-



T.C. 
BA YlNDIRLIK VE İSKAN BAKANLIGI 

. Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
ANKARA· 

SAYI : B.09.0.APK.0.22.00.00.17/ i 3 go 
KONU : Karaman Milletvekili 

Zeki ÜNAL'ın 
Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIGINA 

! i 

SÜRE Lİ 
.. / ... /2002 

"17 

İLGi: T.B.M.M. Başkanlığının 30.05.2002 tarih ve A.Ol.O~GNS.0.10.00.02-15597/36851 
sayılı yazısı. , ! 

. . i 

İlgi yazı ekinde alınan· Karaman Milletvekili Zeki ÜNAL'ın Deprem konutları ile 
ilgili iddialara ilişkin'Bakanlığıma yöneltmiş olduğu 717545 Esas sayılı Yazılı Soru Önergesi 
incelenmiş olup, cevabı ekte sunulmuştur. 1 

Bilginizi ve gereğini arz ederim. 

EKLER:, 
EK 1- Cevap Yazısı (1 Adet- 3 Sayfa) 
EK 2- Tablo (1 Adet- 3 Sayfa) 

DAGITIM: 
Gereği Bilgi 
-T.B.M.M.Başkanlığı -Başbakanlık 
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SORULAR: 

KARAMAN MiLLETVEKiLi 
ZEKİ ÜNAL'IN T.B.M.M. 

_ 717545 ESAS SAYILI YAZILI 
SORU ÖNERGESiNE DAiR 
SORULAR VE CEV APLARI 

Yazılı basında "Depremle ilgili' rapor" başlığıyla verilen haberde; 18 binden fazla 
kişinin ölümüne ve yaklaşık 40 bin binanın hasar görinesine neden olan Marmara ve Düzce 
depremleri sonrası, Sayıştay'ın hazırladığı rapora göre, Bayındırlık Bakanlığınca, hasar 
tespitlerinin doğru yapılmadığı, saydamlık ilkesine dikkat edilmediği, konut yaptınlannın 
geciktirildiği ve konut maliyetlerinde aşın maliyet artınmı yapıldığı, hak sahiplerine sunulan 
konut seçeneklerinde adaletsiz ve haksız davranıldığı ifade edilmektedir. 

1- Deprem sonrası hasar tespitlerinin doğru yapılmadığı doğru mudur? Doğru değilse, 
Sayıştay'ın konuya ilişkin raporunu nasıl değerlendiriyorsunuz? 

2- Deprem konutlannın yapım ihaleleri niçin saydamlık ilkesine uygun yapılmamıştır? 
Bu konuda bir su istimal olmuş mudur? 

3- Konut yapımındaki gecikmeler sebebiyle maliyetierin iki katına çıktığı 

doğrumudur? Doğru ise, ihale aşamasındaki sözleşmeler, niçin inşaat yapım fırmasını 
bağlayıcı kriterlerle tespit edilmemiştir? Gecikme sebebiyle maliyetlerdeki artış oranı nedir? 
Bunun parasal değeri ne kadardır? 

4- Verilen bilgilere göre, konut maliyetleri alt yapı hariç 9.9 milyar TL., ancak anahtar 
teslimi ihale edilen kalıcı konutlarda, fiyat farkı ödemesinin ortalama maliyeti 21.1 milyar TL. 
olduğu doğru ise, bunun teknik olarak izaliı nedir? Bu durum, Devletin zarara· sokulması 
anlamına gelmiyor mu? 

5- Hak sahiplerine konutlann dağıtılmasında ne tür bir adaletsizlik yapılmıştır? 
Yapanlar hakkında herhangi bir işlem yapılmış mıdır? 

6- Hak sahiplerine teslim edilmesi gereken, halen bitirilemeyen toplam konut sayısı ne 
kadardır? 

7- Deprem sonrası, Yalova-Subaşı bölgesinde, 2. kısım konutlann inşasında, BOTAŞ 
Ankara Bölge Müdürü Recep Arslantay'ın valiliği uyararak, yapılacak inşaat temelinin 
doğalgaz boru hattının 1 O metre yakınında bulunduğu, halbuki bu mesafenin en az 75 .metre 
olması gerektiği ikazı niçin dikkate alınmamıştır? Basit bir sızıntı sonucu beklenmedik bir 
patlamayla binlerce tonluk kütleyi havaya · fırlatabileceği söylenen bir tehlike karşısında 
yapılmış olan binalann hali ne olacaktır? Bu konuda ne gibi tedbirler düşünülmektedir? 

CEVAPLAR: 

1- Marmara Bölgesinde 17.08.1999 ve 12.11.1999 tarihlerinde meydana gelen 
depremlerde· pek çok bina yıkılmış, bir çoğu ağır derecede hasar görmüş ve yine çok sayıda 
binada orta ve az derecede hasarlar meydana gelmiştir. 
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Depremin olduğu tarihlerde Bakanlığımız bünyesinde hasar tespiti konusunda 
uzmanlaşmış tekilik elemanlar ile diğer kamu, kurum ve kuruluşlarından bölgede hasar tespiti 
yapmak üzere görevlendirilen 1200 teknik personele hasar tespitlerine başlamadan önce 
hasarlı olan binalada ilgili hasar oranlannı belirlemek için birebir eğitim verilmiştir. Ancak bu 
eğitim programı hasar tespitlerinin yetkililerce acilen sonuçlandıniması istendiğinden çok 
uzuıi tutulamamıştır. Yine de hasar tespiti yapan teknik personel ile koordinasyon toplantılan 
düzenlenmiş ya da akşamlan birebir görüşülerek sorunlar hakkında çözümler üretilmiştir. İlk 
yapılan hasar tespiti bir ön hasar tespitidir. Hasar tespit çalışmalan yapılırken Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi ile görüş birliği sağlanarak tek sayfa halinde hazırlanan hasar tespit 
formlan kullanılmıştır. 

Bölgede yaklaşık olarak Bakanlığımız teknik elemanlannca 376.426 konut ve 
işyerinin hasar tespiti yapılmıştır. Yapılan hasar tespit sonuçlanndan sadece 5.000 konut ve 
işyeri, Bakanlığımızca belirlenen hasar değerlerinden farklı çıkmıştır. Bu rakamı yanılgı kabul 
edersek hata oranı 5.000/376.379 %1,3 olmuştur. Dünya standartlannda kabul edilebilir 
yanılma payı %25?dir. ' 

Sonuç olarak yapılan hasar tespitleri büyük bir özveri ve fedakarlıkla yapılmış ve 
%1,3 hata ile tamamlanmıştır. 

2- 1 7 Ağustos ve 12 Kasım 1999 depremleri sonrası açıkta kalan afetzedelerin geçici 
iskanlannı sağlamak amacıyla Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı tarafından yaptınlan 

a) Devlete ait misafirhanelerde konaklamak isteyenler, 
b) Prefabrik konutlarda konaklamak isteyenler, 
c) Kışlık çadırlarda konaklamak isteyenler, 
d) Nakit kira yardımından faydalanmak isteyenler, 

Şeklinde 4 seçenekle sunulan anket sonuçlannda afetzedelerin %41 'inin prefabrike 
konutlarda . konaklamak istemeleri üzerine ve yaklaşan kış şartlan da göz önüne alınarak 
afetzedelerin bir an önce prefabrik konutlara yerleştirilmesi düşünülmüştür. Bu nedenle 
Bakanlığımızca ülkemizdeki prefabrik konut üretim firmaları, ürün çeşidi ve stok incelemesi 
yapılmıştır. 574 Sayılı KHK gereği prefabrik konutların teknik şartnameleri hazırlanarak, 4 
Eylül 1999 gün ve 23 806 Sayılı Resmi Gazetede ilan edilerek ihaleye çıkanlmıştır. ihaleye 
müracaat eden firmaların değerlendirilmesi sonucuna göre başvuruda bulunan 95 adet 
firmadan 25 adedinin belgeleri yeterli görülerek üretim kapasiteleri durumuna göre konut 
sayısı belirlenerek ihaleler gerçekleştirilmiştir ve bu konutlar 60 gün süre içerisinde 
bitirilmiştir. 

3- Kalıcı deprem konutlan yasal süreleri içerisinde bitiriimiş olup hiçbir.maliyet artışı 
söz konusu değildir. 

4- Konut maliyetleri alt yapı hariç ek (1) de sunulmuştur. Görüleceği üzere herhangi 
bir maliyet artışı söz konusu değildir. 

2001/2862 sayılı Bakanlar Kurulu Karan gereğince, 2 etap olarak ihale edilen kalıcı 
konutlar ile kararnamenin başlangıç tarihi olan 01.03.2001· gününden sonra süresi biten kalıcı 
konutlara fiyat farkı ödemesi yapılmıştır. r 

.1. 
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· 5~ Depremierin hemen sonrasında yapılan ha~ar tespitleri sonucu ağır~yıkık, orta ve az 
hasarlı konut hak sahipleri belirlenmiş ve ağır~yıkık konuttan hak sahibi olan vatandaşiara 
kalıcı konut konusunda üç seçenek sunulmuştur. Bunlar; 

a) Evini Yapana Yardım Metodunu seçenlere, kendi arsalarında konut yaptırmak.şartı 
ile 6 Milyar TL. kredi verilmesi, · 

b) Hazır Konut kredisini seçenlere, bitmiş konut satın alınalari şartı ile 6 Milyar Tl. 
kredi verilmesi, 

c) Devlet tarafından yapılacak Daimi İskan konutları seçenler şeklinde olmuştur. 

Yukarıdaki tercihleri seçen vatandaşların hepsi hak sahipliği kesinleşen afetzedelerdir. 
Kalıcı konutların kura işlemleri basının ve televizyonların önünde yapılarak olabildiği kadar 
şeffaf gerçekleştirilmiştir. Her hangi bir adaletsizliğe meydan verilmemiştir. 

6~ Düzce 12.bölgede 512 adet kalıcı konut ile Sakarya~Karaman'da Konya Valiliğine 
yaptırılan 198 adet kalıcı konut 2001/2862 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının ilgili 17/c 
maddesi gereğince müteahhit firmanın isteği üzerine tasfiye edilmiş, yeniden ihale edilerek, 
bu yıl içerisinde tamamlaııacaktır.· 

. 7~ Botaş Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.tarafından Yalova~Subaşı Afetzede 
Yerleşim Alanı imar Planında Doğalgaz Ana İletim Hattının geçtiği güz~rgah boyunca gerekli 
emniyet tedbirlerinin aluunasına ilişkin olarak plan değişikliği teklifinde bulunulmuş olup, 
07.05.2001 tarihinde onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planiarına aşağıda belirtilen 
hususlar eklenmiştir. 

Plan Notlarma: 

~ Botaş Boru Hattı güzergahı üzerinden dikey olarak geçecek yollar için Botaş Genel 
MüdürlüğU tarafından verilecek detay proj~siııe göre uygulama yapılacaktır. 

- Botaş Genel MUdUrlUğUnUn görüşU al~nmadan Botaş Boru Hattı güzergahı üzerinde 
bitki örtüsü dahil olmak Uzere hiçbir şekilde yapı yapılamaz ifadeleri eklenmiştir. 

Ayrıca, imar planlanııda güvenlik kriterleri uyarınca güvenlik mesafesi 30 mt.olar~k 
bırakılmıştır. 

Tevcih edilen sorudan aıılaşıldığma göre, . ı O metrelik yaklaşım mesafesinden boru 
hattınm ı ı metre yakınma sehveıı yapılan trafo biııasmın kastedil~iği anlaşılmaktadır. 
Sonradan tesbit edilen bu hata, bilahare yapılan müdahaleyle "Bir enerji trafasunun boru 
hattına 40 metre mesafede inşaa edilir." Kuralına uyularak, söz konusu trafo binası gerekli 40 
metrelik mesafeye inşaa ettirilmiş olup, Yalova-Subaşı bölgesinden yapılan 2.kısım deprem 
konutlarının boru hatlarına maksimum yaklaşım mesafeleri belirlenmiş ve gerekli emniyet 
mesafeleri oluşturulmuştur. 

Sonuç olarak, Doğalgaz Boru Hattının varlığı işin başlangıcmdan beri bilinmektc olup, 
bu hususta gereken tUm önlemler Bakanlığımızca yerine getirilmiştir. 
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40.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Nüfus Hizmetleri Güçlendirme Vakfının 
aldığı' bağışiara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Rüştü Kazım Yüceten'in cevabı (7/7549) 

- TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sorularıının 'içişleri Bakanı Sn. Rüştü Kazım Yücefen 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için delaletlerinizi arz 
ederim. =:!57f? - ' 

Musa Uzunkaya "7" .....- -
Samsun Milletvekili 

1. Nüfus Hizmetlerini Güçlendirme Vakfı'nın yeni nüfus 
kağıtları verirken topladığı bağış miktarı her bir cüzdan için ne 
kadardır? 

2. Vakfın bu gline kadar topladığı bağış miktarı yıllar itibarı ile 
nedir? 

3. Bağışta ~'gönüiJülük" esas olması gerekir iken, söz konusu 
bağışın zorunlu ve mecburi olduğu yolundaki iddiaJaı· doğru 
mudur?· 

4. Bu güne kadar bağış- alınmadan verilmiş cüzdan sayısı ne 
kadardır? 

5. Bu bağışın alınmadığı takdirde devletin nüfus iŞlemlerinin üç 
gün içinde duracağı yönünde yakıf başkanı tarafından yapıJan 
açıklamalara katılıyor musunuz?Katılmıyorsanız bu konudaki 
sizin görüşün üz nedir? 

6. I\-1ernis Projesi'nin hayata geçirileceği Aralık 2002 den sonra 
vakfın bağış toplamak için başka bir fom1ül bulacağı yönündeki 
iddialar hakkındaki görüşünüz nedir? 

7. Söz konusu vakıfda dahil 421 devlet kurumunun kendi asli 
görevlerini yerine getirirken kendi vakıfları aracı lı ğı ile halktan 
bağış toplan1aları size göre yasal ınıdır? 

8. Nüfus clizdanlarında bulunması gerekli kan grubunun tesbiti 
ıçın yapılan niüracatlardan ·sağlık Bakanlığının talimatları 

gereği olarak da ( Kızılay veya diğer sağJık kurunılarınca) 5'er 
nıilyon lira alındığı iddiaları doğruysa ortaya çıkan ı O milyon 
iiraııın fizerindeki cUzdan maliyetini. hakka~ adalete ve sosyal 
ı..icvlet anlayışıyla celifetnıeniz rnümkili1 mUciiir'.) 
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T.C. 
İÇİŞLERi BAKANLIGI 

Nüfus ve Vatandaşlıl{ İşleri Genel Müdürlüğü 

SAYI : B050NÜV0080003.226///0 lg 
KONU:Soru Önergesi 

0.1.(/D.t/2002 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

İLGi: TBMM Başkanlığının 03.05.2002 günlü ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02/ 
15568 sayılı yazıları ekinde gönderilen 7/7549-15602 nolu önerge. 

Samsun Milletvekili Sayın Musa UZUNKAYA'nın tarafıından cevaplandırılmasını 
istediği yazılı soru önergesi incelendi. 

1- Nüfus idarelerince, vatandaşlarımıza verilen nüfus cüzdaniarından Nüfus 
Hizmetlerini Güçlendirme Vakfı tarafından herhangi bir bağış alınmamaktadır. Ancak vakfa 
bağlı kurularak hizmet yürütmekte olan iktisadi işletme kanalıyla nüfus cüzdaniarı lamine 
edilerek kaplanmakta ve 2002 yılında cüzdan bedeli olarak tahsil edilen 2.000.000TL'sının 
l.OOO.OOOTL'sı değerli kağıt bedeli olarak Mal Saymanlıklarına aktarılmakta, diger 
1.000.000TL'sı ise larninasyon bedeli olarak alınmaktadır. 

2- Vakfa kuruluşundan itibaren kişi ve kuruluşlarca yapılan bağış miktarı 
13.748.100.000.-TL'sı olup, bu miktarın yıllar itibarıyla dökümü aşağıda sunulmuştur. 

30.000.000.-TL 1999 yılı 
2001yılı 12.987.600.000.-TL (12.000.000.000.-TL Vakıflar Bankasınca 

bağışlanmıştır.) 
2002 yılı 730.500.000.-TL' dır. 

3- Nüfus idarelerince, vatandaşlarımıza verilen nüfus cüzdaniarından Nüfus 
Hizmetlerini Güçlendirme Vakfı tarafından herhangi bir bağış alınmamaktadır. 

4- Bu hizmetten yararlanan bireylere l.OOO.OOOTL 'lık larninasyon bedeli karşılığında 
Maliye Bakanlığınca onaylı perakende satış fişi verilmektedir. Bu bedelin% 33 'ü yıl sonunda 
kurumlar vergisi, % 18'i de her ay sonunda katma değer vergisi olarak ilgili vergi dairesine 
yatırılmaktadır. Diğer bir ifade ile larninasyon bedelinin 432.203TL'sı kurumlar ve katma 
değer vergisi olarak ilgili vergi dairesine yatırılmakta olup, 567. 797TL' sı da nüfus 
idarelerinin ihtiyaçları doğrultusunda harcanmaktadır. 

Arz ederim. 

DAÖITIM: 
Gereği: 

TBMM Başkanlığına 
Bilgi: 
Başbakanlığa 
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41 _ Samsun Milletvekili .Musa Uzunkaya'nın, JÜrban ve çarşaf giyeniere tarikatl~r 
tarafından ~ara verildiği iddialarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Rüştü Kazım Yüceten'ın 
cevabı (717550) 

TÜRKİYE BÜYÜK lVIiLLET l\ITECLİSİ BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sorularıının İçişleri Bakanı Sn. Rüştü Kazım Yücelerı 
tarafından yazılı olarak cevapJandırıJması için delaletlerinizi arz 
ederim. 

;Si: -.., ~ Musa Uzunkaya:~ 
Samsun Mi1letvekili ı.-· 

1. Bakanlığımza bağlı Emniyet ve Jandarma Teşkilatlarının elinde; 
bir kısım kişilerce iddia edildiği gibi 17 l\1ayıs Cuma günü 
basında yer alan Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi 
Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ünsal Yavuz tarafından da 
dile getirilen; türhan ve çarşaf giyeniere tarikatlar tarafından 
150 dolar verildiği hakkındaki iddia ve ithanıları doğrulayacak 
bilgi ve belgeler nıevcut mudur? · 

" 
2. Halkımızın bu tip tuzaklara düşmemesi ve kamuoyunun 

aydınlatılabilmesi amacıyla bakanlığınızın söz konusu kişi ile 
irtibata geçerek - varsa- elindeki bilgi ve belgelerin kamuoyu ile 
paylaşılması mümkün müdür? 

3. Bakanlığmız bilgisi dahilinde ortaya çıkartılmış bu yönde 
parasal bir ilişkinin bulunmaması halinde, başörti.i1ü 
kadınlarımızı ve onların yakınlarını rencide eden, 'hakaret 
niteliği . taşıyan bu tip beyanatların toplum barışını zedelediği 
ve toplumumuzu sınınara bölerek husunıete se.vk ettiği 
gerçeğinden hareketle söz konusu iddiaları \re ithamları dile 
getiren kişiler hakkında gerekli yasal işlemin başlatılabilmesi 
mümkün nıüdür? · 
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Sayı :B.OS.l.EGM.0.\2.04.0 l 
Konu: Yazılı Soru Önergesi. 

İÇiŞLERI BAKANLIGI 
Emniyet Genel Müdürlüğü 

TBMM BAŞKANLIGINA 

.. ./ ... ./2002 

ILGI: mMM Başkanhgının 30.05.2002 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.GNS.O.l0.00.02.15568-7/7550-
ı 5603 sayılı yazı. 

Samsun Milletvekili Musa UZUNKAYA tarafından T.B.M.M. Başkanlığına sunulan ve 
tarafıından yazılı olarak cevaplandırılınası istenilen som önergesinde (7/7550) ileri sUriilen husustarla 
ilgili olarak Bakanhğıma intikal eden bir bilgi ve belge buhınınaınaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim 

V"'" 

ILA __ (J ___ ·ı_I. ... L ... M ____ ; 
Q __ ç_r. ~ .. ğ.L ______ ------------ .... : .B.i!g.i._: 
TBMM Başkanlığına Başbakanlığa 
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42 _ Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, ekonomik krizin ahlaki çöküntü ve fuhuşu 
artırdığı iddialarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Rüştü Kazım Yüceten'in cevabı (7/7555) 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sorularıının İçişleri Bakanı Sayın Rüştü Kazım Yücelen 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla 740.05.2002 

"--~c:==-
----:- Zeki ÜNAL / 

Karaman Milletvekili 

20 Mayıs 2002 tarihli Akşam gazetesinde; "Sokak ortasında fuhuş 
pazarlı ğı" şeklindeki haberde; Ekonomik krizin fuhuşu patlattığına parmak 
basılarak, sabahın erken saatlerinden itibaren İstanbul 'un işlek caddelerini 
mesken tutan hayat kadınları. gün ortasında mÜşterileri ile fuhuş pazarlı ğı 
yaptıkları iddia edilmektedir. 

Sorulanın şunlardır: 

I-Toplumun ahlaken çökmesi anlamına da gelen gün ortasında, al eni 
fuhuş pazarlıkları iddiaları doğru ise, Bakanl~kça ne gibi tedbirler 
düşünülmektedir? 

2-Bu gayrı ahlaki durumun, ekonomik krizden kaynaklandığı doğru ise, 
Hükümet olarak krizin giderilmesinde alınan hangi tedbirler bulunmaktadır? 

3-Son 5 yılda ülkemizde yıllara göre tespit edilen hayat kadınları sayısı 
nedir? Sayılarda bir artış söz konusu ise, bunların gittikçe bozulan ekonomiyle 
alakah olduğu söylenebilir mi? · 

4-Ülkeınizdeki ahlaki çöküntü, bölgeler ve iller bazında nasıl bir seyir 
izlemektedir? Bu çöküntüye sebep olan başka hangi faktörler bulunmaktadır? 
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T.B.M.M. 

Sayı :B.05.1.EGM.O.l2.02.01 
Konu:Yazı\ı Soru Önergesi. 

B: 120 22.7. 2UUl 
T.C 

İÇIŞLERI BAKANLIGI 
Emniyet Genel M~dürlüğü 

TBMM BAŞKANLIGINA 

0:1 

.. .1 ... .12002 

ILGi: TBMM Başkanlığının 30.05.2002 tarih ve KAN.KAR.MD. A.OI.O.GNS.O.l0.00.02-15568-
7 /7555-15608 sayılı yazısı. 

Karaman Milletvekili Zeki ÜNAL tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan 
cevaplandırılması istenilen (717555) no'lu soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 

1.2. istanbul ili genelinde (fuhuş, fuhuşa teşvik ve kadın ticareti ile ilgili olarak) yapılan 
çalışmalarda; 

1997 yılında 1718, 1998 yılında 5376, 1999 yılında 2288, 2000 yılında 1522 ve 2001 yılında 
1148 olmak iizere toplam 12052 bayanın yakalandığı, bu bayantann çoğunun Doğu Bloku iilkelerinden 
geldiği ve bu verilere göre son yıllarda tiıhuş olaylannda artış değil uzalma olduğu gözlenmektedir. 

1997 yılında 231, 1998 yılında 685, 1999 yılında 226, 2000 yılında 256 ve 2001 yıltnda 256 kişi 
suçiistii 'yakalanarak haklarında, gerekli yasal işlemler yapılmıştır. 

Bu tür olaylarm meydana gelmesi muhtemel yerlerde güvenlik birimledmiz tarafından sürekli 
kontrol ve denetimler yapılmaktadır. 

Ayrıca. Fuhuşla l'vliicadele Tiiziiğii hiikliınleri uygulanmaktadır. 

3. Genel kadın sayısı: I 997 yılında 2305, 1998 yılında 2542, 1999 yılmda 2332, 2000 yılında 
2252, 200 I yılında 2033'tiir. Rakamlardan da anlaşılacağı iizcre genel kndm snytsındn nrtış olmadığı 
aksine düşüş olduğu görülmektedir. 

4. Yukarda açıklanan verilerden de anlaşılacağı üzere. son yıllarda önergede belirtilen doğmltı.ıda 
bir ahlaki çöküş olduğu yolundaki değerlendimıeye katılmak mlimkiin değildir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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43.- İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın mahalltidarelere ilişkin sorusu ve İçişleri 
Bakanı ~üştü Kazım Yüceten'in cevabı (717558) ,... 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakanı Sayın Rüştü Kazım YÜCELEN tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Ülkemizde; 

1. Kaç Ilçe, 
2. Kaç Belde, 
3. Kaç tüzel kişilik! i (köy) muhtar, 
4. Kaç tüzel kişiliksiz (şehir) muhtar, 
5. Kaç Muhtarlık Ihtiyar Meclis Üyesi, 
6. Kaç Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi, 
7. Kaç lı Genel Meclis Üyesi, 
8. Kaç Büyükşehir Belediyesi 

Bulunmaktadır? 
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SA YI : B050MAH0650002/ 
KONU: Yazılı soru önergesi 

T.C. 
IÇIŞLERI BAKANLIGI 

Mahalli Idareler Genel MüdüriOğü 
:\l h~,"~ 

l .... I''J N f ... • .. · .. :.\, ~ ... l.J['U 

l-,1,. ./J../2002 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIGINA. 

ILGI: TBMM Başkanlığının 03.06.2002 tarihli ve KAN.KAR.MD:A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/7558-
15616/36885 sayılı yazısı. 

Ilgi yazı ekinde alınan ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen Istanbul Milletvekili Sayın 
Bülent AKARCALI'nın, "ll genel meclisi üyeleri, belediye meclisi üyeleri, köy, mahalle ve ihtiyar 
heyeti üyeleri ile belediye sayılarına ilişkin" yazılı soru önergesine cevap teşkil edecek bilgiler 
aşağıya çıkarılmıştır. 

1- 850 adet ilçe (792 ilçe belediyesi, 58 büyükşehir ilçe belediyesi), 

2- a) 2253 adet kasaba belediyesi, 

b) 31 adet büyükşehir alt kademe belediyesi, 

3- 26.06.2002 tarihi itibariyle 35.124 adet köy, 35.052 adet köy muhtarı, 

4- 16.977 adet mahalle muhtarı, 

5- 148.606 adet köy ihtiyar meclisi üyesi, 

6- 564 adet büyükşehir belediye meclis üyesi, 

7- 3122 adet il genel meclis üyesi, 

8- 16 adet büyükşehir belediyesi, 

bulunmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

DAGITIM 
Gereği 
TBMM Başkanlığına 

§l!gj__;_ 
Başbakanlığa 
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44.- Hatay Milletvekili Mustafa Geçer'in, Karaman'da 19 Mayıs Kutlamaları 
harcamalarının öğrencilerden karşılanmak istendiği iddialarına ilişkin sorusu ve Milli Eğitim 
Bakanı Metin Bostancıoğlu'nun cevabı (7/7559) 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ BAŞKANLIGI'NA 

Aşağıdaki sorularıma Milli Eğitim Bakanı Sayın Metin BOSTANCIOGLU'nun 
yazılı olarak cevap vermesini delaletlerinize arz ederim. 21.05.2002 

Yazılı basında "Öğrenci Parasıyla 19 Mayıs Kutlaması" başlığıyla verilen 
haberde; Karaman'da; 19 mayıs kutlamalarında harcanacak yaklaşık 10 milyon 
liralık para ögrencilerden tahsil edileceği, Karaman Vali Yardımcısı Mehmet 
Usta ve Milli Eğitim Müdürü Mazlum Altunkaya imzasıyla yayınlanan 
genelgede; okul müdürlüklerince öğrencilerden toplanacak paraların Ziraat 
Bankası Karaman Şubesine yat~rılması istendiği belirtilmektedir. 

S.l. Şimdiye kadar Türkiye'de öğrencilerden para toplayarak 19 mayıs 
kutlaması yapılmış mıdır? 

S.2. iddialar doğnı ise, Karaman'da söz konusu imzalada öğrencilerden 10 
milyon lira para toplayarak J 9 mayıs kutlanması, Devletin manevi şahsiyetini 
küçük düşürmek anlamına gelmez mi? 

S.3. Ekonomik yönden zaten zor günler yaşayan öğrenci velilerinden böyle bir 
kutlama için para toplanmasını uygun buluyor musunuz? 

S.4. Bakanlığınız bu kutlamaları yapacak kadar basit paraları ödeyemeyecek 
güçte midir? Böyle bir para toplama işlemi Bakanlığınız bilgisi dahilinde mi 
yapılmıştır? Bilginiz dahilinde değilse, zihinleri karıştıracak bu uygulama için 
ne gibi bir işlem yapılacaktır? 
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T.C. 
MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

S1\ YI : B.OH.O.APK.0.03.05.00-03/ 
K< >Nl i : Smu Ünergesi 

TÜRKiYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ BAŞKANLIGINA 

/2002 

i 1.( ii : T.B.M.M Başkanlığının 03.06.2002 tarihli ve A.Ol.O.GNS.O. 10.00.02-7/7559-
1 Sô20/36900 sayılı yazısı. 

Ilatay Milletvekili- Sayın Mustafa GEÇER'in, "Karaınan'da 19 Mayıs kutlamaları 
harc:ıınalarınııı öğrencilerden karşılanmak istendiği iddialarına ilişkin" yazılı soru önergesi 
i ııce!L'nnı i~t ir. 

1-1-3-4. Vulilikçe yaptırılaı1 inceleme sonucu; 

K:ınıman ilinde 19 Mayıs 2002 tarihinde 83. Yılını kutladığımız I 9 Mayıs Atatürk'li 
/\nımı n.: Cicnçlik ve Spor Bayramının; aı11am ve önemine uygun olarak, Karaınan halkının 
ıörenkn: katılımının sağlanması ve coşkulu bir şekilde kutlanması amacıyla; kutlama 
giderlerinin, il merkezindeki okull~rca karşılanması yöı1ündeki Valilik Onayı doğrultusunda, 
u kul ların katkılarıyla; hiçbir öğrenciden zorla para alınmadan, genel olarak okul koruma 
lkrııd\IL'ri kanalıyla karşılandığı, 

i 1 merkezinde öğrenci sayısının toplam 25.353, 31/05/2002 tarihi itibari ile de 
l<:mıınan i lindeki Ziraat Bankası Şubesinin 175 946 numaralı söz konusu hesabına yatırılan 
p:ıralurın toplam (ı.895.500.000 lira olduğu, öğrenci sayısı ile Banka hesabına yatırılan paranın 
ımıkaycscsi sonucunun -eğer iddia edildiği gibi her öğrenciden lO.OOO.OOO'ar lira toplanılmış 
olsa. banka hesabındaki para en az; 25.353 X 10.000.000 == 250.353.000.000 lira olması 
gt.:rckinli -öğrencilerden 1 O.OOO.OOO'ar lira para toplanınaınış olduğunun delili olduğu 

:ınlıışı !mıştır. 

l~ilg.ilcrinizc arz ederim. 
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· 45.- Şanlıurfa Milletvekili Zülfikar iZOL'un, Şanlıurfa'nın, afet bölgesi kapsamına 
alınmasın ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskan Ifaİ(ai1ı Abdülkadir Akcan'ın cevabı (7/7573) 

TÜRKiYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve lskan Bakanı Sayın 
Abdülkadir AKCAN tarafından YAZILI olarak cevaplandırılmasını arz 
ederim.(21.05.2002) k 

Zülfikar IZOL 
Şanliurfa Milletvekili 

SORULAR 

2000 yılı nüfus sayımına göre .Şanlıurfa nüfusu 1.436.'956'dir. 
Nüfusun yaklaşık 501 :ooo' i ll merkezinde yaşamaktadır. Yıllık nüfus 

· artışında .binde 36.1 ile üçüncü il konumundadır. Türkiye genelinde ise 
yıllık nüfus artış hızı binde 18.34' dir. 

Ülkemizin en yoğun göç alan ve nüfus artış oranıyla ülkemizin 
önde gelen Ili konumundaki Şanlıurfa'nın Iller Bankasından aldığı 
paydan, 01 Nisan 2002 tarihi itibariyle yürürlüğe giren "Tabii Afet 
Nedeniyle Gelir Kaybı ve Alt Yapı Hasarına Uğrayan Belediyelere 
Yapılacak Yardırnlara Dair Karar" ile her ay kesinti yapılmaktadır. 

Şanlıurfa konumu itibariyle bir afet bölgesi olması .g~rekirken~ 
bilakis afet nedeniyle hakkı kesintiye uğramaktadır. Büyük~ laltyapı 
sorunları olan ve bu sorunları gidermek için paraya iJ:ttiyacı olan, 
Şanlıurfa Belediyesinin istihkakından yapılan kesinti, Ilimizin gelişmesine 
engel olmasının yanı sıra, büyük sorunları da beraberinde 
getirmektedir. Uygulama devam ettiği sürece Belediyem izin mağduriyeti 
de artarak devam edecektiL Ilimizde yaşanan sağlık sorunları artacak ve 
sürdürülen yatırımlar yarım kalacaktır. Bu durumda Şanlıurfa Belediyesi, 
ileride telafisi mümkün olmayan zarariara uğraması kaçınılmaz olacaktır. 

1-Şanlıurfa Belediyesinin afet· !:>ölgesi kapsamına alınması veya 
en azından şu anda yapılan kesintilerden muaf tutulması konusunda ne 
düşünüyorsunuz? · 

2- Afet Bölgesi kapsamına alınan Şanlıurfa ilimize bağlı Ilçe ve 
Belde BelediyeiE:~ri var mıdır? 

3-Afet Bölgesi belirlenirken hangi kriteriere bakılmaktadır? 
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T.C. 
BAYlNDlRLIK VE İSKAN BAKANLIGI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
ANKARA 

SA YI : B.09.0.APK.0.22.00.00.17/ 13 8 8 
KONU :Şanlıurfa Milletvekili 

. Zülfikar İZOL'un 
Yazı lı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ BAŞKANLIGINA 

SÜRE Lİ 
.. / .. ./2002 

İLGİ: T.B.M.M. Başkanlığının 03.06.2002 tarih ve A.Ol.O.GNS.O.l0.00.02-7/7573-
15639/36959 sayılı yazısı 

İlgi yazı ekinde alınan Şanlıurfa Milletvekili Zülfikar İZOL'un Şanlıurfa'nın afet 
bölgesi kapsamına alınmasına ilişkin Bakanlığımıza yönelttiği 7/7573 Esas Sayılı Yazılı Soru 
Önergesi incelenmiş olup, cevabı ekte gönderilmektedir. 

Bilginizi ve gereğini arz ederim. 

EKLER: 
EK 1-Cevap Yazısı (1 Adet -1 Sayfa) 

DAGITIM: 
Gereği Bilgi 
T .B.M.M.Başkanlığı Başkanlık 
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SORULAR: 

ŞANLIURFA MiLLETVEKiLi 
ZÜLFiKAR iZOL'UN7 17573 ESAS SAYILI 

YAZILI SORU ÖNERGESİNİN 
SORULARI VE CEV APLARI 

1- Şanlıurfa Belediyesinin afet bölgesi kapsamına alınması veya en azından şu anda 
yapılan kesintilerden muaftutulması konusunda ne düşünüyorsunuz? 

2- Afet Bölgesi kapsamına alınan Şanlıurfa ilimize bağlı İlçe ve Belde Belediyeleri var 
mıdır? 

3- Afet B.ölgesi belirlenirken hangi kriteriere bakılmaktadır? 

CEVAPLAR: 

1- Afet İşleri Genel MüdürlUğümüzce tabii afetten zarar gören belediyelerle ilgili 
olarak yapılan işlemlerde 23.07.1995 tariJ:ı ve 4123 sayılı kanunun 6.maddesine istinaden 
çıkartılan 10.02.2000 gün ve 23960 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Tabii Afet Nedeniyle 
Gelir Kaybı, Alt ve Üst Yapı Hasanna Uğrayan Belediyelerin Yapmalan Gereken İşlemler 
Hakkında Tebliğ"hükümleri esas alınmaktadır. Tebliğ gereği, belediyenin tabii afete maruz 
kalması ve bu afet sonucu gelir kaybı, alt ve' üst yapı hasanna uğraması gerekmektedir. 

Yerel Yönetimlerin İller Banka~ı Genel Müdürlüğünün:programında bulunan işlerinin 
yıl içi yatınmlannın bir kısmı Belediyelere açılan kredilerin taksitleri ile finanse edildiğinden, 
yatınmların aksamaması için açılan kredilere ait taksitlerin vadelerinde Belediye Paylanndan 
kesilmesi zorunludur. Vergi, Sosyal Sigorta Kurumu ve Emekli Sandığı gibi kurumlara olan 
borçlar da 3986 sayılı Kanun gereği olarak Belediye Paylarından kesilerek ilgili kurumlara 
ödenmektedir. Belediyenin kesintilerden muaf tutulması 2380 sayılı Kanun gereği mümkün 
değildir. 1 

2- 4123 sayılı "Tabii afet Nedeniyle Meydana Gelen Hasar ve Tahribata İlişkin 
Hizmetlerin Yürütülinesine Dair Kanun" uyannca Tabii Afet Nedeniyle Gelir Kaybı ve Alt 
Yapı Hasanna Uğrayan Belediyelere Yapılacak Yardırnlara Dair 13.04.2002 tarih ve 24725 
Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2002/3931 Sayılı Kararnamede; Şanlıurfa-Halfeti
Yukangöklü-3.00 katsayı ile Şanlıurfa-Siverek- 1.32 katsayı ile, Kararname kapsamına 
girmiştir. 

3- 7269 sayılı Afetler Kanununun 1051 sayılı Kanunla değiştirilen .ı. maddesi uyarınca 
hazırlanan Yönetmelik esaslarına göre, olmuş veya olması muhtemel afetierin o yerin genel 
hayatına etkili olup olmadığı, ilgili kanunun 2. maddesi gereği Bakanlığımızca tespit olunur 
ve Bakanlığımızın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu'nca kararlaştınlır. 2. madde gereği tespit 
ve ilan olunan afet bölgeleri, belediyesi olan yerlerde belediyesince, köylerde ise ihtiyar 
meclisince hemen ilan edilerek afet bölgesi hükümleri uygulanır. 
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46.- Rize Milletvekili Mehmet B~~oğlu'niın, Rize PTT Başmüdürlüğünde görevli bir 
personelin Şırnak'a'tayinine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Oktay Vural'ın cevabı (7/7575) 

TüRKIYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sorularıının Ulaştırma Bakanı Sayın Oktay Vural tarafından 
yazılı olarak cevaplandınlmasını· talep ediyorum. 

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 23.05.2002 

(f)f/cl/~ 
Prof Dr.~~~---

Rize Milletvekili 

Rize PTT Baş Müdürlüğünde görevli olan ve Haber-Sen Rize Şube 
Başkanlığını yürüten Emrullah Taşçı Şırnak ilimize tayin edilmiştir. 

Araştırmalanmiz ve basından öğrendiğimiz bilgiler, Emnıllah Taşçı' nın 
Şırnak iline tayininin normal bir personel tayini olmaktan çok, yürütmekte 
olduğu Sendikal faaliyet nedeniyle gerçekleştirilen "sürgün" tayin olduğu 
kanaatini oluşturmuştur. 

SORULAR: 

I- Rize PTT Baş Müdürlüğün~e çalışmakta olan Emrullah: Taşçı hangi 
nedenlerle Şırnak iline tayin edilmiştir? 

2- Emrullah Taşçı' nın Şımak'a tayin edilmesinde yürütmekte olduğu 
sendikal faaliyetin payı var mıdır? 
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, T.C. 
ULAŞTlRMA BAKANLIÖI 

Araştırma Planlama :ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.ll.O.APK.0.10.01.21./EA/- ~(}.'-J, /bo:$7 
KONU :Rize Milletvekili 

Sayın Mehmet BEKAROGLU'nun 
yazılı soru önergesi 

O 1 TEMMUZ 2002 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ BAŞKANLIGINA 

İLGİ:TBMM Başkanlığının 03.06.2002 tarih ve A.Ol.O.GNS.O.l0,00.02-7/7575-15641/36964 
sayılı yazısı. · 

Rize Milletvekili Sayın Mehmet BEKAROGLU'nun 7/7575-15641 sayılı yazılı soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederi~. 

EK: 
1 Cevap formu 
DA O ITIM: 
TBMM Başkanlığına 
Başbakanlığa 

U::t 
Ulaştırma Bakanı 
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RİZE MİLLETVEKİLİ SAYIN MEHMET BEKAROÖLU'NUN 
717575-15641 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESi VE CEVABI 

SORULAR: 

Rize PTT Baş Müdürlüğünde görevli olan ve Haber-Sen Rize Şube 
Başkanlığını yürüten Emnıllah Taşçı Şırnak ilimize tayin edilmiştir. 

AraştırmalarımiZ ve basından öğrendiğimiz bilgiler, Emnıllah Taşçı'nın Şırnak 
iline 'tayininin normal bir personel tayini olmaktan çok, yürütmekte olduğu, Sendikal 
faaliyet nedeniyle gerçekleştirilen "sürgün" tayin olduğu kanaatini oluşturmuştur 

1-Rize PTT Baş Müdürlüğünde çalışmakta olan Emnıllah Taşçı hangi 
nedenlerle Şırnak iline tayin edilmiştir?· 

2-Emnıllah Taşçı'nın Şırnak'a tayin edilmesinde yürütmekte olduğu sendikal 
faaliyetin payı var mıdır? 

CEVAP: 

Rize-Derepazarı Merkezi Veznedarı olarak görev yapmakta ohin Emnıllah 
TAŞÇI; Atama ve Yer Değiştirmelerde. Uygulanacak Esasların 12. maddesine göre, 
03.05.2002 tarihinde' PTT Şırnak Başmüdürlüğü emrinde ihtiyaca ve kamu yararı 
gözetilerek mevzuata uygun geçici olarak görevlendirilmiştir. 

PTT Genel, Müdürlüğünde çalışmakta olan 35000 personelin 21000'i çeşitli 
sendikalara üye olup, sendika üyesi olup olmadığına bakılmaksızın, 
sözleşmelerindeki hükümler uygulanmak suretiyle hizmetin gereği olarak tayin 
edilmekte ve görevlendirilmektedir. 
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47.- Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'ın eğitim sorunlarına ilişkin 
sorusu ve Milli Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu'nun cevabı (7/7580) -

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET :MECLİSİ BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sorulanının Milli Eğitim Bakanı Sayın Metin 
BOST ANCIOGLU tarafından sözlü olarak cevaplandınlması için gere~ni arz 
ederim. 

~~K~~ 
Adıyaman Milletvekili 

1- 2000-2001 Eğitim-öğretim yılında Adıyaman İli genelinde zorunlu 
ilköğretime devam eden öğrenci sayısı neqir? 

2- Taşımalı sistem ile taşınan öğrenci sayısı nedir? 
3- Taşımalı sisteme 1999.:.2000 eğitim-öğretim yılı itibariyle Adıyaman 

İli genelinde ödenen miktar nedir? Bir öğrenciye öğle yemeği için 
ödediğiniz miktar nedir? 

4- Taşımalı sistem nedeni ile kaç köy ilkokulu atıl durumdadır? 
5- Adıyaman' da kaç okulda bilgisayar vardır? Olmayanlar için ne 

düşünüyorsunuz? 

6- Adıyaman'da kaç ·yabancı dil öğretmenine ihtiyaç vardır? Halen 
çalışan yabancı dil öğret~eni sayısı kaçtır? 
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T.C. 
MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

S;\ YI : B.mUl./\PK.0.03.05.00-03/ "'1 . 1 . /2002 
KONll : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

i LUİ : T.B.M.M Başkanlığının 03.06.2002 tarihli ve A.O l.O.GNS.O.l0.00.02-
7Rü9-7/7580 sayılı yazısı. 

Adıyaman Milletvekili Sayın Mahmut GÖKSU'nun, "Adıyaman'ın eğitim 
sonıniarına ilişkin" yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2. Adıyaman İli genelinde, 2000-2001 eğitim- öğretim yılınçia; ilköğretime 
devam eden öğrenci sayısı 119.445, taşımalı ilköğretim uygulaması kapsaınında ise 
taşınan öğrenci sayısı da 8.833 'tür. 

3. ı 999-2000 öğretim yılında Adıyaman iline taşıma giderleri için toplam 
1.077. ı 02.000.000 lira ödenek gönderilmiştir. Aynı öğretim yılında, taşımalı 

ilköğretim uygulamasından yararlanan her bir öğrenciye de günlük 500.000 lira 
yemek bedeli ödenmiştir. 

4. Adıyaman İli genelinde 2000-2001 öğretim yılında, öğrencilerinin tamamı 
tnşmdığı için Hıal olmayan ilköğretim okulu sayısı 17'dir. 

5. Adıyaman İlinde Temel Eğitim Programının 1. Faz'ında 29 ilköğretim 
okuluna bilgisayar teknolojisi sınıfı kurulmuştur. Ayrıca okullarda idari amaçla 
kullanılan bilgis,iyarlar da bulunmaktadır. 

<')te yandan Temel Eğitim Progranıının Il. Faz' ında da 27 ilköğretim 
okııluııa daha bilgi teknolojisi sınıfı kurulacaktır. 

ü. Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda olması gereken yönetici ve 
üğrctmen sayısı~ öğrenci. derslik ve branşlar itibariyle ders saati sayısı esas 
alınarak Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve 
Öğrl'tıncnlcrin Norm Kadrolarına İ lişkin Yönetmelik hi.iki.inılerinc göre 
bl'l i rlcnım:ktedir. 

Yapılan inceleme sonucu~ Adıyaman ilinde, I 3.06.2002 tarihi itibariyle 
~') ı·i ingilizce. 8'i Alınanca olmak üzere toplam 399 yabancı dil öğretmeni norm 
kadrosu bel irlendiği, buna karşılık 86 'sı İ ngilizce 4 ·u Almanca olmak üzere 90 
()ğn:tıncnin görev yaptığı anlaşılıi1ıştır. Bunlardan İ ngilizce bran~ında görülen 
üğrctıncn ihtiyacının fazla konumda olan öğretmenlerden yükseköğrenimleri 

slirl'sincl' hazırlık eğitimi görenlerin yanısıra belli bir süre İngilizce kursu 
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T.C. 
MİLLİ EGİTİM DAKANLIGI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SA YI : B.OX.O.APK.0.03.05.00-03/ 
KONll : Soru Ün~rgcsi 

/2002 

görenlerin görevlendirilmesi; ilgili mevzuatına göre resmi görevi bulunmayanlara 
liı:retli ders görevi verilmesi ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C 
ımıddcsi uyarınca geçici süreli İngilizce Dil Öğreticisi görevlendirilmesi suretiyle 
kar~ılanıııasına çalışılmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Metin BOST ANCIOGLU 

Milli Eğitim Balmnı 
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48.- Adıyaman Milletvekili Mahmut ctöksu,nun, Adıyaman,da yürütülen projelere ilişkin 
sorusu ve Milli Eğitim Bakanı Metin Bostancıoglu'nun cevabı (7/7581) 

1 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLEt JviECLİSİ BAŞKANLIGINA 
! 

Aşağıdaki sorulanının Milli Eğitim Bakanı Sayın Metin 
BOST ANCIOGLU tarafından sözlü olarak cevaplandınlması için gereğini arz 
ederim. 

M~~ 
Adıyaman Mille~v:k;li 1 

1- Bakanlığınız kanalıyla Adıyaman ilimizde yüiiitülen projeler nelerdir? 
2- Sözkonusu projelere 2001 yılı için vermeyi düşündüğüDüz ödenek 

miktan ne kadardır? 
3- 2000 yılında ayrılan ödeneğin ne kadarı kullanılmıştır? 
4- Adıyaman'a bir adet Özürlüler (Görme ve yürüme engelliler) Okulu 

açmayı düşünüyor musunuz? 
5- Eğitime katkı payı adı altında toplanan vergilerden bu güne kadar 

Adıyaman'a ne kadar gönderilmiştir? 
6- Zorunlu 8 yıllık kesintisiz temel eğitime katkı ve destek amacı ile özel 

sektörün Adıyaman' a yaptığı katkılar nelerdir? Bi tirilen projeler 
hangileri dir? 
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T.C. 
MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurı'ılu Başkanlığı 

Si\ YI : B.OH.O./\PK.0.03.05.00-03/ 
KONl J :Soru Önergesi 

1 ,. 12002 

TÜRKiYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

ii.Cii : T.f3.M.M Başkanlığının 03.06.2002 tarihli ve A.Ol.O.GNS.O.l0.00.02-7869-7/7581 
sayılı yazısı. 

,\dıyaınan Milletvekili Sayın Mahmut GÖKSU'nuıi, "Adıyaınan'da yürütülen 
pmjekrL' ili~kin" yazılı soru önetgesi incelenmiştir. 

1-2. 13akanlığınıız kanalıyla Adıyaman İlinde; 2000 ve 2001 yıllarında yürütülen 
nıiisıakil proje numaralı yatırımlar ile yılı ödeneklerini kapsayan listeler (Ek- ı, Ek-2) ekte 
sunulınu~ım. 

/\yrıca, 2000 yılında; merkezden ihaleleri gerçekleştirilen 1 'i merkez ilçede diğeri 
Kahiii ilçesinde olmak üzere 2 ilköğretim okulu projesi ile 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim 
Kaııunu kapsamında: 520 öğrenci kapasiteli 1 yatılı ilköğretim bölge okulu, 21 ilköğretim 
okultıııa ek (.krslik. 19 ilköğretim okuluna ek dersllkve lojman, I yatılı ilköğretim bölge 
okıılu ik 17 ilidiğretim okulunun onarım projeleri yer almıştır. 

~22 sayılı Yasanın ilgili hÜkümleri gereğince de 2001 yılı için Adıyaman iline, 
okııliiııcesi eğitim ve ilköğretim yatırımlarında kullanılmak üzere I .466.580.000.000 lira 
ikk:nek tahsis edilmiştir . 

.1. Adıyaman ilinde inşaatları devam eden projelere 2000 yılı için ayrılan ödenekierin 
tamamı kullanılmıştır. 

4. 2()0 1-2002 öğretim yılında; 2.265 öğrenci kapasiteli ı 5 görme engeli i ler ilköğretim 
okıılııııd:i toplanı 1.140 öğrenci' eğitim ,öğretim görmekte olup 1.125 boş kapasite 
huluııınuktadır. :2'si meslek lisesi ve 4'ü ilköğretim okulu olmak üzere, 350'si yatılı toplam 
)7) ii~}rl'ııci kapasiteli 6 ortopcdik engelliler okulunda da yatılı olarak 150 öğrenci eğitim 
giirmd;tL'. 200 yatılı bo~ kapasite bulunmaktadır. · 

t\yrıca. in~aatı devanı etmektc olan 2 görme cngelliler okulu (toplam yatılı kapasite 
-liHJJ ik 1 ortopcdik engelliler okulu (yatılı kapasite 150) bulunmaktadır. Adıyaman İlinde iki 
l.'ll~l.·l grubu dı~ıııda. yatılı imkanı olmayan, özellilde zihin engeliilere uygun öğretim binası 
s:ı~lauıııası dunıınunda bir üzel eğitim okulu açılabilecektir. 

). I·:Qitim katkı payı gelirlerinden Adıyaman İli için yapılan harcama: 12.06.2002 tarihi 
iıihari~ k. merkezden yapılan ihalelere yapılun ödemeler hariç, 11.886.491.000.000 liradır. 

<ı. /.orıııılu sl!kiz yıllık kesintisiz ilküğretiıne katkı maksadıyla Adıyaman iline; 

istanbul Menkul Kıymetler Borsası tarafından, Merkez ilçede 24 derslikli ve spor 
s<ıloıılıı 1 YHtılı ilkiiğretilll Bölge Okulu, Gölbaşı ilçesinde 16 derslikli ve çok amaçlı salonu 
lııılııııaıı 1 l'tııısiyoıılu ilküğn:tiın Okulu, · 

Tlirkiye Odalar ve Borsalar Birliği taruf'ındaıı Merkez ilçede ı 6 derslikli I 
i ı k ii~ l"l.'l i ııı Ok ulu. 
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T.B.M.M. B: 120 22.7. 2002 
T.C. 

MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SA YI : B.OS.O.APK.0.03.05.00-03/ 
I<.ONl 1 :Soru (>ncrgcsi 

o: ı 

/2002 

Td:d Genel Müdürlüğü tarafından Merkez ilçede I adet 24 derslikli İlköğretim 
Okulu, 

Rekabet Kuruımı tarafından Merkez ilçede 24 derslikli Genel Lise, 

yaptırılmı~ ve hizmete verilmiştir. Ayrıca; Eğitime Fiziksel Katkı Projesi kapsamında 
istanbul Menkul Kıymetler Borsası, tarafından finanse edilmek üzere İl merkezinde, 480 
iiQ.rcııci kapasiteli bir Anadolu Öğretmen Lisesi binasının ihalesi 08.01.2002 tarihinde 
yapılıııı~ ve 30. ı ı .2002 tarihinde bitirilmesi hedeflenmiştir. 

H ilgilerinize arz ederim. 

Metin BOSTANCIOGLU 

Milli Eğitim Bakanı 

_I,~J5.lJ~JL 
ı: K- ı Liste ( 1 adet·- ı sayfa) 
LK-2 l.is!L' ( 1 adet -- ı sayfa) 
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" 2000 YILI MILLI EGITiM BAKANLIGI ORTAOOREliM YATIRIMLARININ iLLERE GÖRE DAGIUMI 
Ek-1 

PROJEADI ı lU ı ILCESI ı KARAKTERISTiK 

2951000 1 056 000 670000 

1998H010120 Genel Use (1) Adıyaman Merkez 21 Derslik 1998-2001 380000 - 80000 

2 1997H010230 Öğrenci Pansiyonu (AP) (1) Adıyaman Samsat 200 Öğrencilik Pansiyon 1997-2000 405000 225000 180000 

3 1996H020170 Lisenin Çok Programlı üseye Dönaştarme (1) Adıyaman Tut inşaat 1~2001 440000 90000 100000 

4 1993H020110 KızMeslekUsesi(AP)(1) Adıyaman Kahta 300 Öğrencilik 1998-2001 325000 - 100000 

· 5 1998H020150 Kız Meslek Lisesi Ek Bina (AP) (1) Adıyaman Merkez 500 Öğrencilik 1998-2001 450000 - 150000 

6 1998H020500 Ovakuyucak Spor ve fzcilik Okulu Adıyaman Merkez Yemekhane+Yatakhane inş. 1998-2001 180000 - 30000 
ı 
~ 7 1991 H020320 Öğretmenevi ikmali Adıyaman 8esni 100Yataklı 1991-2000 771 000 741000 30000 N 
N 
ı (1) 3418 sayılı Kanun gelirlerinden karşılanacaktır. 



Ek-2 

2001 YILI MILLI EGITIM BAKANLIGI YATIRIMLARININ lLLERE GÖRE DAGILIMI 
(MILYAR TL) 

, 
ı 

BAŞL 2000SON. 

PROJE NO 1 PROJE ADI 

YER 

(iL ve ILÇESI) KARAKTERISTIK 

BITiş PROJE KADAR TAH., 2001 YIU ı 
TARIHI TUTARI HARC. YATlRlMI 

Blllli&11!i~~~~~~~~~~~~~~i!liiiiii~~~j~fi~~~~~1f.ii~~ili~ii~~ıı~ııı~i~~~jlli~i~illl~1~~~~i~~~~~~ 3.956 1.655 1.836 

DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI 3.956 1.655 1.836 

a) 2001'de Bitenler 2.711 1.575 1.136 

1991 H020320 Öğretmenevi ikmali Aclıyaman-Besni 100 Yataklı 1991-2001 835 735 100 

1996H020170 Lisenin Çok Programlı Useye Dönüştür. Adıyaman-Tut Inşaat 1996-2001 460 250 210 

1997H01 0230 Öğrenci Pansiyonu Adıyaman-Samsat 200 Öğr. Pansiyon 1997-2001 475 350 125 

1998H02011 O Kız Meslek Lisesi (AP) (2) Adıyaman-Kahta 300 Öğrencilik 1998-2001 410 96 314 

1998H020150 Kız Meslek Lisesi Ek Bina (AP) Adıyaman-Merkez 500 Öğrencilik 1998-2001 531 144 387 

b) 2001'den Sonraya Kalanlar 1.245 80 700 

ı 1998H010120 Genel Lise (1) Adıyaman-Merkez 21 De!'Siik 1998-2002 745 80 400 

1998-2002 200 150 ~ 1998H020500 Ovakuyucak Spor ve Izeilik Okulu Adıyaman-Merkez Yemekhane+Yatakhane lnş. N 
2001-2002 300 150 ~ 2001 H01 0560 Çok Proğramlı Use (1) Adıyaman-Kahta 200 Öğr.Pan. 

ı 

(1 ,2) 3418 sayılı Kanun geliı1erinden karşılanacaktır. 



49.- Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütü~en projelere ilişkin 
sorusu ve İçişleri Bakanı Rüştü Kazım Yüceten'in ceva~ı (7/7586) 

TüRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sonılanının İçişleri Bakanı Sayın Sadettin TANTAN tarafından 
sözlü olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 

~k~ ~~-;bÖKSU ' 
Adıyaman Milletvekili 

1- Bakanlık olarak Adıyaman'da yürüttüğünüz projeler nelerdir? 
2- 2000 yılı rakamlarıyla mevcut projelerin toplam bedeli ne kadprdır? 
3- 2000 yılı itibariyle projelerde gerçekleşen yatırım miktarı ne olmuştur? 
4- Projelerin bir an önce tamamlanabilmesi için 2001 yılında ayrılan· 

ödenek miktarı ne kadardır? 
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T.C. 
İÇİŞLERi BAKANLIGI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B050APK0080003-2.34-8/ ~<:ı : 

KONU : Yazılı Soru Önergesi. · 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ BAŞKANLIGINA 

.:/06/2002 

İLGi :a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın 06/12/2000 tarih ve A.Ol.O.GNS. 
0.10.00.02-8050 sayılı yazısı. 

b)Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın 03/06/2002 tarih ve A.Ol.O.GNS. 
0.10.00.02-7876 sayılı yazısı. 

İlgi (a) yazı ekinde Bakanlığımıza intikal eden Adıyaman Milletvekili Sayın Mahmut 
GÖKSU'nun sözlü soru önergesi (6/1066-7876/19271), Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 98 inci maddesi gereğince ilgi (b) yazıyla yazılı soru önergesine (7/7586) 
çevrildiğinden söz konusu önergede yer alan hususlar Bakanlığımızca incelenmiş olup konu ile 
ilgili bilgiler aşağıya çıkarılmıştır. ' 

1) Em_niyet Genel Müdürlüğü 2002 Yılı Yatırım Programında Adıyaman İli ile ilgili 
olarak 3.305.000.000.000 TL proje bedelli "Adıyaman Merkez 150 Daire Polis Lojmanlari 
İnşaatı" yer almaktadır. Bu projenin 2001 yılı sonu tahmini harcama bedeli 
1.430.000.000.000 TL olup, bu proje için 2002 yılında 400.000.000.000 TL ödenek ayrılmıştır. 
Bu ödenekten İl emvaline 200.000.000.000 TL gönderilmiştir. 

İnşaatın şu an ki gerçekleşme seviyesi % 64 olup, inşaatın tamamlanabilmesi için 
1.475.000.000.000 TL'ye ihtiyaç duyulmaktadır. 2003 yılında 500.000.000.000 TL, 2004 
yılında 975.000.000.000 TL ödenek teklif edilmesi planlanmaktadır. Projenin 2004 yılında 
tamamlanması planlanmaktadır. 

2) Jandarma Genel Komutanlığı 2002 Yılı Yatırım Programında; 
a. Adıyaman-Gerger İlçe J.K.Iığı ve (10) daireli lojman inşaatı devam etmektedir. Söz 

konusu inşaat için 2000 yılı içerisinde 90 milyar TL, 2001 yılı içerisinde ise 30 
milyar TL harcanmıştır. Halen gerçekleşme oranı% 30 seviyesinde olup, 2002 yılı 
için ayrılan ödenek miktarı 100 milyar TL'dir. 

b. Adıyaman-Tut İlçe J.K.Iığı ve (10) daireli lojman inşaatı devam etmektedir. Söz 
konusu inşaat için 2000 yılı içerisinde 75 milyar TL, 2001 yılı içerisinde ise 40 
milyar TL harcanmıştır. Halen gerçekleşme oranı % 30 seviyesinde olup, 2002 yılı 
için ayrılan ödenek miktarı 100 milyar TL'dir. 

c. Söz konusu inşaatların 2002 yılı rakamları ile toplam proje maliyeti 1 trilyon 680 
milyar TL olup, inşaatların 2003 yılı içerisinde bitirilmesi planlanmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

DAGMM: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Başbakanlığa 
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. 50.- Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, terprden dolayı Aaıyaman'da boşaltılan 
köy olup olmadığına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Rüştü Kazım Yüceten'in cevabı (7/7588) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı Sayın ·Sadettin TANTAN tarafından 
sözlü olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 

1- Adıyaman' da terörden dolayı boşaltılan köy var mı? V arsa isimleri 
nelerdir? Boşalan bu köylere geri dönüşü sağlayacak önlemleriniz var 
mı? 

2- ·Adıyaman'da kaç köy korucusu görev yapmaktadır? 
3- Bu korucuların ekonomik ve sosyal yapılarını güçlendicici bir tedbir 

düşünüyor musunuz? İlerisi' için bu görevliler hakkında projeleriniz 
nelerdir? 
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TASNiF Dl$1 

T.C. 
içiŞLERi BAKANLIGI w 

JANDARMA GENEL KOMUTANLIGI 
ANKARA 

GN.PL.P. : 0111-63 -02/KUV.PL.D.PL.KOOR.Ş.( 226987 ) 

K o N U : Adıyaman Milletvekili Mahmut GÖKSU'nun 
Yazılı Soru önergesi . 

TÜRKiYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

28 HAZIRAN 2002 

iLGi TBMM Genel Sekreterliği Kanunlar ve ~ararlar Gn.Md.IOğünün 03.06.2002 gün ve 
A.01.0.GNS.O. 10.00.02-7876 sayılı yazısı. 

1. Adıyaman Milletvekili Mahmut GÖKSU'nun, Içişleri Bakanı tarafından cevaplandırılması 
talebi ile TBMM Başkanlığına verdiği, "Adıyarnan'da Yürütülen Projeler" ve "Adıyaman 
ilinde Boşaltılan Köyler" hakkındaki 7/7586 - 7/7588- sayılı yazılı soru önergeleri ilgi yazı 
ekinde alınmış olup, konu ile ilgili cevaplar ·?;şağıya çıkarılmıştır. 

2. Adıyaman'da yürütolan projeler konulu yazılı soru önergesi; 

a. Adıyaman-Gerger ilçe J.K.Iığı ve (10) daireli lojman inşaatı devam etmektedir. Söz 
konusu inşaat için 2000 yılı içerisinde 90 Milyar TL, 2001 yılı içerisinde ise 30 Milyar TL 
harcanmıştır. Halen inşaatın gerçekleşma oranı %30 seviyesinde olup, 2002 yılı için ayrılan 
ödenek miktarı 100 Milyar TL' dir. 

b. Adıyaman-Tut ilçe J.K.Iığı ve (10) daireli lojman inşaatı devam etmektedir. Söz 
konusu inşaat için 2000 yılı içerisinde 75 Milyar TL, 2001 yılı içerisinde ise 40 Milyar TL 
harcanmıştır. Halen inşaatın gerçekleşma oranı %30 seviyesinde olup, 2002 yılı için ayrılan 
ödenek 'miktarı 100 Milyar TL' dir. 

c. ·Söz konusu inşaatların 2002 yılı rakamları ile toplam proje maliyeti 1 Trilyon 680 
Milyar TL olup, Inşaatların 2003 yılı içerisinde bilirilmesi planlanmıştır. 

3'. Adıyaman ilinde boşaltılan köyler konuluyazılı soru önergesi; 

a. Adıyaman ilinde terörden dola.yı boşaltılan köy bulunmamaktadır. 

b. Adıyaman ilinde halen ( 1530) Geçici Köy Korucusu (GKK), (466) Gönüllü Köy 
Korucusu olmak üzere toplam (1996) köy korucusu görev yapmaktadır. 
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TASNiF DISI 

GN;Pl.P. 

TASNİF DlŞJ 

0111-63 -02/KUV.PL.D.PL.KOOR.Ş.(.22~381) .9. 8 HAZIRAN 2002 

c. Köy korucularının ekonomik ve sosyal yapılarını güçlendirmek maksadıyla, 1999 
yılında 442 Sayılı Köy Kanunu'nun 74 neO maddesine bir fıkra eklenmesine dair yasa tasarısı 
hazırlanmış ve TBMM Içişleri Komisyonunda 30 Temmuz 1999 tarihinde görOşOierek kabul 
edilmiştir. Yasa tasarısı halen TBMM Plan BOtçe K,omisyonundadır. Anılan yasa tasarısıyla; 

(1) GKK'Iarın tazminatları dOzenlenmekte, 

(2) GKK'Iara operasyon Ocreti verilmekte, operasyonlarda yiyecek ihtiyaçlarının 

karşılanması sağlanmakta, 

(3) Ödüllendirme sistemi getirilmekte, 

(4) Sağlık sorunları ile ilgili dOzenlemeye gidilmektedir. 

Arz ederim. 

DAGITIM 
Gereği B i 1 g i 

TBMM Başkanlığına Başbakanlığa 
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51.- Kırıkkale Milletvekili Kemal AI?ayra~:ı.n, köy~erde~ ı:.şım;~s:!~~~;~n:~a~~v~~~ 
bulunan okul binalarma ilişkin sorusu ve Mıllı Egıtım Ba anı e ın 
(7/7601) 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sorularıının Milli Eğitim Bakanı Sayın Metin BOSTANCIOGLU 
tarafından yazıl olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 28.05.2002 

~]····~~ 
~ ALBAYRAK 1 t-· 

Kırıkkale Milletvekili 

1- Köylerimizde taşımalı sistemden dolayı pekçok okul binası boş durmaktadır. Bu 
binaları ne amaçla kullanmayı düşünüyorsunuz? 

2- Boş bulunan bu binaların bugünkü değeri nedir? 
3- Bu binalar kullanılmayacaksa ihale yoluyla satılıp'özel idare bütçesine aktarmak 

mümkün müdür, veya kiralama yoluna gidilebilir mi? 
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T.C. 
MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SA YI : B.08.0.APK.0.03.05.00-03/ 
KONll :Soru Önergesi 

TÜI~KİYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ BAŞKANLIGINA 

/2002 

İl.<ii : T.B.M.M Başkanlığının 04.06.2002 tarihli ve A.OI.O.GNS.O.I0.00.02-15662-7/7601-
15672/37063 sayılı yazısı. 

1\.ınkknlc Milletvekili Sayın Kemal ALBA YRAK'ın, "Köylerdeki taşımalı sistemden 
dolayı bo~ bulunan okul binalarma ilişkin" yazılı soru önergesi incelenmiştii·. 

1. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'nun 81. maddesi ve geçici 1. maddesi 
g~rcğiııc~: \=qitli nedenlerden dolayı boş bulunan veya kullanılmayan ilköğretim okulu 
hiıwl:ırıııııı Bakunlığımızdan uygun görtiş alınmak koşulu ile halk eğitimi ve diğer milli eğitim 

· lıi;.ım:ılerindc yararlanılması lılikme bağlanmıştır. 
t 

/\ynı zamanda. kamu yararı da dikkate alınarak kırsal kesimdeki kapalı olup 
kullaııılımıyan ilköğretim okulları- binalarınm en rasyonel biçimde · kullanılması için 
Bakanlığıınızın 2001/24 ve 2001/66 sayılı genelgeleri ile; valiliklerce uygun görlildliğli takdirde 
diğ~r knımı hizmetlerine geçici tahsis edileceği, diğer ilköğretim okulu binalarmlll bakım ve 
onurınıları ınuhtarlıkça yapılmak· kaydıyla köy konağı, köy odası, klitliphane vb. sosyal ve 
klilıliı'l.:l lıizıncılcrdc kullanılmak üzere zinınıetle köy ımıhtarlıklarına teslim edileceği tlinı 

Lkt:ıyl:ırıyla n~ ıkianmış ve gerekli işleınierin yapılması konusunda valiliklere duyuru yapılmıştır. 

2. B:ık:ııılığıınızda. çeşitli nedenlerle boş bulunan ilköğretim okulu, bina ve tesislerinin 
d~ğ~rkriııe ili~kiıı herhangi bir veri bulunmamaktadır . 

.1. i lk{iğretiıne tahsis li okul, bina, tesis ve arsalardan, kullanım dışı kalanların: 

H) rvliilkiycti Maliye Hazinesine ait, ilköğretiille tahsisli olanların her türlü tasarruf hakkı 
·fVI:ıliye Bakanlığı Milli Emlak Genel MlidUrlliğiine aittir; 

h)' rvırılkiyeti köy ttizel kişiliği veya il özel idaresi adına kayıtlı olup ilköğreti me tahsisi i 
ııl:ıııl:ırın ise: eğitim hizmetlerinde gereksinim olmayacağı belirlenenlcr, 222 sayılı İlköğretim ve 
ı·:ğiıiııı 1\.:ıııumı'ııun 76. ımıdelesi (i) bendi gereğince. Bakanlığımızın izni alınmak kaydıyla 

,·:ılilikkn:ı.: s:ıtılıırak gelirler ilköğretim giderlerinde kullnnıiıııaktadır. 

l') Diğı.:r ıaral't<ın: 222 sayılı İlköğretim .ve Eğitim Kanunu kapsanıında sağlanmış veya 
s:ığl:ııı:ıı::ık topr:ıkl:ır. yipc bu kaııuııun'66. ımıddesi lıliklimlerine göre kiraya verilmektedir. 

lhı konulanı. yukarıda anılan genelgelerimiz ile de açıklık getirilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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52.- Konya Milletvekili Lütfi Yalman'ın, isveç'te yayımlanan bir gazetede yer aldığı 
iddia edilen haberlere ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı İsmail Cem'in cevabı (7/7629) -

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sorulanının Dışişleri Bakanı Sn. İsmail CEM tarafından yazılı olarak 
cevaplandınlmasını arz ederim. 29.05.2002 

1. İsveç' de yayınlanan bir gazetede Türkiye'nin "Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
Bölgesini KÜRDiSTAN" diyerek, ayn bir Devlet gibi gösterdiği iddialan 
doğru mudur? 

2. Bu gazetenin adı nedir? 

3. Bu konu ile ilgili İsveç Büyükelçiliğimizden herhangi bir bilgi gelmiş midir? 

4. İsveç Büyükelçiliğimiz bu hususta ne tür bir tepki göstenniş ya da çalışma 
yapmıştır.? 

5. Büyükelçimiz konu ile ilgili hiçbir çalışma yapmamış, ya da tepki göstermemiş 
ise gerekçesi nedir? Büyükelçi hakkında herhangi bir soruşturma açılmış 
mıdır? Açılmadıysa niçin? 

6. T.C. Devletinin sınırları uluslararası anlaşmalara göre belirlenmemiş midir? 
Belirlendi ise konu üzerinde niçin hassasiyetle durulmuyor? AB 'nin açıkça 
ifade edemediği, ancak; Güneydoğumuz üzerinde belli olan, "Gizli emellerine" 
Dışişleri Bakanlığımız ve İsveç Büyükelçiliğimizin ·olumlu bir yaklaşımı var 
mıdır? 
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Sayı 

Konu 

T.C. 
DIŞİŞLERi BAKANLIÖI 

Siyaset Planlama Genel Müdür Yardımcılığı 

: 026.21/2002/SPGY/230108 
: Yazı li Soru Önergesi 

••• i', •, ·: ·, • ~ ·: ·'! 
... 1.1 ' \:' ' ' . ~. ;ı J 

18.06.2002 
SÜRELi - ÇOK iVEDi 

TORKiYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

İlgi: 06 Haziran 2002 tarih ve A.Ol.O.GNS.O.l0.00.02-7/7629-15713/37161 sayılı yazılan. 

Konya Milletvekili Sayın Lütfi Yairnan'ın yazılı soru öner&esinin yanıtı ilişikte sunulmuştur. 

Saygılanmla arzederim. 

İsmail CEM 
Bakan 

EK: Soru önergesi yanıtı 
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SORULAR: 

KONYA MİLLETVEKİLİ SAYIN LÜTFi YALMAN'IN 

YAZILI SORU ÖNERGESi 

ı. isveç'te yayınlanan bir gazetede Türkiye'nin Doğu ':'e Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni 
"Kürdistan" diyerek ayrı bir devlet gibi gösterdiği iddialan doğru mudur? 

2. Bu gazetenin adı nedir? 

3. Bu konu ile ilgili İsveç Büyükelçiliğimizden herhangi bir bilgi gelmiş midir? 

4. İsveç Büyükelçiliğimiz bu hususta ne tür bir tepki göstermiş ya da çalışma yapmıştır? 

5. Büyükelçimiz konuyla ilgili hiçbir çalışina yapmamış, ya da tepki göstenİıemiş ise 
gerekçesi nedir? Büyükelçi hakkında herhangi bir soruşturma açılmış mıdır? 
Açılmadıysa niçin? 

6. T.C. Devleti'nin sınırlan uluslararası anlaşmalara göre belirlenmemiş midir? 
Belirlendi ise konu üzerinde niçin hassasiyetle durulmuyor? AB'nin açıkça ifade 
edemediği, ancak Güneydoğumuz üzerinde. belli olan "gizli emellerine" Dışişleri 
Bakanlığımız ve İsveç Büyükelçiliğimizin olumlu bir yaklaşımı var mıdır? 

YANlTLAR: 

ı - 2. isveç'te yayımlanan Aftonbladet gazetesinin 27 Nisan 2002 tarihli sayısının turizm 
ekinde, ülkemizin bir bölümünü "Kürdistan" olarak tanımlayan bir harita yer almıştır. 

3. Stokholm Büyükelçiliğimizden konuya ilişkin bilgiler alınmıştır. 

4. Sözkonusu .,haritadan duyulan rahatsızlık Stokholm Büyükelçiliğimiz Tanıtma 

Ataşeliği'nce 2 Mayıs 2002'de (olay basınımızda yer almadan önce) gazetenin seyahat 
eki editörüne bir mektupla iletilerek hatanın düzeltilmesi talep edilmiş; ayrıca gazete 
yönetimiyle görüşülerek, gerekli düzenleme yapılmadığı takdirde gazeteye ileride ilan 
verilmeyeceği belirtilmiş; Büyükelçiliğimizi arayan vatandaşlarımıza ise haritayla 
ilgili tepkilerini gazeteye de iletmeleri telkin edilmiştir. · 

Diğer taraftan, Aftonbladet gazetesinde 25 Mayıs ve 8 Haziran 2002 tarihlerinde 
yayımlanması öngörülmüş olan ilanlar, Tanıtma Ataşeliğimizce iptal edilmiştir. 

Büyükelçiliğimizce, ayrıca, İsveç Dışişleri Bakanlığı ve anılan gazetenin üst yönetimi 
nezdinde de çeşitli girişimlerde bulunularak, haritanın basımından duyulan rahatsızlık 
vurgulanmış; bu çerçevede Stokholm Büyükelçimizce hazırlanan konuya ilişkin görüş 
ve yaklaşımlanmız hakkındaki bir yazı, anılan gazetenin 1 8 Mayıs 2002 tarihli 
sayısında yayımlanmıştır Sözkonusu mektubun yayımlanmasıyla, konu hakkındaki 
görüşlerimizin İsveç kamuoyuna geniş bir şekilde duyurulması mümkün olmuştur. 

5. Sözkonusu gelişme üzerine Stokholm Büyükelçiliğimizce gerekli girişimler yapılmış 
olduğundan, Büyükelçimiz hakkında herhangi bir soruşturma açılmasını gerektirecek 
bir durum yoktur. 

6. Dışişleri Bakanlığı, Merkez ve Yurtdışı Teşkilatıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin 
uluslararası hukuktan kaynaklanan tüm haklarını her. türlü platformda inanç ve 
kararlılıkla savunmaktadır. Bu doğrultuda, ülkemizin sınırlarını tartışma konusu 
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yapmaya yönelik her gırışım karşısında gereken tepkiler güçlü biçimde 
gösterilmektedir. Diğer taraftan, Avrupa ülkeleri içinde Türkiye'nin ulusal birliğini ve 
toprak bütünlüğünü baltalamak amacıyla hareket ettiği söylenebilecek bazı kişi ve 
grupların varlığından sözetmek mümkünse de, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yönelik 
böyle bir politikası bulunmamaktadır. Ülkemiz toprakları dışında Türkiye'ye karşı 
faaliyette bulunan münferit kişi ve gruplar, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da 
karşılarında Dışişleri Bakanlığı 'nı bulacaklardır. 
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53.- Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, belediyelerin altyapı borçlarına mahsuben İller 
Bankası tarafından yapılan kesintilere ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskan Bakanı Abdülkadir 
Akcan'ın cevabı (7/7631) 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA; 

Aşağı~ ;orularımın.· .Bayın~~rl~k Bakan.ı. Sayın Abdülkadir AKCAN 
tarafındantdevapla~Nilması ıçın geregını arz edenm. · 

İller Bankasınca, belediyelerin İller Bankasına olan borçlarının, bir partiye 
ait belediyeleri kayırınacı bir zihniyetle kesildiği kamu oyunda yaygın bir 
konudur. Bu nedenle; 8-04-2002 tarihinde Rize' deki Belediyelerin İller 
Bankasına alt yapı borçlarına mahsuben, aylık gelir paylarından yapılan 

kesintilerle ilgili sorduğum sorulara doğru cevap alamadığım için tekrar 
öğrenmek istiyorum; 

Saygılarımla 

24-05-2002 
Ahmet KABiL 
Rize Milletvekili 

1. SORU: Belediyelerin İller Bankasına ol~ yaprfirçlarına 
mahsuben, belediyelerin . vergi gelirlerinden alacağı aylık belediye 
p~yından kesinti yüzdelerinin tespitinde, belediyelerin ödeme gücü 

, dikkate alındığı ifadesinde ödeme gücü kriterleri nelerdir?, Kesintileri 
çok az yapılan belediyelerin ödeme gücü olduğu için mi az yapılıyor?, 
Bunların hepsinin ayni partiye mensuP, olmaları bir tesadüf müdür?. 

2. SORU: Aşağıda isimleri belirtilen belediyelerimizden İller Bankasına 
borçlarına mahsuben 2002 yılı Ocak, Şubat, Mart aylarında 
belediyelerin alacakları aylık payın % kaçı kesilmi ştir?. 

• Rize 1 İl Belediyesinin borcuna mahsuben konu edilen aylarda vergi 
gelirlerinden alacağı aylık payın % kaçı kesilmiştir? 

• Afyon, Amasya, Kırıkkale İl Belediyeleri için bu oran nedir? 
• Rize Pazar, Afyon Çay, Afyon Dinar İlçe Belediyelerin de bu aylarda 

alacağı katkının % kaçı kesilmiştir? 
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T.C. 
BA YlNDIRLIK VE İSKAN BAKANLIG I 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
ANKARA 

SAYI : B.09.0.APK.22.00.00.17/ \ '!, '8-)
KONU : Rize Milletvekili 

Ahmet KABiL'in 
Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ BAŞKANLIGINA 

İLGi: 06/06/2002 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-15715/37166 sayılı yazınız. 

SÜRE Lİ 
..... ./. ..... /2002 

İlgi yazı ekinde alınan Rize Milletvekili Ahmet KABiL'in Belediyelerin alt yapı 
borçlarına ilişkin Bakanlığıma yöneltmiş olduğu 7/7631 Esas sayılı Yazılı Soru Önergesi 
incelenmiş olup, cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilginizi ve gereğini arz ederim. 

EKLER: 
EK - 1 Cevap Yazısı ( 1 adet - 1 sayfa) 

' 

1 

../ 
Prof.Dr.Abdüllmdir AKCAN 

Bakan 
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T.B.M.M. 

SORULAR: 

B: 120 22.7. 2002 
RİZE MiLLETVEKiLi 

AHMET K;\BİL'İN 
T.B.M.M. 7/763l.ESAS SAYILI 

V AZIL I SORU ÖNERGESiNE DAiR 
SORULAR VE CEVAPLARI 

o: ı 

1- Belediyelerin İller Bankasına olan alt yapı borçlarına mahsuben, belediyelerin vergi 
gelirlerinden alacağı aylık belediye payından kesinti yüzdelerinin tespitinde, belediyelerin 
ödeme gücü dikkate alındığı ifadesinde ödeme gücü kriterleri nelerdir? Kesintileri çok az 
yapılan belediyelerin ödeme gücü olduğu için mi az yapılıyor? Bunların hepsinin aynı partiye 
mensup olmaları bir tesadüf müdür? 

2- Aşağıda isimleri belirtilen beledi yelerimizden İller1 Bankasına borçlarına mahsuben 
2002 yılı Ocak-Şubat ve Mart aylarında belediyelerin alacakları aylık payın % kaçı 
kesilmi ştir? 

Rize İl Belediyesinin borcuna mahsuben konu edilen aylarda vergi .gelirlerlnden 
alacağı aylık payın % kaçı kesilmiştir? 
AfYon, Amasya, Kırıkkale İl Belediyeleri için bu oran nedir? 
Rize, Pazar, AfYon-Çay, AfYon-Dinar İlçe Belediyelerinde bu aylarda alacağı 
katkının % kaçı kesilmiştir? 

CEVAPLAR: 

1,2- Maliye Bakanlığı'ndan İller Bankası Genel Müdürlüğüne vergi gelirlerinden her 
ay aktarılan miktar farklı olduğundan adı geçen Belediyelerin İller Bankasına ve Kurumlara 
olan kesinti oranı da o ölçüde değişmektedir. Rize-Pazar, A:t)ron-Çay ve Afyon-Dinar 
ilçelerine afet genelgesi doğrultusunda pay gönderildiğİnden ilgili Belediyelere gönderilen 
miktarlar da değişik oranlarda artmaktadır. 

Belediyelerin İller Bankasına verdikleri Meclis Kararlarına istinaden yapılan 
borçlandırınaları öncelikle kesilınekte, kalan miktardan ise 3986 Sayılı Yasa ile İller 
Bankasına bildirilen Kurum borçları kesilerek ilgili Kurumlara ödenmektedir. 
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54.- İstanbul Milletvekili Azmi Ateş'in, İstanbul Üniversitesinde çalışan personelin 
başörtülü yakınlarına sağlık karnesi verilmediği iddialarına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Osman 
Durmuş'un cevabı (7/7632) 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANUC31'NA 

Aşağıdaki sorutarımın Sağlık Bakanı Sayın Dr. Osman DURMUŞ tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi arz ederim. (\ 

Saygılarımla.30.05.2002 -~~~-· 

SORULAR: 

~\ 
Dr. Azmi ATEŞ 

Istanbul Milletvekili 

Basın ve medyada yo~un bir şekilde yer alan haberlerde, 'Istanbul Üniversitesi Rektörlü~ü 
tarafından bundan böyle üniversitede çalışan personelin başörtülü olan anne, eş ve çocuklarına sa~lık 
karnesi verilmeyec~i Ifade edilmektedir. 

l.ü. Rektör Vekili Prof. Dr. Nur SERTER imzasıyla üniversitenin Personel Daire Başkanlı~ına 
gönderilen yazıda özetle, 

" ... üniversitemizde görevli personelin herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı olan 
anne, baba ve eşierine sa~lık karnesi talebinde Tedavi Yardımı Beyannamesi doldurulurken, hukuki 
sorumlulu~un gerektirdiği hassasiyetin gösterilmedi~i gözlenmektedir. Bu nedenle, 

llişikte gönderilen Sa~lık Karnesi Talep Formu'nun tedavi yardımlarından yararlanacak 
personelin kendisi ve aile fertlerinin kılık kıyafet yönetmeli~ine uygun foto~raflarının yapıştınlarak 2 
nüsha olarak eksiksiz doldurulmasını ve bir nüshanın Rektörlü~ümüze gönderilmesi.. 

Bilgilerinizi ve yukarıda belirtilen hususlara titizlikle riayet edilmesini saygılarımla rica ederim." 
denmektedir. 

Ayrıca, 4 Mayıs 2002 tarihinde TORAKS DERNEGIISTANBUL ŞUBESI Astım Çalışma Grubu 
tarafından l.ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Oditoryumu'nda "Dünya Astım Günü" nedeniyle "ASTIMDA 
TANI VE TEDAVI" adıyla "Hasta E~itim Toplantısı" tertip edilmiştir. 

Üniversite hocaları tarafından hastaları bilgilendirmeye yönelik olarak yapılan bu toplantıya 
Istanbul'un çeşitli yerlerinden davetiyelerle gelen -Sayın Gül GEYIK ve Zeynep KAYNAK ba~a olmak 

. üzere- başörtülü bayan hastalar "Rektörümüz Prof. Kemal Alemdaroğlu'nun emri var. Içeri bu 
şekilde giremezsiniz." gerekçesiyle görevliler tarafından salona alınmadılar. Bu durum da basın ve 
medyada çok yo~un bir şekilde yer aldı. 

Sayın Bakan, 1.0. Rektörü Sayın Prof. Dr. Kemal ALEMDARO.GLU'nun da editörleri arasında 
yer aldığı"Laparoskoplk Cerrahi" kitabının Ingilizce orijinalinden büyüK ölçOde:aşırma oldu~una dair 
basında bilgi merkezli olarak yer alan iddialarla ilgili olarak -Başbakan Sayın Bülent ECEVIT'In 
cevaplandırması Için 05.12.2001 ve 24.12.2001 tarihlerinde 12468 ve 12742 sıra sayıları ııe. 
sordu~um sorulara Başbakanın yerine 05.03.'2002 ve 07.03.2002 tarihlerinde Milli E~itlm Bakanı Sayın 
Metin BOSTANCIOGLU tarafından verilen cevaplarda, "Yüksekö~retim Kurulunun yetkili kurullarınca 
incelenmektedir." denmektedir. 

Ayrıca, Sayın Kemal ALEMDAROGLU'nun -keyfi ve hukuk dışı uygulamaları, görevi Ihmal ve 
sulstimal etmesi Iddiasıyla, Yasama ve Denetim mekanizmasının başı olan TBfvlM'nce kurulan 
Araştırma Komisyonu tarafından- hakkında 5 ayrı suç duyurusunda bulunulmuştur. 

Sayın ALEMDAROGLU, l.ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Oditoryumu'nda 11 Mayıs 2002 
tarihinde l.ü. Musiki Korosu'nun verec~i Klasik Türk Müzi~l konserine davetiyesiyle gelen yazar 
Sayın Afet ILGAZ'ı başörtülü oldu~u için içeri aldırmayarak bir i,lk'e daha imza atmıştır. 

Sayın Bakan, bu tesbitlerimin ışığı altında aşağıdaki sorutarımın kamu vicdanını tatmin 
edecek şekilde cevaplandıralmasına Ihtiyaç vardır. i 

1- Sayın ALEMDAROGLU ve Sayın SERTER yukarıda ifade edilen uygulamaları ile 1 A~ustos 
1998 tarih ve 23420 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Hasta Hakları Yönetmeli~l"ni ihlal 
etmiş olmuyorlar mı? 1 

2- "Hasta Hakları Yönetmellğl"nin Amaç kısmını içe~en 1. maddesinde, "Bu Yönetmelik; 
temel insan haklarının sağlık hizmetleri sahasındaki yansıması olan ve başta Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasası'nda, diğer mevzuatta ve milletlerarası hukuki metinlerde kabul edilen 
"hasta hakları"nı somut olarak göstermek ve sağlik hizmeti verilen bütün kurum vo 
kuruluşlarda vo saölık kurum ve kuruluşları dışında sağlık hizmeti verilen hallerde, 
insan haysiyetlne yakışır şeklide horkesin "hasta! hakları"ndan faydalanabilmesine, hak 
ihlallerinden korunabilmesi ne ve gerektiğinde hukuki korunma yollarını fiilen kullanabilmesine 
dair usul ve esaslar düzenlemek amacı ile hazırlanhııştır." Ayrıca, Ilkeler kısmının yazılı 
olduğu 5. maddesinin a, b ve c fıkralarında, : 

-338-



"a·Bedeni, ruhi ve sosyal yönden tam bir iyilik hali içinde yaşama hakkının, en temel insan 
hakkı olduğu, hizmetin her safhasında daima gözönünde bulundurulur. 
b-Herkesin yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkını haiz olduğu ve 
hiçbir merci veya kimsenin bu hakkı ortadan kaldırmak yetkisinin olmadığı bilinerek insanca 
muamelede bulunulur. 
c-Sağlık hizmetinin verilmesinde, hastaların ırk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, 
felsefi inanç ve ekonomik ve sosyal durumları ile sair farklılıkları dikkate alınamaz. SaQiık 
hizmetleri, herkesin kolayca ulaşabileceği şekilde planlanıp düzenlenir." denmektedir. 
Sayın BakaQ, bu maddeleri açık bir şekilde ihlal ettikleri gerekçesiyle Sayın 
ALEMDAROGLU ve ekibi hakkında, yine bu yönetmeliğin size yüklodiği sorumluluk 
dolayısıyla, horhangi bir yasal işlem yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Bu yönetmeliğin "Mahremiyete Saygı Gösterilmesi" adı altında düzenlenen kısmını ihtiva 
eden 21. maddesinde, "Hastanın, mahremiyetine saygı gösterilmesi esastır. Hasta 
mahremiyetinin korunmasını açıkça talep de edebilir. Her türlü tıbbi müdahale, hastanın 
mahremiyetine saygı gösterilmek suretiyle icra edilir." denmektedir. ;ı 
Bu durumda başörtüsü gerekçe gösterilerak hanımlara, sakal gerakçe gösterilarak 
erkeklere, sağlık karnesi verilmemesi veya hastalıklarının tedavisinin çok önemli bir 
parçasını oluşturan -bu hastalıklarla ilgili olarak- bilgi edinilmesinden başörtülll 
hanımların mahrum bırakılması, bu yönetmoliğin Ihlal edilmesi değil midir? 

4- Yine bu yönetmeliğin "Dini Veeibeleri Yerine Getirebilma ve Dini Hizmetlerden Faydalanma" 
başlığını taşıyan 38. maddesinde, "Sağlık kurum ve kuruluşlarının imkanları ölçüsünde 
hastalara dini veeibelerini serbestçe yerine getirebllmeleri için gerekli tedbirler alınır" 
Ayrıca, "Insani Değerlere Saygı Gösterilmesi ve Ziyaret" başlığını taşıyan 39. maddesinde 
Ise, "Sağlık hizmetlerinde görev alan büton personel; hastalara, yakınlarına ve ziyaretçilerine 
güleryüzlü, nazik, şefkatli ve sağlık hizmetleri ile ilgili mevzuat ve bu Yönetmelik hükümlerine 
uygun davranmak zorundadır." denmektedir. . 
Sayın Bakan, bu durumda Sayın ALEMDAROGLU ve ekibinin; sakallı ve başörtülü 
Insanlara yaptıklan muamele bu maddelerle bağdaşmakta mıdır? 
Böyle bir muamele ülkemizde cirit atan, -özellikle de 17 Ağustos depreminden sonra
misyonarlerin Işlerini kolaylaştırıp ekmeklerine yağ sürmüş olmaz mı? 

5- 1.0. Rektörü Sayın Prof. Dr. Kemal ALEMDAROGLU ve ekibi, bu yasakçı uygulamalarını 
Anayasanın 2. maddesinde ifadesini bulan laiklik ilkesine dayandırdıklarını iddia 
etmektedirler. 
Oysa, Kanun Koyucu bu maddenin gerekçesinde laikliği, 
" ... Hiçbir zaman dinsizlik anlamına gelmeyen laiklik iso, her fordin istediği inanca, 
mezhebe sahip olabilmesi, Ibadetini yapabilmesi ve dini Inançlarından dolayı diğer 
vatandaşlardan farklı muameleye tabi kılınmaması anlamın,a gelir." diye 
tanımlamaktadır. 
Aynı zamanda, Sayın Mehmet ÖZGÜNEŞ'in başında bulunduğu Devlet Bakanlığı'nın .talebi 
üzerine, Anayasal bir kurum olan Diyanet Işleri Başkanlığı Din Işleri Yüksek Kurulu'nun 
30.12.1980 tarih -üstelikte 12 Eylülün hemen sonrası- ve 77 Nolu kararıyla bildirdiği 
görüşünde, 

"Müslüman hanımların başlarını' örtmeleri Islam Dini'nin bir hükmüdür'' denmektedir. 
Bu görüş, 03.02.1993 tarihinde aynı Kurul tarafından teyid edilmiştir. 
Sayın Bakan bu tesbit ve tarifi n ışığı altında size s6ruyorum. 
Bu durumda Sayın Rektör ve ekibi, laikfiği çiğneyerek Anayasal bir suç işlemiş 
olmuyorlar mı? 

6- Anayasanın 10. maddesinde, 
"Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri 
sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya 
sınıfa imtiyaz tanınamaz. 
Devlet organları ve Idare mal(amları bütün işlemlerinde kanun önUnde eşitlik Ilkesine 
uygun olarak hareket etmek zorundadırlar." denmektedir. 
Bu durumda Sayın ALEMDAROGLU ve ekibi, bırakın farklı diniere mensup insanlar 
arasında, aynı d ine mensup kadın ve erkekler arasında ayırırncılık yaparale Anayasanın 
kanun önündeki eşitlik ilkesini çiğnemiş olmuyorlar mı? 

7- Anayasanın 90. maddesinde, 
" ... Usulüne göre yürürlüğe konulmuş olan milletlerarası andiaşmaiar kanun hükmündedir. 
Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz" 
denmektedir. 
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Sayın Bakan, bu tesbitlerimin ışığı altında size sormak Istiyorum. Sayın 
ALEMDAROGLU ve ekibi, bu yasakçı uygulamalarıyla, Türkiye'nin do taraf olduğu 
"l(adınlara Karşı Her Türlü Ayrımcıltğın Önlenmesi Uluslararası Sözloşmosi"nl ihlal 
etmiş olmuyorlar mı? 

8-Türkiye'nin de taraf olduğu BM Tıbbi Etik Ilkeleri'nde "Tutuklu vo hükümlüler cins ayrımı 
yapılmadan, hor no sebeple olursa olsun sağlık hizmetlerindon yoksun bırakılamazlar" 
denmektedir. 
Bu durumda Sayın ALEMDAROGLU ve ekibi, bırakın mahkumları, başörtülü hanımları 
ve sakallı erkekleri hastalıklarının tedavisilçin organize edilen böyle bir bilgilendirme 
toplantısı vo sağlık hizmetlerindon mahrum bırakarak, bu sözleşmeye aykırı 
davranmak suretiyle Anayasal bir suç işlemiş olmuyorlar mı? 

9- Ayrıca, Anayasanın 6. maddesinde, " ... Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan 
almayan bir Devlet yetkisini kullanamaz." denmektedir. 
Buna göre, Sayın ALEMDAROGLU ve ekibi bu yasakçı uygulamayı neye 
dayandırmaktadırlar? 

10-Sayın ALEMDAROGLU ve ekibi bu uygulamalarıyla doktor diplomasını aldıkları zaman -dini, 
dili, mezhebi, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, rengi no olursa olsun hastaların hopsine 
aynı muameleyi yapacağına dair- yapmış olduğu hipokrat yeminini çiğnemiş olmuyorlar 
mı? 

11· Sayın Bakan, Sayın ALEMDAROGLU ve ekibi başörtülü ve sakallı oldukları 
gerekçesiyle vatandaşlarımızı birinci derecedon "Yaşama Hakkı"yla ilgili olan böyle bir 
hizmetton mahrum bırakarak Anayasal ve yasal tominat altında bulunan Temel Hak vo 
Hürriyetleri ihlal etmiş olmuyorlar mı? 
Böyle bir muamele; annoleri başörtülü, babaları sakallı olan şehitlerimizin ruhunu 
incitmez mi? 

12· Istanbul Üniversitesi ve diğer üniversitelerimiz, ülkemizde çoğunluğu başörtülü olan kadınlar 
ve sakallı erkeklerin de verdiği vergilerle -Sayın Alemdaroğlu'nunki de dahil personel 
maaşlarının karşılanması başta olmak üzere-hizmetlerini devam ettirmektedirler. 
Sayın ALEMDAROGLU, maaşının bile ödenmosinde çok büyük katkıları olan bu 
insanlardan temin edilen vergilerle hizmetlerinin bir bölümünü karşılarkon, diğer 
taraftan da bu insanları sağlık hizmetlerindon mahrum bırakmaktadır. 
Bu bir çelişki değil midir? Bu durum, toplumsal huzur ve barışı daha da zodolomlş 
olmaz mı? 
Bu şokilde kamu hizmeti almaktan men edilen vatandaşlar, gönül rahatlığı Içinde 
vergilerini ödemek isterler mi? 

13-Bu yasakları koyanlar, Anayasa, en azından Anayasa masabesinde olan Türkiye'nin de taraf 
olduğu Uluslararası Sözleşmeler ve Yasalar karşısında, hiçbir gerekçeleri olmamasına 
rağmen, keyfi bir uygulamayla TCK'nun 240. maddesindeki görevi kötüye kullanma 
suçunu işlemiş olmuyorlar mı? 

14-Sayın Bakan, bütün bu tesbitlerimin ve sorutarımın ışığı altında size sormak istiyorum. 
Sayın ALEMDAROGLU'nun keyfi ve hukuk dışı uygulamalarına daha no zamana kadar 
seyirci kalınacaktır? 
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Soru 1- Sç:ıyın ALEMD~~~~~>.~e· Sayın SERTER yukarıda ifade 

edilen uygulamaları ile 1 Ağtis~~.~~::998 tarih ve 23420 sayılı Resmi 
Gazete'de yayınlanan "Hasta Hakları Yönetmeliği" ni ihlal etmiş olmuyorlar 
mı? 

Soru 2- "Hasta Hakları Yönetmeliği" nin Amaç kısmını içeren, "Bu 
Yönetmelik; temel insan haklarının sağlık hizmetleri sahasındaki yansıması 
olan ve başta Türkiye Cumhuriyeti. Anayasası'nda, diğer mevzuatta ve 
milletlerarası hukuki metinlerde kabul edilen "hasta hakları" nı somut olarak 
göstermek ve sağlık hizmeti verilen bütün kurum v,e kuruluşlarda ve sağlık 
kurum ve kuruluşları dışında sağlık hizmeti verilen hallerde, insan 
haysiyetine yakışır şekilde herkesin "hasta hakların"dan 
faydalanabilmesine, hak · ihlallerinden korunabilmesine ve gerektiğinde 
hukuki korunma yollarını fiilen kullanabilmesine dair usul ve esaslar 
düzenlemek amacı ile hazırlanmıştır." 

Ayrıca, likeler kısmının yazılı olduğu 5 inci maddesinin a, b ve c 
fıkralarında, 

"a- Bedeni, ruhi ve sosyal yönden tam bir iyilik hali içinde yaşama 
hakkının, en temel insan hakkı olduğu, hizmetin her safhasında daima 
gözönünde bulundurulur. 

b:.. Herkesin yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme 
hakkını haiz olduğu ve hiçbir merci veya kimsenin bu hakkı ortadan 
kaldırmak yetkisinin olmadığı bilinerek insanca muamelede bulunulur. 

c- Sağlık hizmetinin verilmesinde, hastaların ırk, dil, din ve mezhep, 
cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç ve ekonomik ve sosyal durumları ile 
sair farklılıkları dikkate alınamaz. Sağlık hizmetleri, herkesin kolayca 
ulaşabileceği şekilde planlanıp düzenlenir." denmektedir. · 

Sayın Bakan, bu maddeleri açık bir şekilde ihlal ettikleri gerekçesiyle 
Sayın ALEMDAROGLU ve ekibi hakkında, yine bu Yönetmeliğin size 
yüklediği sorumluluk dolayısıyla, herhangi bir yasal işlem yapmayı 
düşünüyor musunuz? 

Soru 3,- Bu Yönetmeliğin "Mahremiyete Saygı Gösterilmesi" adı 
altında düzenlenen kısmını ihtiva eden 21 inci maddesinde, "Hastanın, 
mahremiyetine saygı gösterilmesi esastır. Hasta mahremiyetinin 
korunmasını açıkça talep de edebilir.· Her türlü tıbbi müdahale, hastanın . 
mahremiyetine saygı gösterilmek suretiyle icra edilir." denmektedir. 

Bu durumda başörtüsü ger~kçe ·gö,şterilerek hanımlara, sa kal gerekçe 
gösterilerek erkeklere, sağlı.k·;!k~rnesi <verilmemesi veya hastalıklarının 
tedavisinin çok öne!'Dii bir paf.çasını oluştu.ran -bu hastalıklarla ilgili olarak-

. ~· · · · · · · . ··~ . ~ri · 
;~~::· · .... ·,.. . • . ',[t.· 

... i.·;·~.·:.)' 
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bilgi edinilmesinden başöftÜIÖ\:·;~hanıhJlarln mahrum bırakılması, bu 
Yönetmeliğin ihlal edilmesi de'g)l.rhi'~Trt·~:::[)" 

, •: ··~ .~:~~\~ ::~:< ~·~.:.·.~:.~;~~·v' 

Soru 4- Yine bu Yönetmelici·ıw·=-iıt)Iiıi Veeibeleri Yerine Getirebilme ve 
Dini Hizmetlerden Faydalanma" başlığını taşıyan 38 inci maddesinde, 
"Sağlık kurum ve kuruluşlarının imkanları ölçüsünde hastalara dini 
veeibelerini serbestçe yerine getirilebilmeleri için gerekli tedbirler alınır." 

Ayrıca, "insani Değerlere Saygı Gösterilmesi ve Ziyaret" başlığını 
taşıyan 39 uncu maddesinde ise, "Sağlık hizmetlerinde görev alan bütün 
personel; hastalara, yakınlarına ve ziyaretçilerine güleryüzlü, nazik, şefkatli 
ve sağlık hizmetleri ile ilgili mevzuat ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun 
davranmak zorundadır." denmektedir. · 

Sayın Bakan, bu durumda Sayın ALEMDAROGLU ve ekibinin; sakallı 
ve başörtülü insanlara yaptıkları muamele bu maddelerle bağdaşmak 
tamıdır? Böyle bir muamele ülkemizde cirit atan, -özellikle de 17 Ağustos 
depreminden sonra- misyonerierin işlerini kolaylaştırıp ekmeklerine yağ 
sürmüş olmaz mı? 

Soru 5- i. Ü Rektörü Sayın Prof. Dr. Kemal ALEMDAROGLU ve ekibi, 
bu yasakçı uygulamalarını Anayasanın 2 nci maddesinde 'ifadesini bulan. 
laiklik ilkesine dayandırdıklarını iddia etmektedirler. Oysa, Kanun Koyucu bu 
maddenin gerekçesinde laikliği, " .... Hiçbir zaman dinsizlik anlamına 
gelmeyen laiklik ise, her terdin istediği inanca, mezhebe sahip olabilmesi, 
ibadetini yapabilmesi ve dini inançlarından dolayı diğer vatandaşlardan 
farklı muameleye tabi kılınmaması anlamına gelir." diye tanımlamaktadır. 

Aynı zamanda, Sayın Mehmet ÖZGÜNEŞ'in başında bulunduğu 
Devlet Bakanlığın'ın talebi üzerine, Anayasal bir· kurum olan Diyanet işleri 
Başkanlığı Din işleri Yüksek Kurulu'nun 30.12.1980 tarih -üstelikte 12 
Eylülün hemen sonrasında- ve 77 nolu kararıyla bildirdiği görüşünde, 
"Müslüman hanımların başlarını örtmeleri islam Dini'nin bir hükmüdür" 
denmektedir. Bu görüş, 03.02.1993 tarihinde aynı Kurul tarafından teyit 
edilmiştir. . 

Sayın Bakan, bu tespit veya taritin ışığı altında size soruyorum, Bu 
durumda. Sayın Rektör ve ekibi, laikliği çiğneyerek Anayasal suç işlemiş 
olmuyorlar mı? · ; 

Soru 6- Soru 1- Anayasa' nın 1 O uncu maddesinde, 
"Herkes, dil, ırk, renk, .... çin~~iY~t', . siyasi düşünce, felsefi inanç, din, 

mezhep ve benzeri. sebepiE~[.le"'·a.yrr:t(iı;·gö\zetilmeksizin kanun önünde eşittir. 
Hiçbir kişiye, aileye, zü;P.)J~y~~':}:t~v1!ı:~· ~\nı fa imtiyaz tanınamaz. Devlet 

\;!;y::~~üit~ 
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organları ve idare makarn_!ı:ırı~ . .bütwıi ~ŞI~:mlerinde kanun önünde eşitlik 
ilkesine uygun olarak harek&t,;;~tn.ı:e,~:·~of.Qrrdadırlar." denmektedir. 

Bu durumda, Sayın ALE;;:MQAROGLU ve ekibi, bırakın farklı diniere 
mensup insanlar arasında, ay.ni' ''dirie· mensup kadın ve erkekler arasında 
ayrımcılık yaparak Anayasanın kanun önündeki eşitlik ilkesine çiğnemiş 
olmuyorlar mı? 

Soru 7- Anayasanın 90 nıncı maddesinde, " ..... Usulüne göre 
yürürlüğe konulmuş olan milletlerarası antlaşmalar kanun hükmündedir. 
Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine 
başvurulamaz." denmektedir. 

Sayın Bakan, bu tespitlerimin ışığı altında size sormak istiyorum. 
Sayın ALEMDAROGLU ve ekibi, bu yasakçı uygulamalarıyla, Türkiye'nin de 
taraf olduğu "Kadınlara Ka'rşı Her Türlü Ayırırncılığın Önlenmesi 
Uluslararası Sözleşmesi" ni ihlal etmiş olmuyorlar mı? 

Soru 8- Türkiye'nin de taraf olduğu BM Tıbbi Etik ilkelerinde "Tutuklu 
ve hükümler cins ayrımı yapılmadan, her ne sebeple olursa olsun sağlık 
hizmetlerinde yoksun bırakılamazlar" denmektedir. 

Bu durumda Sayın ALEMDAROGLU ve ekibi, bırakın mahkumları, 
başörtülü hanımları ve sakallı erkekleri hastalıklarının tedavisi için organize 
edilen böyle bir bilgilendirme toplantısı ve sağlık hizmetlerinden mahkum 
bırakarak bu sözleşmeye aykırı davranmak suretiyle Anayasal bir suç 
işlemiş olmuyorlar mı? 

Soru 9- Ayrıca, Anayasanın 6 ncı maddesinde " .... Hiçbir kimse veya 
organ kaynağını Anayasadan almayan bir devlet yetkisini kullanmaz." 
denmektedir. 

Buna göre Sayın ALEMDAROGLU ve ekibi bu yasakçı uygulamayı 
neye dayandırmaktadırlar? ·· 

Soru 10- Sayın ALEMDAROGLU ve ekibi bu uygulamalarıyla doktor 
diplomasını aldıkları zaman -dini, dili, mezhebi, siyasi düşüncesi, felsefi 
inancı, rengi ne olursa olsun hastaların hepsine aynı muameleyi 
yapacağına dair- yapmış olduğu Hipokrat Yeminini çiğnemiş olmuyorlar mı? 

Soru 11- Sayın Bakan, Sayın ALEMDAROGLU ve ekibi başörtülü ve 
sakallı oldukları gerekçiyle vatar}çiaşlarımızı birinci dereceden "yaşama 

hakkı"yla ilgili olan böyle bir hizmetten'·in~h.n,.ım bırakarak Anayasal ve yasal 
teminat altında bulunan TemeiJfiak:ve Hohiy~tleri ihlal etmiş olmuyorlar mı? 
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Soru 12- istanbul üniver.Ş.it~şF:ve· diğer üniversitelerimiz ülkemizde 
çoğunluğu başörtülü olan kadınlar\ie sakallı erkeklerin de verdiği vergilerle 
-Sayın ALEMDAROGLU'nunki de dahil personel maaşlarının karşılanması 
başta olmak üzere- hizmetlerini devam ettirmektedirler. 

Sayın ALEMDAROGLU, maaşının bile ödenmesinde çok büyük 
katkıları olan bu insanlardan temin edilen vergilerle hizmetlerinin bir 
bölümünü karşılarken, diğer taraftan da bu insanları sağlık hizmetlerinden 
mahrum bırakmaktadır. · 

Bu bir çelişki değil midir? Bu durum toplumsal huzur ve barışı daha da 
zedelemiş olmaz mı? 

Bu şekilde kamu hizmeti almaktan men edilen vatandaşlar, gönül 
rahatlığı içinde vergilerini ödemek isterler mi? 

Soru 13- Bu yasakları koyanlar Anayasa, en azından Anayasa 
mesabesinde olan Türkiye'nin de taraf olduğu Uluslararası Sözleşmeler ve 
Yasalar karşısında, hiçbir gerekçeleri olmamasına rağmen, keyfi bir 
uygulamayla TCK 'nun 240 ıncı maddesinde görevi kötüye kullanma 
suçunu işlemiş olmuyorlar mı? 

Cevap 1-13 - Yazılı Soru Önergesi'nin 1 ila 13 üncü maddelerinde 
yöneltilen sorularda -özetle- sözkonusu uygulamanın Hasta Hakları 

Yönetmeliği'ne ve Anayasa'nın 2 nci maddesindeki Laiklik Ilkesine, 10 uncu 
maddesindeki Eşitlik Ilkesine, Türkiye'nin de taraf olduğu Uluslararası 
Antlaşmalara yine Anayasa'nın 6 ncı maddesine ve Anayasamızdaki temel 
hak ve hürriyetlere uygun olup olmadığı ve ilgililerin Türk Ceza Kanunu'nun 
240 ıncı maddesindeki görevi kötüye kullanma suçunu işleyip işlemedikleri 
hususları sorulmaktadır. 

Bilindiği gibi 1.8.1998 tarihli ve 23240 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanan Hasta Hakları Yönetmeliği, temel insan haklarının sağlık 
hizmetleri sahasındaki yansıması olan ve başta Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasası'nda, diğer mevzuatta ve milletlerarası hukuki metinlerde kabul 
edilen "hasta hakları" nı somut olarak göstermek ve sağlık hizmeti verilen 
bütün kurum ve kuruluşlarda ve sağlık kurum ve kuruluşları dışında sağlık 
hizmeti verilen hallerde, insan haysiyetine yakışır şekilde herkesin "hasta 
hakların" dan faydalanabilmesi ne, ,,.bJl~, . ihlallerinden korunabilmesi ne ve 
gerektiğinde hukuki korunma Y,P.K~·rım·~.:fiil~~. kullanabilmesine dair usul ve 
esasları düzenlemek amacı i11i:~~~·~r~·~P~.li~·~\ yürürlüğe konulmuştur. 

~~~:,~~;i,··: :;:.1~1 
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Bakanlığı~.ız~a da :':pw.:·)\9~~t.~!~1lk \pükümlerinin tüm sağlık kurum ve 

kuruluşlarında tıtızlıkle uygft(lanması ·h\JSUsu, Ek.;.1 de yer alan 06.08.1998-
02.02.1999 tarih ·ve 1413ff:y~~-,:.~~y~ıt,ı:;;i3enelgeler ile sağlık hizmeti sunan 
tüm sağlık kurum ve kurulüş·f~f.ı:rlfr:.··duyurulmak üzere Valiliklere tebliğ 
edilmiştir. 

Sözkonusu Yönetmelik'te yer alan hasta hakları, uluslararası hukukta 
ve Anayasa'da belirlenen temel insan· hakları·nın sağlık alanındaki 
yansıması olup, tüm sağlık personeli ve sağlık kurum ve kuruluşları bu 
ilkelere riayet etmekle yükümlüdürler. 

Bakanlığımı?tn sağlık alanındaki tüm sağlık kurum ve kuruluşları 
üzerindeki denetim yetkisi dolayısıyla, sözkonusu hadisenin soruşturulması 
amacıyla müfettiş görevlendirilmiş olup; soruşturma halen devam 
etmektedir. 

Yazılı Soru Önergesi'nde belirtilen hususlar ile yazılı ve görsel 
basında yer alan bu isnatların doğruluğunun, yapılmakta olan soruşturma 
sonucunda tespit edilmesi halinde, elbette yasal yönden yapılması gereken 
tüm işlemler yerine getirilecektir. 

Ilgililerin Türk Ceza Kanunu'nun 240 ıncı maddesindeki suçu işleyip 
işlemedikleri hususu ise yine, aynı soruşturma neticesinde belirlenecek 
tespitiere göre yargı merciince değerlendirilecek bir konu olup, yargı erkinin 
yetkisi dahilinde olan bir konuda idare olarak bu aşamada görüş belirtmenin 
isabetli olmayacağı takdir edilmelidir. 

Soru 14- Sayın Bakan, bütün bu tespitlerimin ve sorularımın ışığı 
altında size sormak istiyorum. 

Sayın ALEMDAROGLU'nun keyfi ve hukuk dışı uygulamalarını daha 
ne zamana kadar seyirci kalınacaktır? 

Cevap 14- Kamuoyunda olduğu gibi Bakanlığımız nezdinde de bu 
konu üze'rinde hassasiyetle durulmaktadır. Yukarıda da ifade· edildiği gibi 
olaya seyirci kalınması gibi bir durum sözkonusu değildir. 

:ı 

:·.,'". '.' 
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Sayı : ANKARA 
Konu: Hasta Hakları Yönetmeliği 

••••••••••••••••••••••••• VALİLİGİNE 

İnsanlar ıçın vazgeçilmez olan en temel hak yaşama hakkıdır. Toplumların 
gelişmişliğinin ölçütlerinden en önemlisi de bireylerin bedensel, ruhsal ve sosyal bakımdan 
tam bir iyilik halinde olmalarıdır. İnsanlık tarihine baktığımızda bireylerin yaşam sürelerinin 
uzatılınası ve hastaların iyileştirilmesi tıbbın temel amacı olmuştur. Sağlığı gelişmekte olan 
ülkelerde toplumsal ve kişisel sağlığın korunması, sağlıkta hakkaniyet ilkesini göz önüne 
alarak, insaniarına erişilebilir, kaliteli ve verimli sağlık hizmeti sunması ile mümkündür. 
Ülkelerin insaniarına erişebilir ve verimli sağlık hizmeti sunması, yani hakkaniyet ilkesini göz 
önüne alarak sağlık hizmetlerine erişilebilirliğini sağlaması kişisel ve toplumsal sağlığın 
korunması unsurlarından sadece birisidir. '-

Bu çerçevede, insan haysiyetine yakışır şekilde herkesin; hizmetlerden eşit olarak 
faydalanına, ulaşma, mahremiyet, rıza, izin, güvenlik ve süreklilik gibi temel haklarını 
kullanabilmesine dair usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanan "Hasta Hakları 
Yönetmeliği",Ol/0811998 tarih ve 23420 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir. 

Anayasamızın 56. Maddesinde, "Devlet eli ile" tek elden planlanıp sunulmasının 
sağlanması öngörülen sağlık hizmetleri Bakanlığımızca veya Bakanlığımızın denetimi ve 
gözetimi altında diğer kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından verilmektedir. Bakanlığımıza 

kanunlar ile verilen sağlık hizmetlerini planlama yürütme ve denetleme yetkileri, sadece tesis. 
nitelikli personel ve diğer fizik alt yapı imkanlarının temin edilmesi ile sınırlı olmayıp; bunlar 
ile birlikte, hizmetin her safhasında talep meydana gelmese dahi bütün insani değerlerin 
gözetilerek, insan haysiyetine yakışır şekilde sunulmasının temin edilmesi de, yine 
Bakanlığımızın görevidir. 

Milli Savunma Bakanlığı hastaneleri hariç olmak üzere, sağlık hizmeti verilen resmi 
ve özel bütün kururiı ve kuruluşları, bu kurum ve kuruluşlarda veya bunların dışında sağlık 
hizmetine katılan her kademedeki ve ünvandaki ilgilileri kapsayan "Hasta Hakları 
Yönetmeliği" ile; hizmetin, resmi veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında veya serbest 
sunulmasına bakılmaksızın, sağlık hizmetinin verilmesine katılan bütün sağlık meslekleri 
mensuplarına ve sağlık meslek mensubu olmasa bile sağlık hizmetinin verilmesinden sorumlu 
olarak katılan fertlere, hasta haklarına riayet etmek hususunda getirilen yükümlülükler ve bu 
yükümlülüklere gerektiği şekilde uyulmaması halinde, tatbik edilecek cezai. idari ve mali 
müeyyideler gösterilmiştir. 

Adı geçen Yönetmeliğin 48. Maddesinde, sağlık kunım ve kuruluşlarının yetkililerine 
bu Yönetmelik'te ve diğer mevzuatta belirtilen hasta haklarının içeriğine ve ruhuna uygun 
olarak kullanabilmesine yardımcı olmak amacı ile . .bu. Yönetmelik'te gösterilen " Hasta 
hakları" nı bir liste. tabela veya broşür haline ·getirerek, btinları sağlık kurum ve kuruluşunun, 
hastalar, personel ve ziyaretçiler tarafından kolayca ulaştlıp\okunabilecek uygun yerlerinde 
bulundurmakta dahil olmak üzere, gereker1 bütün tedöirleri"·almak yükümlülüğü ve yetkisi 
getirilmiştir. · · · · 

\· .. ' .. ,. 
•4,.,. 
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Sağlık Bal\anlığı 'na bağlı sağlık kurur~{·y~ kurultiŞ.Iafının amir lerinin; hasta haklarına 
riayet edilmesinin ve Yönetmelik hüküml~ririin. en.: etkin: Şekilde uygulanmasının temini 
bakımından, resmi ve özel diğer sağlık k~f.4m ve\ kuruh.işla~ı:na örnek teşkil edecek bir 
uygulama içerisinde bulunmayı, Yönetmeligip hukuki yönden~iıygulanması mecburi olması 
yanında manevi bir rehberlik görevi kabul ede'r~.k,··has~a:.9,ak!"ar'ının korunması ve sağlanması 
bilinci ile hareket edecekleri şüphesizdir. '. -.: ... ,; ... :·::;··:: ... ;."'i1. 

Söz konusu Yönetmelik'te gösterilen hakların ihlali veya bu haklar konusunda gereken 
hassasiyetİn gösterilmemesi sebebiyle sağlık kurum ve kuruluşlarından hizmet almak hakkı 
bulunan kişilerce idare aleyhine dava açılıp tazıninata hükmedildiğinde; idarenin, tazıninat 
ödenmesine sebebiyet veren personele rücu etmesi ve personelin mali yönden sorumlu 
tutulması, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 129 uncu maddesinin ve yürürlükteki diğer 
mevzuatın açık bir gereği olup; Yönetmelik'te gösterilen hakların ihlali halinde, personelin 
inzibati ve cezai takibata maruz kalacağı da tartışmasızdır. 

Yukarıda açıklanan hususlar çerçevesinde, O 1.08.1998 yayım tarihli "Hasta Hakları 
Yönetmeliği'nin incelenmesi suretiyle bütün personelin bu hususta bilgi sahibi olmalarının 
temin edilmesini; ilişikte bir örneği bulunan "hasta hakları listesi" nin bir tabela haline 
getirilerek, sağlık kurum ve kuruluşunun, hastalar, personel ve ziyaretçiler tarafından kolayca 
ulaşılıp okunabilecek uygun yerlerinde bulundunnak da dahil olmak üzere hasta haklarının 
korunması ve bu konuda ibiallere sebebiyet verilmemesi için Yönetmeliğin öngördüğü bütün 
alt yapı hazırlıklarının en kısa sürede tamamlanmasının ve Yönetmelik hükümlerinin 
uygulanmasında gereken hassasiyetİn gösterilmesinin teminini ve bütün ilgililere tebliğini 
önemle rica ederim. 

EKLER 
EK- 1 Hasta Hakları Listesi örneği 

DAGITIM 
A Planı 
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HAS·TA;,,HAKLARI 
~~:::-~~~:~.~- .: ·... · .. - . 

Bu Sağlik Kuruluşuna, sağlik h}z(neti a.fmak _için başvuran herkesin: 

1. Hizmetten genel olarak fayda~~ni~ı': Adalet)e.:hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı 
\ .. ;, ,,'tt ..... :>.· ... '.::·: 

yaşamanın teşvik edilmesine y9n,el* }?-a.liyetl~r.;: ve koruyucu sağlık hizmetlerinden 
'!r~~:, .. ·i·· ... ·.•· .: .. _.,~\·~~--~.·~~.;· 

faydalaruna ya, '~ .... ,".~ ;,;: . .' .... §~ 

2. Eşitlik içinde hizmete ulaşma: Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi 

inanç ve ekonomik ve sosyal durumları dikkate alırunadan hizmet almaya, 

3. Bilgilendirme: Her türlü hizmet ve imkanın neler olduğunu öğrenmeye, 

4. Kuruluşu seçme ve değiştirme: Sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirmeye ve seçtiği 

sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya, 

5. Personeli tanıma, seçme ve değiştirme: Sağlık hizmeti verecek ve vermekte olan 

tabipierin ve diğer personelin kimliklerini, görev ve ünvaniarını öğrenmeye, seçme ve 

değiştirmeye, 

6. Bilgi isteme: s·ağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü ve yazılı olarak istemeye, 

7. Mahremiyet: Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmetini almaya, 

8. Rıza ve izin: Tıbbi müdahalelerde rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten 

faydalaruna ya, 

9. Reddetme ve durdurma: Tedaviyi reddetmeye ve durdurulmasını istemeye, 

1 O. Güvenlik: Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya, 

ll. Dini veeibelerini yerine getirebilme: Kuruluşun imkanları ölçüsünde ve idarece alınan 

tedbirler çerçevesinde, dini veeibelerini yerine getirmeye, 

12. Saygınlık görme: Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güleryüzlü, nazik, şefkatli sağlık 

hizmeti almaya, 

13. Rahatlık: Her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültü ve rahatsız edici bütün etkenler 

hertaraf edilmiş bir ortamda sağlık hizmeti almaya, 

14. Ziyaret: Kurum ve kuruluşlarca belirlenen usul ve esaslara uygun olarak ziyaretçi kabul 
1 

etmeye, 

15. Refakatçi bulundurma: Mevzuatın, sağlık kurum ve kuruluşlarının imkanları ölçüsünde 

ve tabibin uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurmayı istemeye, 

16. Müracaat, şikayet ve dava hakkı: Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her 

türlü müracaat, şikayet ve dava hakkını k~llanmaya, 

17. Sürekli hizmet: Gerektiği sürece, sağhl.;. hizmetlerinden yararlanmaya, 

1 S. Düşünce belirtme: Verilen hizmetler konusunda düş~ncelerini ifade etmeye. 

~~~~Ki VARDlR. 
,. ;~. : . : :: 

1 •• ! 

*Geniş bilgi için 01.08.1998 ta.rih/1-Rcsmi Gazete'de yay1mlanan Hasta · ... :..-· 
Haklan Yönetmeliği'ne başvurabilirsiniz. 
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T.C. 
SAdLIK BA.,~Nki,Çfl 

Tedavi Hizmetlerfd,Ç.rt~l t0üdü~lüğü 

n~,Gı: 9tJ :. . . . :rp 8 
Sayı : B100THG0100002 13120 
Konu : Hasta Haklan Yönetmeliği. 

./ •. L. 

,''• .. · ·· .. · .. •' 

;·,·· ,: 

............................... V ALİLİGİNE 

İLGi: 06.08.1998 gün ve 14137 sayılı genelge. 

Bilindiği üzere, herkesin sağlık hizmetlerinden insan haysiyetine yakışır biçimde 
eşit olarak faydalanma, ·ulaşma, mahremiyet, nza, izin, güvenlik ve süreklilik gibi temel 
haklannı kullanabilmesine dair usul ve esaslan düzenlemek amacıyla hazırlanan ve 
O 1.08.1998 tarih ve 23420 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulan 
"Hasta Haklan Yönetmeliği" ilgili tüm sağlık kurum ve kuruluşlarına tebliğ edilmek üzere 
ilgidekayıtlı genelgemiz ile tüm V alilikierimize tanılın edilmiş idi. 

Ancak, geçen süreç içerisinde çeşitli vesilelerle Bakanlığımıza intikal eden 
hususlar ve bu konuda yapılan değerlendirme sonuçlanna göre ilgi genelgede de 
vurgularunasına karşın Yönetmelik hükümlerinin istenilen düzeyde uygulamaya 
konulamadığı gibi, bu konuyla gerekli öneminde verilmediği tesbit edilmiştir. 

Bu nedenle, ilgide kayıtlı genelgemizde de vurgulandığı üzere; 

Hasta Hakları Yönetmeliği'nin uygulama usul ve esasları hakkında ilgili tüm 
personelin bilgilendirilmesinin lüzüm görülmesi halinde düzenlenecek bir eğitim 

' programı dahilinde sağlanması, 

Bakanlığımızca örnek teşkil etmek üzere hazırlanarak ilgi genelge ekinde 
gönderilen "Hasta Hakları Listesi" nin dikkat çekebilecek bir tabela haline getirilerek 
hasta sahibi ve ziyaretçiler tarafından kolayca ulaşılıp okunabilecek uygun yerlerinde 

· bulundurulması hususlannın, ilinizdeki sağlık kurum ve kuruluşlarına bir kez daha 
tebliğini önemle rica ederim. z_ m,. ıl/' A 

Uzm.Dr.C~~t 

EK: Hasta Hakları Listesi 

DAGITIM 
Gereği 

80 İl Valiliğine 

Genel Müdür 
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HASTA HAKLARI 

Bu Sağ/tk Kuruluşuna, sağlik hizJl&ctf-~J~~·k için başvuran herkesin: 
;:~~:·.::·~. :\~~ :.:. :;· ~ ·~:~ .... ; 

1. Hizmetten genel olarak faydal~·ıııiı~: Ad~lei'ye hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı 
·r:·:" •··. '/ . ,." '• · .. ' ..... 

yaşamanın teşvik edilmesine XY:.~neÜk~.faaliyede~.) ve koruyucu sağlık hizmetlerinden 
.. ~_ -~ •":' .. ' . . '· ........ ~-. . _, . 

2. =~:::::::· bizmete ulaşma: ;·;~~~;ij}a\~~{f'mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi 

inanç ve ekonomik ve sosyal durumlan dikkate alınmadan hizmet almaya, 

3. Bilgilendirme: Her türlü hizmet ve iİnkanın neler olduğunu öğrenmeye, 

4. Kuruluşu seçme ve değiştirme: Sağlık kuruluşunu. seçme ve değiştirmeye ve seçtiği 

sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya, 

5. Personeli tanima, seçme ve değiştirme: Sağlık hizmeti verecek ve vermekte olan 

tabipierin ve diğer personelin kimliklerini, görev ve ünvaniarını öğrenmeye, seçme ve . 

değiştirmeye, 

6. Bilgi isteme: Sağlık durumu ile ilgili her türlü bi~giyi sözlü ve yazılı olarak istemeye, 

7. Mahremiyet: Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmetini almaya, 

8. Rıza ve izin: Tıbbi müdahalelerde rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten 

faydalanmaya, 

9. Reddetme ve durdurma: Tedaviyi reddetmeye ve durdurulmasını istemeye, 

1 O. Güvenlik: Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya, 

ll. Dini veeibelerini yerine getirebilme: Kuruluşun imkanları ölçüsünde ve idarece alınan 

tedbirler çerçevesinde, dini veeibelerini yerine getirmeye, 

12. Saygınlık görme: Saygı. itina ve ihtimam gösterilerek, güleryüzlü, nazik. şefkatli sağlık 

hizmeti almaya, 

13. Rahatlık: Her' türlü hijyenik şartlar sağlanmış. gürültü ve rahatsız edici bütün etkenler 

hertaraf edilmiş bir ortamda sağlık hizmeti almaya, 

14. Ziyaret: Kurum ve kuruluşlarca belirlenen usul ve esaslara uygun olarak ziyaretçi kabul 

etmeye, 

15. Refakatçi bulundurma: Mevzuatın, sağlık kurum ve kuruluşlarının imkanları ölçüsünde 

ve tabibin uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurmayı istemeye, 

16. Müracaat, şikayet ve dava hakkı: Haklarının ihlali halinde. mevzuat çerçevesinde her 

türlü müracaat, şikayet ve dava hakkını kullanmaya. 

17. Sürekli hizmet: Gerektiği sürece, st,ığ,~~·:h(~~~l~rip~en yararlanmaya. 

18. Düşünce belirtme: Verilen hizmet.~;tfs~~·~jj~d~1 qA'~trcekrini ifade etml.!ye. 
: t! ) .. t, .7 ~ : .' • 

· HA'KKt'-tfARDIR..J 
~~.\~ .>~~ .... ;· ...... ; .... ı" ....... ·;~ . 

,. Geniş bilgi için 01.08.1998 }~;iJ,.fi. /?~~milc;azet~'de yaytmlanan Hasta 
Haklan Y önetm;j;;fi/n~;;rışvurabilirsiniz. 
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55.- Ankara Milletvekili M.Zeki Çelik'in, meslek liselerinde Osmanlı tarihinin 
okutulmadığı iddialarına ilişkin sorusu ve Milli Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu'nun cevabı 
(7/7633) 

T(TR.Kİl{E BÜYÜK :MiLLET MECLİSİ BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sonılanmm aracıhf,ıınızla Mi11i Ef,ritim Bakanı Metin 
Bostaııcıoğlu tarafındaıı yazılı olarak cevaplandırılmasım arz ederim. 

~~ Zeki Çelik 
Ankara Milletvekili 

'Geçmişini bilmeyenin geleceğini bilenıeyeceği' düşüncesiyle tarihin 
önemi herkesin malumudur. Hele, milletierin kendi tarihini çocuk ve 
gençlere öf,ıı·etnıesi, o milletin ilk görevleri arasındadır. Osmanlı taıihinin 
öğrencilere öğretilmesi konusunda Milli Eğitiın Bakanlığı'na önemli 
görevler düşmektedir. Buna karşılık, 'Meslek liseleıinde 3,5 yıl boyunca 
Osmanlı Tarihi'nin aıılatılınadığı' iddiaları belgeleriyle hasmda yer almıştır. 

Bu kapsamda; 

1. 'Osmanlı Tarihi'nin 3,5 yıl boyunca ticaret ve turizm meslek ·ii~esİ' 
öf,rrencilerine okı.ıtulmadığt' iddialan doğnı rnudur? 

2. Osmaıılı Tarihi'nin öğrencilere okutulmamasmda bir kasıt var mıdır ? 
3. Osmanlı Tarihi'nin 3,5 yıl boyunca okutulmamasında kasıt yoksa; niçin 

3,5 yıl boyunca fark edilmemiştir? Bakanlık bir 'yanlışlığı' ancak 3,5 yılda 
nıt fark edebilnıektedir ? Bakanlık, bu hatayı nasıl öğrenmiştir ? 

1. Bu!:,ıiine kadar kaç öğrenci Osmanlı Tarihi'ni okumadan sınıfını geçmiştir? 
5. Osmanlı Tarihi'nin okutulınadığınııı öğrenilmesinden sonra nasıl bir işlem 

(incclcınc, somştumıa, ceza) yapılmıştır? Somştunna açılmış mıdır? 
Açılmamışsa, binlerce öğrencinin Osmanlı Tarihi'ni öğreııemeclen sınıf1m 
geçmesi soruşturma açılınası için yeterli değil midir ? 

ô. Soruşturma açılınışsa nasıl sonuçlanmış, kimlere ne ceza verilmiştir ? 
7. Osnıanlı Tarihi'ni öğrenenıeden smıfım geçen öğrenciler için bir telafi 

eğitimi düşünüyor ınustınuz ? 
R. Bakanlık. liselerdeki tarih kitapinn ve ınüfrcdatmın 1-!iincclleştiıilıncsi 

konıısuııda ne gibi çnlışımılar yapınakındır? 

-352-



T.B.M.M. B: 120 22.7. 2002 
T.C. 

MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

~1\ YI : IUlX.O./\PK.0.03.05.00-03/ 
K< >N ll : Soru Ünergesi 

o: ı 

1 . /2002 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGJNA 

i I.< ii : T.B.M.M Başkanlığının 06.06.2002 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02- 15710-7/7633-
1571~!]71ô8 sayılı yazısı. 

/\ııkara Milletvekili Sayın M. Zeki ÇELİK'in, "Meslek liselerinde Osmanlı tarihinin 
okıııulıııadığı iddialarına ilişkin" yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-3-4-7-8. Öğrencilerimizi, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, ulusal bilince sahip, 
,·aıanıııa. ınilletine. insan haklarına ve temel özgürlüklere saygılı ve duyarlı; ulusal ve uluslar 
arası sunıniara /\tatürkçü düşünce sistemine uygun bir yaklaşımla barışçıl çözümler 
üretehikn. geleeckle geçmiş arasında bağlantı kurabilen kuşaklar olarak yetiştirmek tarih 
eğiliminin amaçlarındandır. 

Tarih öğn:ıimi. ilköğretim kurumlarında Sosyal Bilgiler dersi öğretim progranıları 

i<.-·indc verilnıd.:tcdir. Orta öğretim kurumlarının bütün alan/bölümlerinde ortak genel kültür 
derskri arasında Tarih ( 1 -2) veT. C. İnkılap Tarihi ve AtatürkçUl ük dersi yer almakta, Genel 
Ttirk Tarihi, Osmanlı Tarihi ve İslam Tarihi dersleri de seçmeli ders olarak okutulmaktadır. 

< >rta(iğrctim kurumlarında Ders Geçme ve Kredi Uygulamasından Sınıf Geçme 
llygul:ımasına geçilirken ortaöğretim kurumlarının 9,10,11 ve 12. sınıflarına ait haftalık ders 
<;iiL'Igelcri, Tali nı ve Terbiye Kurulunun 28.5. 1996 tarih ve 206 sayılı kararıyla kabul edilerek 
uygulamaya kunulınu~tur. Meslek Lisesi, Anadolu Meslek Lisesi, Teknik Lise, Anadolu 
Teknik Lisesi ll<ıl'talık Ders Çizelgeleriyle ilgili açıklamalar kısmında, IX. sııııf Ortak Genel 
l<.iilıiir dersleri içersinde yer alan Tarih dersinde; Lise Tarih (1-2) programının uygulanacağı 
hL·Iinilmi~ıir. Daha sonra söz konusu çizelgelerde bazı değişiklikler yapılmış ve orta öğretim 
kıll'lııııları lıu/.ırlık. 9.1 O, 1 1 vt: 12. sınıf haftalık ders .çizelgeleri anılan Kurulun 19.08.1998 
ı:ırilı \L' 174 suyılı kmarıyla kabul edilerek uygulamaya konulmuştur. Uygulama ile ilgili 
a\·ıkl~ıııwl:ırd<ı <;il.elgelcrde yer alan derslerde bu Kurulun 24.01.1997 tarih ve 5 sayılı kararıyla 
killıul L·dikıı (iğretiııı programlarının uygulanacağı belirtilmiştir. 

<,·l·~iıli ııedeııkrlc bazı derslerde öğretim programının uygulanamaması durumunda 
d~sik prot!raııılar ilgili mevzuat hliklinılcri doğrultusunda tamamlatılnıaktadır. 

Hak.anlık nıül'cttişkrinin Ankara ili Beypazarı Ticaret Meslek Lisesi ilc Kalecik 
licırl'l M es kk Lisesinde 2001-2002 öğretim yılmda yaptıkları denetimde 9. sınıf Tarih 
ıkrsiıılk iiğrL·ııcikrin Lise Tarih (2) programını alınadıkları belirlenmiştir. Bunun üzerine 
iH·dilikk. Lise Tarih (2) progranıını alanınmiş öğrenciler için; 2001-2002 öğretim yılının 

ikiııl'i diiııL·ıııiııde ;üınre öğrctmcnlcrim:c yeniden plan hazırlanarak Lise Tarih ( 1) programına 
d~ ııl~ırak 1 .ise l<ırilı (:2) programında yer alan konuların "Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim 
l'.uruıııları Sııııl" <ieı;nıe Yöııetıncliği"nin Ycthtirmc Programları başlıldı 53 maddesi 
lıiikiiuıkri \'L'n,'L'\'L'sindc veya yoğunlaştırılmış olarak uygulama yapılması, 20.02.2002 tarih ve 
-=i 1J:1 ~;;ı~ ılı ya1.ııııı1.la valilikkrc duyurulmuş vt: gereldi cğitimin yapılması sağlanmıştır. 
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MİLLİ EGiTIM BAKANLIGI 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

S;\ YI : 1Ul~.O.APK.0.03.05.00-03/ 

1<< >Nl i :Soru Ünergesi 
/2002 

2-S-(>. Osmanlı Tarihinin, söz konusu Genel Müdürlüğümüze bağlı okullarda 
okutulınamasında herhangi bir kasıt bulunmamaktadır. Seçmeli dersler arasında Osmanlı 
lmilıi ik· GJııcı Türk Tarihi de yer almaktadır. 

Konu ile ilgili 0lamk herhangi bir kasıt bulunmaması nedeniyle yöneticiler hakkında 
sonı~nırına a<;ılınası yoluna gidilmemiştir. 

Bi lgilcrinizc arz ederim. 

Metin BOSTANCIOGLU 

Milli Eğitim Balmnı 
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56 .• Ankara Milletvekili M.Zeki Çelik'in, jandarma tarafından çıkar amaçlı suç 
örgütlerine yönelik yapılan operasyanlara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Rüştü Kazım 
Yücelen'in cevabı (717635) 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

Aracılığınızla aşağıdaki sorularırom İçişleri Bakanı Rüştü 
Kazım Yücelen tarafından yazılı olarak cevaplandırılmnsını arz 
ederim. 

~CA~( 
Zeld ÇELIK 

Anknra Milletvekili 

1. Son üç yılda yallar itibari He ~Jandarma tarafından 

yürütülen "Çılmr amaçlı Suç Örgütlerine" yönelik kaç 
ilimizde lillç tane oper=:ısyon yapılmıştır? 

2. Bu operasyonlarla yıllar itibaıi şuç çeşitleri nedir ve her 
bir olayda ayrı ~ıyrı devletin ne lrndar zarara uğratıldığı 
ortaya çıkmıştır? 

3. Kaç ldşi hal{kında soruşturma yapilmiş, kaç samk 
•_yakalanmış, lmç oiay adliyeiere intHud ettirilmiştir ve lmç 

){işi tutuldanmıştır? 

4. Bu örgiitlere lmtılan kişilerin yaşları, eğitim durumları 

nedir? 
5. Bu örgütlere adı kanşanlarm ne liadan kamu 

kurumlarında çalışmalda ve müktescbatiarı nedir? 
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T.C. 
içiŞLERi BAKANLIGI 

JANDARMA GENEL KOMUTANLIGI 
ANKARA 

GN.PL.P. : 0111- 70 -02/KUV.PL.D.PL.KOOR.Ş.(238607) 

K O N U : Ankara Milletvekili Zeki ÇELIK'in 
Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKiYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi· BAŞKANLIGINA 

08 TEMMUZ 2002 

iLGi TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 06 
Haziran 2002 gün ve Sayı : A.01.0.GNS.0.10.00.02 7/7635-15720/37170 sayılı 

yazısı. 

1. Ankara Milletvekili Zeki ÇELIK'in, Içişleri Bakanı tarafından cevaplandırılması talebi ile 
TBMM Başkanlığına verdiği "Çıkar Amaçlı Suç Örgütlerine Yönelik Operasyonlar" konulu 
7/7635 sayılı yazılı soru önergesi ilgi yazı ekinde alınmış olup, konu ile ilgili cevaplar müteakip 
maddelere çıkarılmıştır. 

2. J.Gn.K.Iığınca, "Çıkar Amaçlı Suç örgütleri"ne yönelik olarak; 

a. 1999 yılında (40) ilde (1 H)), · 

b. 2000 yılında (42) ilde (96), 

c. 2001 yılında (36) ilde (100), 

ç. 2002 yılı Ocak-Mayıs döneminde (17) ilde (27) operasyon olmak üzere toplam (338) 
operasyon icra edilmiştir. 

3. lcra edilen operasyonlarda; 

a. Açığa çıkartılan suç çeşitlerinin yıllara göre dağılımı EK-A'dadır. 

b. 2001 yılından . itibaren icra edilen (20) önemli yolsuzluk operasyonu EK-B'de olup, 
yargılama süreci devam ettiğinden, söz konusu operasyonlarda, devletin hangi kurumlarda ne 
kadar zarara uğratıldığı hususu ile i.lgili bilirkişi faaliyetleri, ilgili Cumhuriyet Savcılıklarının 
denetiminde yürütülmektedir. 

4. Söz konusu "Çıkar Amaçlı Suç Örgütleri"ne yönelik icra ~dilen operasyonlarda; 

a. 1999 yılında (768), 2000 yılında (734), 2001 yılında (1827), 2002 Ocak-Mayıs 

döneminde (320) olmak üzere toplam (3649) şahıs,yakalanmıştır. 

b. Olayların tamamı Adli Makamlara intikal ettirilmiş olup, toplam (1485) şahıs 

çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanmıştır. 
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5. Son Oç yılda, meydana gelen olaylar incelendiğinde sanıkların; 

a. % 65'inin ilköğretim mezunlarından, 

b. % 98'inin erkeklerden, 

c. % 4'ünün 15-20, % 56'sının 21-40, % 35'inin 41-60, % 5'inin 61-80 yaş arası 

şahıslardan olduğu tespit edilmiştir. 

6. Çıkar amaçlı suç olayiarına karıştığı belirlenen (238) kamu görevlisinin; 

a. (1)'i eski Devlet Bakanı, (1)'i Müsteşar Yardımcısı, (4)'ü Genel Müdür olmak üzere 
(208)'i devlet memuru, 

b. (9)'u ilçe ve belde belediye başkanı, 

c. (2)'si öğretim görevlisi, 

ç. (19)'u köy ve mahalle muhtarıdır. 

Arz ederim. 

DAGITIM 
Gereği B i 1 g i 
TBMM Başkanlığına Başbakanlığa 
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TASNIF DISI SUÇ TÜRLERiNIN DAGILIMI EK-A 

SUÇTÜRÜ 
YlLLARA GÖRE DAGILIMI GENEL 

S.NO 
TOPLAM 1999 2000 2001 2002 

CÜRÜM IŞLEMEK IÇIN TEŞEKKÜL OLUŞTURMAK 
1 (TCK.313), OLUŞTURULAN TEŞEKKÜLÜN SIFAT VE 10 20 37 4 '71 1 

FIILERINI BILEREK BU TEŞEKKÜLEYARDIM ETMEK 

ZORLA ÇEK-SENET IMZALATMAK-TAHSIL ETMEK, 
HARAÇ ALMAK-KESMEK, KARŞILIKSIZ YARARLANMA, 
GASP, TEHDIT,ŞANTAJ, ÇALIŞMA HÜRRIYETINI 

2 BOZMA, MESKEN MAHSUNIYETINI IHLAL, ADAM 20 14 9 11 54 
KAÇIRMAK-KALDIRMAK, HÜRRIYET! TEHDIT, 
ÇALIŞMA HÜRRIYETINI BOZMA, GECELEYIN MESKEN 
MAHSUNIYETINI IHLAL, SILAHLA TEHDIT, ZORLA HAK 
ALMA, YA(;,MAYA EKSIK TEŞEBBÜS 

3 HlRSlZLlK-HlRSlZLlK MALINI BILEREK SATlN ALMA, 21 16 4 41 
EMNIYETI SUISTIMAL 

4 DOLANDIRICILIK-NITELIKLI DOLANDIRICILIK, HAKSIZ 15 7 18 40 
MENFAAT TEMINI VE SAHTECILIK 

1918 SKM. TOPLU VETEŞEKKÜL HALINDE YAPILAN 
5 UYUŞTURUCU, TARIHI ESER VE DI(;,ER KAÇAKÇlLlK 17 10 2 6 35 

TÜRLERI 

4422 SAYILI ÇAS ÖRGÜTLERIYLE MÜCADELE 

6 
KANUNUNA MUHALEFET, ÇAS ÖRGÜTÜ KURMAK- 5 4 18 4 31 
ÖRGÜT ADlNA FAALIYETTE BULUNMAK, BILEREK 
HIZMET YÜKLENMEK-BU ÖRGÜTÜN ÜYESI OLMAK 

KALPAZANLlK-TAKLlT EDILMIŞ PARAYI TEDAVÜLE 

7 
KOYMAK-KANUN EN TEDAVÜLDE BULUNAN MILLI 10 6 4 20 
PARANIN TAKLITLERINI MUHAFAZA VE TEDAVÜLE 
SÜRMEK (TGK.316-318) · 

KASTEN-TASAR LA YARA K-TAHAMM8DEN VE KAN 
GÜTMEK SAIKIYLE ADAM ÖLDÜRME, YARALAMA, BU 

8 SUÇLARA TAM VE EKSIK TEŞEBBÜS ILE 11 8 4 1 24 
AZMETTIRME, SILAHLI MÜESSIR FIIL, DARP, 6136 
SKM. 

9 
ZIMMET-NITELIKLI ZIMMET, RÜŞVET-IRTIKAP-

1 1 3 1 6 
GÖREVI KÖTÜYE KULLANMA 

10 5682 SKM (PASAPORT KANUNUNA) 2 3 1 6 
21 YAŞINI BITIRMEYEN MAGDURELERI FUHUŞ.A 

11 TEŞVIK, 21 YAŞlNDAN BÜYÜK MA(;,DURELERI FUHUŞ 3 2 - 5 
IÇIN CEBIR ŞIDDET VE TEHDITLE ERKEKLERE 
TEDARIK ETMEK 

12 SAHTE HÜVIYET CÜZDANI KULLANMAK VE CÜRÜM 2 2 
ALETINI GIZLEMEK - -

13 4208 SKM VE HAYALIIHRAC~AAT, - 1 - 1 

14 GIDA MADDELERI TÜZÜGÜNE AYKlRI HAREKET 1 1 
ETMEK - -

15 TICARETE HILE KARIŞTIRMAK - 1 - 1 
GENEL TOPLAM 115 96 100 27 338 

YIL içiNDE MEYDANA GELEN OLAY SAYISI 115 96 100 27 338 
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S.No 

1 

2 

3 

4 

5 

J.GN.K.LIGINCA iCRA EDiLEN ÖNEMLi YOLSUZLUK OPERASYONLARI 

Operasyonun Ic ra ilgili Kurum ve Soruşturmaya 

Edildiği. iddianameye Konu Olan Suçlar Tabi Kişi 
Adı Tarih 

Kuruluşlar 
Sayısı 

Enerji Tabii Kaynaklar Cürüm işlernek için teşekkül oluşturmak, 
teşekküle yardım etmek, devlet 

Beyaz Enerji 06.01.2001 Bakanlığı bağiısı Teaş, 
ihalelerinde usulsüz işlem yapmak, 63 (Ankara) Tedaş, B edaş 

işletmeleri 
ihaleye fesat karıştırmak, rüşvet almak 
ve vermek, irtika_Q. 
Cürüm işlernek için teşekkül oluşturmak, 

Beyaz Benzin Enerji Tabii Kaynaklar teşekküle yardım etmek, sahte evrak 
16.02.2001 Bakanlığı Petrolişleri tanzim etmek, ticarete hile 139 (Ankara) 

Genel Müdürlüğü karıştırmak(dolandırıcılık), rüşvet almak 
, ve vermek. 
Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, örgüt 

Beyaz Şahin İstanbul-Büyük- üyesi olmak, suç örgütüne yardım etmek, 

(istanbul) 11.04.2001 çekmece-Esenyurt görevi suistimal, rüşvet almak ve vermek, 48 
Belediyesi ihaleye fes at karıştırmak ve husus i 

evrakta sahtecilik. 
Çıkar amaçlı . suç örgütü kurmak, Örgüt 

Edirne Belediyesi adına faaliyette bulunmak, bilerek hizmet 
Beyaz Ahtapot 

13.04.2001 Şehirlerarası Otobüs 
yüklenmek, bu örgütün üyesi olmak, 

27 (Edirne) 
Terminali 6136 SKM., rüşvet almak ve vermek, 

rüşvete aracılık yap111ak, ihaleye fesat 
karıştırmak ve gasp. 

Diyarbakır-Sismil ilçe 
Beyaz 

27.02.2001 Tarım Md.lüğü, Ziraat Sahte belge tanzim etmek suretiyle kamu 
118 

Koza(Diyarbakır) Odası, Ziraat Bankası kurumunu dolandırmak. 
Şubesi Mal Md.lüğü 

----- ---- -

Maddi 
Boyutu 

Inceleme 
devam 
ediyor 

Inceleme 
devani 
ediyor 1 

ı 

Inceleme 
devam 
ediyor 

Inceleme 
devam 
ediyor 

Inceleme 
devam 
ediyor 



ı 
CM 
0\ = 
ı 

TASNiF DISI 

6 Beyaz Koza(Siirt) 

Beyaz 
7 Koza(G.Antep) 

Beyaz 
8 Koza(Batman) 

~ B_eyaz 
9 

Başak(Erzincan) 

Beyaz 
10 

Başak(Artvin-1) 

Beyaz 
11 

Başak(Artvin-2) 

12 Kara Elmas 1-2-3 
(Manisa) 

Beyaz Tilki 
13 (istanbul) 

Siirt il Tarım 

05.05.2001 Müdürlüğü, Kurtalan 
Ziraat Odası 
Başkanlığı 

02.06.2001 -

Batman il Tarım 
06.06.2001 Müdürlüğü, Batman 

Ticaret Odası. 
Ziraat Bankası 

26.06.2001 Erzincan Merkez 
Şubesi 

Ziraat bankası Borçka 
07.02.2001 

Şubesi 

Ziraat Bankası Hopa-
07.06.2001 Kemalpaşa Beldesi 

Şubesi 

Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı'na 

bağlı Manisa-Seaş 
12.05.2001 Gn.Md.lüğü, Ege Linyit 

işletmeleri Gn.Md.lüğü, 
Soma Nakliyeciler 

Kooperatif 

06.03.2001 -

EK-B 

Inceleme 
Kamu kurum ve kuruluşları aleyhine 132 devam 
dolandırıcılık ediyor 

Sahte belge tanzim etmek, sahte belge Inceleme 
tanzim ederek kamu kurumunu 21 devam 
dolandırmak. ediyor 

Inceleme 
Kamu aleyhine nitelikli dolandırıcılık 366 devam 

ediyor 
Dolandırıcılık, cürüm ve kabahate iştirak Inceleme 
etmek, görevi genel nitelikte kötüye 32 devam 
kullanmak, hususi belgede sahtecilik. ediyor 

Sahte belge tanzim ederek kamu Inceleme 
14 devam kurumunu dolandırmak ediyor 

Inceleme 
İhtilasen Zimmet 2 devam 

ediyor 
Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, zimmet, ı 

cürüm işlernek için teşekkül oluşturmak, 
mükerrer görevi suistimal, görevi kötüye 

Inceleme 
kullanmak, mükerrer üçüncü şahıslara 

121 devam menfeat sağlamak, ihaleye fesat 
ediyor 

karıştırmak, kamu zararına sebebiyet 
vermek, 2908 Sayılı Dernekler kanununa 
muhalefet 

Inceleme 
Teşekkül halinde gümrük kaçakçılığı 13 devam 

ediyor 
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TASNiF DIŞI 

Beyaz Ev 
14 (Istanbul) 

Tırpan 
15 (Adana-Hatay) 

Kaldırım Taşı 
16 (Antalya) 

17 
IŞıktepe 
(Ordu) 

18 Ekspres(Van) 

19 
Zakkum 
(Antalya) 

Darbe-1 
20 (Istanbul-Kocaeli-

Sakarya-Düzce) 

istanbul Köy Hizmetleri 
30.03.2001 lt Mp.lüğü Emlak 

Bankası Gn.Md.lüğü 

14.11.2001 -

Antalya-Serik-Betek 
01.02.2002 Belediyesi 

05.02.2002 
Ordu-Gürgentepe-
Işıktepe Belediyesi 

18.01.2002 Çevre Bakanlığı 

01.03.2002 Antalya Merkez Pınarlı 
Belediyesi 

Istanbul-Kocaeli 
28.03.2002 Sakarya-Düzce 

EK-B 

Çürüm işlernek için teşekkül oluşturmak, Inceleme 1 

T eşekkül içinde yer almak, Sahte evrak 14 devam 
1 tanzim etmek, Dolandırıcılık ediyor 

Teşekkül oluşturmak suretiyle akaryakıt 
inceleme 

80 devam 
kaçakçılığı ediyor 
Nitelikli zimmet, haksız mal edinmek, 
2886 sayılı devlet ihale kanunu Inceleme 
muhalefet, zimmete iştirak, irtikap, görevi 38 devam 
kötüye kullanmak kamu malını kasten ediyor 

• yakmak ve azınettirrnek 
Zimmet, nitelikli zimmet, zimmete iştirak, Inceleme irtikap, resmi evrakta sahtecilik, devlet 31 devam 
ihale kanuna muhalefet, haksız mal ediyor 
edinmek ve görevi kötüye kullanmak 

Inceleme 
Teşekkül halinde gümrük kaçakçılığı 44 devam 

ediyor 
Devlet ihale kanununa muhalefet, nitelikli Inceleme 
zimmet, zimmete iştirak, irtikap, görevi 

26 devam 
kötüye kullanmak, devlete ait araziyi ediyor j satmay_a teşebbüs, haksız mal edinmek 

Uyuşturucu Madde (Bazmorfın) 
Inceleme 1 

12 devam 
Kaçakçılığı ediyor 



57.- Batman Milletvekili Alaattİn Sever Aydm'm, ABD'li subayların Batman'daki 
hastane ve otelierin kapasitelerini araştırdığı iddialarına ilişkin Başbakandan_ sorusu ve Milli 
Savunma Bakanı Sabahattin Çakmakoğlu'nun cevabı (7/7638) 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKf\NLIÖINA 

Aşağıdaki sorularıının Başbakan Sayın Bülent Ecevit tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arzederim.30.05.2002 

~~: 
Batman Milletvekili 

Batman ilimizde yayınlanan yazılı basında " ABD 'liler şimdi de otelleri 
inceliyor " . İncirlikten gelen ABD 'li iki subayın Özel Şifa Hastanesinin 
kapasitesini tespit edip ünite görüntülerini kaydetmesinden sonra aynı ekibin bu 

, kez Batman'daki yıldızhotelleri tek tek dolaştığı öğrenildi.Tesislerde inceleme 
yapan Amerikalı subaylar, otel yöneticilerine çeşitli sorular sordular. Yatak 
kapasitesi , temizlik , mutfak , lobi gibi bölümleri inceleyen ABD 'li askerler 
heraberlerindeki TÜRK subaylarla ASKO ' da iki gece kaldıktan sonra 
ilimizdeki otelierin kapasitelerini tespit eden ABD 'liler kafalarda yine soru 
işareti bıraktılar" denilmektedir. 

SORULARIM ŞUNLARDIR 

1-ABD'li subayların hastane ve otelierin yatak kapasitelerini incelemeleri 
Hükümetin bilgisi dahilinde midir ? 

2- Bu incelemeler niçin ve hangi gerekçelerle yapılmıştır ? 
3- Bu incelemelerin ABD'nin muhtemel IRAK saldırısı için yapıldığı 

vatandaşlar arasında konuşulmaktadır. Doğru mudur ? 
4- ABD'nin IRAK'a saldırıda bulunması halinde; Türkiye toprakları ve 

Ülkemizdeki üsler kullandırılacak mıdır ? 
S-Böyle bir saldırının olması Ülke.miz ekonomisine ve Güneydoğu 

halkına zararı ne olacaktır ? 
6- Bu tespitler bölgenin diğer illerinde de yapılmakta mıdır? 
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KAN.KAR. 

KONU 

T.C. 
MiLLi SAVUNMA BAKANLIGI 

ANKARA 

2002/7065-CS (l.ıtooSSI) 

Yazılı S<;>ru önergesi. 

'fJ TEMMUZ 2002 

tVEDI 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIGINA 

ILGI (a) TBMM.Bşk.lığının 6.6.2002 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.1 0.00.02-
7/7638-15723/37173 sayılı yazısı. 

(b) Başbakanlığın 10.6.2002 tarihli ve B.02.0.KKG.0.12/106-752-12i3189 sayılı 
yazısı. 

Batman Milletvekili Sayın Alaattin Sever AYDIN'ın Sayın Başbakan'a yönelttiği ve Ilgi 
(a) üzerine Ilgi (b) ile Milli Savunma Bakanı tarafından cevaplandırılması tensip edilen 
7/7638-15723 sayılı yazılı soru önergesinin cevabı Ek'te sunulmuştur. 

Arz ederim. 

.~(!iKOGLU 
Milli Savunma Bakanı 

EKLER : 
EK-A (Soru önergesinin .Cevabı) 

DAGITIM 
Gereği Bilgi· 
TBMM.Bşk.lığına Başbakanlığa 
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. BATMAN MILLETVEKILI SAYIN ALAATTlN SEVER AYDIN TARAFINDAN VERILEN 

7/7638-15723 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESININ CEVABI 

1. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yabancı ülke personelinin inceleme yapmaları; 
Güneydoğu Anadolu Bölgesine, NATO üyesi olmayan ve bu bölgede hak iddia eden 
ülkeler tarafından yapılacak olası bir taarruza karşı NATO'nun 4 Nisan 1949 tarihli 
Washington antiaşması uyarınca karşı konulması amacıyla yapılan NATO Harekat 
lhtimalat Planı'nın keşif faaliyetleri kapsamında icra edilmektedir. Bahse konu keşif 
faaliyetleri, bölgeyi tanıyan ve bilen Türk personelin' eşliğinde, NATO Reaksiyon 
Kuvvetlerine kuwet tahsisinde bulunan müttefik ülkelerin (ABD, Hollanda, Almanya, 
Ingiltere vs.) personelinin de iştirakleriyle yapılmaktadır. 

NATO Harekat lhtimalat Planı kapsamında, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin takviyesi 
amacıyla gelecek birlikleri kabul eden ev sahibi ülke olarak; 

a. ·Ev sahibi ülke imkanı ve kabiliyetlerini açıklamak, 

b. Alt yapı yetenekleri konusunda mevcut ve eksiklikleri tespit etmek, 

c. NATO Takviye kuvvetlerinin arzu edilen intikal zamanı içinde, harekat bölgesine 
intikalinin sağlanarak en kısa sürede reaksiyon gösterecek yeteneğe ulaşmalarını 
sağlamak, 

ç. Bölgenin, sıhhi ve ulaştırma yönünden yeteneklerinin belirlenerek, intikalierin 
koordinasyonunu sağlamak, maksatlarıyla yerinde inceleme yapılması planlanmıştır. 
Anılan keşif faaliyetleri 1995 yılından beri düzenli olarak yapılmakta, bu kapsamda tespit 
edilen aksaklıkların giderilmesi amacıyla NATO tarafından yetenek paketleri kapsamında 
tahsis edilen kaynaklar bölgeye aktarılmaktadır. 

Bugün NATO'da onaylı 4 adet NATO Harekat lhtimalat Planı olduğu göz önüne 
alındığında; bahse konu keşif faaliyetleri sadece Türkiye'de değil, diğer NATO ülkelerinde 
de icra edilmekte, bu planlara NATO yükümlülükleri çerçevesinde katılımda bulunan 
Türkiye de iştirak etmektedir. 

Bu çerçevede, Batman Ilinde 11-15 MAYIS 2002 tarihleri arasında, yukarıda belirtilen 
nedenlerden dolayı söz konusu ülkelerin temsilcilerinin katılımı ile bölgenin lojistik, 
personel, sıhhi ve sosyal yeterliliklerini, imkan ve kabiliyatlerini tespit etmek maksadıyla 
inceleme yapılmıştır. 

(Bu madpe soru önergesinin 1, 2 ve 6 ncı sorularının cevaplarını içermektedir.) 

2. Birinci maddede açıklanan bilgiler karşısında soru önergesinin 3, 4 ve 5 nci 
sorularının Batman ilinde icra edilen anılan faaliyetin yanlış yorumlanmasından 
kaynaklandığı değerle nd irilmekted ir. 

Bu yazılı soru önergesi Sayın Başbakan Bülent ECEVIT'in tensipleri ile tarafımdan 
cevaplandırılmıştır. 

Bilgilerinize sunarım. 
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58.- Hatay Milletvekili Mustafa Geçer'in, diş tedavisinde kullanılan ucuz malzemelerde 
kanser tehlikesi olduğu iddialarına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un cevabı 
(717641) 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGI'NA 

Aşağıdaki sorularıma Sağlık Bakanı Osman DURMUŞ 'un yazılı olarak cevap 
vermesini delaletlerinize arz ederim. 31.05.2002. 

Yazılı basında "Ucuz malzemeli takma dişte kanser tehlikesi var" 
başlığıyla verilen haberde; bazı diş hekimleri ve laboratuarlar takma diş 
yapımında ucuz ols1;1n diye çatal-kaşık yapımında malzemeleri tercih ettikleri, 
Diş Hekimler Birliği Genel Sekreteri Dr. Nezih Yavuz Tan ve Prof. Ersan 
Ersoy'ufı bu maddelerin sağlığa zararlı ve yine bunların atık metal ve kimyasal 
esaslı olması sebebiyle kanserojen madde taşırlığına dikkat çektiği, ayrıca kanal 
tedavisinde kullanılan Arsenik adlı maddenin sinir öldürdüğü ve kemiği eritme 
özelliğine sahip olduğu belirtilmektedir. · 

S.l. Yazıl basında belirtildiği gibi çatal-kaşık yapımında kullanılan 
malzemelerin insan sağlığı için tehlikeli olduğu bilindiğine göre, niçin sağlık 
sektöründe kullanılmasına izin verilmektedir? 

S.2. Kanal tedavisinde kullanılan Arsenik adlı maddenin sinir öldürdüğü, aynı 
zamanda kemiği eritme özelliğine sahip olmasına rağmen Bakanlığınız bu 
maddenin kullanılmasını niçin yasaklamamaktadır? 

S.3. Diş laboratuarlarında yapılan metallerin kalitesinin incelenmesinde, 
Bakaniıkça her hangi bir denetim yapılmakta mıdır? 

S.4. Bu tür ucuz malzemelerle insan sağlığına zarar veren laboratuar sahipleri ve 
hekimler hakkında Bakanlığınızın nasıl bir yaptırımı vardır? 
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T.C. 
SAGLIK BAKANLIGI 

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

SAYI : B100THG0110002 
KONU : Yazılı soru önergesi O 1. 07. O 2 * 13 9 8 6 

TÜRKiYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

ILGI:06.06.2002 tarih ve KAN.KAR.MD.- ~.01.0.GNS.0.10.00.02-7/7641-15727-
1571 O sayılı yazın ız. 

Hatay Milletvekili Sayın Mustafa Geçer tarafından "diş tedavisinde kullanılan 
ucuz malzemelerde kanser ,tehlikesi olduğu" iddialarına ilişkin olarak verilen ve 
ilgide kayıtlı yazınız ekinde gönderilen yazılı soru önergesi ile ilgili cevabi yazımız 
ilişikte gönderilmiştir: 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

EKLER 
EK- 1-Cevap yazısı 
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Hatay Milletvekili Sayın Mustafa GEÇER tarafından 
verilen yazılı soru· önergesinin cevabıdır: 

Yazılı soru önergesinde,"Yazılı b~sında ucuz 
malzemeli takma dişte kanser tehlikesi var başlığıyla 
verilen haberde;· bazı diş hekimleri ve laboratuvarlar 
takma diş yapımında ucuz olsun diye çatal-kaşık 
yapımında malzemeleri tercih ettikleri;Diş Hekimleri 
Birliği Genel Sekreteri Dr. Nezih Yavuz TAN ve Prof. 
Ersan ERSOY'un· bu maddelerin sağlığa zararlı ve yine 
bunların,atık metal ve kimyasal esaslı olması sebebiyle 
kanserojen madde taşıdığına dikkat çektiği;ayrıca,kanal 
tedavisinde kullanılan arsenik adlı maddenin siniri 
öldürdüğü ve kemiği eritme özelliğine sahip olduğu 
belirtilmektedir." denilerek; 

"Soru-1) Yazılı basında belirtildiği gibi çatal-kaşık 
yapımında kullanılan malzemelerin insan sağlığı için 
tehlikeli olduğu bilindiğine göre, niçin sağlık sektöründe 
kullanılmasına izin verilmektedir?" 

Cevap-1) Diş Protezlerinde kullanılan metallerden 
Cr-Co ve Cr-Ni alaşımların kullanımına, uluslar arası 
standartiara göre Türk Standartları Enstitüsü'nce(TSE) 
belirlenen kriterler çerçevesinde izin verilmektedir. 

Parsiyel protezler ile sabit protezlerin yapımında 
kullanılan ve alt yapıyı oluşturan"metaller" için 
Bakanlığımızca kontrol belgesi istenilmemektedir. 
Ancak, TSE tarafından belirlennıiş standartlar mevcut 
olup, hastanelerimizde bu standartlar göz önüne alınarak 
şartnameler hazırlanmakta ve diş protez 
laboratuvarlarının devamlı olarak denetlenmektedir. 
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Porselen dişierin alt yapısını oluşturan "porselen 
metali"ise Bakanlığımızca denetlenmekte ve ithal · 
aşamasında orijin ülkeden kontrolü için gerekli belgeler 
talep edilmektediL ithal edilecek ürünler için kontrol 
belgesi ve menşei ülkenin sağlık sertifikası ile analiz 
sertifikaları istenmekte olup belge kontrolü 
yapılmaktadır. 

"Soru-2) Kanal tedavisinde kulianılan arsenik adlı 
maddenin sinir öldürdüğü, aynı zamanda kemiği eritme 
özelliğine sahip olmasına rağmen Bakanlığınız bu 
maddenin kullanılmasını niçin yasaklamamaktadır?" 

Cevap-2) Canlı doku ,pulpanın devitalizasyonu 
(öldürülmesi) 1 amacıyla kullanılan arsenik, son 
zamanlarda tercih edilmemektedir. Artrk,bu amaçla 

· arseniksiz preperatlar kullanılmaya başlanmıştır. Bu 
arada, Arsenik adlı preparatın· kullanılması sırasında 
uyulması gereken miktar ve şartlara riayet edilmesi 
halinde risk düzeyinin sıfırayakın olduğu bilinmektedir. 

"Soru;..3) Diş laboratuvarlarında yapılan metallerin 
kalitesinin incelenmesinde, Bakaniıkça herhangi bir 
denetim yapılmakta mıdır?" 

Cevap-3) Bakanlığımızca, 09.08.2000 tarihli ve 
-24135 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe 
konulan ve ilişikte . metni sunulan Diş Protez 
Laboratuvarları Yönetmeliği. doğrultusunda il Sağlık 
Müdürlüklerince 6 ayda bir rutin denetimler 
yapılmaktadır. 
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T.B.M.M. B : 120 22 • 7 • 2002 O : 1 . 

"Soru-4) Bu tür ucuz malzemelerle insan ·sağlığına 
zarar veren laboratuvar sahipleri ve hekimler hakkında 
Bakanlığınızın nasıl bir yaptırımı vardır?" 

Cevap-4)Diş Protez Laboratuvarları Yönetmeliği 
doğrultusunda il Sağlık Müdürlüklerince , yapılan 
denetimler ·doğrultusunda insan sağlığına zarar 
verebilecek durumda olup, mevzuata uygun olmayan diş 
protez laboratuvarlarının faaliyetlerine anılan Yönetmelik 
esaslarına göre izin verilmemektedir. 

EKLER: 
Ek-1 Yönetmelik Metni 
Ek- 2 TS EN 164 
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T.C. 
SAGLIK BAKANLIG I 

TEDAVi HİZMETLERİ 
GENEL MÜDÜRLÜGÜ 

DİŞPROTEZLABORATUVARLARI 
YÖNETMELiGi 

Bu Yönetmelik 09 Ağustos 2000 gün ve 24135 sayılı 
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Ankara - 2000 
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ÖNSÖZ 

Ülkemizde Diş Protez Teknisyenliği Mesleği· 1219 sayılı 
Kanun'la anılan meslekler grubunda olup 3575 sayılı _l(anun ile 
disipline edilmiştir. 

Ancak,bu mesleği serbest olarak ıcra eden diş protez 
teknisyenlerinin çalıştıkları yerler olan diş protez laboratuvarlarının 
açılması ve çalışmasını belirleyen usul ve mevzuatın olmaması yasal 
boşluk oluşturmuştur. ·Bu durum hizmetin kalitesini olumsuz olarak 
etkilemiştir. Sorunların çözümlenmesi, her ilde varolan farklı 

uygulamaların ortadan kaldırılması amacıyla Diş Protez 
Laboratuvarları Yönetmeliği çıkarılmıştır. 

Bu Yönetmelik ile diş protez teknisyenliği hizmetlerinin 
yürütüldüğü laboratuvariara bir standart getirilmesi,diş protez 
teknisyeni' olmadığı halde bu mesleği serbest olarak icra edenlerle 
mücadelede yasal bir mevzuata dayanılması,diş protez teknisyenlerinin 
yetkileri olmadığı halde diş hekimliği ıneslek kapsamına giren işleri 

yapınasının önüne geçilmesi hedeflenmiştir. 
Ayrıca, bu- Yönetmelik ile diş protez laboratuvarlarının açılma,· 

nakil, devir ve kapanma ile· bulundunnaları gereken asgari araç
gereçlerin belirlenmesi ve çalışan personelin niteliklerinin tespiti de 
amaçlanmaktadır. Böylece diş protez laboratuvarlarından alınan 

hizmetin daha çağdaş,daha kaliteli hale getirilmesi düşünülmüştür. 
Yönetmeliğin hazırlanmasında fedakarca çalışan Ağız ve Diş 

Sağlığı Daire Başkanlığı personeline teşekkür eder,ülkemize hayırlı 
olmasını temenni ederim~ 

Uz.Dr.Feridun Vasfi ULUSOY 
Tedavi Hizmetleri 

Genel Müdürü 
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Diş Protez Laboratuvarları Yönetmeliği 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 
Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; ağız, diş ve çene-yüz 

protezleri ile ortodontik apareylerin üretildiği ve onartldığı diş protez 
laboratuvarlarının açılmasına , çalışmasına ve denetlenmesine ilişkin 
usul ve esasları düzenlemek ve bu laboratuvarı açan kamu kurum ve 
kuruluşlan ile gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin uymakla zorunlu 
olacakları kuralları göstermektir. 

Kapsam 
Madde 2-Bu Yönetmelik, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek 

ve özel hukuk tüzel kişilerine ait diş protez laboratuvarlarını kapsar 
Dayanak 
Madde 3-Bu Yönetmelik; 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı 

Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair l(anunun Ek ıo uncu maddesine, 3359 
sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 9 uncu maddesinin ( c ) 
bendin e ve ı 81 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesine 
dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

Madde 4-Bu Yönetmelikte geçen; 
Kanun : ı 219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı 

İcrasına Dair Kanunu, 
Bakanlık : Sağlık Bakanlığını, 
Müdürlük :İl Sağlık Müdürlüğünü, 
Protez : Ağız, diş ve çene-yüz protezleri ile ortodontik 

apareyleri, 
Diş Protez Laboratuvarı :Ağız, diş ve çene-yüz· protezleri ile 
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ortodontik apareylerinin üretildiği ve gerektiğinde tamirlerinin yapıldığı 
sağlık birimlerini, 

Mes'ul Müdür :Laboratuvar sorumlusu olarak görevlendirilen 
diş hekimi veya diş protez teknisyenini, 

Ruhsat :Sağlık Bakanlığı tarafından verilen izin belgesini, 
Denetim Ekibi: Diş protez laboratuvarlarının kuruluş ve 

faaliyetlerinin bu Yönetmelik ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun 
olup olmadığının incelenmesi ve denetlenmesi için İl Sağlık Müdürlüğü 
tarafından oluşturulan ekibi, 

Diş Hekimi:Türkiye' deki Diş Hekimliği Fakültelerinden 
mezun veya ilgili mevzuat gereği denklik işlemleri yapılarak Sağlık 

Bakanlığınca diplaması tescil edilen diş hekimliği mensuplarını, 
Diş Protez Teknisyeni: . 1219 sayılı i Kanun hükümleri 

çerçevesinde diploma veya meslek belgesi alarak diş protez teknisyeni 
ünvanını kullanmaya hak kazanmış diş protez teknisyenliği meslek 
ınensup ları nı, 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Diş Protez Laboratuvarlarının. Türleri, Bulundurması Zorunlu 

Asgari Araç ve Gereçler , Temel Özellikleri, Fiziki Aıt Yapı 
Standartları 

Türler ve Bulundurması Zorunlu Asgari Araç ve Gereçler 
Madde 5- Bu Yönetmelik kapsamında bulunan diş protez 

laboratuvarları, faaliyet alanları, hizmet alt yapı özellikleri ile 
bünyesinde bulunması gerekli asgari araç ve gereç sayısı ve 
niteliklerine göre, 

Çok Amaçlı Diş Protez Laboratuvarları, 
Diş Protez Metal Döküm Laboratuvarları, 
Diş Protez Bi tim Laboratuvarları, 
Diş Protez Porselen Laboratuvarları, 

olarak sınıflandırılır. 
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A) Çok Amaçlı Diş Protez Laboratuvarı : 
Diş protez laboratuvarı; diş hekimi eliyle hastadan elde edilen 

ölçü,model ve kayıtlar üzerinde meslek bilgisinin gerektirdiği kurallara 
bağlı kalarak ve diş hekiminin vereceği bilgilerle iste~ler de dikkate 
alınarak , ağız protezleri, çene-yüz protezleri, ortodontik aygıtlar 
yapmak ve gerektiğinde yapılmış protezlerle,aygıtları onarmak 
işlemleri ile görevli diş protez teknisyenliğinin hizmet alanına giren 
işlerin yapıldığı laboratuvar olup; asgari 60 metrekare olan yerlerde 
kurulur. 

Bu laboratuvarlarda bulunacak üniteler ve asgari araç ve 
gereçler şunlardır: 

l)Modelasyon Ünitesi : 
a)Ölçüm aleti (Paralometre) 
b )Yeterli sayıda bütan gaz veya havagazı beki (çalışma 

masasına bakır boru ile çekilen tesisat,emniyet vanası ile tespit edilir) 
c) Çalışına masası (kişi başına 1 1 O x 60 cm. ebadında) 
2)Dublikasyon ünitesi : 
a) Eritme ünitesi (elektrikli veya manuel) 
b )Dublikasyon kalıpları 
3)Alçı ve Rövetman Ünitesi: 
a )Alçı kesme motoru 
b)Vibratör 
c )Alçı ve rövetman hazneleri 
d)Çökertmeli lavabo 
4)Döküm Ünitesi : 
a)Ön ısıtma fırını (elektrikli veya gazlı ) 
b) Şalome 
c )Döküm makinası (Endüksiyon, mekanik, elektrikli veya 

vakumlu) 
d)Kaynak cihazı 
e )Aspiratör 
S)Akril H azırlama Ünitesi : 
a)Kaynatma ünitesi, 
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b )Basınçlı polirnerizasyon ünitesi 
c )Pres (Hidrolik veya mekanik) -
d)Mufla açma ve m um eritme düzene ği (Tercihen basınçlı sıcak 

su spreyli) 
e)Yeterli sayıda mufla veya brit 
6)Tesviye ve Polisaj Ünitesi: · 
a )K.umlama cihazı 
b)Tesviye motoru (Korumalı) 
c )Elektroliz Cihazı 
d)Polisaj motoru (Korumalı ) , 
e) Vakun1lu toz emicili çalışına masası (Kişi başına ll Ox60 cm. 

ebadında) 

f)Kompresör 
g)Filtrasyon ve havalandırma 
7)Porselen Ünitesi: 
a)Porselen fırını 
b )Porselen özel spatül ve fırçası 
c)Pindeks 
d)Kumlama cihazı 
e)Ultrasonik temizleyici veya buhar cihazı 
t)Mikromotor 
g)Vakumlu toz emici çalışma masası (kişi başına 110 x 60 cm. 

ebadında) 

h)Kompresör 

, B) Diş Protez Metal DökUm Laboratuvarı: 
Ağız içi protezlerinin metal alt yapılarının hazırlandığı 

laboratuvar olup asgari 40 nıetrekare olan yerlerde kurulur. 
Bu laboratuvarlarda bulunacak ü.niteler ve asgari araç ve 

gereçler şunlardır: 
l)Modelasyon Ünitesi: 
a)Ölçüm aleti (Paralometre) 
b )Yeterli sayıda biitan gaz veya havagazı beki ( çalışma 
masasına bakır, boru ile çekilen tesisat,emniyet vanası ile tespit 
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edilir) 
c )Çalışma masası (kişi başına ll O x 60 cm. ebadında ) 
2)Dublikasyon ünitesi : 
a) Eritme ünitesi (elektrikli veya ınanuel ) 
b )Dublikasyon kalıpları 
3)Alçı ve Rövetntan Ünitesi : 
a)Alçı kesme motoıu 
b)Vibratör 
c )Alçı ve rövetman hazneleri 
d)Çökertmeli lavabo 
4)Döküm Ünitesi: 
a)Ön ısıtına fırını (Elektrikli veya gazlı ) 
b) Şalome 
c)Dökünı ınakinası ( Endüksiyon, ınekanik, elektrikl.i veya 

vakumlu) 
d)I<aynak cihazı 
e )Aspiratör 
S)Tesviye ve Polisaj Ünitesi: 
a )I<umlaına cihazı 
b )Tesviye motoru ( Koıuınalı ) 
c)Elektroliz Cihazı 
d)Polisaj ınotoru (l(oruınalı) 
e)Vakunılu toz en1icili çalışn1a nıasası (K.işi başına ll Ox60 cm. 

ebadında) 

f)Koınpresör. 

g)Filtrasyon ve havalandınna 

C) Diş Protez Bitinı Laboratuvarı: 
Ağız içi protezlerin, ortadontİk apercylerin ve nıetal alt yapıları 

hazırlanını ş protezlerin üst yapılarının taınaınlandığı. taınir edildiği ve 
nıaxillo facial protezlerin yapıldığı laboratuvarlar olup~asgari 40 
ınetrekare olan yerlerde kurulur. 

Bu laboratuvarlarda bulunacak üniteler ve asgari araç ve 
gereçler şunlardır: 
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l)Akril Hazırlama Ünitesi: 
a)Kaynatma ünitesi, 
b )Basınçlı polimerizasyon ünitesi 
c)Pres (Hidrolik veya mekanik) 
d)Mufla açma ve mum eritme düzeneği ( Tercihen basınçlı sıcak 

su spreyli) 
e )Yeterli sayıda mufla veya birit 
2)Tesviye ve Polisaj Ünitesi: 
a)Kumlama cihazı 
b )Tesviye motoru ( Korumalı ) 
c )Elektroliz Cihazı 
d)Polisaj motoru ( Korumalı ) 
e)Vakumlu toz emicili çalışma masası (Kişi başına 110x60 cm. 

ebadında) 

t)Kompresör. 
g)Filtrasyon ve havalandııma 
3)Porselen Ünitesi : 
a)Porselen fırını 
b )Porselen özel spatül ve fırçası 
c)Pindeks 1 

d)Kumlama cihazı 
e)Ultrasonik temizleyici veya buhar cihazı 
t)Mikromotor 
g)Vakumlu toz emici çalışma masası (kişi başına 110 x 60 cm. 

ebadında) 

h)Kompresör 

D) Diş Protez Porselen Laboratuvarı: 
Hazırlanan metal alt yapıların seramik üst yapılarının · 

taınamlandığı laboratuvarlar olup;asgari 40 metrekare olan yerlerde 
kurulur. 

Bu laboratuvarlarda bulunacak üniteler ve asgari araç ve 
gereçler şunlardır: 

l)Modelasyon Ünitesi : 
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a)Ölçüm aleti (Paralometre) 
b) Yeterli sayıda bütangaz veya havagazı b eki (çalışma 
masasına bakır boru ile çekilen tesisat,emniyet vanası ile tespit 
edilir) 
c )Çalışma masası (kişi başına ll O x 60 cm. ebadında) 
2)Duplikasyon ünitesi :_ 
a) Eritme ünitesi (elektrikli veya manuel) 
b )Duplikasyon kalıpları 
3)Alçı Ünitesi: 
a )Alçı kesme motoru 
b)Vibratör 
c )Alçı hazneleri 
d)Çökertmeli lavabo 

4)Döküm Ünitesi : 
a )Ön ısıtma fırını (Elektrikli veya gaz lı) 
b) Şalome 
c )Döküm makinası (Endüksiyon, mekanik, elektrikli veya 

vakumlu) 
d)Kaynak cihazı 
e )Aspiratör 
S)Tesviye ve Polisaj Ünitesi: 
a) Kumlama cihazı 
b )Tesviye motoru (Korumalı ) 
c )Elektroliz Cihazı 
d)Polisaj motoru (Koruınalı ) 
e)Vakumlu toz emicili çalışma masası (Kişi başına 110x60 cm. 

ebadında) 

f)Kompresör. 
g)Filtrasyon ve havalandırma 
6)Porselen Ünitesi: 
a)Porselen fırını 
b)Porselen özel spatül ve fırçası 
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c)Pindeks 
d)Kumlama cihazı 
e)Ultrasonik temizleyici veya buhar cihazı 
f)Mikromotor 
g) Vakumlu toz emici çalışma masası (kişi başına ı ı O x 60 cm. 

ebadında) 

h)Kompresör 

Diş Protez Laboratuvarlarının Fiziki Alt Yapı Standartları 
Madde 6-Diş protez laboratuvarları; özel kanunlarında belirtilen 

şartlar dışında fiziki bakımdan şu özellikleri taşımalıdır: 
a) Bina betonarme olmalıdır. imar mevzuatına göre yapı 

kullanma izin belgesi olmalıdır. 
b) Zeınin; kolay temizlenebilir ve yanıcı olnıayan beton, fayans, 

seramik gibi bir materyalle kaplı olmalıdır. 
c) Müstakil lavabosu, tuvaleti olmalıdır. 
d) Havalandırma ve aydınlanması sağlık şartlarına uygun 

olmalıdır 

e) Beş kişiden fazla eleman çalıştır~n laboratuvarda kullanım 
alanına ek olarak kişi başına en az 'S metrekare ilave edilmelidir. 

f) Yangın söndürme cihazı ile acil durumlarda kullanılacak 
nıalzemeleri ihtiva eden ecza dolabı bulunmalıdır. 

g)Çalışma masalarının üstü fayans,ınermer,formika ve benzeri 
nitelikte olmalıdır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Diş Protez Laboratuvarları Açmaya ve İşietmeye Yetkili Kişiler 

,Başvuru ve Açılma İzin İşlemleri 

Diş ·Protez Laboratuvarları Açmaya ve İşietmeye Yetkili 
l(işiler 

·Madde 7 -Diş protez laboratuvarları, Kanuna göre mesleğini 
serbest olarak icra etme yetkisine sahip diş protez teknisyenleri ile diş 
hekimleri tarafından ve ayrıca ortaklarının tamamı diş hekimi veya diş 
protez teknisyeni olan şirketler tarafından açılabilir. 

Diş hekimleri kendi klinik hastalarının protezlerini yapabilmek 
için muayenehanelerinin bünyesinde diş protez laboratuvarı açabilirler. 
Ancak bu laboratuvarlarda başka diş hekimlerinin protez yapım 

isteklerini hiçbir şekilde karşılayamazlar. 
Diş hekimleri, başka diş hekimlerinin protez başvurularını 

bizzat çalışarak karşılamak istedikleri taktirde, kuracakları diş protez 
laboratuvarlarında diş hekimliği klinik hizmetlerini yürütemezler. Bu 
laboratuvarlarda en az bir diş protez teknisyeni istihdam ettirilmesi 
zorunludur ve bu diş protez laboratuvarları ile diş muayenehaneleri 
birbirinden tamamen bağımsız mekanlarda faaliyet göstermek zorunda 
olup,diş teknisyenleri muayene odasında görev yapamaz. 

Başvuru İçin Gereken Belgeler 
Madde 8-Diş protez laboratuvarı açacaklar bizzat veya Mes'ul 

Müdürleri vasıtasıyla, Yönetmelikte belirtilen diş protez 
laboratuvarından hangi türü açacaklarını belirten bir dilek çe ile ( Ek: 1 
) Müdürlüğe başvururlar. Dilekçeye ekli başvuru dosyasında 

bulunması gereken bilgi ve belgeler şunlardır: 
a) Diş protez laboratuvarının faaliyet göstereceği yerin 

ikametgah belgesi, 
b) Diş protez laboratuvarının açılnıası düşünülen bina veya 

bölüme ait,yetkililerce hazırlanmış ve işyerinin bulunduğu mahallin 
bağlı olduğu sağlık ocağı hekimince yerinde bizzat görülerek 
tasdiktenmiş lll 00 ölçekli yerleşim planı örneği, · 
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c)Vergi levhasının noter tasdikli örneği, 
d)Yangına karşı' gereken tedbirlerin alındığına dair, ilgili 

mevzuata göre yetkili olan merciierden alınan belge, 
e )Laboratuvarda bulundurulması zorunlu araç ve gereçleri 

gösterir ~iste, 
f)Diş protez laboratuvarı açmak isteyen diş hekimi veya diş 

protez teknisyeninin noter tasdikli diploma örneği veya Bakaniıkça 
verilen diş protez teknisyenliği meslek belgesinin noterden tasdikli 
örneği, 

Diş protez laboratuvarı şirket tarafından açılacak ise; Ticaret 
Sicil Gazetesi ile ortaklarının tamamının diş hekimi ve 1 veya diş 
protez teknisyeni olduğunu gösteren noter tasdikll diploma veya Kanun 
gereğince Bakaniıkça düzenlennliş· diş protez teknisyenliği n1eslek 
belgesinin örneği, 

g) Diş protez laboratuvarı açmak isteyen Mes'ul Müdürün nüfus 
cüzdanı örneği, 

h) Mes'ul Müdütün son 6 ay içinde çekilmiş 4 adet renkli 
vesikalık fotoğrafı, 

ı)Ça1ışanların bulunduğu ilde diŞ hekimleri odasına veya varsa 
meslek kuruluşuna kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

i) Mes'ul Müdür ve çalışanların Umumi Hıfzıssıhha Kanununa 
göre gerekli sağlık muayenelerinin yapılıp, bulaşıcı hastalığı olmadığı 
ve mesleğini icraya mani bir hal bulunınadığına dair sağlık raporu ve 
aşı kartları örneği ( Tbc, Hepatit vs), 

j)İşyerinde zorunlu bulundurulması gereken alet ve malzemeyi 
gösterir Mes'ul Müdür imzalı belge, 

k)Ayrıca diş protez laboratuvarında, çalışacak her bir kişi için 
de f ve ı bendierinde belirtilen belgeler istenil ir, 

· l)Bu belgeler üç nüsha halinde düzenlenir. 
Başvurunun Değerlendirilmesi 

Madde 9-8 inci n1adde'ye göre yapılan başvuru üzerine; 
dosyanın bu Yönetmelik hükümlerine uygun olup olmadığının 

incelenmesi için Müdürlük Ağız ve Diş Sağlığı Şubesi bünyesinde , 
Bakanlığa bağlı çalışan en az bir diş hekimi ve en az bir çevre sağlığı 
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teknisyeninin de bulunduğu bir komisyon kurulur. Başvuru önce 
komisyon tarafından dosya üzerinde değerlendirilir. Akabinde diş 
protez laboratuvarı yerinde incelenir. Uygun bulunması halinde, 
Müdürlükçe düzenlenecek Uygunluk Belgesi ( Ek: 2 ) ile birlikte 
,başvuru dosyası Bakanlık Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğüne 
gönderilir. 

Bakantıkça başvuru dosyasının uygun bulunması halinde, 
hazırlanan ruhsat Müdürlüğe gönderilir. 

Bakantıkça ruhsat verilen diş protez laboratuvarı için Müdürlük 
tarafından, Mes'ul Müdür adına (Ek-3) de gösterilen "Mes'ul Müdürlük 
Belgesi" ve diğer çalışanların her birine (Ek -4) de gösterilen "Personel 
Çalışma İzin Belgesi" düzenlenir. İkişer nüsha halinde düzenlenen bu 
belgeler ve başvuru dosyasını]) bir örneği Müdürlüktc saklanır.Asıl 
nüshalar imza karşılığı Mes'ul Müdüre teslim edilir. 

Ruhsatlandırma 

Madde lO-Dosyanın Bakaniıkça incelenmesi sonucunda,bu 
Yönetmelikteki şartları taşıdığı anlaşılan diş protez laboratuvariarına 
ruhsat verilir. 

Bu Yönetmelik kapsamındaki laboratuvarların 
nakli,devri,kapanması veya Bakanlığa verilen lll 00 ölçekli yerleşim 
planında yapılması düşünülen köklü değişikler en geç 1 5 gün içinde 
M üdürlüğe bildirilmelidir. 

O ilde ruhsat alan bütün diş protez laboratuvarlarının listesi 
Mııdnrl11kce tuLUlur. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Diş Protez Laboratuvarlarının Denetlenmesi 

İl Denetim Ekibi 
Madde ll- Müdürlük, Ağız ve Diş Sağlığı Şube Müdürlüğü 

bünyesinde,şube müdürü başkanlığında kurulan ve Bakanlığa bağlı 
çalışan en az bir diş hekimi ve en az bir çevre sağlığı teknisyeninin de 
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bulunduğu bir denetim ekibi oluşturulur. 

D.enetim ekibinin görevleri 
a)Diş protez laboratuvarını Yöiıetn1elik hükümlerine uygunluğu 

yönünden en az 6 ayda bir denetlemek, 
b )Rutin denetimler dışında şikayet, ihbar ve sair durumlarda da 

diş protez laboratuvarlarını denetlemek, 1 

c )I-ler pir denetim için denetin1 deftetine, denetimin yapıldığı 
gün ve saati, denetilnin ne aınaçla gerçekleştirildiğini, (olağan, olağan 
dışı, şikayet üzerine, vs.) denetiınİ gerçekleştiren yetkililerin adı, 

soyadı, ünvanı ve görev yaptıkları kuruluşu, denetimde saptanan 
eksiklikleri, denetim sonucu veriler} kararı, denetimi gerçekleştiren 
yetkililer ile özel sağlık birin1inin Mes'ul· Müdürü'nün imzalarını 
kaydetn1ektir. 

Yasaklar 

BEŞİNCi BÖLÜM 
Yasaklar ve Cezai Hükümler 

Madde 1.2-Bu Yönetmelik kapsamındaki diş protez 
laboratuvarları ruhsat alınadan açılamaz. Laboratuvar, ruhsat 
verildikten sonra zorunlu bir sebep olmaksızın üç ay içinde faaliyete 
geçmemiş ise verilen ruhsatın hükmü kalmaz. 

Faaliyet halindeki laboratuvarın Mes'ul Müdürü herhangi bir 
sebeple iki iş gününden fazla iş yerinden ayrılacak ise, yerine vekaleten 
Mes'ul Müdür bırakınak ve. durumu Müdürlüğe bildirmek zorundadır; 
aksi takdirde verilen ruhsatıh hükmü kalmaz. 

J)iş protez teknisyeni ve diş hekiıni dışında hiç kin1se diş protez 
laboratuvarı açan1az, bu laboratuvarlarda 1 çalışaınaz ve laboratuvarın 
sennayedarı veya ortağı olamaz. 

Diş hekiıni ve diş protez teknisyeni iki ayrı yerde çalışamaz. 
Diş protez laboratuvarı başka bir ticari kuruluş içinde yer · 
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B: 120 22. 7. 2002 

Cezai Hükümler 
Madde 13-. Bir diş protez laboratuvarında diş protez teknisyeni 

ve diş 'hekimi dışında hiç kimse çalışamaz ve Kanunun Ek 4 üncü 
maddesinde anılan diş protez teknisyenliği hizmetleri dışında başka 
işleri yapamaz. Aksi davrananlar hakkında bu Yönetınelik ve Kanunun 

o: ı 

· · Ek 8 inci Madde hükümleri uygulanır. l · · 
Madde 14--Diploması veya mesle belgesi olmaksızın diş 

protez teknisyenliği mesleğini icra edenler ile diş hekimliği klinik 
hizmetlerinin verildiği tespit edilen veya bu hizmetlerde kullanılan tıbbi 
cihaz, araç ve gereçleri, her ne sebeple olursa olsun, bulunduran diş 
protez laboratuvarları hakkında KanUnun Ek 8 inci madde hükümleri 
uygulanır ve bu laboratuvar Müdüflükçe Valilik onayı alındıktan sonra 
kapatılır. Ayrıca ilgili kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç ' 
duyurusunda bulunulur. · 
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Mes'ul Müdür 

ALTINCIBÖLÜM 
Personel Alt Yapısı 

ı 

Madde 15-Diş protez laboratuvarlarında tam gün görev yapan 
bir diş hekimi veya diş protez teknisyeni Mes'ul Müdür olarak bulunur. 
Mes'ul Müdür, sadece bir sağlık biriminde Mes'ul Müdürlük görevini 
üstlenebilir. Mesul Müdür,laboratuvar işlerinden ve idari işlerden bizzat 
sorumludur. 

· Mes'ul Müdürün görevleri; 
a)Diş protez laboratuvarının açılış ve işleyiş ile ilgili her türlü 

izin işlemlerini yürütmek, 
b )Diş protez laboratuvarının gerekli alt yapı ve hizmet kalite 

standartlarının korunması ve sürdürülmesini sağlamak, 
c )Diş protez laboratuvarının işleyişinde alt yapı, personel ve 

malzeme yapisında meydana gelen, Yönetmelikte bildirimi zorunlu 
kılınan tüm değişiklikleri zamaninda Müdürlüğe bildirmek, 

d) Diş protez laboratuvarında görevine. son verilen veya ayrılan 
sağlık personelinin çalışma izin belgelerini en geç bir hafta içerisinde 
Müdürlüğe iade etmek, 

e )Diş protez , laboratuvarının hizmetlerini düzenli ve sürekli 
olarak yürütmek ve yürütütınesini sağlamak, 

f)Diş protez laboratuvarında tanımlanan düzenlemelerin, ilgililer 
tarafından yerine getirilmesini sağlamak üzere iç denetimleri yürütmek, 

g)Diş protez laboratuvarının denetimi sırasında yetkililere 
gereken bilgi ve belgeleri sunmak ve denetime yardımcı olmak, 

h)Diş protez laboratuvarındaki tıboi atıkların usulüne uygun 
olarak imhasını sağlamak, 

ı) Diş protez laboratuvarında çalışan personelin bulaşıcı 

hastalıklar yönünden periyodik olarak muayenelerini yaptırmaktır. 

-386-



Diş Protez Teknisyeni 
Madde 16-Laboratuvarda çalışan tüm diş protez teknisyenleri 

Mes'ul Müdürün kendilerine vereceği işlerden ve laboratuvarın 
düzeninden sorumludurlar. 

Kıyafet 

Madde. 17 • Laboratuvarlarda çalışan diş protez teknisyenleri, 
hizmetlerine uygun önlük veya üniforma giyrnek zorundadır. Diş protez 
teknisyenleri tarafından kullanılan önlük veya üniforma , söz konusu 
kuruluŞta görev yapan diğer personel tarafından kullanılamaz ve bu 
personel. de konuıniarına uygun kıyafet giyerler. Tüm çalışanların iş 

kıyafetleri üzerinde isim ve unvanını belirten bir yaka kartı taşıması da 
zorunludur. 

YEDiNCİ BÖLÜM 
Son Hükümler. 

Aşı Kartları 

• Madde 18-Diş protez laboratuvarlarında çalışan personelin; 
Tbc, Hepatit B,C yönünden aşılanmaları ve bu hastalıklar ile AIDS vb. 
Hastalıklara karşı koruyucu önlemlerin alınması zorunludur. 
Bakaniıkça verilen diş protez laboratuvarı açılma izni ( ruhsat ), bu 
laboratuvarda çalışan personelin listesi ile çalışanların The ve Hepatit 
aşılarının yapıldığını gösterir aşı kartları laboratuvarın görünen bir 
yerinde sürekli olarak asılı tutulmalıdır. 

Tıbbi Atıkların imhası . 
Madde 19 -Diş protez yapımında kullanılan madde veya 

ürünlerin atıklarının çevre kirliliğini önleyecek şekilde ve bununla ilgili 
yürürlükte olan mevzuatlar çerçevesinde ( Çevre Bakanlığı tarafından 
yayımlanan 20/5/1993 tarihli ve 21586 sayılı Tıbbi Atıkların Kontrolü 
Yönetmeliği ) imha edilmesi zorunludur. Bu atıkların uzaklaştırıln1ası 
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işlemleri resmi olarak belgelendirilir. 
Defter Tutma 
Madde 20-Diş protez laboratuvarlarında aşağıdaki bilgileri 

tutmada kullanılmak üzere defterler bulundurul ur: 

A)Protokol Defteri: Diş protez laboratuvarıarına gönderilen 
işlerin bilgileri ile yapılacak işlemlerin kayıtlarını tutmak üzere 
kullanılan, Müdürlükçe onaylı defterdir (Ek: 5 ). 
Protokol defterinin taşıması gereken özellikler şunlardır : 

1) Protokol defterinin her bir sayfasında sırası ile şu sütun 
başlıkları yer alır: 

a) Sıra Nuınarası 

b) Tarihi 
c) Diş Hekiminin Adı ve Soyadı 
d) Diş l-lekiıninin Adresi 
e) Hastanın Adı ve Soyadı 
t) Protezin Türü 
g) Düşünceler . 
2 )Defter matbu olarak basılı olacaktır. 
3 ) Defterin her bir sayfası kullanılmadan önce 

numaralandırılmış olacaktır. 
4 )Protokol defterinin ilk sayfasında aşağıdaki bilgileri içeren ve 

Müdürlükçe doldurulmuş bölüın yer alır ; 
a)Defterin hangi sağlık biriıni tarafından kullanılacağı, 
b )Defterin kaç sayfadan ibaret olduğu, 
c )Defterin söz konusu sağlık birin1inin onaylanan kaçıncı defteri 

olduğu, 
d)Bu bilgileri onaylayan yetkilinin,adı ve soyadı,iınzası,onay 

tarihi ve kurum ınühürü, 
5- Defterin numaralandırıln1ış her sayfası Müdürlükçe 

ınühürlenir. 

B)Denetim Defteri:Diş protez laboratuvarlannda Bakanlık veya 
Müdürlükçe yapılacak olağaı~ veya olağan üstü denetin1lerde,denetiın 
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sonuçlarının yazıldığı, bulundurulması zorunlu olan ve Müdürlükçe 
onaylı defterdir ( Ek: 6). 

1 )Denetim defterinin taşıması gereken özellikler şunlardır: 
a)Denetim defteri, asgari A4 kağıt boyutunda, beyaz ve çizgili 

sayfalardan oluşmalı ve sayfalar boş olmalıdır. 
b )Defterin her bir sayfası kullanılmadan önce numaralandırılmış 
olmalıdır. 

2)Defterin ilk sayfasında aşağıdaki bilgileri ıçeren ve 
Müdürlükçe doldurulınuş bölüm yer alır: 

a)Defterin hangi sağlık birimi tarafından kul1anılacağı, 
b )Defterin kaç sayfadan ibaret olduğu, 
c )Defterin söz konusu sağlık birinlinin onaylanan kaçıncı defteri 

olduğu, 

d)Bu bilgileri anayiayan yetkilinin, adı ve soyadı, in1zası, onay 
tarihi ve kurum mühürü . 

Ta bela 
Madde 21 - Laboratuvarların tabelalarında ve kullanılan basılı 

materyallerindeki isimlendirınede ; " Özel " ibaresini takiben 
laboratuvarın ruhsatındaki ismi, sahibinin ismi ve telefon numarası yer 
alır. 

Tabetalar ve kullanılan basılı ınateryallerde kesinlikle reklam 
yapılamaz 

Geçici Madde 1-Bu Yönetınelik yürürlüğe girdiği tarihten önce 
faaliyette olan diş protez yapın1ı ile ilgili hizmetlerin yürütüldüğü diş 
protez laboratuvarları, bu Yönetıneliğin yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren en geç bir yıl içinde fizik yüzölçümleri ile ilgili hükümleri hariç 
olmak kaydıyla bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilip ruhsat 
almak üzere Müdürlüğe n1üracaat etınek zorundadır. Bu süre içinde, 
ruhsat için n1üracaat etn1eyen diş protez laboratuvarlarının faaliyetlerine 
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Müdürlükçe son verilir. 

Yürürlük 
Madde 22-Bu Yönetmelik yayım tarihinde yürürlüğe girer. , 

Yürütme 
Madde 23-Bu Yönetmelik hüküınlerini Sağlık Bakanı.yürütüt. 
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Ek: 1 
T.C 

SAGLIK BAKANLIGI 
. . . . . . . . . . . . . . . İl Sağhk MUdUriUğfine 

Tarih : .. 1 .. l ..... 

Aşağıda belirtilen adreste ....................... laboratuvarı 
açmak istiyorum. 

Bilgilerinizi ve _gereğini arz ederim. 

Adı ve Soyadı 
ADRES: 
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Ek:2 

, Belge No : 

SAGLIK BİRİMİNİN 

ADI 
TÜRÜ 
ADRES İ 
TEL 
SAHİBİ < SAHİPLERİ l 
ADI , SOYADI : 
MES'UL l\IÜDÜR 

ADI , SOY ADI : 
ÜNVANI 

T.C 
SAGLIK BAKANLIGI 

....................... İL SAGLIK MÜDÜRLÜGÜ 

............................ 
DİŞ PROTEZ LABÖRA TUV ARI 

UYGUNLUK BELGESi 

Tarih : .• 1 •• 1 •••• 

Yukarıda adı ve adresi belirtilen ...••.••.••........•.•.•...•••.• Diş 
Protez Laboratuvarının Mes'ul Müdür Diş Hekimi 1 Diş Protez Telmisyeni .••••.•••.• 
. . • . . • . . • • • . • • . sorumluluğunda faaliyet göstermesi İl Sağlık Müdürlüğünce uygun 
görülmüştür. 

SAGLIK MÜDÜRÜ 
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Ek:3 i 

T.CI 
SAGLIK BAKANLIGI 

.....................• .İL SAGLIK MÜDÜRLÜGÜ 
1 

! 

BelgeNo: 
...... • ......... J ......... ~~rih : ••• 1 ••• 1 ••••• 

MES'UL MÜDÜRÜN 
ADI ve SOY ADI 
UNVANI 

BABAADI 
DOGUMYERİ 
DOGUM TARİHİ: 

• ı 

DIŞ PROTEZ LABORATUV ARI 
MES'UL MÜDÜREÜK BELGESi 

1 

1' 
ı 

1 

MEZUN OLDUGU OKUL 
MEZUNiYET TARİHİ 
DİPLOMANO 
SAGLIK BAKANLIGI 
DİŞ PROTEZ TEKNİSYENLİGİ : 
MESLEK BELGESi 

Tescil Ttih /._N_o_: ------..J 
KütükS~yfa No : 

1 

GÖREV YAPACAGI SAGLIK BİRİMİNİN . 1 

ADI · 
. 1 

ADRESI : i 

1 

1 

Yukarıda açık kimliği yazılı olan Diş Hekiminin 1 Diş. Protez Teknisyeninin 
............................................................ Diş Prote:i: Laboratuvarında Mes'ul Müdürlük 
görevini yürütmesi İl Sağlık Müdürlüğünce uygun görülmüştür. Bu belge ..... ./ ...... ./ •...••• 
gün ve ................ sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik hükümlerine göre 
düzenlenmiştir. ! . 

İmza ve Tarih 
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Ek:4 
T.C 

SAGLIK BAKANLIGI 
...................... .İL SAGLIK MÜDÜRLÜGÜ 

BelgeN o: Tarih: •••• ./ •••••• .1 ••••••••• 

. . . . . . •' ..................... . 
DİŞ PROTEZ LABORA TUV ARI 

PERSONEL ÇALIŞMA BELGESi 

PERSONELiN 

ADI, SOYADI 
UNVANI 
GÖREV İ 
BABAADI 
DOGUM YE~İ 1 TARİHİ ( Ay -gün) 

MEZUN OLDUGU OKUL 
MEZUNiYETTARİHİ 
DİPLOMA NO 

SAGLIK BAKANLIGI 
DİŞ PROTEZ TEKNİSYENLİGİ 
MESLEK BELGESİNİN :Tescil Tarih ve No: 

GÖREV YAPACAGI SAGLIK BİRİMİNİN 
ADI 
ADRESi: 

Kütük Sayfa No 

Yukarıda açık kimliği yazıh olan Diş Hekiminin 1 Diş Protez Teknisyeninin 
........................................................... Diş Protez Laboratuvarmda mesleğini icra etmesi, il 
Sağhk Müdürlüğünce uygun görülmüştür. 

Bu belge ••••• !...... 1 ....... gün ve •••.••.•• sayıl1 Resmi Gazetede yayımlanan 
Yönetmelik hükümlerine göre düzenlen'miştir. 

imza ve Tarih 
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i 
Ek: 5 (Protokol Defterinin ilk sayfası) 

T.C 
..................................... ~ ....... VALİLİGİ 

İL SAGLIK MÜDÜRLÜ GÜ 

DİŞ PROTEZ LABORA TUV ARI 
PROTOKOL DEFTERi ONAY BELGESi 

SAGLIK BİRİMİNİN 
·ADI 

TÜRÜ 
ADRES İ 
TEL 

ONAYLANAN KAÇINCI DEFTER OLDUGU 
PROTOKOL DEFTERİNİN KAÇSAYFA OLDUGU : 
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ONAYLAY AN 
VETKİLİNİN 

ADI VE SOYADI 
TARİH 

MÜHÜR 
İMZA 



Ek: 6 (Denetim Defterinin ilk Sayfası) 
T.C 

••.............•...•.••.•.•.• VALİLİGİ 
İL SAGLIK MÜDÜRLÜ GÜ 

....................... ı ..... 
DİŞ PROTEZ LABORA TUV ARI 

DENETİM DEFTERi ONAY BELGESi 

SAGLIK BİRİMİNİN 
ADI 
TÜRÜ 
ADRES İ 
TEL 

ONAYLANAN KAÇINCI DEFTER OLDUGU: 

PROTOKOL DEFTERİNİN KAÇ SAYFA OLDUGU: 
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ONAYLAY AN 
VETKİLİNİN 

ADI VE SOYADI 
TARİH 
MÜHÜR 
İMZA 



Ek:? 

T.C 
···········•········~······ V ALILlGI 
İL SAGLIK MÜDÜRLÜ GÜ 

DİŞ PROTEZ LABORA TUV ARLARI DENETLEME FORMU 
Laboratuvarın Adı Tarih : .. 1 •• 1 • ••• 
Türü Saat : 
Adresi 

Durum Durum N oksanın N oksanın 
Mevzu Mevzu Giderilme Devamında 

Mevzuat ile Öngörülen Düzenleme ata ata si İçin Faaliyet 
Uygun Uygun Verilecek Durdurma 

Değil Süre Süresi 
ı. Ruhsatı var mı? Var Yok - Süresiz 
2. Mesul Müdürlük Belgesi var mı? Var Yok - Süresiz 

3. Mesul Müdür görevinin başında 
Evet Hayır - 2Gün 

mı? 

Laboratuvarda çalışan tüm sağlık 

4. 
personelinin ve diğer personelin 

Var Yok 5 Gün 5 Gün 
çalışma izni var mı ?(görünür bir 
yerde asılı olacaktır) 

5. 
Çalışanlar yetkili olduğu işlerde mi 

Evet Hayır - 5 Gün 
çalışıyor? 

Mevzuata aykırı çalışan yabancı 
Ruhsat 

6. uyruklu diş protez teknisyeni var Yok Var 3Gün 
iptali 

mı? 

Laboratuvar birimlerine göre 
7. asgari cihaz,araç, gereç ve ürünler Var Yok I Ay 7 Gün 

bulunduruyor mu? 
Laboratuvar fiziki bölüm birim ve 

8. odaların nitelikleri mevzuata Evet Hayır 1 Ay 5 Gün 
uygun mu? 
Laboratuvarın bünyesinde kuruluş 

9. hizmetleri ile bağdaşmayacak Yok Var 7 Gün 7 Gün 
birim var mı? 
Laboratuvarlll isim ve unvanının 

lO yazılı olduğu dış tabela faaliyet Evet Hayır I Ay 5 Gün 
alanına uygun mu? 
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ı ı 
Kuruluşta protokol defteri kayıtları 

Evet Hayır ı ay 
düzenli tutuluyor mu? 

12 Denetim defteri var ını? Var Yok 5 gün 

13 
Tıbbi Atık Yönetmeliğine Evet Hayır 7 Gün 
uyuluyor mu? 

14. Laboratuvarda kıyafet düzenine Evet Hayır lO Gün 
uyuluyor mu? 
Laboratuvarın hijyen ik koşulları 

15. sağlık hizmeti sunulmasına uygun Evet Hayır -
mu? 
1 1.04. I 928 Tarih ve ı219 sayılı 

Tababet ve Şuabatı Sanatlarının 
Tarzı İcrasına Dair Kanunun 4 ı 

16. 
inci Maddesinin Değiştirilmesi ve Evet Hayır Bu Kanuna 7ek ve.3 Geçici Madde -
Eklenmesi Hakkında Kanun ve 
diğer sağlıkla ilgili düzenlemelere 
uyuluyor mu? 
Laboratuvarda Diş hekimliği klinik 
hizmetleri veriliyor mu ve/ veya 

ı 7. bu hizmetlerde kullanılan tıbbi Hayır Evet -
1 

ci haz, araç ve gereç 
bulunduruluyor mu ? 

Genel Değerlendirme: 

Denetim Ekip Başkanı Denetçi Denetçi 
Adı, Soyadı Adı, Soyadı Adı, Soyadı 

Görevi Görevi Görevi 
imza İmza · İmza 

5 Gün 

1 Gün. 

7Gün 

5 Gün 

15 Gün 

Ruhsat 
iptali 

Ruhsat 
iptali 

Mesul Müdür 
Adı, Soyadı 

Görevi 
İmza 

Not: Bu formd::ı saptanan eksiklikleri Denetim Defterine yazın ız. 
Aynı eksikliğin kapatma sUresi sonunda da devamı halinde 
uygulanır. 

ruhsat iptal işlemi 
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TÜRK STANDARDI 

BIRINCI 

~ 
TS EN 1641/Nisan 1997 

BASKI 1cs 11.o6o.1o 

DIŞ HEKIMLIGI - DIŞ HEKIMLIGIIçiN TlBBi CIHAZLAR - MALZEMELER 

DENTISTRY ·MEDICAL DEVICESFOR DENTISTRY- MATERIALS 

ÖN SÖZ 

Bu standard, CEN tarafından kabul edilen EN 1641 (1996) standardı esas alınarak TSE Sağlık Hazırlık 
Grubu'nca hazırlanmış ve TSE Teknik Kurulu'nun 15 Nisan 1997 tarihli toplantısında TOrk Standardı 
olarak kabul edilerek yayımına karar verilmiştir. 

Teknik Kurul, ayrıca bu standardın mecburi yürürlüğe konulmasını uygun bularak, ilgili Bakanlığa 
önerilmesini kabul etmiştir. 

TÜRK STANDARDLARI ENSTiTÜSÜ 
Necatibey Caddesi, 112 Bakanliklar/ANKARA 
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1cs 11.o6o.1o TÜRK STANDARDI TS EN 1641/Nisan 1997 

DIŞ HEKIMLIGI- DIŞ HEKIMLIGIIÇIN TIBBI CiHAZLAR - MALZEMELER 

1- KAPSAM 
Bu standard diş hekimliği uygulamalarında dişierin şekil ve fonksiyonlarının restorasyonlarında kullanılan tıbbi 
cihazlarla ilgili malzemelerin genel özelliklerinin belirtilmesine dairdir. Bu standardın amacı, bu malzemeleri 
restoratif malzemeler olarak tanımlamaktır. Dental implfıntlar özellikle kapsam dışı bırakılmış ve EN 1642'de 
tanımlanmıştır. Bu standard tasarlanan gereksinimiere göre malzemelerin tasarım niteliklerinin ortaya 
konması, bileşenlerini, sterilizasyonu, ambalajlanması, işaretlenmesi, etiketlenmesi ve üretici tarafından 
gerekli bilginin verilmesini kapsar. 

Eğer uygunsa, bu standartın uygunluğunun ortaya konması için ·gerekli deneyler 3. sınıf standardların 
kapsamındadır. 

2- ATlF YAPILAN STANDARDLAR 
Bu standardda, tarih belirtilerek veya belirtilmeksizin diğer standardlara' atıf yapılmaktadır. Bu atıflar metin 
içerisinde uygun yerlerde belirtilmiş ve aşağıda liste halinde verilmiştir. Tarih belirtilen atıflarda daha sonra 
yapılan tadil veya revizyonlar, atıf yapan bu standardda da Uıdil veya revizyon yapılması şartı ile uygulanır. 
Atıf yapılan standard ın tarihinin belirtilmemesi halinde ilgili standard ın en son baskısı kullanılır. 

EN, ISO, IEC vb. Adı TS No Adı 

No (Ingilizce) (Tilrkçe) 
EN 540 Clinicallnvestigation of Medical \ TS EN 540 Insan Denekieri Için Tıbbi 

Devices for Human Subjects Cihaziarın Klinik Araştırması 
EN 980 Graphical Symbols for Use in the TS EN 980 Tıbbi Cihaziarda Kullanılan 

Labelling of Medical Devices Terminoloji, Semboller ve Bilgiler 
Tıbbi Cihaziarın Etiketlenmesinde 
Kullanılan Grafik Semboller 

prEN 1041 Information Supplied by the TSprEN 1041 Tıbbi Cihaziarda Kullanılan 
Manufacturer with Medical Devicas Terimler, Semboller ve Bilgiler-

Tıbbi Cihazlar lle Birlikte üreticinin 
Sa~ladı~ı Bilgiler 

EN 1642 Dentistry - Medical Devicas for TS EN 1642 Diş Hekimliği - Diş Hekimliği Için 
Dentistry- Dentallmplants Tıbbi Cihazlar- Dentallmplantlar 

EN 21942-1 Dental Vocabulary - Part 1 : General 
Clinical Terms 

EN 21942-2 Dental Vocabulary - Part 2 : Dental 
Materials 

EN 21559 Dentistry - Alloys for Dental Amalgam 
EN 21560 Dentistry - Dental Mercury 
EN 21561 Dentallnlay easting Wax TS 4797 Cıva - Diş Hekimliğinde Kullanılan 

EN 21563 Dental Alginate lmpression Matarial TS EN 21561 lnley Döküm Mumu - Diş 
Hekimliğinde Kullanılan 

EN 21564 Dentistry-Agar lmpression Material 
EN 23107 Dental Zinc Oxide/Eugenol Cements 

and Zinc Oxide Non-Eugeı'lol Cements 
EN 24049 Dentistry - Resin - Based Filling 

Materials 
EN 24823 Dental Elastomeric lmpression TS 7803 Reçine Esaslı Diş Dolgu Maddeleri 

Materials - Diş Hekimliğinde Kullanılan 

EN 26871 Dentistry - Dental Base Metal easting 
Alloys 

EN 26873 Dentistry - Dental Gypsum Products 
EN 26874 Dental Resin - Based Pit and Fissure 

Sealants 
EN 26876 Dentistry - Dental Root Canal Sealing 

Materials 
EN 27491 Dentistry - Dental Materials -

Determination of Colour Stability of 
Dental Polymeric Materials 
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T.B.M.M. B: 120 22. 7. 2002 0: ı 
ıcs 11.06o.1o 

EN, ISO, IEC vb. 
No 

EN 29333 
EN 29917 
EN 30139~1 

EN 30993~1 

EN 30993~3 

EN 30993-4 

EN 30993-5 

EN 30993-6 

EN 28601 

EN ISO 1562 
EN ISO 1567 
EN ISO 1942-5 

EN ıso 3336 

EN ISO 4824 
ıso 6872 
prEN ıso 7405 

ı EN, IS~~EC vb. ı 

TÜRK STANDARDI 

Adı 
(Ingilizce) 

Dentat Brazing Materials 
Dentat Water Based Cements 
Resilient Lining Materials for 
Removable Dentures ~ Part 1 : Short 
Term Materials 
Biological Evaluation of Medical 
Devices ~ Part 1 : Guidance on 
Selection of Medical Devices 
Biological Evaluation of Medical 
Devices ~Part 3: Test for Genotoxicity, 
Carcinogenicity and Reproductive 
Toxicity 
Biological Evaluation of Medical 
Devices - Par.t 4 : Selection of Tes ts for 
lnteractions with Blood 
Biological Evaluation of Medical 
Devices - Part 5 : Dentat Vocabulary -
Part 5: Terms Associated with Testing 

Biological Evaluation of Medical 
Devices - Part 6 : Test for Local Effects 
After lmplantation 
Data Elements and lnterchange 
Formats -Information lnterchange 
Representation of Dates and Times 
Dentistrv- Dentat CastingGold Alloys 
Dentistry - Denture Base Polymers 
Dentat Vocabulary- Part 5 : Terms 
Associated with Testing 
Dentistry- Synthetic Polymer Teeth 

Dentistry- Ceramic Denture Teeth 
Dentat Ceramic 
Preclinical Evaluation of the 
Biocompatibility of Medical Devices 
Used in Dentistry 

Adı 
(Ingilizce) 

TS No 

TS 5298 

TS EN 30993~3 

TS EN 30993-4 

TS EN 30993-5 

TS 6454 
EN 30993-6 

TS 5096 

TS 8227 

TS 8228 

TS 8229 

TS 10251 

TS 10919 

TS No 
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TS EN 1641/Nisan 1997 

Adı 
(Türkçe) 

Tıbbi Malzemelerin Biyolojik 
Değerlendirmesi Bölüm 1 : 
Deneyterin Seçimi Için Klavuz 
Tıbbi Gereçlerin Biyolojik 
Değerlendirmesi Bölüm 3 : 
Jenetoksisite, Korsinojenisite ve 
Oreme lle llqili Deneyler 
Tıbbi Gereçlerin Biyolojik 
Değerlendirmesi Bölüm 4 : Kanla 
Etkileşim Deneylerinin Seçimi 
Tıbbi Gereçlerin Biyolojik 
Değerlendirmesi Bölüm 5 : 
Sitetaksisite Deneyleri lnvitro 
Metotları 
Tıbbi Gereçlerin Biyolojik 
Değerlendirmesi Bölüm 6 : lmplfmt 
Sonrası Lokal Etkiler Için Deneyler 

Akrilik Dişler - Diş Hekimliğinde 
Kullanılan 

Diş Hekimliğinde Kullanılan 
Malzemeler Için Biyolojik Deney 
Metotları Bölüm 1 : Diş Hekimliği 
Malzemelerinin Sınıflandırılması ve 
Biyolojik Deney Metotlarının 
Seçimi lle Genel Deney Kuralları 
Diş Hekimliğinde Kullanılan 
Malzemeler Için Biyolojik Deney 
Metotları Bölüm 2: Taksisite 
Deneyleri 
Diş Hekimliğinde Kullanılan 
Malzemeler Için Biyolojik Deney 
Metotları Bölüm 3 : lmpl~ntasyon 
Deneyleri 
Diş Hekimliğinde Kullanılan 
Malzemeler Için Biyolojik Deney 
Metotları Bölüm 4 : Hücre 
Taksisite Deneyleri-Krom Açıga 
Çıkarma Metod 
Diş Hekimliğinde Kullanılan 
Malzemeler Için Biyolojik Deney 
Metotları Bölüm 5: Hücre Toksite 
Deneyleri "Moleküler Filtre Metodu" 

Adı 
(Türkçe) 



ıcs 11.06o.1o TÜRKSTANDA_R_D~I _____________ T~S_E~N_1~6_4~1/~N~is~an~19~9_7 

EN ıso 8891 Dental easting Alloys with Noble Metal 
Content of 25 % Up to But Not 
lncludinQ 75 % 

EN ISO 9693 Dental Ceramic Fused to Metal 
Restorative Materials 

EN ıso 10477 Dentistry- Polymer Based Crown or 
Bridçıe Matarial 

EN ıso 10993-10 Biological Evaluation of Medical 
Devices·- Part 10: Testsfor lrritation 
and Sensitization 

EN ıso 10993-11 Biological Evaluation of Medical TS 6455 
Devicas-Part 11 : Testsfor Systemic 
Toxicity 

3- TARIFLER 

Tıbbf Malzeme Için Biyolojik Deney 
Metotları Bölüm 4 : Akut Malzeme 
Ekstraktının Akut ve Sistemik 
Taksisite Dene i 

Bu standard metninde geçen terimierin tarifleri için EN 21942-1, EN 21941-2, EN ISO 1942-5 ve aşa~ıdaki 
tarifler uygulanır. 

, REST O RJ\ TI~_MALZEME 
'1 ' Re§föfatifOış· heklmli~inde kullanılan malzemelere, örneQin ölçü ve geçici olarak a~ızda kullanılan 

malzemeler, takım dişler ve protez kaide rezinleri, döküm alaşımları, dolgu ve lining malzemeler dahildir. 

4 - ÖZELLIKLER 

4.1- GENEL 

4.1.1 - Restoratif malzemeler, düşünülüp tasarlandı~ı üzere kendilerinden beklenen işlevleri yerine 
getirmelidir. EQer gerekli ise bu özelliklerin uygunlu~u için aşa~ıdaki maddeler dikkate alınmalıdır. 

4.1.2- Diş hekimli~i malzemeleri için risk analizleri tamamlanmalı ve belgelendirilmelidir. 

NOT- EN 1441 (6) tıbbf cihaziarın risk analizlerinin yapılması ve belgelendirilmesine ait prosedürleri tanımlar. 

4.2- KIMYASAL VE FIZIKSEL ÖZELLIKLER 

4.2.1 - Bileşenleri 
AşaQıda belirlenen standardlardan bileşenlerle ilgili özelliklere uygun olan restoratif malzemeler kullanılmalıdır: 

EN 21559, EN 21560, EN 23107, EN 26871, EN 29333, EN 29917, EN ISO 1562, EN ISO 1567, 
EN ıso 4824, ıso 6872, EN ıso 8891, EN ıso 9693. 

4.4.2 - Biyolojik Uygunluk 
Restoratif malzemeler biyolojik uygunlukları EN 30993-1'de verilen deney ve seçme metodlarının 
kullanımındaki belli uygulamalarla ve EN 30993-3, EN 30993-4, EN 30993-5, EN 30993-6, EN ıso 10993-10, 
EN ıso 10993-11 ve prEN ISO 7405'de verilen uygun deney metotları ile belirlenir. 

4.2.3 - Malzeme Özellikleri 
Restoratif malzeme fiziksel ve kimyasal özellikleri uygun olması halinde aşa~ıda verilen deney metotları ile 
belirlenir : 

EN 21559, EN 21560, EN 21561, EN 21563, EN 21564, EN 23107, EN 24049, EN 26871, EN 26873, 
EN 26874, EN 26876, EN 27491, EN 29333, EN 29917, EN ISO 1562 EN ISO 1567, EN ISO 3336, 
EN ıso 4824, ıso 6872, EN ıso 8891, EN ıso 9693, EN ıso 10477. 

Malzemenin kullanımı ile ilgili kısıtlamalar etikette veya kullanma kılavuzunda belirtilmelidir. 

4.3- KONTAMINASYON KONTROLÜ 

4.3.1 - Restoratif malzemeler mikrobik ve diğer kontaminasyonları minimal düzeye indirecek şartlar altında 
tasarlanır ve üretilir. 

4.3.2 - Steril olmayan olan restoratif malzemelerin ambalajl~nması, malzemelerin nakli ve stoklanması 
sırasında temizlik düzeyini muhafaza etmelidir. 
4.4- BIRLIKTE KULLANILAN RESTORATiF MALZEMELER 
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ıcs 11.o6o.1o TÜRK STANDARDI TS EN 1641/Nisan 1997 

Birlikte kullanımı dOşOnOien restoratif malzemeler aşa~ıda belirtilen standardların özelliklerini ihtiva etmelidir, 
e~er uygunsa : 

EN 21559, EN 21560, EN 25563, EN 21564, EN 24823, EN 26871, EN 28333, EN ISO 1562, EN ISO 1567, 
EN ıso 3336, EN ıso 8891, EN _ıso 9693, EN ıso 10477. 

Malzeme ile ilgili kısıtlamalar etikette veya açıklamalarda belirtilmelidir. 

4.5 - KLINIK ARAŞTIRMA 
Restaralif malzemelerin klinik olarak araştırılması EN 540'a uygun olmalıdır. 

4.6- ÜRETICI TARAFINDAN IŞARETLEME, ETIKETLEME VE BILGI SAGLANMASI 

4.6.1 - Genel 
Restoratif malzemenin güvenli kullanımını gerektiren bilgi prEN 980, prEN 1041 ilgili oron standardları ve 
Madde 4.6.2, Madde 4.6.3 ve Madde 4.6.4 ile uyum içinde olacak şekilde Oretici tarafından sa~lanmalıdır. 

4.6.2 - Semboller 
Restaralif malzemenin kullanımı için işaretıeme, etiketierne ve gerekli bilgilerin semboller halinde 
gösterilmesine dair bilgiprEN 980 ve EN 21560'da belirtilen satndardlarda yer almıştır. 

4.6.3 ~ Etiketierne 

4.6.3.1 - Etiketler en az aşa~ıda yer alan bilgileri ihtiva etmelidir : 
a) üreticinin adı veya tescilli ticari markası ve adresi. E~er restaralif malzeme ithal edilmişse yetkili Oretici 

temsilcisinin Avrupa Birli~indeki adı ve adresi; ··- · ·-
b) Içeriklerinin belirtilmesinde adı, miktarı, cinsi (toz, likid, pat) olacak şekilde, uygun saklama şartları ve 

materyalin tipinin tanımlanması için temel kimyasal içerikleri; 
c) Ham maddeler, Oreti~ ve raketierne kayıtları ile ilişkili olmak Ozere parti kodunun önünde yer alacak şekilde, 

"LOT" kelimesi veya OT sembolü; veya seri numarasının önünde yer alacak şekilde SN bilgileri; 
d) E~er uygunsa son ku anım tarihi EN 28601'e göre belirtilmelidir; . 
e) E~er restaralif malzeme ile ilgili klinik araştırmalar için dOşOnOIOyor ise, "Yalnız klinik araştırmalar içindir" 

kelimeleri yer almalı; 
f) özel depolama ve/veya taşıma koşulları; 
g) Uyarılar ve/veya alınacak tedbirler. 

4.6.3.2 - Yukarıda bahsi geçen bilgilerin primer ambal~j Ozerine yazılması pratik olarak mOmkOn de~ilse ilgili 
bilgiler dış ambal~j üzerinde veya ayrıca kullanım kılavuzlarında belirtilebilir. 

4.6.4 - Kullanma Talimatları 
Kullanma talimatıarı en az aşa~ıdaki bilgileri içermelidir: 
a) c) ve d) maddeleri dışında Madde 4.6.3.1'de verilen detaylar; 
b) Restaralif malzemenin tasarlanmış amacı ve arzu edilmeyen yan etkileri; 
c) E~er restaralif malzemelerin di~er restorasyon malzemesi ve gereçlerle bir arada kullanılması 

tasarlanıyorsa, govenli bir kombinasyon elde etmek için uygun malzeme ve işlemlerin belirlenmesinde 
yeterli detaylar ve bunların karakteristikleri; · 

d) Restcralif malzemenin kullanımı sırasında kaçınılması gereken riskler ile ilgili bilgiler; , 
e) Restoratif malzemenin tedavi veya taşınması sırasında uygun kullanım için ileri bilgiler. Bu bilgilerde eğer 

uygunsa, uygulama özellikleri, hazırlama metotları, oranlar, karıştırma veya toz halinde ezilmesi, 
çalışma zamanı, sertleşme zamanı, tavsiye edilen bileşim, model veya tedavi işlemleri ve son işlem 
yöntemi dahil edilmeli; 

f) Materyali ters etkileyebilecek bilgi ve çevresel koşullar; eğer önlemler gerekli ise ısı, nem veya ortam ışı~ı 
ve atıkların saklanması gibi; 

g) Diş hekimli~i personelinin, hastanın almasını gerekli gördOğO ve uygulayabileceği tedbirlere ilişkin 
detaylar aşa~ıda belirtilmiştir : 

1) Restaralif materyalin performans'ını değiştiren olaylara karşı alınması gereken önlemler. 
2) Restaralif materyalin yerleştirilmesini takiben ortaya çıkabilecek riskler. 
3) Eğer restaralif malzeme tıbbi OrUnleri içeriyorsa yeterli bilgiler. 
4) Eğer uygunsa bitmiş restorasyonun bakımı ile ilgili yeterli bilgiler. 
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ICS 11.060.10 TÜRK STANDARDI 

EKA 
(Bilgi Için) 

KAYNAKLAR 

1) Tıbbi cihazlarla ilgili 14 Haziran 1993 tarihli 93/42/EEC sayılı Konsey Direktifi. 

TS EN 1641/Nisan 1997 

2) Tescilli tıbbi oranıerin kanun, uygulama ve yönetim faaliyetlerine dayanan şartlarla ilgili 65/65/EEC sayılı 26 
Ocak 1995 tarihli konsey direktifi. 

3) Tescilli tıbbi oranıerin deneylerine dayanan Oye ülkelerin analitik farma - toksikolajik ve klinik standartları 
ve protokolleri ile ilgili 20 Mayıs 1975 tarihli 75/318/EEC sayılı konsey direktifi. 

4) Aşılar, toksinler veya serumların ve allerjenlerin dahil olduğu immonolojik tıbbi oranler için 3 Mayıs 1989 tarihli 
89/341/EEC sayılı konsey direktifi ve bunun 65/65/EEC ve 75/319/EEC sayılı il~ve kapsam direktifleri. 

5) CR 12401 : 1996 CEN raporu tıbbi cihaziarın ve aksesuarlarının sınıflandırılmasına dair rehber. 
6) EN 1441 Tıbbi cihazlar- Risk analizi. 
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ICS 11.060.10 TÜRK STANDARDI TS EN 1641/Nisan 1997 

(Bilgi Için) 

Bu standard ın rtıaddeleri temel özellikler veya Avrupa Birliği direktiflerinin diğer şartlarına yöneliktir. 

Bu standard Avrupa Komisyonu ve Avrupa Serbest Ticaret Birliğinin CEN'e verdiği talimatla hazırlanmış olup 
Avrupa Birliği'nin direktiflerinin temel özelliklerini destekler. 

DIKKAT- Bu standardın kapsamına giren orun (ler) için, başka özelliklere ve diğer Avrupa Birliği direktiflerine 
de uymak gerekebilir. 

Bu standardın aşağıdaki maddeleri 93/42/EEC'nin direktiflerinin özelliklerini destekleyecek niteliktedir. 

Bu standardın maddelerine uygunluk ilgili direktitin temel özelliklerine ve ilişkili EFTA regOiasyonlarına 
uygunluğu sağlar. 

Bu standardın maddeleri 93/42/EEC direktiflerinin ekiparagrafiarı Değerlendirme 
işaretleri 

4 1-6 
4.2.1 7.1, 7.2 
4.2.2 7.1 
4.2.3 7.1 
4.3.1 7.2, 8.1 
4.3.2 8.6 
4.4 7.3 
4.4.1 9.1 
4.6.1 13.1 
4.6.2 13.2 
4.6.3 13.3 
4.6.4 13.6 

93/42/EEC direktiflerinin ek/ Bu standarda karşılık gelen Değerlendirme 
paragrafiarı madde numaraları işaretleri 

1-6 4 
7.1 4.2.1' 4.2.2, 4.2.3 
7.2 4.3.1 
7.3 4.4 
8.1 4.3.1 
8.6 4.3.2 
9.1 4.4.1 

13.1 4.6.1 
13.2 4.6.2 
13.3 4.6.3 
13.6 4.6.4 
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BugOnkCı teknik ve uygulamaya dayanılarak hazırlanmış olan bu standardın, zamanla ortaya çıkacak 
gelişme ve değişikliklere uydurulması momkOn olduğundan ilgililerin yayınları izlemelerini ve standardın 
uygulanmasında karşılaştıkları aksaklıkları Enstitomaze iletmelerini rica ederiz. 

Bu standardı oluşturan Hazırlık Grubu Oyesi değerli uzmanların emeklerini; tasarılar üzerinde görüşlerini 
bildirmek suretiyle yardımcı olan bilim, kamu ve özel sektör kuruluşları ile kişilerin değerli katkılarını 
şCıkranla anarız. 

Kalite Sistem Belgesi 
Imalat ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşların sistemlerini TSE-ISO 9000 Kalite Standardiarına 
uygun olarak kurmaları durumunda TSE tarafından verilen belgedir. 

Türk Standardiarına Uygunluk Markası (TSE Markası) 
TSE Markası, Ozerin'.e veya ambalajına konulduğu malların veya hizmetin ilgili TOrk Standardına uygun 
olduğunu ve mamulle veya hizmetle ilgili bir problem ortaya çıktığında TOrk Standardları EnstitCısO'nün 
garantisi altında olduğunu ifade eder. 

ITSEK ı 
Kalite Uygunluk Markası (TSEK Markası) 
TSEK Markası, Cızerine veya ambalajına konulduğu malların veya hizmetin henoz TOrk Standardı 
olmadığından ilgili milletlerarası veya diğer Olkelerin standardiarına veya Enstitü tarafından kabul edilen 
teknik özelliklere uygun olduğunu ve mamulle veya hizmetle ilgili bir problem ortaya çıktığında TOrk 
Standardları EnstitOsO'nCın garantisi altında olduğunu ifade eder. 

DiKKAT! 
TS işareti ve yanındc:ı yer alan sayı tek başına iken (TS 4600 gibi), mamulon TOrk Standardına uygun 
Oretildiğine dair Oreticinin beyanını ifade eder. Türk Standardları Enstitüsü tarafından herhangi bir garanti 
söz konusu değildir. 

Standardlar ve standardizasyon konusunda daha geniş bilgi EnstitilmiJzden sağlanabilir. 

TÜRK STANDARDLARININ YAYlN HAKLARI SAKLlDlR. 
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59.- Hatay Milletvekili Mustafa Geçer'in, bazı meslek liselerinde Osmanlı tarihi 
okutulmadığı iddialarına ilişkin sorusu ve Milli Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu'nun 'cevabı 
(717642) ./ 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET :MECLiSi BAŞKANLIGI'NA 

Aşağıdaki sorularıma Milli Eğitim Bakanı Sayın Metin 
BOSTANCIOGLU'nun yazılı olarak cevap vermesini delaletlerinize arz 
ederim.3ı.05.2002. 

Yazılı basında "Osmanlı tarihi ticaret meslek liselerinde 3.5 yıl boyunca 
okutulmadı" başlığıyla bir haber yayınlanmıştır. Habere göre; Milli Eğitim 
Bakanlığı Ticaret, Anadolu Ticaret, Anadolu dış ticaren, Otelcilik ve turizm, 
aşçılık, sekreterlik, mahalli idareler ve iletişim meslek liselerinde ı998/1999 
eğitim-öğretim yılından 2001/2002'nin ikinci dönemine kadar Osmanlı tarihinin 
okutulmadığı, 3 yılda 200 binden fazla öğrencinin Osmanlı tarihi konusunda 
hiçbir bilgi almadan ı. sınıfı geçtiği; durumun Bakanlık müfettişlerince rapor 
edilmesine rağmen olayın sorumluları hakkında hiçbir soruşturma açılmadığı 
belirtilmektedir. 

S.ı. Milli Eğitim Bakanlığı Ticaret, Anadolu Ticaret, Anadolu dış ticaret, 
Otelcilik ve turizm, aşçılık, sekreterlik, mahalli idareler ve iletişim meslek 
liselerinde sadece ı. sınıflarında okutulan tarih . derslerinde Tarih 2 (Osmanlı 
tarihi)'nin de okuttılması gerekirken niçin söz konusu liselerin ders 
programından çıkartılmıştır? 

S.2. Turizm ve Ticaret Öğretimi Genel Müdürlüğün Osmanlı tarihi dersini 
programa almamasının özel bir gerekçesi var mıdır? 

S.3. 1998-1999'dan 200ı-2002'ye kadar bu dersi almadan mezun olan 
öğrencilerin tarih bilgisi eksikliği nasıl telafi edilecektir. 

S.4. B'clk.anlık müfettişleri Tarih 2'nin okututması gerekirken, okutulmadığı 
raporları olmasına rağmen, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu duruma sebep 
olan idareciler hakkında neden resmi işlem başlatılmamıştır? 
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T.C. 
MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

St\ YI : IUlX.O.t\PK.0.03.05.00-03/ 
KONI! : Soru Onergcsi 

' 1 . /2002 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MFr'LİSi BAŞKANLIGINA 

i U ii : T.H.M.M Başkanlığının 06.06.2002 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-15710-7/7642-
1)7:2~/J7197 sayılı yazısı. 

llaıuy fvlilktvekili Sayın Mustafa GEÇER'in, "Bazı meslek liselerinde Osmanlı tarihi 
okutulnwdığı iddinlarına ilişkin" yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-J. Oğrencilcriınizi, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, ulusal bilince sahip, vatanına, 
milktim:. insan haklarına ve temel özgürlüklere saygılı ve duyarlı; ulusal ve uluslar arası 
sunııılara /\tatlirkçü düşünce sistemine uygun bir yaklaşımla barışçıl çöztimler üretebilen, 
~~L·kcd~k t!cçmiş arasında bağlantı kurabilen kuşaklar olarak yetiştirmek tarih eğitiminin 

ı ınw~·l arı ııdand ır. 

Tiırih iiğn:tiıni. ilköğretim kurumlarında Sosyal Bilgiler dcrsi öğretim programlan 
içiııdL' 'L'rilmektedir. Orta öğretim kurumlarının bütün alan/bölümlerinde ortak genel kültür 
Lkrskri arasında Tarih (I -2) veT. C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçüli.ik dersi yer almakta, Genel 
llirk Tiırihi. Osmanlı Tarihi ve İslam Tarihi dersleri de seçmeli ders olarak okutulmaktadır. 

Urtaiiğrctim kurumlarında Ders Geçme ve Kredi Uygulamasından Sınıf Geçme 
l 1 yguliımusınu geçilirken ortaöğretim kurumlarının 9,10,11 ve 12. sınıflarına ait haftalık ders 
(;İil'lt~ckri. Tali m \'C Terbiye Kurulunun 28.5.1996 tarih ve 206 sayılı kararıyla kabul edilerek 
ıı: ~~ulaııHıya konulmuştur. Meslek Lisesi, Anadolu Meslek Lisesi, Teknik Lise, Anadolu 
lL·kııik 1. isesi Ilartalık Ders Çizcl~eleriyle ilgili açıklamalar kısmında, IX. sınıf Ortak Genel 
1\.i'ıltiir ,krskri içersinde yer alan Tarih dersinde; Lise Tarih (1-2) programının uygulanacağı 
hL·Iirtilıııi~tir. Daha sonra söz konusu çizelgelerde bazı değişiklikler yapılmış ve orta öğretim 
kunııııl~ırı lw;.ırlık. Y.l 0.11 \'C 12. sınıf hal'talık ders çizelgeleri anılan Kurulun 19.08.1998 
tari lı 'L' 17-1 sayılı kararıyla kabul edilerek uygulamaya konulmuştur. Uygulama ile ilgili 
iı~·ıklaııwlarda ı;izelgdcrde yer alan derslerde bu Kurulun 24.01.1997 tarih ve 5 sayılı kararıyla 
kahul L·dikn (iğretiın programlarının uygulanacağ.ı belirtilmiştir. 

C,'qitli n~.:dcnlcrle bazı derslerde öğretim programının uygulanamaması durunıunda 
d;sik programlar ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda tanıamlatılmaktadır. 

Hakanlık ıntitl?ttişlerinin Ankara ili Beypazarı Ticaret Meslek Lisesi ile Kalecik 
l'irarL'l \kslek Lisesinde 200 l-2002 öğretim yılında yaptıkları denetimde 9. sınıf Tarih 
,krsiıHk \iğrencilerin Lise Tarih (2) programını alınadıkları belirlenmiştir. Bunun üzerine 
j, L'dilikk. l.isc Tarih (2) programını alaınanıış öğrenciler için; 2001-2002 öğretim yılının 
ikinL·i diinL·minde zümre öğretmenlerince yeniden plan hazırlanarak Lise Tarih ( 1) programına 
d; Illiırak 1 .is~.: Tarih (2) programında yer alan konuların "Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim 
Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliği"nin Yetiştirme Programları başlıklı 53 maddesi 
lılikiimlcri çerçevesinde \·eya yoğunlaştırılmış olarak uygulama yapılması, 20.02.2002 tarih ve 
~()_'2 s:ıyılı :·azıınızla valiliklere duyurulmuş ve gereldi eğitimin yapılınası sağlanmıştır. 
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2-4 Osınanıı Tarihinin, söz konusu Genel Müdürlüğümüze bağlı okullarda 
okuıulmaımısında herhangi bir kasıt bulunmamaktadır. Seçmeli dersler arasında Osmanlı 
Tarihi ik (icnd Türk Tarihi ele yer almaktadır. 

1\.oııu i le ilgili olarak herhangi bir kasıt bulunmaması nedeniyle yöneticiler hakkında 
suru~ııırına uı;ılması yoluna gidilmemiştir. 

Bi lgileri n ize arz ederim. 

Metin BOST ANCIOGLU 

Milli Eğitim Bakanı 
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60.- İstanbul Milletvekili Azmi Ateş'in, Türkiye Denizcilik İşletmeleri Yö~etim _K~rulu 
Başkanı, üyeleri ve genel müdürlerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ramazan Mırzaoglu nun 
cevabı (7/7647) 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKA~UGI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan 
cevaplandırılmasına delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla.03.06.2002 

SORULAR: 

tarafından yazılı olarak 

~~~ 
-----:::-- \ 
Dr. Azmi ATEŞ / 

Istanbul Milletvekili 

1- Son beş yıldan beri, Türkiye Denizcilik lşletmeleri(TDI)'nin Yönetim Kurulu 
Başkanları, Yardımcıları, Üyeleri, Genel Müdürleri ve Yardımcıları kimlerden 
oluşmaktadır? 
Bunların herbiri, hangi tarihten itibaren bu görevi yürütmektedir? 
Bu zaman zarfında işine son verilen Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri kimlerdir? 
Hangi gerekçelerle işlerine son verilmiştir? 

2- Bu kişiler, hangi kriterler esas alınarak bu görevlere getlrllmlşlerdir? 
Yönetim Kurulu Başkanı, Yardımcısı, Üyeleri, Genel Müdür ve Yardımcılarının 
herbirisi yaptıkları bu görevleri karşılığında, -temsil giderleri, makam tazminatı 
v.b.- yan gelirleri dahil toplam aylık ücretleri kaç TL'dir? 

3- Ayrıca, bu kişilerden -resmi ve özel- başka Işleri olanlar var mıdır? 
Varsa, bunlar kimlerdir? 
·ve bu işleri karşılığında herbirinin aylık ilave kazancı ne kadardır? 

4- Yönetim Kurulu Başkanı, Yardımcısı ve Üyelerinden önceki işinden emekli olanlar 
var mıdır? 
Varsa, bunlar kimlerdir? 
Herbirinin emekli maaşı ne kadardır? 

5- Emekli olanlar, bu alandaki hangi birikimleri dolayısıyla bu göreve getirilmişlerdir? 
6- Bugün Yönetim Kurulu Üyesi olan Sayın Mukan PERINÇEK, Sayın Alaeddin 

Tahsin SAGLAM, Emekli Korgeneral Sayın Şahap YARDIMOGLU ve Sayın Dr. 
Hüsamettin KUTLU'nun denizeilikle ilgileri nedir? 
Ülkemiz Için hayati önemi haiz olan böyle bir sektörün geliştirilmesine bu 
alandaki hangi birikimleri dolayısıyla katkı sağlayacaklardır? 
Sayın Mukan PERINÇEK'in bu göreve getirilmesinde Sayın Yüksel YALOVA'nın 
hemşehrisi ve Aydınspor Kulübü Başkanı iken, Sayın YALOVA'nın da kulübün 
genel kaptanı olmasının önemli bir rolü olduğu söyletmektedir? Bu doğru mudur? 

7- Bugün, TDi bünyesindeki işçiler dahil çalışan toplam personel sayısı kaçtır? 
Bu personelin dökümü -idari, işletme v.b.- nasıldır? · 

8- TDI'nin son beş yıllık bilançosu -gelir ve giderler larak- yıllar itibariyle nasıl 
tahakkuk etmiştir? 
Ayrıca, bu rakamlar Mayıs ayı dahil 2002 yılında ylar olarak, nasıl bir seyir 
izlemektedir? 

9- TDI'nin uhdesinde bulunan toplam araç ve lojman sayısı kaçtır? 
Bu araç ve lojmanlar kimlere tahsis edilmiştir? 
Bunların 2001 yılı dahil son beş yılda' yıllar itibariyle bakım, onarım ve işletme 
masrafları -şoför ve personelle birlikte- araçlar ve lojmanlar için ne kadardır? 
Ayrıca, bu giderler Mayıs ayı dahil 2002 yılında aylar olarak, nasıl bir seyir 
izlemektedir? 
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SA YI : 8.02.0.011/ 1 t '.:: 
KONU: 

T.C 
DEVLET BAKANLIGI 

ANKARA 

,1 i ('. 1 1 
./ \'' , .. (, tl. 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIG i 
GENEL SEKRETERLiGiNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGi: 11.06.2002 tarih ve A.Ol.O.GNS.O.l0.00.02-7/7647-15742/37273 sayılı yazı. 

İstanbul Milletvekili Azmi ATEŞ 'e ait ilgi de kayıtlı yazılı soru önergesi ne, 
Bakanlığını bağlı kuruluşu Denizcilik Müsteşarlığınca hazırlanan cevabı yazı ekte 
sunu im uştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Ek: Yazı ( 1 adet) 

DAGITIM: 
Gereği 

TBMM Genel Sekreteri i ği 
Bilgi 

~
~ 

Pror.u:.ı ~an MİRZAOGLU 
D vlet Bakanı 

Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Gen.Miid. 
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T,C. 
BAŞBAKANLIK · 

DENIZCILIK MÜSTEŞARLIGI 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı 

SAYI :B.02.1.DNM/0.6'.5/0I/Zil 
KONU: 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 

Özel Kalem Müdürlüğü 
(Sn.Prof.Dr.Ramazan MIRZAOGLU) 

iLGi : 19.06.2002 tarih ve 8.02.0.011/00769 sayılı yazınız. 

2 4 HAZıRAN 2802 

istanbul Milletvekili Azmi ATEŞ tarafından TBMM Başkanlığına .·sunulan ilgi 
yazınızeki 03.06.2002 tarihli yazılı soru önergesinde, Türkiye Denizcilik Işletmeleri ile 
ilgili olarak bilgi istenmektedir. 

Malumları olduğu üzere; Türkiye Denizcilik işletmeleri 4046 sayılı Özelleştirme 
yasası gereği Özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlardandır. Devlet Bakanı Sayın 
Yılmaz KARAKOYUNLU'ya bağlı olup, . Başbakanlık özeHeŞtirme Idaresi 
Başkanlığınca yönetim ve idaresi yürütülmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim 

/ 
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.f:-~) 
61.- Gaziantep Milletvekili Nurettin A.ktaş'ın, İncirlik Üssündeki ABD'li suba'lafın 

Batman'da otel ve hastanelerde bazı incelemeler yaptıkları iddialarına ilişkin sorusu ve Milli 
Savunma Bakanı Sabahattin Çakmakoğlu'nun cevabı (7/7649) 

TÜRKIYE BÜYÜK MiLLET MECLISI BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sorularıının delaletinizle Milli Savunma Bakanı Sn. Sabahattin 
ÇAKMAKOGLU tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 
24.05.2002 

-=- -

0·~/P'$ 
Nurettin AKTAŞ 

Gaziantep Milletvekili 

24 Mayıs 2002 tarihli bir gazetede Incirlik OssOnde görevli ABD'li subayların 15 
gOndOr Batman'da otel ve hastanelerle ilgili incelemeler yaptığı ve bunun da 
yapılacak Irak harekatı için "cephe gerisi hazırlıkları" olduğu öne sOrOimektedir. 
Bununla ilgili olarak: 

1. Böyle bir faaliyetten haberiniz var mıdır? ABD'li subayların Osleri dışında 
çalışma yapma yetkileri var mıdır? Bu çalışmada TOrk subaylarının da katkısı 
var mıdır? Değilse GOneydoğu gibi hassas bir bölgede yapılan faaliyetlerden 
neden haberiniz olamamaktadır? 

2. Böyle bir faaliyetten haberiniz varsa, bu Irak operasyonunun TOrkiye destekli 
olacağının göstergesidir. Bizim askeri Oslerimizde de muhtemel operasyon için 
hazırlıklar yapılmakta mıdır? Istemediğimizi beyan ettiğimiz halde, böyle bir 
harekatta TOrkiye'nin kullanılmasıncı karşı duramayacağımız anlaşılmaktadır. 
Bu bir acziyet ifadesi değil midir? 

3. "ISAF komutasının TOrkiye'ye verilmesine" ilişkin 7/6965-14777 sayılı yazılı 
soru önergeme verdiğiniz cevapta ''TOrkiye olarak özellikle lrak'a yönelik bir 
saldırı harekatı arzu etmediğimiz yetkililerce birçok defa açıkça ifade 
edilmiştir." denilmektedir. Ancak, meydana gelen gelişmeler ışığında, bu 
ifadeler hOkOmetin ya gerçekleri ~ıizlediği veya ABD tarafından hiç kaale 
alınmadığı izlenimi vermektedir. ABD'nin, "IMF Türkiye'yi bizim için satın 
almıştır" ve "En önemli ihraç malınız ordunuzdur" sözlerini tasdik eder 
mahiyetteki bu tavrını nasıl değerlendiriyorsunuz? Buna bir tepkiniz olacak 
mıdır? 

4. Daha önce sorduğum ve ikna edici cevap alamadığım sorumu yinelemek 
istiyorum. ABD'nin Irak operasyonunu Türkiye üzerinden yapmasını nasıl 
engellerneyi düşünüyorsunuz? Yokna bu konuda sadece açıklamalar yapmayı 
yeterli mi buluyorsunuz? 
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5. Körfez harekatında en büyük zararı gören ülke Türkiye olfDuştu ve hala bu 
zararlar tazmin . edilmiş veya zararımıza sebep olan hususlar ortadan 
kaldırılabilmiş değildir. Yeni bir Irak harekatında daha da kötüleşece~ siyasi ve 
ekonomik durumumuzu nasıl düzeltmeyi düşünüyorsunuz? .f3u konuda daha 
önce sözünü tutmayan ABD'ye nasıl güvenebiliriz? 
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KAN.KAR. 

KONU 

T.C. 
MiLLi SAVUNMA BAKANLIGI 

ANKARA 

2002/7066-CS ( ll{Ot:J8S2) 

Yazılı Soru önergesi. 

E/ TEMMUZ 2002 

1VEDl 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIGINA 

ILGI : TBMM.Bşk.Jığının 14 Haziran 2002 tarihli ve KAN.KAR.MD.A. 01 .0. GNS. O. 10. 
00.02/15745 sayılı yazısı. 

Gaziantep Milletvekili Sayın Nurettin AKTAŞ. tarafından verilen "Incirlik Üssü nd eki 
ABD'li subayların Batman'da otel ve hastanelerde bazı incelemeler yaptıkları iddialarına" 
ilişkin 7/7649-15745 sayılı yazılı soru önergesinin cevabı Ek'te sunulmuştur. 

Arz ederim. 

~i~KMLU 
MiiiT Savt~i~~Canı 

EKLER : 
EK-A (Yazılı Soru Önergesinin Cevabı) 

DAGITIM 
Gereği Bilgi 
TBMM.Bşk.lığına Başbakanlığa 
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GAZIANTEP MILLElVEKILI SAYIN NURETTIN AKTAŞ TARAFINDAN VERILEN 

7/7649-15745 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESININ CEVABI 

1. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yabancı ülke personelinin inceleme yapmaları; 
Güneydoğu Anadolu Bölgesine, NATO üyesi olmayan ve bu bölgede hak iddia eden 
ülkeler tarafından yapılacak olası bir taarruza karşı NATO'nun 4 Nisan 1949 tarihli 
Washington antiaşması uyarınca karşı konulması amacıyla yapılan NATO Harekat 
lhtimalat Planı'nın keşif faaliyetleri kapsamında icra edilmektedir. Bahse konu keşif 
faaliyetleri, bölgeyi tanıyan ve bilen Türk personelin eşliğinde, NATO Reaksiyon 
Kuvvetlerine kuvvet tahsisinde bulunan müttefik ülkelerin (ABD, Hollanda, Almanya, 
Ingiltere vs.) personelinin de iştirakleriyle yapılmaktadır. 

NATO Harekat lhtimalat Planı kapsamında, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin takviyesi 
amacıyla gelecek birlikleri kabul eden ev sahibi ülke olarak; 

a. Ev sahibi ülke imkanı ve kabiliyatlerini açıklamak, 

b. Alt yapı yetenekleri konusunda mevcut ve eksiklikleri tespit etmek, 

c. NATO Takviye kuvvetlerinin arzu edilen intikal zamanı içinde, harekat bölgesine 
intikalinin sağlanarak en kısa sürede reaksiyon gösterecek yeteneğe ulaşmalarını 
sağlamak, 

ç. Bölgenin, sıhhi ve ulaştırma yönünden yeteneklerinin belirlenerek, intikalierin 
koordinasyonunu sağlamak, maksatlarıyla yerinde inceleme yapılması planlanmıştır. 
Anılan keşif faaliyetleri 1995 yılından beri düzenli olarak yapılmaı<ta, bu kapsamda tespit 
edilen aksaklıkların giderilmesi amacıyla NATO tarafından yetenek paketleri kapsamında 
tahsis edilen kaynaklar bölgeye aktarılmaktadır. 

Bugün NATO'da onaylı 4 adet NATO Harekat lhtimalat Planı olduğu göz önüne 
alındığında; bahse konu keşif faaliyetleri sadece Türkiye'de değil, diğer NATO ülkelerinde 
de icra edilmekte, bu planlara NATO yükümlülükleri çerçevesinde katılımda bulunan 
Türkiye de iştirak etmektedir. 

Bu çerçevede, Batman Ilinde 11-15 MAYIS 2002 tarihleri arasında, yukarıda belirtilen 
nedenlerden dolayı söz konusu ülkelerin temsilcilerinin katılımı ile bölgenin lojistik, 
personel, sıhhi ve sosyal yeterliliklerini, imkan ve kabiliyatlerini tespit etmek maksadıyla 
inceleme yapılmıştır. 

2. Birinci maddede açıklanan bilgiler karşısında sorü önergesinin 2, 3, 4 ve 5 nci 
sorularının bölgede yapılan faaliyetlerin yanlış yorumlanmasından kaynaklandığı 
değerlendirilmektedir. 

Bilgilerinize sunarım. 

sfts/dKOGLU 
Milli Savunma Bakanı 
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T.B.M.M. B: 120 22.7. 2002 0: ı 

62.- Osmaniye Milletvekili Şükrü Ünal'ın, muhtarların maaşlarına ilişkin Başbakandan 
~orusu ve İçişleri Bakanı Rüştü Kazım Yüceten'in cevabı (7/7651) 

TÜRKl'iE BÜYÜK lVIiLLET l\iiECLiSİ BAŞKANLIGI'NA 

Aşağıdaki sonılanının Başbakan Sayın Bülent ECEViT 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletlerinize saygılarımla 
arz ederim. 28.05.2002 

~·~~7 
------~cc .:---

r·şükrü UNAL 
Osmaniye 1\tlilletvekili 

Köy ve mahalle muhtarlarının maaşları günümüz ekonomik koşulları göz 
önüne alındığında ihtiyaçlara cevap verecek düzeyde değildir. 

SORULAR: 

1) Köy ve mahalle muhtarlarının maaşlarının gunumuz ekonomik 
koşullarına göre iyileştirilmesi konusunda ne gibi bir çalışma 
yapılmaktadır? 
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T.C. 
IÇIŞLERI BAKANLIGI 

Mahalli Idareler Genel Müdürlüğü 

SAYI : B·.os.O.MAH.0.65.00.002/ 'K ( ~~i. i· \ 
KONU : Yazılı Soru önergesi · .. ·- · 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIGINA 

· .. \./.:t./2002 

ILGI: a)Başbakanlığın 17.06.2002 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-756-2/3375 sayılı yazısı. 
b)TBMM Başkanlığının 14.06.2002 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/7651-15747/37277 sayılı yazısı. 

Osmaniye Milletvekili Sn. Şükrü ÜNAL tarafından Sayın Başbakanımıza tevcih edilen ve 
Başbakan adına Bakanlığim koordinatörlüğünde cevaplandırılması tensip buyurulan "Köy ve 
mahalle muhtarlarının maaşlarının günümüz 'ekonomik koşullarına göre iyileştirilmesine ilişkin" 
yazılı soru önergesine cevap teşkil edecek bilgiler aşağıya çıkarılmıştır. 

Bak~nlığımızca hazırlanan ve halen Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu 
gündeminde bulunan "Merkezi Idareyle Mahalli Idareler Arasında Görev Bölüşümü ve Hizmet 
Ilişkilerinin Esasları ile Mahalli ldarelerle ligili Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı"nda 29.08.1977 tarihli ve 2108 sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasının 
Değişik 1 inci maddesinin Birinci Fıkrasında yer alan "3000" ibaresinin "4000" olarak değiştirilmesi, 
yine aynı maddenin dördüncü fıkrasının değiştirilmesi suretiyle halen muhtarlar tarafından yatırılan 
Bağ-Kur primlerinin kaynaktan kesilmesinin sağlanması yönünde düzenleme yapılması 
öngörülmektedir. 

Diğer taraftan, söz konusu tasarı yasalaşıncaya kadar 2108 sayılı Kanunun birinci 
maddesindeki yetkiye dayanılarak, halen 3000 olan gösterge rakamının SOOO'e yükseltilmesi 
yönündeki teklif yazım ız, 24.05.2002 tarihinde Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

DAGITIM 
Gereği 

TBMM Başkanlığına 
~ 
Başbakanlığa 
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63." Osmaniye Milletvekili Şükrü Ünal'ın, Osmaniye"Düziçi'nde orman özelliğini 
kaybetmiş arazilere ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Nami Çağan'ın cevabı (7/7652) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLiSi BAŞKANLI GI' NA 

Aşağıdaki sorularıının Omıan Bakanı Sayın Nami ÇAGAN 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletlerinize saygılarımla 
arz ederim. 28.05.2002 

~--

SORULAR: 

~~~~~-----? 
(~ / 

ŞükıiiÜNAL 
Osmaniye Milletvekili 

1) Osmaniye ili Düziçi ilçesinde orman özelliğini kaybetmiş, yıllardır 
köylünün kullandığı orman arazilerinin, kullanan köylüye devredilmesi 
hususunda çalışmalarınız var mıdır, varsa nelerdir? 
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T.C. 
ORMAN BAKANLIGI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
Koordinasyon ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı 

SAYI : KM.1.SOR/- ~<it-\ .5 {:.·g 
KONU : Sn. Şükrü ÜNAL'ın 

Yazılı Soru önergesi 

4:-~.t.~ .. /2002 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISi BAŞKANLIGINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

iLGi: TBMM'nın 14.06.2002 ·tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/7652-15748/37278 
sayılı yazısı 

Ilgi yazı ekinde alınan Osmaniye Milletvekili Sayın Şükrü ÜNAL'ın "Osmaniye
Düziçi'nde orman özelliğini kaybetmiş arazilere ilişkin" 7/7652 esas sayılı yazılı soru 
önergesi Bakanlığımızca incelenmiş ol~p, cevabı yazımız ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

EKLER: 
EK-1: Cevabi yazı ( 1 x2 sayfa) 

DAGITIM: 
Gereği: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Bşk. 
(Kan. ve Kar. Dairesi Başkanlığı) 

Bilgi: 
Başbakanlık 

-420-

Prof.Dr. Nami ÇAGAN 
Bakan 



. . 1 . . .. . ... 

OSMANIYE MILLETVEKILI SAYIN ŞUKRU UNAL'IN 
OSMANiYE-DÜZiÇi'NDE ORMAN ÖZELLiGiNi KAYBETMiŞ ARAZiLERE iLiŞKiN 

7/7652 ESAS SAYILI YAZILISORU ÖNERGESi HAKKINDA 
ORMAN BAKANLIGININ CEVABI 

Osmaniye Ili, Düziçi Ilçesi köylerinde yapılan orman kadastrosu ve 6831 sayılı 
. Orman Kanununun 2 nci ve 2/B maddesi uygulamaları neticesinde orman özelliğini 

kaybederek tarım arazisi haline dönüşen ve Hazine adına orman sınırları dışına 
çıkarılan yerler aşağıda belirtilmiştir. 

2/B sahalarının tasarruf yetkisini Bakanlığımızdan alarak Maliye Bakanlığına· 
veren 4706 ·sayılı Kanunun 3 üncü maddesi, Anayasa Mahkemesinin 23.01.2002 
tarih 2001/382 esas ve 2002/2 sayılı kararı ile iptal edilmiş olup, gerekçeli karar 
henüz yayımlanmamıştır. · 

Bu nedenle, 2924 sayılı Kanunun uygulanarak· 2/B sahalarının satışı 
konusunda herhangi bir işlem yapılamamaktadır. 

Osmaniye Ili, Düziçi ilçesi köylerinde yapılan orman kadastrosu ve 6831 
sayılı Orman Kanununun 2 nci ve 2/B maddesi uygulamaları neticesinde orman 
özelliğini kaybederek tarım arazisi haline dönüşen ve Hazine adına orman 
sınırları dışına çıkanlan yerler : 

KÖYiSMi: 
Atalan 
Bayındırlı 
Böcekli 
Çamiçi 
Çerçioğlu 
Elbeyli 
Elle k 
Gökçayır 
Karacaören 

. ,Karaçarlı 
Karagedik 

. Kuşçü 
Pirsultan lı 
Selverler 
Yazlamazlı 

ALANI: 
20 ha. 3200 m2

• 

270 ha. 7518 m2
; 

67 ha. 4040 m2
• 

580 ha. 745 m2
• 

96 ha.-1024 m2
• 

i ha. 9472 m2
• 

45 ha. 314 m2 
• 

304 ha. 106 m2
• 

92 ha. 4506 m2
• 
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64.- Osmaniye Milletvekili Şükrü Ünal'ın, Osmaniye İli Düziçi İlçesindeki depremden 
zarar görenlere ödenen hasar tazminatına ilişkin Başbakand~n sorusu ve Bayındırlık ve İskan 
Bakanı Abdülkadir Akcan'ın cevabı (7/7653) 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET 1\'IECLİSİ BAŞKANLIGI'NA 

Aşağıdaki sorularıının Başbakan Sayın Bülent ECEVİT tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletlerinize . saygılarımla arz ederim. 
28~05.2002 

SORULAR: 

ll 200 1 yılı içeri~inde Osmaniye ili' Düziçi ilçesinin bir kısım köylerinde 
hasara sebep olan depremden sonra hasarlı ev sahiplerine ne kadar hasar 
tazminatı ödenmiştir? 

2) Hasarlı ev sahiplerinin mağduriyetlerinin giderilmesi için çalışmalarınız 
var mıdır, varsa neler.dir? 
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T.C. 
BAYlNDlRLIK VE İSKAN BAKANLIGI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
ANKARA 

SAYI : B.09.APK.0.22.0Q.00.17/ ı·~c1 L. 
KONU : Osmaniye Milletvekili 

Şükrü ÜNAL'ın 
Yazı lı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

İLGi: 17.06.2002 tarih ve B.02.0.KKG.O.l2/106-756-4/3380 sayılı yazı. 

SÜRE Lİ 
../ ••• /2002 

Başbakanlığın ilgi yazısı ekinde alınan T.B.M.M. Başkanlığının 14.06.2002 tarih ve 
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-15749/37279 sayılı yazısı eki, Osmaniye Milletvekili Şükrü ÜNAL'ın 
Sayın Başbakanımıza yönelttiği ve Sayın Başbakanımızın da Bakanlığımız 
koordinatörlüğünde cevaplandınlmasını tensip ettikleri Osmaniye İli Düziçi İlçesine · bağlı 
köylerde meydana gelen deprem afetine ilişkin T.B.M.M. 7/7653 Esas sayılı Yazılı Soru 
Önergesi incelenmiş olup,cevabı ekte sunulmuş~ur. 

Bilginizi ve gereğini arz ederim. 

EKLER: 
EK 1- Yazı lı Soru Önergesi 

Örneği (1 Adet- 2 Sayfa) 

DAÖil'IM: 
Gereği: 

T.RM.M.Başkanlığı 

-423-

Prof.Dr.Abdülkadir AKCAN 
Bakan 

Bilgi: 
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SORULAR: 

OSMANİYE MiLLETVEKiLi 
ŞÜKRÜ ÜNAL'IN T.B.M.M.717653 

ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESiNE 
DAİR SORULAR VE CEVAPLARI 

1) 200 ı yılı içerisinde Osmaniye ili Düziçi ilçesinin bir kısım köylerinde hasara sebep 
olan depremden sonra hasarlı ev sahiplerine ne kadar hasar tazıninatı ödenmiştir? 

2) Hasarlı ev sahiplerinin mağduriyetlerinin giderilmesi için çalışmalarınız var 
mıdır, varsa nelerdir? 

CEVAPLAR: 

1) 200 ı Yılında meydana gelen deprem afeti nedeniyle Düziçi ilçesine bağlı ı4 köyde 
131 aile haksahibi kabul edilmiştir. 

2) Sözkonusu Bı konut E.Y.Y.Yöntemi ve ıO'ar Milyar TL.ödenekle 2002 yılı 
sonunda bitirilecek şekilde yatırım proğramında yeralmaktadır. 

Ayrıca;Düziçi ilçesine bağlı 3 köyde 30 konut onarım yardımı kapsamında olup,konut 
başına 3'er Milyar TL.ödenek ayrılmıştır. 

-424-



r.c OSMANİYE 
1!.\ \T\I>IRI.Ih: q: iSI..:.\:>- IL\1..:.\ '-!.J(;ı 21lll2 ~·h ~·atırrmh•n 

\h-t i !i lt ri Ci..-nd \1üdürHi~ü 

K O:>- l' T SAY ı S 1 

PIHl.ll:: .. ~o ı ~>~·ı ~.<·~::-;_ ~ -t-·\!.-\i 1.\i L:: .\F!~T -i.\!\lifi T~ "RI PRr_.r;--:Tt"Rl" f·n~.aım 
1' 'l ı . j ·c.wo. j•k· '""'~i ''''' '"'' .,,. ' 't ... ;,-

ıD.l.ı.ı · l1."1:"'-·mr •... , UE\":~\1 B.:'\Şf .. -\ . ) ~" Yt -~JE\11 ' . . .. IJ.\.R~~-\\t;SI 
:'.rı b·· ED!~ :I.L\ YA.'\ Tu! L.-, ••• 

l\.0'\IT 

Dılzici C' arniçi 01-YS(O) özel 01..02 o o 6 6 E.Y.Y. 60.000 o 60.000 

Dılziçi Çe:çio~u 01-YS(O) Özel 01..02 o o ı ı E.Y.Y. ıo.ooo o ıo.ooo 

Dılıiçi C' ot! u 01-YS{O) Özet 01..02 o o ı ı E.Y.Y. ıo.ooo o ıo.ooo 

Dnziçi Elbeyli 01-YS(O) Özel 01..02 o o ı ı E.Y.Y. 10.000 o 10.000 

Dılziçi Gökçayır 01-YS(O) Özel 01..02 o o lO lO E.Y.Y. 100.000 o 100.000 

Dılziçi GomQşköy 01-YS(O) Özel 01..02 o o 7 7 E.Y.Y. 70.000 o 70.0ı)() 

7 Dilziçi Karagedik 01-YS(O) 
Özel 01-G2 o o 2S 'J.S E.Y.Y. 'J.SO.OOO o 2SO.OOO 

.;:;.1 ı 8 Dılıiçi Pirsuhanlı 01-YS(O) Özel 01-G2 o o . ı ı E.Y.Y. 10.000 o 10.000 

~ı ı 9 DOziçi Selverler 01-YS(O) Özel 01..02 o o 41 41 E.Y.Y. 410.000 o 410.000 
ı ı 

Özel lO DOziçi Yazlamazlı 01-YS(O) 01..02 o o '1.1 27 E.Y.Y. 270.000 o 270.000 

ll DOziçi Güzel ;urt 01-YS(O) Özel Ol-G2 o o ı ı E.Y.Y. 10.000 o 10.000 

12 DOziçi Ak dere 01-YS(O) Özel 01..02 o o 4 4 E.Y.Y. 40.000 o 40.000 

13 DOzici Alibozlu 01-YS(O) Özel 01..02 o o 3 3 E.Y.Y. 30.000 o 30.000 

14 DOziçi_ Bostanlar 01-YS(O) Özel 01..02 o o 3 3 E.Y.Y. 30.000 o 30.000 

i ••• \:{! \1 

DOziçi Kara~edik 01-YS(O) Onarım 01-02 O. o 9 9 E.Y.Y. 27.000 o 27.000 

DOziçi Selverler 01-YS(O) 
Onanın 

01-02 o o 9 9 E.Y.Y. 18.000 o 18.oool 

DOziçi Yazlamazlı 01-YS(O) Onarım 
01-02 o o ıs ıs E.Y.Y. 4S.OOO o 4S.oool 
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65.- Osmaniye Milletvekili Şükrü Ünal'ın, Osmaniye-Düziçi karayoluna ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Bayındırlık ve İskan Bakanı Abdülkadir Akca~'ın cevabı (7/7654) 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi ,BAŞKANLIGI'NA 

. Aşağıdaki sorularıının Bayındırlık ve İskan Bakanı . Sayın 
Abdulkadir AKCAN tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
delaletlerinize saygılarımla arz ederim. 28.05.2002 

D-400 Karayolunu Osmaniye ili Düziçi ilçesine bağlayan Karayolu 
1939 yılında yapılmış olup, mevcut güzergah tehlikeli ve zor şartlar 
içermektedir. 

SORULAR: 

1) Yeni ve kolay bir güzergah takip etmek üzere Osmaniye-Düziçi 
Karayolunun yenidenyapılması konusunda'bir projeniz var mıdır, bu yol ne 
zaman yapılabilecektir? 
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T.C. 
BAYlNDlRLIK VE İSKAN BAKANLIGI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
ANKARA 

SAYI : B.09.APK.0.22.00.00.171 ~ j 8 )_ .. 
KONU : Osmaniye Milletvekili 

Şükrü ÜNAL'ın 
Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi B~ŞKANLIGINA 

İLGi: 14.06.2002 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02- 15745 sayılı yazınız. 

SÜRELi 

lıı;) :ıy.l.../2002 .. 
•:'Tl mN1'rVft~-Z: ioW 

İlgi yazınız ekinde alınan Osmaniye Milletvekili Şükrü ÜNAL'ın, Osmaniye-Düziçi 
Karayoluna ilişkin olarak Bakanlığımıza yönelttiği 717654 Esas Sayılı Yazılı Soru Önergesi 
incelenmiş olup, cevabı ekte gönderilmektedir. 

Bilginizi ve gereğini arz ederim. 

Prof.Dr.Abdülkadir AKCAN 
Bakan 

EKLER: 
EK 1- Cevap Yazısı (1 adet- 1 sayfa) 
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OSMANİYE MİLLETVEKİLİ 
SAYIN ŞÜKRU UNAL'IN 

717654 ESAS SAYiii 
YAZILI SORU ÖNERGESİNİN 

SORU VE CEV ABI 

- D-400 Karayolunu Osmaniye ili Düziçi ilçesine bağlayan Karayolu 1939 yılında 
yapılmış olup, mevcut güzergah tehlikeli ve zor şartlar içennektedir. 

1 

1- Yeni ve kolay bir güzergah takip etmek üzere Osmaniye-Düziçi Karayolunun 
yeniden yapılması konusunda bir projeniz var mıdır, bu yol ne zaman yapılabilecektir. 

CEVAP: 

1- (Toprakkale-Nurdağ) Ayr.-Düziçi yolu· 12 Km. uzunluğunda olup, Bakanlığımızın 
bağlı kuruluşu Karayollan G~nel Müdürlüğünün Yatınm Programında yer almamaktadır. 

Mevcut Bütçe imkanlan ile ancak bakımı yapılabilen yolun önümüzdeki yıllarda, Etüt
Proje Programına alınabildiği taktirde, projesi yapılabilecek, projesinin tamamlanmasından 
sonra Yatınm Programına alınarak yapımı sağlanabilecektir. 
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66.- Karamanmaraş Milletvekili Ali Sezal'ın, Afşin-Elbistan termik santralinin faaliyet 
dışı bırakıldığı iddialarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Zeki Çakan'ın 
cevabı (7 17657) 

C:/IXf...r·! tar~"': ·ıdan •r:-.>zılı o~ ara'-:. c~va:,:ıl:anc'ır:..lr.ı~~l huc;usltı"l.U t;r.ı'·:r~irle!"i.!!i.7.e 

ı~rz r~~errl:..m. S;wnl<H'lr:1L<1. go' 5""' 'L00'2. 

~A/S~ 
~1·; c~7A' / ~ .\ .. ı.:'C: ......... 

'!elercUr? 
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T.C. 
ENERJi VE TABii KAYNAKLAR BAKANLIGI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.15.0.APK.0.23.300- 1 2- '7'.9-
Konu : Yazılı Soru önergesi 9928 

,, 1 ~-

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIGINA 

Ankara 

ILGI: T.B.M.M. Başkanlığı'nın 14.06.2002 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-15745 
sayılı yazısı. 

. Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Ali SEZAL'ın tarafıma tevcih ettiği 7/7657-
15753 esas no'lu yazılı soru önergesi T.B.M.M. Iç Tüzüğünün 99'ncu maddesi gereği 
cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EKLER: 
EK 1- önerge Cevabı 

(2 sayfa) 

DAGITIM: 
Gereği : 
T.B.M.M. Bşk. 

llil9L 
Başbakanlık 
Devlet Bakanlığı 
(Sn. H.Hüsamettin ÖZKAN) 
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KAHRAMANMARAŞ MiLLETVEKiLi SAYIN ALi SEZAL'IN 
YAZILI SORU ÖNERGESi VE CEVABI 

(7/7657 -15753) 

Soru 1: 

1984'den beri Elektrik üretimi yapan AFŞIN-ELBISTAN Termik 

Santralinin 4. ünitesi 1999 Ağustos ayından bugüne kadar 3 yıldır faaliyet dışı 

kalmış ve halen onarımının yapılmadığı doğru mudur? Sebepleri nelerdir? 

Cevap 1: 

Afşin-Eibistan Termik Santralı IV .. Ünitesinde 17.03.2000 ·tarihinde 

hasar gören Turbo-Generatörün yerine bir Turbo-Generatör seti alımı, montajı 

ve devreye alınmasıyla ilgili olarak ALSTOM POWER fırmasıyla yapılan 

sözleşme 29.03.2001 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Turbo-Generatör setinin 

montaj çalışmaları tamamlanmış olup, halen devreye alma çalışmaları devam 

etmektedir. Ünite Temmuz ayı sonlarında enerji üretimine başlayacaktır. 

Soru 2: 

4. ünite onarımda iken 3. ve 1. ünitelerininde onarıma alındığı ve 

1 O Mayıs 2002 tarihinden· beri elektrik üretiminin yapılmadığı doğru mudur? 

Cevap 2: 

Geçen 3 yıl boyunca ülkemizde yaşanan kuraklık ve elektrik enerjisi 

sıkın,tısı nedeniyle termik s~ntrallarımızda periyodik olarak yapılması gereken 

bakım, onarım ve rehabilitasyon çalışmaları ertelenmiş, 2002 bahar aylarında 

· su gelirlerinin artmasıyla Nisan ayından itibaren bakım-onarım ve revizyon 

programları uygulamaya konulmuştur. Bu çerçevede Afşin-Eibistan Termik 

Santralının 1. ll. ve lll. Üniteleri Işletme Müdürlüğünün de talebi 

doğrultusunda, önceki yıllarda enerji ihtiya~ı dolayısıyla yapılamayan işler de 

göz önünde bulundurularak, uzun süreli revizyon programına alınmıştır. 

1. ünitede 08.05.2002/15.11.2002, ll. ünitede 30.09.2002/31.12.2002, 

lll. ünitede ise 13.04.2002/13.07.2002 tarihleri arasında revizyon yapılacaktır. 

Revizyonların bitiminden itibaren, Türkiye'nin "Elektrik Enerjisi Üretim-Tüketim 

Projeksiyonu"na göre programlanan üretimi yapmaya devam edecektir. 
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Soru 3: 

Yurt dışından alınarak, doğal gazla elektrik üretimine hız verilen Doğal 

gaz santrallerinin devreye girmesiyle AFŞIN-ELBISTAN santrali kapatılmak mı 

isteniyor? 

-Işçilere zorunlu izin verileceği doğru mudur? 

-Çalışan işçiler ne olaçak yoksa işten mi çıkarılmak isteniyor? 

Cevap 3: 

Afşin-Eibistan Santralında, enerji üretimi programa göre aksamadan 

sürdürülmekte olup, santralın kapatılması ya da işçilere zorunlu izin verilmesi 

söz konusu değildir. 

Soru 4: 

Türkiye, Rusya ve Iran doğalgazıyla çalışan santrallerde elektriğin 

kilovatsaatini 12·sente malettiği, 

-Bulgaristan'dan 3.80 sente aldığı, 

-Kendi termik santrallerimizde ise 1.8 sente elektrik ürettiğimiz doğru 

mudur? 

-Doğru ise bu santralierin devre dışı bırakılmasını nasıl buluyorsunuz? 

-Çalışanlara ve halka nasıl izah etmeyi düşünüyorsunuz? 

Cevap 4: 

2002 yılının 2. çeyreğinde Yap-Işlet-Devret medelli doğal gaz 

santrallarından yaklaşık ortalama 8.62 cenUkVVh bedelle,· tesUdevreye alma 

döneminde olan Yap-Işlet medelli doğal gaz santrallarından ise, yaklaşık 

ortalama 3.02 cent/kVVh bedelle elektrik enerjisi satın alınmaktadır. 2002'nin, 

ilk üç aylık döneminde 3.66 cenUkV\Ih, ikinci üç aylık. döneminde ise 

3,71 cent/k\1\Jh bedel üzerinden enerji ithal edilmiştir. ·Kamunun elindeki tüm 

termik santralların, Bağlı Ortaklık Santralları hariç 2001 yılı ortalama ticari 

maliyeti 5.33 cenUkV\Jh olarak gerçekleşmiştir. Afşin-Eibistan Termik 

Santralının 2001 yılı sonu ortalama ticari maliyeti 4.42 cent/kWh'dır. 
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T.B.M.M. B : 120 22 • 7 • 2002 O : 1 
67.- Konya Milletvekili .Özkan Öksüz'ün, yurda kaçak sokulduğu iddia edilen sakıncalı 

.kinci el tıbbi ci haziara ilişkin Başbakandan sorusu ve Sağlık Bakanı Osman Durmuş 'un cevabı 
(7/7659) ' 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Bülent Ecevit tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim . 

SORULAR 

. Özkan ÖKSÜZ 
Konya Milletvekili 

1- Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müçfürlüğü'nce 'Eski, 
kullanılmış, yenileştirilmiş, kusurlu- ve atık' olduğu yönünde rapor 
verilen ve Ithalat Rejimi Kararı'nın 7. maddesine aykırı olarak 
yurda kaçak olarak sokulan tıbbi cihazlar ve bu cihaziarın insan 
sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri nelerdir? 

2- Bu cihaziarın yurda sokulmasına aracılık etmiş her hangi bir resmi 
kurum veya bürokrat var mıdır? Varsa bu kurum ve yöneticiler 
hakkında ne 'gibi işlem yapılmıştır? 

3- Suç ·duyurusu yoluyla iddiaların resmi makamlara iletilmesi 
üzerine, ilgili devlet kurumlarının şu .ana kadar sadece 'yazışma' 
başiatmakla yetindikleri iddiaları doğru mudur? Doğruysa insan 
sağlığı gibi son derece önemli bir konuda devletin, ··işi 
yazışmalarla sürüncemede bırakmak olmayıp acilen · sonuca 
gitmesi gerekmiyor mu? 

4- Bu konuda Başbakanlıktan, Içişleri, Sağlık, Maliye ve 
Gümrüklerden sorumlu Devlet Bakanlığı'na kadar ilgili devlet 
kurumları ne yapıyor? 

5- Halka açık şirketler açısından Sermaye Piyasası Kurulu'nune 
skandal olay hakkında devletin sürdürdüğü soruşturma veya 
incelemeden haberi var mıdır? 

6- Sakıncalı ikinci el tıbbi cihaziarın ithali Hermes kredisi kullanılarak 
veya leasin'g yoluyla yapılabilir mi? · 
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T.C. 
, SAGLIK BAKANLIGI 

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

SAYI : B100THG0130003/ 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 11. 07. o 2 * 1 4 9 3 3 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIGINA 

ILGI :Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü'nün 17.06.2002 tarih ve 3381 sayılı yazısı. 

ligide kayıtlı yazınız eki Milletvekili Özkan ÖKSÜZ'ün Başbakan Sayın Bülent ECEVIT tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması talebiyle yönelttiği soru önergesi incelendi. 

Bakanlığımız koordinatörlüğünde cevaplandırılması tensip olunan önergede yöneltilen sorular, 
Bakanlığımız dışında Maliye ve Içişleri Bakanlıkları, Dış Ticaret, Hazine ve Gümrük Müsteşarlıkları ile Sermaye 
Piyasası Kurulunu da ilgilendirdiği için, adı geçen idarelerden bilgi ve belge istenilmiş olup; temin edildiğinde 
yazılı soru önergesindeki sorulara tam olarak cevap verilecektir. 

Bu nedenle, bu aşamada sadece Bakanlığımız bilgisi dahilinde olan konulara ilişkin cevap metni 
hazırlanarak yazım ız ekinde sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve g~9ini arz ederim. 

DAGITIM 

GERE Gl 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 

.... ; 

•. ~ 

'C' 
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Konya Mill~tvekili Sayın Özkan ÖKSÜZ'ün "Ikinci el cihaziarın ithali" ne Ilişkin 
yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

SORU 1) Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce "eski, kullanılmış, yenileştirilmiş, kusurlu ve 
atık olduğu yönünde rapor verilen ve Ithalat Rejim Kararı'nın 7. Maddesine aykırı olarak yurda kaçak olarak 
sokulan tıbbi cihazlar ve bu cihaziarın insan sağlığına olumsuz etkileri nelerdir?" 

CEVAP 1) Tıbbi Cihaziarın ithalatı 31.12.1995 tarihli ve 2251 O Sayılı Mükerrer Sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanarak yürürlüğe giren ithalat Rejimi Kararı 'nın 8 Inci Maddesi uyarınca, Ithalat Yönetmeliğinde belirtilen 
usul ve esaslar çerçevesinde ve istisnalar haricinde Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca vergi numarası verilen 
her gerçek ve tüzel kişi ile tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine 
istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan şahıs ortaklıkları tarafından yürütülebilmektedir. 

Ithal· edilebilecek maddelere ilişkin olarak, anılan Ithalat Rejimi Kararı'nın 5 inci Maddesi mucibince, 
kamu ~hlakı, kamu düzeni veya kamu güvenliği; insan, hayvan ve bitki sağlığının korpnması veya sınai ve ticari 
mülkiyelin korunması amaçlarıyla ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde alınan önlemlerin kapsamı dışındaki 
malların ithali serbesttir. Bununla birlikte yine aynı Karar'ın 7 nci Maddesi gereğince eski, kullanılmış, 
yenileştirilmiş, kusurlu (de(/ıu) ve yatık (zamanla dayanık!ılığını yitirmiş) malların ithali Dış Ticaret Müsteşarlığının 
iznine tabidir. 

(2000/9 sayılı) Ithalat Tebliği kapsamında yer alan maddeler 10 yaşına kadar (10 yaş dahil) Dış Ticaret 
Müsteşarlığının izni ile ithal edilebilmektedir. (2002/9 sayılı) Ithalat Tebliği kapsamında yer alan Tıbbi Cihazlardan 
kullanılmış olarak ithal edilmek isteneniere ilişkin olarak Bakanlığı m ız Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünce ithal 
edilecek cihazlar üzerinde veya evrak bazında bugüne kadar hiçbir inceleme yapılmamış ve olumlı.ı yada olumsuz 
hiçbir rapor düzenlenmemiştir. Bu tür ithalat işlemleri için Bakanlığımız görüşü alınmamaktadır. 

Ancak Dış Ticaret Müsteşarlığının 14.07.1999 tarih ve 37065 sayılı yazısı ile fiili ithal tarihinde 5 
yaşından eski olmamak üzere kullanılmış olarak ithal edilebilecek Maddelere ilişkin ithalat (99/9) sayılı Tebliğ 
kapsamında bulunan Tıbbi Cihaz ve Aletlerden, kullanılmış olarak ithal edilmesi mümkün olmayan ve sağlık 
yönünden kullanılmış olarak ithalinde.sakınca bulunan maddeler ile tek kullanımlık maddelerin tespit edilerek, 
Müsteşariıkiarına bildirilmesini istenilmesi, Bakanlığımızca konuyla ilgili bir komisyon oluşturarak Tebliğden 
çıkarılması gerekli maddeleri belirlemiş ve 30.07.1999 tarih ve 12433 sayılı yazıyla Dış Ticaret Müsteşarlığı'na 
bildirilmiştir. 

Bunun üzerine L. i Ticaret Müsteşarlığınca, Bakanlığımızca belirlenen maddeleri 99i9 sayılı Tebliğ 
kapsamından çıkarılarak 27.08.1999 tarih ve 45742 sayılı yazı ile bildirilmiştir. 

Daha sonra Dış Ticaret Müsteşarlığından alınan 29.02.2000 tarih ve 12496 sayılı yazıda 2000/9 sayılı 
Tebliğ kapsamında bulunan malların 5 yaşına kadar (5 yaş dahil) ithalinin serbest olduğu, Ithalat Rejimi Kararı'nın 
13 üncü maddesi gereğince, söz konusu maddelerin ithal tarihi itibariyle ô yaşından 10 yaşına kadar (10 yaş 
dahil) olanlarının ithaline ödenecek mali mükellefiyetierine ilave olarak ayrıca CIF bedelinin %50'si oranında 
Toplu Konut Fonu tahsil edilmek suretiyle Gümrük idarelerince izin verildiği, yaşanan olumsuzluklardan da 
bahsedilerek kullanılmış makine ve teçhizatın ithalatının kontrol altına alınması amacıyla 2000/9 sayılı Tebliğ 
~apsamında yer alan makine ve teçhizattan tebliğ kapsamı dışına çıkarılmasında yarar görülenierin 
Müsteşariıkiarına bildirilmesi istenmiştir. 

Bunun üzerine Bakanlığımızca Tıbbi Cihazlarla ilgili olarak tekrar bir komisyon oluşturulmuş, 
Komisyonca yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda, 2000/9 Tebliğ kapsamında yer alan tıbbi cihaziarın , 
tümünün (Gümrük Tarife Istatistik Pozisyon numaraları verilerek) Tebliğ kapsamından çıkarılması, ayrıca hibe 
olarak yurt dışından getirilen cihazlar içinde sınırlama getirilmesi yönünde tavsiye kararı alınmıştır. Sözkonusu 
tavsiye kararı çerçevesinde, 12.04.2000 tarih ve 5770 sayılı yazımızile Dış Ticaret Müsteşarlığına bilgi verilmiştir. 
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Bilahare Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın (19.06.2001 tarih ve 38366 sayılı) yazısında aynı mahiyette görüş 
istenmiş olup, tıbbi cihaziarın 2001/9 sayılı Tebliğ kapsamından çıkarılması yönündeki Bakanlığımız görüşü tekrar 
vurgulanmıştır. 

Teknolojinin sürekli geliştiği günümüzde, tıbbi cihaz sektöründe en yeni teknolojiler kullanılmakta ve 
verilen hizmetin hassasiyr:i.( nedeniyle hizmet veren cihaziarın sürekli servis ve kalibrasyon ihtiyacı, yedek parça 
desteği ile kullanıcıların y~cerli eğitimi gerekmektedir. Ikinci el cihaziarın yatırım maliyeti düşük olmakla birlikte 
işletme maliyetleri yüksek olmakta ve yeni cihaz gibi verimli kullanılmamaktadır. Diğer yandan sürekli teknik 
servis ve kalibrasyon desteği olmayan cihaziarın insan sağlığını olumsuz etkileyeceği de açıktır. 

SORU · 2) "Bu cihaziarın yurda sokulmasına aracılık etmiş herhangi bir resmi kurum veya bürokrat var mıdır? 
varsa bu kurum ve yöneticiler hakkında ne gibi işlem yapılmıştır?" 

CEVAP· 2) Ikinci el Tıbbi Cihaziarın ithalinde Bakanlığımızın hiçbir yetkisi bulunmamaktadır ve dolayısıyla, bu 
konuda hiçbir işlem yapılmamıştır. · 
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68.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın; 
Köy Hizmetleri Bursa İl Müdürlüğünün yol yapı m ve onarım projelerine, 
Köy Hizmetleri Bursa İl Müdürlüğü kanalizasyon yatırımlarına, 
Köy Hizmetleri Bursa İl Müdürlüğü içme suyu yatırımlarina, 
İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Mustafa Yılmaz'ın cevabı (717661, 7662, 7663) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

(!4~~ 'Ü~~4ı.) 
Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandınlmak üzere aşağıdaki sorularımı arz 
ederim.31.05.2002 

SORULAR 

11JJ<~ 
Ertuğru y.AI:tlmıiYIR / 

Bu sa Milletvekili 

Köy Hizmetleri Bursa İl Müdürlüğü Ulaşım yatınmlan ile ilgili olarak: 

1- Dağ Köyleri Kalkınma Programı çerçevesindeki yol tesviye, onanm, stabilize 
yatınmlan hangileridir? Bu projelere aynlan ödenek miktan ne kadardır? Yıllık 
programı açıklar mısınız? 

2- İl bazında (Dağ köyleri hariç) Onanm, Tesviye, Stabilize, Asfalt projelerinin toplam 
ödenek miktan ne kadardır? Proje ka,psamındaki yerler nereleridir? Yıllık programı 
açıklar mısınız? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

(~~-~'(,\.MA.~) 
Devlet Bakanı tarafınlhan yazılı olarak cevaplandınlmak üzere aşağıdaki sorulanını arz 
ederim.31.05.2002 

SORULAR 

l)q,.fp]l 
Ertuğrul /A~:Nn'A YIR 

Bursa Milletvekili 

1 

Köy Hizmetleri Bursa İl Müdürlüğü Kanaliz~syon Yatırımlan ile ilgili olarak: 

1- Bursa İlinde Kanalizasyon olmayan köy ve malıailelerin sayısı ve bu sayının ilçelere 
göre dağılımı nedir? Anılan yerlerin isimlerini ve bu yerlerde yaşayan toplam nüfusu 
açıklar mısınız? 

2- 2002 YılıKanalizasyon ödeneği ve yıllık program nedir? Bir yerin programa alınma 
kriterleri nelerdir? 

3- Şebekesi bitiriimiş ancak fosseptiği yapılmamış köy sayısı ne kadardır? Fosseptik 
ödeneği ve yıllık programı nedir? 

-438-



TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

' 0-k~tı~ \(l~:l..) 
Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandınlmak üzere aşağıdaki sorulanını arz 
ederim.31.05.2002 

Ertui7{';ıJ:l11R i rsa Milletvekili . 

SORULAR 

Köy Hizmetleri Bursa İl Müdürlüğü İçme Sulan Yatınmlan ile ilgili olarak: 

1- 31.05.2002 tarihi itibariyle Bursa İlinde içme suyu yetersiz Köy ve Mahalleterin sayısı 
nedir ve hangileridir? Anılan yerleşim birimlerinde toplam kaç kişi yaşamaktadır? 

2- İçme suyu yetersizliğinin nedenleri hakkında açıklama yapar mısınız? Bu engellerin 
kaldınlması hususunda neler yapılmaktadır? Anılan köy ve mahalleterin yeterli çime 
suyuna kavuşturulmasının yatınm ödeneği ve yıllık yatınm programı nedir? 

3- İçme sulan yeterli olup köy ve mahallesinde çeşme olan ancak evlere şebeke 
döşenemeyen yerleşim birimleri hangileridir? Evlere şebeke döşenmeme sebepleri 
nelerdir? Bu konudaki engellerin kaldmiması için neler yapılmaktadır? Evlere şebeke 
döşeme yatırımlannın ödeneği ve yıllık programı ned~r? 



T.C. 
DEVLET BAKANLIGI 

SAYI :B.02.0.010/ r..C.;? / ~ Z / 5 y· 
KONU: 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIGINA 

İLGi: TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 14.06.2002 gün ve 
A.Ol .O.GNS.O.l0.00.02-15745 sayılı yazısı. 

:).~.t.:L/2002 

Bursa Milletvekili Ertuğrul YALÇINBAYIR'a ait j{7661-15759/37289, 7/7662-
15760/3 7290 ve 7/7663-15761/3 7291 sayılı soru önergeleri incelenmiştir. 

Bursa ili köylerindeki kanalizasyon yatırımlarından kanalizasyon şebeke inşaatı 
tamamlanan 265 adet köy bulunmaktadır. Bunlardan 204 adeelinin fosseptiği tamamlanmış. 6 I 
adet köyün ele şebekesi yapılmış ancak fosseptiği bulunmamaktadır. 34 adet köyde ise yer altı 
su seviyesinin yüksek olması sebebiyle fosseptik yapılamamaktadır. Diğer köylerele de 
fosseptik yapılabilecek uygun yer olmaması nedeniyle fosseptikleri yapılamamaktaçlır. 

Bursa ilinele 390 adet köyün knnalizasyon etüt projesi hazırlanmış olup. ödenek 
durumuna göre ileri ki yıllarda gelen tekliflere göre değerlendirilecektir. 

2002 yılında 5 köyün kanalizusyon, atıksu ve arıtma tesisi 322 milyar tl. ödenekle 
programlanınıştır. 

Bursa iline ait ulaştırma ve diğer kamu hizmetleri sektörü (içme suları, kanalizasyoıı) 
ile ilgili bilgiler ek te yer almaktadır (EK- 1, 2 3 ). 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK : 14 Sayfa 
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E\(_ A 

UliRSA iLi 

1- UA(; KÖYLF.Ri KlRSAI. KALKlNMA ONARJM~STABLi7.f; PRQ(;RAMI 

YQLtJN ADI VOL MiK.flliL} 

ONARJJ\J Kelcs lly.ilt.Çayören-Duvenli 2 Km 
K~les Dedcler Firu:r.-Karasi s Km 
Kdcs lssı7.ören-KaraardıÇ-I3asak . 17 Km 
Orhancli-Celepler ı Km 

TOPLAM 25 Km. 

STAALİZF. Kele~ Jly.llt.Çayorcn-Oüvt:nli 2 Km 
Kelcs Dedcler~Firuz-Karasi s Kın 

Kclcs lssıı.ören-Karaard~ç-Basak ı 7 Kın 

Orharıcli·Cdcpler 1 Km. 

'l'OPI.t\M ıs Km. 

Yukarıda açıklaması yapıh1n yolların ll Müdürlüğ.tiınü:r. makine v~ ekipmanı ilc pı.ircnıancı 
usulde ~erçcld\!~tirilccektir. 

Gen~! Müdürlliğümüzün 15.0.12002 gün ve 1068 sayılı genelgeleri gereği, 
Yapnm püreımuıet m.ulde gerçd.leştirilecck yol maliycıleri~ 

ı Km. Onaram 
1 Km Stubli.tl' 

43 Milyar TL 
13 Milyar TL 

ll Mudürluf,'iımiız 2002 yılı Kırsal Kalkınma nnarım ve st~bli~e programı için, 

25 x·U 
25 X J3 
TOPLAM 

= 1 Trilyon 75 milyar TL Onarını 
-= 325 milyar TL Stahlizc, kaplama olmak ü1.erc-. 
-·. l Trilyon 400 milyar TL ôdcncğc tekamül etmektedir 

-441-



2- iL IJ,\ZINDt\ (DA{i KÖYLERI HARiÇ) ONARlM, STABLizE.ASJt"ALT PROGRAMI 
,.e ÜOF.N•:K I>AGILIMI 

ONARlM (Genel İd.) 
STAULİZE 
2 KAT ASF. " 

TOPJ..AM 

4Sl<m. 
45Km. 
25Km. 

1 ıs Km. 

(4S x 43) 
(45 X 13) 
(25 ;( 6) 

= 1 Trilyon 935 Milyar Tl. 
585 Milyar TL 
150 Milyar TL 

= 2 Trilyon 670 Milyar 'l"L 

2UU2 Yll.l ÖZt;L iDARE ASI•ALI PROGRAMI CDAG KÖYLERi HARiC> 

I.KAT ASFALT 
li.KAT ASFALT 

9:~ Km. 1 

193 Knı. 
(93 X 30) 
(193 X 6) 

.. 2 Trilyon 790 Milyar TL 

... 1 Trilyon 158 Milyur TL 

TOPI.AM 286 Km. r: 3 Trilyo" 948 Milyar TL 

ULAŞIM St:KTÔRÜ V ATlRlMLARlNlN KÖY BAZINDA DAGILII\tl 
(DAG KÖYLERi HARiÇ) 

. 1\· 0~:\RIM ((;enel idare) : 

lnı.!gol 
lnt!gtll 
K~ı rm:abcy 
M.K.Pa~a 
Yenişehir 
Yenişehir 

• ~:ayyaka-f.loğazova Yayiası 
• Tahtaköprü- Bahçekaya 
- Kur~unlu-fialıkcsir Hd. 
- Alacaat- H.Ahmt:t 
Yıldırım- Süleymaniye 

·Fethiyc- (jolcuJ... 

8- STAlU.i:l ... : KAPLAMA fG~ntl idarf) 

lncgol 
inegöl 
Karacabey 
M.K.Pa~a 
Yenişehir 
Yenişehir 

·· Çayyaka-Roğazova Yayiası 
- Tahtakc>pıi.i- Bahçekaya 
• Kur~unlu·Dalıkcsir Hd. 
- Alacaat · H Ahmet 
Yıldırını- Solcymaniye 

- F'·thiy~ - Golcuk 

C- II.KAT /\SFALT (Gem•l idare) 

Gür su 
inegol 
Inegöl 
Kestel 
Nilüfcr 
Mudanya 

- Hld Hd. - Kumlukalan 
- Karalar- Ça"uş 
- Oy. ilt.-, Kulaca 
- Dy.İlt.· Gözcdc 

- Dy.ilt. - Konaklı 
- Ky.İit.-lşıklı- Çcpni 

TOPLAM 

TOI'LAM 

TOPI.AM 
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ll ., 
9 

14 
2 

5 

.ıs 

ll 
4 
') 

14 
2 
s 

45 

2 
8 
3 
2 
4 
(J 

25 

Kın 

Km 
Km. 
Km 
Km. 
Km 

K nı • 

Km. 
Km. 
Km. 
Km 
Km 
Km. 

Km. 

Km. 
Km 
Km. 
Km. 
Km. 
Km. 

Km. 



M. Kemalpaşa- Güvcçdere 
• Muradiycsarnıç - Suuçtu Şelalesi 

Ni lufer • Kayapa- M.Pınar- Unçukuru 
- inegazi- Uçpmar 
- Oüngörcn 

Osmangw.i • Karabalçık 
• ily.tlt.- Kç.Detillcr- By.DcliUer -. Keles Hd. 

Yenişehir - Köprühisar- Aydoğdu- Kııllhisar 
- BI.Hd. - Kozd~re 
• İly.tlt. -· Cihadiyc 
- Yolt>rcn- Çeltikçi-Kanısıl 
• Subaşı - Akbıyık 
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TOPLAM 

1 Km . 
5 Km. 
14 Km. 
7 Km. 
4 Km. 
4 Km. 
4 Km. 
8 Km. 
4 Km. 
2 Km. 
3 Km. 
4 Km. 

193 Km. 



/).. I.KAT ASFAI.T fÔz•l idart} 

Gemlik • l'ındıcak 
lncgt1l • cdcbcy-Çitllik-Kıran-K.Pınar 
inegöl - Dy.Jit. Sultaniye 
Inegöl - Dy.l\t. · Güneykestane 
Inegol - Oy. ir - Çayyaka ·· Lütfiye 
Karacabey -Yarış- Gongormez 
Karacabey • Gölecik · Dağesemen · 
M.Kcmalpaşa • Akçapınar- Onaç 

• Soğukpınar- Vn.Kııılclma 
- Çaltılıbük . Çümlekçi 
- Ulik Kur~unlu 
• Karacalar Osmaniye 

Yt'nişchir - Karabahadır 
- Ko7.dcrc- Beypınarı 
• Uurcun Pa~ayayla 
-Yıldırım- Suleymaniyc 

1-:- 11.1\.AT ASF,\L T (Ü~el idan~) 

Gemlik - Ci hadiye- Şahinyurdu 
,; - Şokriyc ·· Erict:k 

Gursu • Ul Hd. - Adaköy 
inegöl - Süle 

-Hoca Gulbahçc 
- lsaürt:n - Çayyaka 
- lh~aniye 
- Çitli 
- Koıluca - Y n Y önık 

TOPLAM 

l.tııik - Sarıağıl- Süleymaniye- Mecidiyt: 
- lnikli 
• Örnerli 
- Yn.Ş'crcl1ye 
- Orhaniye 
• Mustafalı 

Karacabey • Dağkadı Yt!şildt!r.e 

• ity.ilt. - Anz 
- Yolağzı • Gonu 
- Yrı. Sanbey- Saı:lıca 

• llamidiyc - ısmetpaşa- Akhisar 
Kestel -1\laçam 

- Şt:vketiyc - Sayfiyc 
Mudanya • Ky.llt.Mürsei-'Yörükali- Ky.Tit. 

- Çepni 
M. Kemalpaşa- Kellaş 

• Ovaazath- Yamanh 
- lly. tlt. -Sincansarmç 
• L>cvccikonak- E.Balçık ·· Fındıcak 
- Çcltikçi - Durumtay 
.. Akarca Baharivc 
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~ Km. 
ıs Km. 
6 Kın. 
2 Km. 
7 Km. 
3 Km. 
~ Km. 
6 Km. 
7 Km. 
4 Km. 
8 K ni. 
5 Km. 
J Km 
4 K~. 
5 Km. 
2 Km. 

'Jl Km. 

9 Kın. 

6 Km. .. Km . ) 
7 Km. 
6 Kın. 
7 Kın. 

Km 
~ Km 
5 Kın 
7 Km. 
ı Km. 
ı Km. 
7 Km. 
3. Km. 
3 Km. 
5 Km 
. z Km . 
2 Km. 
3 Km. 
6 Km. 
7 Km. 
4 Km. 
6 Km. 
5 Kın. 
4 Km. 
4 Km. 
1 Km. 
8 Km. 
2 Km. 
6 Km. 



ı-.-~.~~1!! ~l·:·n:at~i? .. ~(~.\J~I::H.. .. 

B Oılıan Ekkc;~1lı , 
O Orlı:uı 1\tı,.luml:n 
H Oılı~1ıı (hın.ıııkır 
ls Oılmıı U~nıiıl\:ı 
B Orhan Sanuç 
Harmmıt:ılo. Ahıtc..·a 

Niifufi(1997) 
71 

Uf<7 
75 

ı (t{, 

~8.t 

~~ 

:.,: h,·) 1'>3~C~\'Iıt~·n 1 h~ 
f\\•ı-:ıd Tııı~1ıı l~b 

Oılı:mclı Cı.•l\')>lı::ı ıu.ı 

()$ıu:ıııgal.l (iıııı<.•yh:ıvır .ı''l 

'IUI,L·\M 1 1 1\.ii." 4:'U7 

.YETER~j.l MA IlA ~~t-EI.l:~~ 
O.~li Ck""pkr Oclalıaşı Mh. 62 
..:.ı·k~ <iokö7 Mt:\f:lmş:ıh ıııh ~'Cl 

l'd\:.'Ş ~Or!~uıı Y~nıpnıar Mh 1U 

'1'01'1.-\M Ili. 

Uiii~iinr.ulcr kövli ilc mcmb:l ihı ibfı \'3r. 

hid~l'~ıccılo,ıik ~iiirll' gor~ kt·~tııı <'ıl(•rıldi 

Öı~l id<uc Prog Teklif cdıldi. 
G~ncl idcım pıngraınında (llıe~lc cdik·r~ı.) 
'(ozünı kt:~on ~uyu "\},Juc\7: açılır , . .,. nı:tıcc ahıur ts\· 

P~jı.: ''3Jlll:tcak. 
H.U: ~örı- dıdta.ı ko~·tii'Ç(<\Çitı~· '''-' ııt'!\ in: :tlıııır ·~w 
ProJ~ y:srıııa,"'.ık (Nlifiıs ='!/.) 
Prcı;,~ ha"n ( t-\ö\'lıi tı:-rti!ı ızt\'1111\ .,,.. 
Pr~Jl' nı~\'ı:nt ö'zel ldaıı: Pro.~ ·ı ddıf ,•ılı ldı 
<oı.üın kcson "öv.lıicc açılır "~·ıu.:rıcc :ılıııır i~\· 
Pn.!tC yapılac:tk · 
"a)ılak iht1laflı lHölı;~ t;ılo~ı~. çalış y::,pılı.,or ) 

""'' ılt.ı gıur, lC,:ozünı ı..~srmlı.uvut 
:\iah:ell<: \'Cni olustıı Yayla kulhuıılıvor f.ttıt t•rlılt·c..:ı.. 
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1U.U1,1'li!.~U 1 U II!.II!.KLJ ULtJr \-l!.ı:;unt.Ll AUILI!.JtU-.. 

ŞEBEKE YAPILAMAMA NEDENLERİ 

B.Orhan Çökeile 
B. Orhan Düğüncüler 
B.Orhan Perçin 
B. Orhan Vetetler 
Hannanctk Delicegüney 
inegöl Kocakonak 
inegöl Sultaniye 
İznik Kınntı 
İznik Osmaniye 
M.K.Paşa Aş.Bali 
M.KR.Paşa Eskibalçık 

M.K.Paşa Sarımtafalar 

M.K.Paşa Yaylaçayır 
Orhaneli Göktepe 
Orhaneli Kabaklar 
Orhaneli Kç.Orhan 

TOPLAM 16KÖY 

MAHALLELER 

71 
390 
219 
90 
31 

190 
991 
165 
93 

137 
258 

81 
123 
117 
191 
184 

2692 

B.Orban Aktaş Kocaçayır Mh. 
Hannancık Maraşadar DedebaJi Mh. 
inegöl Paşaören Beşevler Mh. 
İznik Kaynarca Alakaya Mh. 

Karacabey Çeşnigir Develeme Mh. 
Karacabey Kurşunlu Manastırüstü Mlı. 
Kestel Derekızık Örenler Mh. 

M.K.Paşa Soğucak Karanlıkdere Mb. 
Orhangazi Keramet Selimiye Mb. 

" " Yeni 1\-Dı. 
Keleş Baraklı Çatak Mh. 
Keles Dağdibi Yayialar Mb. 
Keles Gelemiç Pelitören Mlı. 
Keles Pınarcık Ericek Mb. 

TOPLAM 16 MAHALLE: 

Kaynak yetersiz Keson öneriidi 
Kaynak ihtilaflı var. 
Kaynak yetersiz Keson önerildi. 

"' " " "' 
Nüfus az (Şartnameye uymuyor.). 
Kaynak ihtilafı var. 
Özel İdare Prg.Teklifedilecek. 
Şebeke için su yetersiz 

,, 
"(Keson+Kaynak tahsisi önerilcli) 
"(Drenaj önerildi.Terf.kabul gör-

müyor. 
Proje Hazır (Limit) Boru vt;rilecektir. 
Kaynak ihtilaflı (Tahsis çalışması yapılıyor.) 
ihtilaflı tahsis ka ran· çıktı. Proje yapılacak) 
Çözüm Drenaj Muhtarlıkça açılır ise Prj.Yapılacak. 
Çözüm keson kuyu Köylüce açılır ve netice alınır ise 
Proje yapılacaktır. 

Yerleşim dağınık su yetersiz. 
" " " 

Mahalle önemli ölçülü kuyu açılması 
Proje hazır Özel idare Prog. Teklif edilecek. 
Su şebeke için yetersiz şartnameye uymuyor. 

" " ,, " 
Mh.de kısmen şebeke var yeni yerleşim birimleri 
Oluşuyor. 

Şebeke şartnamesine uymuyor. 
Mahalle önemli ölçüde köye taşındı. 
Şebeke için kaynak yok. 
Mah.yeni oluştu. Dağınık (Yayla Amaçlı) 

" " " 
" 
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' 
BURSAftiYERLEiiM-..~ON DURUMU 

. •' !o 

ToPLAM~ 
twW.IZASYON 

OUIAYAN 
BIRIM~ . • YERLEŞIM. BIRIMI 

ILC E ADI ıSQı -.ı:·····- JS(tt MAfiAI.LE HQfJll 

NILOFER !25 4 :-~~ 9 4 4.048 

OSMANGAZI. 28 !16.~· 16 10.117 

YILDIRIM 1 2 t(~·ff3t 1 2 ·1.137 

BoYOKORHAN :40 5 ?i.Ş;~. 28 4 5.961 

GEMLIK 18 2 1i.5s4·. 9 5.742 

GORSU 10 s .. 1aa· 3 1.621 

HARMANCIK 27 12 !6~729 19 12 4.076 

INEGOL 93 g· ·i&t4·.581 60 9 23.106 

IZNI K 37 10 2.1 .. 189 32 10 17.083 

KARACABEY· 64 1'0 ~.O$ 48 10 30.952 

KELES 36 1~ ;·15.~ 16 14 5.889 

KESTEL 29 3 ::14~~1· 17 3 8.169 

MUDANYA 36 5 r~t~ 18 2 10.748 

M.KPA$A 104 2 .·4())l()S 88 2 32.577 

· ORHANELI 53 2 :1:17~814 34 2 7.572 

ORHANGAZI 20 2 ."12.~1;}4$ 7 2 4.062 

~NIŞEHIR 61 1 '.: .... :.'21.60.7 39 1 13.782 

TOPLAM: 862Kiy u·•· ·ı~Z7.418: ·444K6y 77Mah. 18$.641 

• Beledlyeli KOyte; (35 Ad.) lfimMtbt•l~ Vukanda Ghterilmedl." ....... · ...... 
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OSMANGAZi 
Avdanctk 
88011 
BüyQkdeliller 
Ç~l 
DaQakça 
Oo(lancl 
OOrdane 
GOndoOdu 
GOnoybaytrı 
Hüseyinalan 
Küç0kdeli11er 
Seferi&flktar 
SoöukPanar 
SOieym8oiye 
Tuzaklı 

Y&Sitali . . 
TOPLAII9 K6V 

NOfU§ 
248 
505 
714 
584 
536 
561 
907 

2323 
. 491 

251 
781 
Zl2 
m 
232 
413 

: 529 
10117 

TC>P~.e·KOY 

:XILIJiRIII tfaa'f-..-.k vo Mah. 
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tfOFUS 
149 
384 
,312 
255 
880 
214 
370 
102 

1382 

fjOfUS 
1137 



T.B.M.M. B : 120 22 . 7 . 2002 O : 1 
$AOOJ<u ~vo~t~YAt~ KOYLERIN 

ILçE\IE.I~V ~~ OAGIU~11 
~k-.:. · W)a,m ~ NÜFUS 
1\i<Pini.WMah.: : .· 1st 1o191 
AtuiÇ! ;..· . ', . ·· :· . . .68 .:..H:;:;ac.;;;;ıka~ra:.-.. ___ 340;:..,;.;;.. 
-~·. 176 .:..H:.:::Ml:.::.:i:::tnye:z.::-___ .....;25=..8 
~.·; • .'; 243 .:..H:::B!Ditabaw:'~:::..t ___ .... a::_:.;7~9 
~ve.Matı. 582 Hayriye 388 
D~rıMt. ·: 31 .:..H:::.;.ilrm~.::.L:ye:::..ve~Mah~. --8~82~ · -.ile. 8. atı.; ·. ·. . 284 ~·cl~a~ljyo(2-____ 1.:.::5:.:..1 
~w l@h· 269 lheaniyo 362 
G~ · · ~ ~~~==~--------2~1~9 
H»Mififfiiht·va·Mcifı1 218 ~,saö.=ç:ren:.:,__ ___ ....:990~ 

u~ w_. ·~--.:.:·lıt<aı:UYo:::=.·::L· =---~--......;3;:;.;.7..=..8 

!JoıflK9BJJ!H UQEUJ 

i!!f . 316 
226 

_@!!Y!ndır 20S 
Qu(llnca 249 
~akl~ice 128 
.QOI<ene '23 
oanacatı 255 
DanaCIIar 325 
Oemirlor vo Mah. 257 
Derooik 78 
Doı5Qnc01Gr 

ı· 

.390 
Kimıt;C 292 ~;:.:.;!Karahasan::;:.:;;;;~;;:..;.l;;;;;;ar;._ __ ...;.7..;:..6 
.~ 296 KarakadıveMah. 149 
l<li##li· .. 114 .:.:Kes=tan~e==a~lan:.:.:t:.---1.:...1...:.1 
~~ m -~~n~·k--------~~~7 
~ · 157 · ~Kı:.:.:mn:;::.;.... ____ .....:3::;.;.7~8 
~.·.. 270 .!.:Ko::zl::.:uca:.:::--___ ___:54::..:.::..2 
Ya~ 223 Lütfıye 195 
v~ · .. 1sa .::Mad:::::.:.::.ın:..:::-o-y ____ aı..;.:::.;..e 

r<JPJ;AM 19~ÖY 4.075 ..:.:M.:.=()Ş!Ur!.x;.;::.:.L.·ye;;..,....,. ___ ..:.:186~ 
.; Mozit V9 Mah. 641 

~- NÜFUS ..:.;Murotboy~~----1.;.;:.84~ 
~!9?JPit· .. ;. ~ ..::~;.:.:lukman::,::.::::::;;.;iyo:.-----1..:.::1:::.;:;.. 
•. - . 128 ..;::öZi:.::-.:.:.:::Ctce~:.-.....--......:.:::,,::.:::..8 

Gedikler 384 
Gel{!ik ve Mah. ·-m 
Hacıahmetler '163 
lsmeu~ 296 
Karalar 226 
Kaya~ 216 
Ku# 162 
Osmanlar 75 
Oreneik 170 
özıoeo 177 
P1nar 240 
PinbeYler ve Mah. 211 
Samı2 584 
Te!s§!ler 92 If!' i ..::F~~@Y~ük!iJp61::;_=

0 

:.=....------.:. ~:;::;:::.:::..~ 
·:r'..mlls«ı. · · · · : 101 SOpOrtu 530 
.Wı,ilfati • 7iıs .~Ş.:::ıipa::.::ft:=_ .. ":.._._----. ·-...;-7::.;:5;:...7 

f~ ~;~... . . = ...:.~.::~:..u:::::::::ıiP::-,_ ___ 3;:;.::1 ~=-7 
-~ · · · 780 Tüfekçikor!agı 346 

'.~· . ~: ...:.~~~;,;:;~'f(Kükt=,;:::_;:.:._ ___ :-:~ 
@Ur· · · · · se ...;,v.;:;lan:.--.::bal~hk~---237 
.~w.MatJ. 395 TOPUWOOKÖY 23.100 
~- ·. • ~~! 
l;)'!!iir . ' ..Wf 

Voletlor 90 
Elekçall 71 
Z'.aferiye vo Matı. 212 
TOPLAM 28 KOY &.961 

§!i!IJK . !f_OBJS 
Cihath ı .tJ66 
Fevzi ı! 2l46 
Ftndtcak 220 
Gopçali ve Matı. 2385 
GOvenli. 121 
Haydarlr! 385 
Karacaan 705 
!Sf!brh 556 
~uratobiı 656 
TOPLAM D KOY 6.742 F . ,_. . 115 

Fm .. ·. 125 
S!QRSU ımam 
Eri~ 154 
Karahadır 672 

~ 198 

8[_: iıa~ 
•t<aztkh 795 
TOPLAU3KÖY 1.6.21 

-~·;_· .. 121 

10791 
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Yunuslar ve Matt 
C!J!d!rft 163 
ÇiO!?I<Ji .1057 

TOPI.AIVI16 KOY 

Derbent 657 
Darotgt 454 
Drazali 490 
Elmalr w Mah. 547 

· GOIIQce ve Mah. 1854. 
GOrmoziO 397 

nıkla . 328 · 
Karalekin 360 
~-Mah. '826 
Ktnntt '165 
Kutluca vo.Mah. 200 

Mecidiye 139. 
NOShef:!m 126 
Orhaniye 992 Turhan 
Osmanıye ve Mah. 121 
omerü . 584 

Yaprlu . 
TOPLAM 17 KOY 

San!@miS . 534 
Sarı!lJıl . 294 
Süleymaniye 84 Altıntaş 
Şerefiye . 137 
Tacir :2334 · Balabancı k 
Yenişerefıva 56 
V OtOider : . i : 468 
TOPLAM 32 KOY :: '17.0i'J.3 

Çağnpn 

~~~;;,-.__,;mr .. =o ve uaffi. 
KARACABEY WIFUS 
Artz · 301 

Ha!;kOy 

Çamlık' 

Çuuırlt. 

,grntrk!yenicesi . 
. Eveirer 

§ierOO ve Mah. : 

soaotpınar · ; 
TOPI.NJI181t0V 
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336 
288 
220 

5.889 

133 
751 

1071 
898 
493 
714 
73 

493 
106 
779 
613 
184 
569 
238 
462 
456 
136 

8.169 

NOBJS 
769 

1428 
337 

1121 
365 
783 

1092 
683 

948 
272 
232 
189 
181 
477 
391 
668 
372 

10.748 



Adaköy 
Aliseydi 
Aralik 
AYOZ 

Demirdere 

Duıumtay 

GOIIOCO 

Hacrali 
Hamid!Y! 
Hiscraltı 
lıvaSÇtlar 
Ineilipınar 
Kapalslaotuk 
Karaffilan 
Karaorman 
Kampınar 
Kayabaşa 

Me lik 
Oaıkh 

Orhan il! 
Ormankadt 
Paşalar 

Varnan h 
Yumuroaklı 

=•bati 
mandar 

Çamlıca 

Çiviliç;un 
Çömlekçi 
DOUOSt 

t .340 
307 
666 
259 
127 
549 
203 
485 

. 657 

176 
383. 

254 
ı 2442 

123 
282 
194 
254 
318 
485 
210 

1311 
449 
272 
374 
196 

: 1230 
210 
411 

i 176 
ı 1374 
j. 743 

383 
ı 865 
i 447 
1 137 ·! 246 

247 
120 
115 
78 

151 
547 

!21619 

m~nm ccı v ·- um · Karssk 459 
': ' KoramGt ve Mah. 2086 

Mahmudiye 300 
TOPLNJI7 KÖY 4.CS2 
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:N{jFUi 
Af sar 139 
AkbıYtk 

Baypinarı 

lncirti .. 
Karabahadır 

fWastl 
Kavakh 
Kıblepıriarı 

~88.841 

AÇIKLAMA: Jıçe·ve KOy ~~.:~~~lirtiien ve ksnal~syonu olmavan toplam 
444 köyon onemu beaOnıOndo ~~~:~1)ö.Çmlç yıllarda bOz tatıais:i yaptimak 
suretiyle krSnıen ~~ tesisr:·~~~t~:~~~rızasyon sorunu tamamen · 

' bitirilmedföi ve gayrl·~l otcfuöu içir\ ~:~yan kOyter kapsamında 
cf&öerlendfrilm.l§tir. · · 
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A-GENEL ID}\.,...RiöiöiiiE.__ ~~i~ .. idmetı (MUyon TL) 

1~;000 (~~on) 

" Muratoba . ~tt~ .. (FoŞseptik) 

" EngürQcdk so:ooo . ·.(~n) 
İznik-ÇiçekJj ... ~9~()00 

·IQQ~OOO 

( .. ·~ 

İnegöi-Çakırçiftli#i .{ " ) 

TOPLA~ ·~ooo 

B-ÖZEL iDABI 

İnegöi-Mer.it-Havta Köy Kent Prj. 33.313 ·(.~) 

43.35~ <, " ) 

TOPLAM 76~669 

GENEL TOPLAM ~669 

İSLERIN PROGRAMA ALJM!f<\:~İ§J$J&Rj 

Nüfus YoAunJuiu, ~çevre~ V.b 
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S.NO. 1 LifE Si ·~t~V.··:'9l~l NÜFUS 

1. NlllPFER ·t 8639 

2. OSMANGAZI ~ 2515 

:ı . 
3. BOWJKORHAf .. ~ .. 338 

4. GOP~U ~. 637 

5. INEGOL :4; 1742 

6. ~CABEY ~-' 1420 

7. KEL~S 1 354 

8. MUDANYA 4 1807 
ı 

9. M.KiPAŞA 1 572 

10. OR~ ELf 6' 3536 

11. VEN!Şt;HIR ... 2:: .... 1475 

TOPLAfJ«: ~:Koy 

AÇIKLAMA : Y~~ ~lfrtijen ~~~9·'~!~~9~kesi mevcuttur. Yer altt su sevi
yesinin yüksek ol~•· ~Qsseptik yep~l~P.\i~~~m,~~~~--~ferfe fosseptik yapma 
Imkana yoktur. lştem;J<anallzasyonu;mev.eot·.~jtör i®fislnde mOtoata edilmiştir. 

(F~eptik ödoneklfti1 2. MaddediJ.:~iöi;.; 
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69.- Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, gazilerin ve bakınakla yükümlü olduklarına 
verilen sağlık hizmetlerine ilişkin sorusu ve Milli Savunma· Bakanı Sabahattin Çakmakoğlu 'nun 
cevabı (7/7664) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET ~~CLİSİ BAŞKANLI~INA 

A§aJıdaki sorularıı~ıın aracılığın~.zla Milli Savunma Bakanı 

Sayın Sabahattin ÇAKMAKOGLU tarafında~ yazı1ı olarak ceva?landırılmasını 

saygılarımla arz ederim. 29.05.2002 

İsmail ÖZGÜN 

SORULAR 

1- Gaziler ve bakınakla yUkU~ıu oldukları e§leri ile dul eşlerine 

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından verilen sağlık hizmetlerinde 

kurumlar arasında yaşanılan aksaklık ve anlaşmazlıkların çUzUmU için 

bir çalı§ma yapmayı dUşUnUyormusunuz7 

2- Kurumlar arasında yaşanılan anlaşmazlık nedeniyle ma~dur 

olan Gaziler ve Bakınakla yilkUmlU oldukları eşleri ile dul eşlerine 

Milli Savunma Bakanlıgının anlaşması olan eczanelerinden'de faydala-

nılması için bir düzenleE:i(' ya;:ı:ı:ayı c'j~ünüyormusunuz? 

3- Jzellikle Sosyal s{~ortalar Kurumu Ha~tanel~~inde Gaziler 

ve bakınakla yükümlü oldu~ları ~şlrrine ve Jul eşlerine resmi işlemlerde 

ya~anılan zorlukları çJzmek iiin bir ialışma yapmayı dUşUnUyormusunuz? 

4- Gazilerimizin muaye~e, :edavi ve ilaçları ilzerinden alınan 

hı.ıstcı ~~atılır~ payl.:ırının or.1:11nı dUşUrı:ı~·:.- için bir çalışma yapmayı 
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KAN.KAR. 

KONU 

T.C. 
MiLLi SAVUNMA BAKANLIGI 

ANKARA 

2002/7067-CS \ l ~ oo ls'&-S) 

Yazılı Soru önergesi. 

fS TEMMUZ 2002 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIGINA 

ILGI : TBMM.Bşk.lığının 14/6/2002 tarihli ve KAN.KAR.MD.: A.01. O .GNS . O. 10. 00. 
02-15745 sayılı yazısı. 

Balıkesir. Milletvekili Sayın lsmail ÖZGÜN tarafından verilen "Gaziler ve bakmakla 
yükümlü oldukları kişilere verilen sağlık hizmetlerine" ilişkin 7/7664-15762 sayılı yazılı soru 
önergesinin cevabı Ek'te sunulmuştur. 

Arz ederim. 

u.dKOGLU 
Milli Savun~~~nı 

EKLER : 
EK-A (Yazılı Soru önergesinin Cevabı) 

DAGITIM 
Gereği Bilgi 
TBMM.Bşk.lığına Başbakanlığa 
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BALIKESIR MILLETVEKILI SAYIN !SMAIL ÖZGÜN TARAFINDAN VERILEN 

7/7664-15762 SAYILI YAZILLI SORU ÖNERGESININ CEVABI 
i 

1. 1005 sayılı Kanun kapsamında bulunan gazi ve eşleri ile dul eşierine Türk Silahlı 
Kuvvetleri tarafından verilen sağlık hizmetlerinde herhangi bir aksaklık veya anlaşmazlık 
bulunmamaktadır. r 

2. 1005 sayılı lstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara V ata ni Hizmet Tertibinden Şeref 
Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunun 2 ~ci Madde 2 nci Fıkrasına istinaden yayımlanan 
Ek'te fotokopisi gönderilen Maliye Bakanlığının Genelgesi gereği; 

1-a) 1005 sayılı Kanun kapsamında bulunan gazi ve eşleri ile dul eşlerinin genel ve 
katma bütçeli daire ve idarelere bağlı hastanelerdeki tedavileri sırasında zorunlu olarak 
kullanılan ve hastanede bulunmadığı gerekçesiyle ilgililerce dışarıdan temin edilen ilaç ve 
malzeme bedellerinin; ' 

aa) Ilgililerin herhangi bir kamu kurum veya kuruluşunda çalışmaları halinde bu 
kurum veya kuruluşça, 

bb) Emekli, yaşlılık veya maiOIIük. aylığı almaları halinde bağlı bulundukları sosyal 
güvenlik kurumunca. 

cc) Herhangi bir kuruma tabi olarak çalışmamaları, emekli yaşlılık veya malüllük 
aylığı almamaları durumunda Milli Savunma Bakanlığınca, 

karşılanması, 

b) 1005 sayılı Kanun kapsamında bulunanların kamu görevlisi veya emekli 
olduklarına bakılmaksızın sevk edildikleri veya emeklilik karneleri ile başvurdukları resmi 
sağlık kurum veya kuruluşlarında yapılan tedavileri sonucunda tabiplerce gerekli görülen 
ilaçlardan hasta katılım payı (% 20 veya % 10) alınmaması, bu payın çalıştıkları kurum 
veya emeklilik, yaşlılık veya malüllük aylıklarını aldıkları sosyal güvenlik kurumunca 
ödenmesi, 

2- Gazilerin bakmakla yükümlü oldukları ana, baba ve çocukları söz konusu 
Kanun kapsamında sayılmadıklarından, bunların gerek tedavi gerekse ilaç bedellerine 
katılım payı yönünden varsa tabi oldukları diğer mevzuat hükümlerine göre işlem 
yapılması, 

3- Gazi eşinin bu sıfatından dolayı tedavi yardımından yararlanabilmesi için, 
ayrıca sağlık yardımı sağlayan bir Kanuna tabi olmaması ve her ne şekilde olursa olsun 
gelir elde edilecek bir işte çalışmayan eş biçiminde mütalaa edilmesi, 

4- Resmi sağlık kurum ve kuruluşlarındaki tedavi sırasında zorunlu olarak 
kullanılacak protez, ortez ve diğer sarf malzemelerinin ilgili sağlık kurumunca temin 
edilernemesi sonucunda dışarıdan aldırması halinde doğacak malzeme bedellerinin 
ilgilinin bağlı bulunduğu kurum, kuruluş veya sosyal güvenlik kurumunun tabi olduğu 
mevzuat hükümleri çerçevesinde karşılanması, 

gerekmektedir. 
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Bu nedenle, genelge içeriğine göre işlem yapılması durumunda sorunların 
giderileceği değerlendirilmektedir. 

(Bu maddedeki cevap, soru önergesinin 3 ve 4 üncü maddesindeki soruların 
cevaplarını da içermektedir.) 

Arz ederim. 

EKLER 
EK-A (Maliye Bakanlığının adı geçen 18 Aralık 1992 tarihli 

ve 3 sahifelik genelgesi) 
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T,C. 
1\tAT.lYE VE GU:\tRUK DAKASLtCt 1 

BOTÇI! VE ~11-LI KO!'/TROL OEl'EI. M0D0Rt0öü 

SAYI:BUHKO-KY-23-ll5540-935 
KOtm:G~:.i leri n ted;wileri 

•••• , •••••••• 'C.t.. . .'<MILIG!NA 
•. ,, ......... REKTÖRLUGÜNE 
...•......... GEN:SL MU!JURLUGUNE 
............ :vALİLiC!NE 

A:-IKARA 

18 ARALIK. 199~: 

.••.•........ SUTÇE DAİRESİ EAŞ~A~LIC:rA 

...........• ·.SAY~A~L!CINA 

Si:!.in~iği Uzere, 2709 ~!l.,Y.ll1 'l'i.ir\dye Cu:r,huriyeti Ana.ya~Mlr.ın 

60 !:'iC'l r.:a~~e51ncP., "Eer~e!' ~o:;yal gUvenli~ h.=.l<kına .!'ahiptir. De.v-
.:!,et, bu güvenliği sağlay.=.c.ak tecoir!er alır ve teşkilatı kurar." 
h~~~u yer almıştır. T.c:Er.:ekli Sand:~:, Sc~yal Sigortalar Ku~urnu ve 
Eağ-Kur Eib1 ~o~ya! gUvenlik :.<un;r.ıl<:n, Anaya~anın bu hUi<:;;Une göre 

6~v!At tArR~ln~an kuru!r.:uş n!up, C~vlet ft~lna hizr.:et VP.r~~~tedir!er. 

öte yan-::a'n, Anaya:=-anın 6! :nci r..at::ı:e::;~n':!el<!, "De·;!et hArp ve 
vazife şehitlerinin dul vP. yı- :ir.:!er:y!e, malUl Vf! gazi ler~ kor:.~,.. ve 
::op'.ı..:rr.ca ker.ci !eri r.e y:=.rc>.şı r tir he:yaı; ~eviye si ı=>ağ:!.r;r." h:..!;..;~·J 

ÇP.rçeveı=;ir.de :t~t!k!al SaV?.Şl e:::zi!eri ile Kore VP. Klbrı:=- gazilerine 
2005 ~ayılı ~anun gereğince Ayll~ ba~!an~ış ve ~bzkonu~u gaziler ile 
eş:eri ve cul P.~lerinin genel ·;e ka~:::a bütçeli daire ve i.:are!P.re 
?.it veyr; bağ'lı haşt.;ne!erce UcrP.tsiz ~f.davi ecilec.e~i,- c;yrıc-c; 'cu 

~eı:!a.·~·i kurumların-:!a.n ve öşc;ndan Rla:::ai<!arı ilaç t:ede!lerinin 
Devlet taraf1ndRn ödenr.~eği hUkme ba~!a~mı~tır. 

1005 sayılı Kanun, sınırlı bir kapsa.'il ör.gör:~emel<te, colayısıyla 

bu Kar.unca yere:;.! an "Devlet" i f<ıt:!e~i i le ce geniş anla:ı.da tüm ka;;ıu 

kurum ve i<uru~uşları kastedilmiş bulunr.:Rktadır, 

Eu çerçeve~e, 1005 sRylll kanunun 3EB8 sayılı Kanun!~ de~işik 2 
nci r.:Addesirıde%i, "!Jevlet tarafıncan öt;;enir," ifa.O::e~i ile resr:ıi 

kurt.:~ ve l<urı.::!.ı.:şlarca tedavi'nin ~;;~!an:::as1 cng.'jrülmüştUr.Ayr:.ceı, 
iyileş:irrr,e F:.i!HlC't ile kı..:llan·ıla.n protez, ortP.z, gözlUk camı ve 
çerçevesi i le tl bbj rnalzerr.e!erin ce teceıvi l<ap~amlnt.:!~ Çeğer--

len-:ii rilerel< bede!lerinin bu kuruluş!eırca k;:ırşılanm?.Sl gerel<-
r.:el<tedir, 

NOT: Ccvıp!Jrd.ı ~uıınızırı ;un ve ~yısınırı hclirıilmc~i rit:ı cıiunur. 

-459-



S,\ YI : JIUMKO 
KONU 

Diğer taraftan, 1005 sayılı Kanuna tabi olanlarcan ilaç kAtılım 
payı alı.nr.ıca~ı na dair bugUne ke\car herhangi bir kanun ı düzl'!nl~~e 
yapılmadığından, sözkonusu kişilerden ilaçlara yönP.lik ot~r~k hasta 
katılım payı alınm<>ması icabetml'!ktedtr. 

Bu açıkla~a çerçevesinde; 

1-a)lOOS Rayılı Kr.ınun kapsamında bulunan gazi ve eşl1rl ile ~u! 
eşlerinin genel ve katma bütçeli daire ve 1darelere ba~:ı. 
hastanelerdeki· tedavileri sırasında zorunlu olara~ kullanı lan v~ 
ha~ tane de bulunmadı. ğı. ge rekçes.!.y!e !lg 1 li le re e d ı. ş arı ı:!a:ı t~rı:! n 
edill'!n ilaç ve mr.ılzeme bedellerinin; 

aa)İlgililerin herhangi bir kamu kurum veya kuruluşunda ÇAlış
maları halinde bu kurum veya kuruluşca, 

ı 

bb)Emeklf, yaşlılık veya malUllUk aylığı al~aları. halin~e baaıı 
bulundukları. 50syal gUvenlik kurumunca, 

cc)Herhane;i bir kuruma 
yaşlı lık veya malUllUk aylı ğı. 
Bakanlığınca, 

karşı.lanması, 

tabi olarak çalışmamaları, 
almaJr.a!arı durumunda Milli Sa•1ur.r.:a 

b)lOOS sayi!ı Kanun ~apsamında bulunanların kr.ımu görevlisi veya 
emekli olduklarınc:ı. bakılmak.:;ızın sevk edildikleri v~ya eme!-<li lik 
karneleri ile bAşvurdukları resmi ::;ağlık kurum veya kurulıJşları nd.:o 
yapılan tedavi leri sonucunda tabiplerce gerekli görülen ilaç!ar~an 
hasta katılım payı•(~ 20 veya %10) alınmaması, bu payın çalıştıkla~ı 
kurum veya eme!<lilik, yaşlılık wıya m.:ılUllUk Aylıklc:ırını aldtkl~rı 
~o~yal güvenlik kurumun~<~. ödenmeRi, 

2-Gazi leri.n bakmaı<la yükümlU oldukları ana, baba ve çocuklan 
sözkonusu Kanun kapsamın~a sayılmadıklarından, bunların gerek tedavi 
gerekse ilaç bedellerine katılım ~ayı yönUnden varsa tabi oldukl~rı 
diğer mevzuat hükümlerine göre işlem yapılma~ı. 

3-Gazi eş i n i n bu sı rat ı ndan dolayı tedavi yardımı nd?.n yarr.ır-
1 anabilmesi iç 1 n, ayrıca sağlık yardımı sağlayan b 1 r Kanuna t<\b i 
olmaması ve her ne şekilde olur~a ols~n gelir elde edilecek bir iş~~ 
çalışmayr.ın eş biçiminde mütalaa edilmesi, 
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Mı\Lln: VE GUMitUIC'Di\l(ı\f'lLIOI 

Si\ YI : IJUMKO 
I<ONU 

4-Resmi sa~lık kurum ve kuruluşlarındaki tedavi sırasında 

zorunlu olarak kulLan ılacak p ro tez, or tez. ve d.1 ger sarr mal ze
melerinin ilgili sa~lık kurumunca temin ec1lememes1 sonucund~ dışar
dan aldırılmAsı halinde do~acak malzeme bedellerinin ilgilinin ba~lı 
buluncu~u kurum, kuruluş veya sosyal gUvenlik kurumunun tabi olduğu 

mevzuat hUI<Umleri çerçevesince karşılanması, 

gerekmektedir. 

Bilgilerini ve gereğinin buna göre yapılmasını arz ve rica 
ederim. 

ASLI GİBİDİR 

) 

EKİNCI 
Maliye Albay 

MALİY:: VE A.i<AN! 

AL 
~hlii: n Gu=:~~ Oıc:::ı 

Ma 1 i V önetim .Şube Müdürü 
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70.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, ithal kalp kapakçıkianna ilişkin sorusu ve Sağlık 
Bakanı Osman Durmuş'un cevabı (7/7666) 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sorularıının sağlık Bakanı Sayın Osman ~ş tarafından 
yazılı olarak cevapla~dırılmasını saygılarımla arz ederim. :s:os~ 2 

~ i t(.CC-5>- =... 
....... -.---··-

Zeki ÜNAL/ 
Karaman Milletvekili 

Yazılı basında "Kapakçık skandalı" başlığıyla verilen haberde; Avrupa 
Standartlık Belgesi(CE) ve ABD Standartlık belgesi(FDA) olmayan ve İspanya 
ve İtalya Sağlık Bakanlıklarınca hastalara takılınası yasaklanan TRI marka kalp 
kapakçıktarının Türkiye'de SOO'den fazla hastaya takıldığının ortaya çıktığı 
ifade edilmektedir. Ayrıca Sağlık Bakanlığı yetkililerinin, kalp kapakçığı 
ithalatının Bakanlıkla ilgisinin olmadığı, inisiyatifın fırmalarda bulunduğunu 
açıklamasının da dikkat çekici olduğu belirtilmektedir. 

Sorulanın şunlardır: 

1-AB,ABD Standartlık belgesi olmayan, İspanya, ve İtalya Sağlık 
Bakanlıklarınca da kullanılması yasaklanan TRI marka· kalp kapakçıklarının 
takılması, sağlık açısından tehlike arz ediyorsa Türkiye' de kullanılmasına niçin 
izin verilmektedir? 

2-Bakanlık ye~kili~erinin, kalp kapakçığı ithalatının ·kendi yetkilerinde 
olmayıp,inisiyatifın ·fırmalarda olduğu şeklindeki açıklamalarını doğru buluyor 
musunuz? · 

3-İnsan sağlığı ve yaşamı ile ilgili, kalp kapakçıktarının ithalatı 
inisiyatifınin, para kazanmaktan başka bir düşüncesi olmay~n firmalara 
bırakılması bir hata değil midir? ithal etme· işi onlar tarafından yapılacak bile 
olsa, nelerin ithal edilip nelerin ithal edilmeyeceği, Bakanlık tarafından 

belirlenerek izne tabi tutulması gerekmez mi? 
4-Şimdiye kadar kalp kapakçığı takılan veya bundan sonra takılacak 

hastalar hakkında nasıl bir uygulama yapılacaktır? TRI marka kapakçık takılan 
hastalar üzerinde bir inceleme yapılması ve gerekirse TRI kapakç*larının 

kullanımdan kaldırılması düşünülmekte midir? 

\:-~s~tw\\~")O'J1"'ıl$~''· ~.-,_Ye>-···- -'l\..-\ · d.r·~.r~\tx--\o.dır·. 
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T.C. 
SAGLIK BAKANLIGI 

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Sayı: BIOOTHG0100009-
Konu: Yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

İLGi: 7/7666-15764 sıra sayılı Yazılı Soru Önergesi 

Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal tarafından verilen, "Kalp kapakçıklarının 
ithaline" dair Yazılı S9ru Önergesine ait cevabİ yazımız ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

·' 
·~ 1 1' • • '// y:; 

' '·. J 1 (' . / / /1 .. ~-/ . ) 1 / ,. 1• ı., ; ' 
Doç.Dr. Osman DURMU~ 

BAKAN 

EK: Önerge cevabı ( 3 sayfa) 
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Karaman Milletveh:ili Sayııı Zel<i Ünal tarafından "Kalp kapal<çıklarıııın ithaline dair" 
verilen yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

Yazılı Soru Önergesi'nde, "Yazılı basında "Kapakçık skandalı" başlığıyla verilen 
haberde; Avrupa Standartlık Belgesi (CE) ve ABD Standartlık Belgesi (FDA) olmayan ve 
İspanya ve İtalya Sağlık Bakanlıklarınca hastalara takılınası yasaklanan TRI marka kalp 
kapakçıktarının Türkiye'de SOO'den fazla hastaya taktidığının ortaya çıktığı ,ifade 
edilmektedir. Ayrıca Sağlık Bakanlığı yetkililerinin, kalp kapakçığı ithalatının Bakanlıkla 
ilgisinin olmadığı, insiyatifın fırmalarda bulunduğu açıklamasının da dikkat çekici olduğu 
belirtilmektedir." denilerek; 

SORU 1: AB, ABD Standartlık belgesi olmayan, İspanya ve İtalya Sağhl< 
Bakanlıldarınca da l<ullamlması yasaldanan TRI marlm kalp lmpal<çıldarıııın takılması, 
sağlık açısından tehlike arz ediyorsa Türl<iye'de kullamlmasıııa niçin izin · 
verilmcl<tedir? 

CEVAP 1: 27.05.2002 tarihli Milliyet Gazetesi'nde ve Posta Gazetesi'nde "Kapakçık 
Skandalı" başlığı ile yer alan ve İspanya ve İtalya Sağlık Bakanlıklarınca hastalara takılınası 
yasaklanan TRI marka kalp kapakçıktarının Türkiye'de SOO'den fazla hastaya takıldığı ile 
ilgili yazılar üzerine Bakanlığımızca, ülkemizde kalp ve kalp kapağı nakli yapılan tüm 
üniversite ve Devlet hastanesi bünyesindeki organ ve doku nakli p1erkezlerine 28.05:2002 
tarih ve 11413 sayılı yazımız ile konuyla ilgili görüş sorulmuştur. Başkent Üniversitesi Tıp. 
Fakültesi, Türkiye Yüksek ihtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Koşuyolu Kalp Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, 
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Marmara 
Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden alınan cevabi yazılarda TRI marka kalp kapakçıklarının 
diğerlerine göre daha ucuz olduğu halde, merkezlerinde bugüne kadar kullanılmadığı 
belirtilmiştir. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde ise 3 hastada kullanıldığı, erken 
dönemde bir komplikasyona rastlanmadığı ancak, kesin görüş için 6 aylık bir döneme ihtiyaç 
duyulduğu bildirilmektedir. 

Adı geçen bu kapakçıkların ABD Standartlık Belgesi (FDA) ve Avrupa Standartlık 
Belgesi (CE) bulunmamaktadır. 

Bakanlığımız Koşuyolu Kalp Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde_n alınan 14 Haziran 
2002 tarih ve 176718 sayılı yazıda, "IRI-Technologies adı altında Bela Horizonte, 
Brezilya'da üretilen protez kalp kapakçıkları ile ilgili olarak, tıp literatüründe klinik 
kullanımını ve klinik sonuçlarını bildiren herhangi bir çalışmanın ,yer almadığı 

bildirilmektedir. Tıp literatüründe IRI-Technologies kalp protezlerinin in-vitro (insan vücudu 
dışında yapılan) hemodinamik ölçümleri içeren, Almanya'da yapılan (aerodynamicshes 
Institut, Labor Medizinische Stromungstechnik, RWTH, Aachen) ve Almanca yayınlanan bir 
dergide yer alan çalışma (Dohmen R, Husgen P, Kahler -JC. Biomed Tech (Beri) 43 Suppl; 
384-5, 1998. An in vitro study ofhydrodynamic properties of the TRI-technologies jeart valve 
presthesis in accordance with prEN 12006-1) dışında kapakların in-vivo (insan vücudunda) 
kullanımının erken ve geç dönem sonuçları bulunmamaktadır. 

TRI- Technologies kalp protezlerinin kalp dizaynında, içerisinden geçen kan akımına 
karŞı yüksek türbülansa yol açabilecek köşelenmeler bulunduğu dikkati çekmektedir. ESAO 
Konferansında bu protez kapağın ana materyali olan karbon bileşiminin Brezilya'ya 
Rusya'dan ithal edildiği iddia edilmiştir. "TRI- Technologies protez kapağının ana materyali 
camsı karbon diye adlandırılan daha az dayanıklı karbon alaşımı olduğu, direnç ve sertliğinin 
daha az olduğu, diğer kalp protezlerinde kullanılan karbon bileşimi, pyrolitik karbana göre 
daha fazla por (gözenek) içerdiği, yüzeyinin daha pürüzlü olabileceği, bu özellikleri ile bu 
protez kapakların uzun dönem takiplerinde 

1
tromboembolik kamplikasyon risklerinin daha 

yüksek olabileceği iddia edilmektedir (Angelini GD, Price C, Jenkins G, Glassy carbon: A 
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T.B.M.M. B : 120 22 . 7 • 2002 O : 1 
new material for the manufacture of mechanical valve prostheses. Surgery for Heart Valve 
Disease 517-520, 1990.)" hususları belirtilmektedir. 

Diğer yandan, TRI marka kalp kapakçıktarının Türkiye'de kullanılması amacıyla 
Bakanlığımızca izin verilmesi söz konusu değildir. 

SORU 2: Bakanlıh: yetkililerinin, kalp l<apağı ithala~ının kendi yetl{ilerinde olmayıp, 
insiyatifin firmalarda olduğu şeldindeki açıldamalarmı doğru bultıyor musunuz? 

CEVAP 2: Bakanlığımızca yapılmış, "kalp kapağı ithalatının Bakanlığımız yetkisinde 
olmayıp, insiyatifin firmalarda olduğu" şeklinde herhangi bir açıklam~ bulunmamaktadır. , 

SORU 3: İnsan sağlığı ve yaşamı ile ilgili, l<alp lmpakçıklarının ithalatı inisiyatifinin, 
para kazanmaldan başka düşüncesi olmayan firmalara bıralulması bir hata değil midir? 
Ithal etme işi onlar tarafından yapılacak bile olsa, nelerin ithal edilip nelerin ithal 
edilemeyeceği, Bakanlıl{ tarafından belirlen erel{ izne tabi tutulması- gerekmez mi? 

CEVAP 3: Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından her yıl Resmi Gazete' de yayımlanan Dış 
Ticarette Standardizasyon Tebliği'ne istinaden, bu Tebliğ eki listesinde yer alan maddelerin 
ithalatında bu maddelerin insan sağlığı ve güvenliği yönünden uygunluğu, Kontrol Belgesi ile 
belgelenmektedir. Bu belge, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşletme Rejimi, Gümrük 
Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimi ile öngörülen amaçlar doğrultusunda 
eşyanın ilgilisine teslimi sırasında, ilgili Gümrük İdaresince aranmaktadır. Kalp kapakçıkları, 
Tebliğ eki listesinde yer almadığından dolayı, anılan bu maddeler için herhangi bir "Gümrük 
Tarife İstatistik Pozisyonu (G.İ.T.P)" numarası da bulunmamaktadır. Tebliğ eki listesinde yer 
alan maddelerin ithalatında aranan Kontrol Belgesinin alınabilmesi için, 3 nüsha Kontrol 
Belgesi formu, profarına fatura veya fatura, analiz sertifikası, menşei ülkenin yetkili mercii 
tarafından onaylı sağlık sertifikası ve tercümeleri ile Sağlık Bakanlığı'nca istenebilecek diğer 
belgelerle birlikte Sağlık Bakanlığı'na veya Sağlık Bakanlığı'nca yetki verilen taşra 

teşkilatma başvurulması gerekmektedir. 
Daha önce Kontrol Belgesi verilmiş bir ürün ile aynı menşei ülke ve ihracatçı firmaya 

ait, aynı spesifikasyanlara sahip ürünün ithalatında, daha önce alınan Kontrol Belgesi için 
Sağlık Bakanlığına tevdi edilen sağlık sertifikası dikkate alınır. Ancak, Sağlık Bakanlığı'nca 
gerek görülmesi halinde sağlık sertifikasının yenilenmesi istenebilir. 

Doğrudan tüketiciye intikal ettirilecek nitelikteki maddelerin ithalatında, gerek görülen 
durumlarda aşağıda yer alan bilgilerin Sağlık Bakanlığı'na ibrazı gerekir: 

a. İthalatçı fırmanın ünvanı ve adresi, 
b. Malın imal tarihi, muhafaza şartları, seri no; muhteviyatı, kullanma talimatı ve 

özellikleri, 
c. Süreli mallarda son kullanma tarihi, 
d. Kullanım amacı ve günlük dozu. 

SORU 4: Şimdiye l<adaı· l{alp l<apakçrğı talulan veya bundan sonra talulacal{ hastalar 
haldunda nasıl bir uygulama yapılacal{tır? TRI marka kapai{Çik takılan hastalar 
iizerinde bir inceleme yapılması ve gerel{irse TRI l<apakçıldarının kullanımdan 

lmldırılması diişünülmelde midir? 

CEVAP 4: Ülkemizde kalp ve kalp kapağı nakli yapmakta olan üniversite ve Devlet 
hastaneleri bünyesinde yer alan halihazırda 16 adet organ ve doku nakli merkezi mevcuttur. 

01.06.2000 tarihli ve 24066 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş . 
olan "Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliği"nin 5 inci maddesi uyarınca teşkil olunan 
ve istişari nitelikli Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Kurulu'nun 28.06.2002 tarihli 
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toplantısında bu husus görüşülmüştür. 
Bu çerçevede, kalp kapakçıkları ile ilgili olarak, Kalp, Akciğer, Kalp-Akciğer, 

Homogreft nakilleri yapan merkezlerin açılmasına, çalışmasına ve denetlenmesine dair usul 
ve esasları belirlemek ve Kalp, Akciğer, Kalp-Akciğer, Homogreft nakil hizmetlerinin 
yürütülmesi ile ilgili hususları düzenlemek üzere, 26.02.2001 tarih ve 1832 sayılı Bakan 
Onayı ile yürürlüğe girmiş bulunan "Kalp, Akciğer, Kalp-Akciğer, Homogreft Nakli 
Merkezleri Yönergesi"' riıuvacehesinde bir Genelge hazırlanarak, bu alanı gerektiği gibi 
disipline etme çalışmaları başlatılmıştır. 

Suni kalp kapakçıkları AB üyesi ülkelerde yürürlükte olan ve tıbbi cihaziarda ÇE 
işareti uygulamasına yönelik 93/42 1 EEC sayılı Konsey Direktifı kapsamında ele alınmakta 
olup, bu Direktife paralel olarak hazırlanan Tıbbi Cihaz Yönetmeliği 13 Mart 2002 tarih ve 
24694 sayılı Resmi Gazetede yaytmlanmış olup, yayımından itibaren 18 ay sonra (14 Eylül 
2003 tarihinde) yürürlüğe girecektir. Yürürlük tarihi itibari ile CE işareti taşımayan hiçbir 
tıbbi cihazın ülkemize ithalatı mümkün olmayacaktır. 

Adı geçen Yönetmelik yürürlüğe girineeye kadar Bakanlığımızca homogreft kapakçık 
ithallerinin kontrolünü sağlamak amacıyla, Bilimsel Kurul kararıyla Dış Ticaret Müsteşarlığı 
nezdinde ithalat denetimi getirilmek üzere girişimde bulunulacaktır. 

Şimdiye kadar TRI marka kapakçık takılan hastalar için; Homo,greft Nakli 
Merkezlerine bir Genelge yapılarak hastaların dikkatle takip edilmesi istenecektir. 

EKLER: 

Ek-I 2002/4. sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği 
Ek-2 Organ ve doku nakli faaliyetlerine ilişkin mevzuat 
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Dış TicaretteStandardizasyon Tebliği 

Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği .. , 
Tebliğ No: (2002/4) 

29.12.2001 tarih ve 24625 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete 

Madde 1- 8/1/1996 tarihli ve 96/7794 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Dış Ticarette Teknik 
DOzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı'nın 2nci maddesinin (g) bendine istinaden, bu Tebliğ eki listelerde yer 
alan maddelerin ithalatında, bu maddelerin insan sağlığı ve güvenliği yönünden uygunluğu, Kontrol Belgesi ile 
belgelenir. Bu belge, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Gümrük KontrolU Altında İşleme Rejimi ve 
Geçici İthalat Rejimi ile öngörUien amaçlar doğrultusunda eşyanın ilgilisine teslimi sırasında, ilgili gümrük idaresince , 
aranır. 

Madde 2- Kontrol Belgesi alınması için; 3 nUsha Kontrol Belgesi formu (Ek IV), proforma fatura veya fatura, analiz 
sertifikası, menşe ülkenin yetkili mercii tarafından onaylı sağlık sertifikası ve tercümeleri ile Sağlık Bakanlığı'nca 
istenebilecek diğer belgeleric birlikte adı geçen Bakanlığa veya bu Bakaniıkça yetki verilen taşra teşkilatma başvurulur. 

Daha önce Kontrol Belgesi verilmiş bir OrUn ile aynı menşe ülke ve ihracatçı firmaya ait, aynı spesifikasyonlam sahip 
UrUnUn ithalatında, daha önce alınan Kontrol Belgesi için Sağlık Bakanlığı'na tevdi edilen sağlık sertifikası dikkate 
alınır. Ancak, adı geçen Bakanlıkça, gerek görOlmesi halinde sağlık sertifikasının yenilenmesi istenebilir .. 

Doğrudan tüketiciye intikal ettirilecek nitelikteki maddelerin ithalatında, gerek görUien durumlarda aşağıda yer alan 
bilgilerin Sağlık Bakanlığı'na ibrazı gerekir: 

a) İthalatçı fırmanın unvanı ve adresi, 

b) Malın imal tarihi, muhafaza şartları, seri no, muhteviyatı, kullanma talimatı 

ve özellikleri, 

c) SUreli mallarda son kullanma tarihi, 

d) Kullanım amacı ve günlUk dozu. 

Madde 3- 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun ve 1961 Uluslararası Uyuşturucu Maddeler 
Tek Sözleşmesi kapsamında bulunan maddeler ve ayrıca 1971 Psikotrop Maddeler Sözleşmesi, Uyuşturucu ve Psikotrop 
Maddelerin Kaçakçılığına Karşı 1988 Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ve ulusal mevzuatımız gereğince özel izin alınması 
gereken ekli listede (Ek 1) yer alan maddelerin ithalatı, söz konusu Kanun ve Sözleşme hükümleri çerçevesinde yapılır. 

Ekli listede (Ek I) yer alan madde ve mUstahzarları ithal edenlerin, ithalatın gerçekleşmesinden sonra en geç 15 gün 
içinde Sağlık Bakanlığı tarafından ilgili mevzuat gereğince verilen Özel İzin Belgesi'nin gUmrUklerce onaylı "D" 
nUshasını ve ilgili gümrük beyannamelerini, anılan Bakanlığa (İlaç ve Eczacılık Genel MUdUriUğU) göndermeleri ve 
ayrıca Özel Izin Belgesi'nin bir suretinin malarefakat etmesi zorunludur. 

Ekli listede (Ek I) yer alan ve "Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı 1988 Birleşmiş Milletler 
Sözleşmesi" kapsamında olup, Sağlık Bakanlığı'nca düzenlenen Özel Izin Belgesi ile İthalatçı tarafından gUmrUğe 
getirilen kimyasal madde/prek(lrsörlerin sanayiciler tarafından gerçekleştirilen ithalatı sırasında, Sağlık Bakanlığı'nca Uç 
orijinal nUsha olarak dUzeı,\l .• ıen "Kontrole Tabi Kimyasal Maddelerin Fiili İthalatında Gümrük İdarelerinde 
Kullanılmaya Mahsus Ruhsatriame" ilgili gUmrUk idaresince aranır. Bu maddeleri ithal edenlerin, anılan belgenin 
gUmrUklerce onaylı "C" nUshasını ve ilgili gümrük beyannamelerini, ithalatın gerçekleşmesinden sonra en geç 15 gün 
içinde Sağlık Bakanlığı'na (İlaç ve Eczacılık Genel MUdUriUğU) göndermeleri zorunludur. 

Madde 4- Sanayicilerin kendi ihtiyaçları için ekli listeden (Ek III) yapacakları ithalatta, ekli taahhütnamenin (Ek V) ilgili 
gUmrUk idaresine verilmesi halinde, eşyanın ilgilisine teslimi sırasında Kontrol Belgesi aranmaz. · 

Ancak, ilaç ve kozmetik sanayilerinde kullanılmak üzere ithal edilecek UrUnler için, 2 nci maddedeki esaslara göre 
Kontrol Belgesi aranır. 

Madde 5- Ekli listelerde (Ek IliA-B-C ve Ek III) yer alan Urtinierin laboratuvarlarda (tıp laboratuvarlarında tanı amacı ile 
kullanılanlar hariç) analiz amacıyla kullanılacak olması veya vücut dışında kullanılan tıbbi tanı UrUnlerinin araştırma 
amacıyla kullanılmak Uzere ithal edilecek olması halinde, ekli taahhütnamenin (Ek VI) ilgili gUm~Uk idaresine verilmesi 
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Dış Ticarette Standardizr~won Tebliği 

durumunda, eşyanın ilgilisine teslimi sırasında Kontrol Belgesi aranmaz. 

Madde 6- Ekli listelerde (Ek II/A-B) yer alan maddelerin ilaç, ilaç hammaddesi, ilaç yardımcı maddesi ve kozmetik 
sanayiine verilmeyecegine dair ekli taahhUtnamenin (Ek VII) her ithalat işlemi için ilgili gUmrUk idaresine ayrı ayrı 
verilmesi ve bu maddelerin Teblig kapsamındaki diger listelerde de yer almaması halinde, eşyanın ilgilisine teslimi 
sırasında Kontrol Belgesi aranmaz. Bu taahhUtnamenin bir ömegi ilgili gUmrUk idaresince Saglık Bakanlı~ı'na (İlaç ve 
Bezacılık Genel MUdUr!Ugu) gönderilir. 

Ancak, ilaç ve kozmetik UrUnlerinin ithalatında 2 nci maddedeki esaslara göre Kontrol Belgesi aranır. 

Madde 7- Ekli listede (Ek III) yer alan maddelerin karşılarında belirtilen amaçlar dışında kullanılmak Uzere ithal 
edilecegine dair ekli taahhUtnamenin (Ek VIII) her ithalat işlemi için ilgili gUmrUk idaresine ayrı ayrı verilmesi ve bu 
maddelerin Teblig kapsamındaki diger listelerde de yer almaması halinde, eşyanın ilgilisine teslimi sırasında Kontrol 
Belgesi aranmaz. 

Madde 8- Avrupa Toplulugu , 11 '!vzuatına göre belgelendirilerek, Avrupa Toplulugu'nda serbest dolaşıma girmiş UrUnler 
için, bu UrUnlerle ilgili olarak .. ~Uzenlenmiş belgelerin ve/veya işaretierin (CE İşareti, vs.), Toplulukça aranan mevzuata 
göre dUzenlenip dUzenlenmediginin kontrolU amacıyla, her tirlin için uygunluk beyanı ve UrUne ilişkin teknik dosyanın 
Saglık Bakanlıgı'na tevdi edilmesi halinde doğrudan Kontrol Belgesi verilir .. Ancak, Ulke koşulları gözönUne alınarak, 
ilave özellikler aranabilir. Ayrıca, gerekli olduğu hallerde teknik dosyadaki bilgi ve belgelere göre UrUn kontrole tabi 
tutulabilir. 

Madde 9- Kontrol Belgesi'nin sUresi; 

a) Ekli liste (Ek I) kapsamı maddeler için 6 ay, 

b) Ekli listeler (Ek lllA-B-C ve Ek III) kapsamı maddeler için 12 aydır. 

Bu sUreler uzatılamaz. Kontrol Belgesi'ndeki değişiklikler, ancak Sağlık Bakanlıgı tarafından yapılabilir. 

Madde 10- Bu Tebliğde yer alan hususlarla ilgili olarak uygulamaya yönelik önlemleri almaya ve gerekli dUzenlemeleri 
yapmaya Dış Ticaret MUsteşarlığı (Dış TicaretteStandardizasyon Genel MUdUrlUğU) yetkilidir. 

Madde ı ı- Bu Tebliğde yer a,~. ayan hususlarda, diğer ilgili mevzuat hUkUmleri uygulanır. 

Madde ı2- 25/12/2000 tarihli ve 24271 ınUkerı·er sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Dış Ticarette Standardizasyon 
(2001/4) sayılı Tebliğ, 16/6/2001 tarihli ve 24434 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Dış Ticarette Standardizasyon 
Tebliğinde Değişiklik Yapılınası Hakkında (2001/16) sayılı Tebliğ ve 4/8/2001 tarihli ve 24483 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanan Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Degişiklik Yapılması Hakkında (2001/25) sayılı Teblig 
yUrUriUkten kaldırılmıştır. 

Dış Ticarette Standardizasyon (200 114) sayılı Te b lig kapsamında alınmış bulunan Kontrol Belgeleri, alındıkları tarihten 
itibaren, mezkur Tebliğde belirlenen su re kadar geçerlidir. 1/2/1996 tarihinden önce alınan Kontrol Belgelerinin sUresi 
dolduğundan, gümrük idarelerince bu belgelere istinaden işlem yapılmaz. 

Geçici Madde ı- Bu Tebliğin yururlüğe girdiği tarihe kadar başlamış bulunan ithalat işlemleri ilgili bulundukları Teblig 
hUkUmlerine tabidir. Ancak, bu Tebliğin lehteki bilkUmleri söz konusu işlemlere uygulanır. 

Madde ı3- Bu Tebliğ 1/1/2002 tarihinde yUrUr!Uğe girer. 

Madde ı4- Bu Tebliğ hukUmlfrini Dış Ticaret MUsteşarlıgı'nın bağlı oldugu Bakan yUrUtUr. 

e posta: ozkayas@!dtm.gov.ır 

Tebliğ Eki Ürün Listeleri (Ek I -III) İçin Tıklayın 

Kontrol Belgesi (Ek IV) ve Taahhütn~ıme CEkV- VIII) Örnekleri İçin Tıklayın 
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71.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, hastanelerden tıbbi cihaz ve ilaç çalındığı 
iddialarına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un cevabı (7/7668) 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sorularıının sağlık Bakanı Sayın Osman Durmuş tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederi~. 2,925.2 ~ 

~ ı/1~ c-·~.-· /4<...<. --- . 

-·--'----.::::::::::: ---- // 
Zekı UNAL 

Karaman Milletvekili 

Yazılı basında "Görevliler hastanelerden tıbbi m'alzeme çalıp ucuza 
satıyorlar" başlıklı haberde; bazı büyük hastanelerin işletmelerinde çahşan 

personel tarafından, milyarlarca lira değerinde, ilaç tıbbi malzemeler, medikal 
fırmalar ve eczaneler vasıtasıyla piyasaya sürülüyor denilmektedir. Haberde; 
İstanbul Bezacı Odası Genel Sekreteri Semih Güngör "Sattığımız ilaç bize geri 
pazarlanmaya başlandı" derken, SSK İl müdürü Hikm~4 Çevik'te "Böyle bir 
olay teorik olarak mümkündür" demektedir. İstanbul;da· bir medikal fırma 
yetkilisi ise, "İstanbul' daki SSK hastanelerinden birinde çalışan bir kişi, 
röntgen filmlerini Mercedes marka otomobili ile servis ediyor" demektedir. 

Sorulanın şunlardır: 

1-Sağlık camiasında dürüst çalışanları tenzih ederek; şimdiye kadar 
hastanelerden, ilaç, tıbbı malzeme çalan personel tespit edilmiş midir? Edilmiş 
ise, sayıları ne kadardır? Çaldıkları ilaç ve tıbbi malzemenin maddi portesi 
nedir? Bu konularda hastane idarecilerinin bir ihmalinden söz edilebilir mi? 

2-Hastanelerde bu tür gayri meşru yola tevessül edenler hakkında ne gibi 
işlemler yapılmaktadır? Bu ve benzeri yolsuzlukların önlenmesi için, Bakanlık 
olarak ne tür tedbirler alınması düşünülmektedir? 
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T.C. 
SAGLIK BAKANLIGI 

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

SAYI:B1 OOTHG01 00002/9240 
KONU:Yazılı soru önergesi 

1 7. o 7. o 2 • 1 5 3 9 ı 

TÜRKiYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 
GENEL SEKRETERLiGiNE 

(Kan unlar ve Kararlar Dairesi Başkanlıği) 

ILGI : 14.06.2002 tarih ve KAN.KAR.MD.-A.01.0.GNS.0.0/0.00.02-15745 sayıli 
yazın ız. 

Karaman Milletvekili Zeki ÜNAL tarafından "Hastanelerden tıbtli malzeme ve 
ilaç çalındığı iddialarına dair" verilen ve ilgide kayıtlı yazınız ekinde gönderilen 
7/7668-15766 sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili cevabi yazımız ilişikte gönderilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

d~uş 
BAKAN 

EKLER 
EK-1 :Cevap metni (5 sayfa) 
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Karaman Milletvekili Zeki ÜNAL tarafından verilen 
Yazılı Soru önergesi'nin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Yazılı basında "Görevliler hastanelerden tıbbi 
malzeme çalıp ucuza satıyorlar" başlıklı haberde; bazı 
büyük hastanelerin işletmelerinde çalışan personel 
tarafından, milyarlarca lira değerinde, ilaç tıbbi 
malzemeler, medikal. firmalar ve eczaneler vasıtasıyla 

, piyasaya sürülüyor denilmektedir. Haberde; istanbul 
Eczacı Odası Genel Sekreteri Semih GÜNGÖR " 
Sattığımız ilaç bize geri pazarlanmaya başlandı" derken, 
SSK il Müdürü Hikmet ÇEViK'te "Böyle bir olay teorik 
olarak mümkündür" demektedir. istanbul'da bir medikal 
firma yetkilisi ise, "istanbul'daki SSK hastanesinden 
birinde çalışan bir kişi, röntgen filmlerini Mercedes marka 
otomobili ile servis ediyor" demektedir. 

Sorularım şunlardır: 

Soru 1- Sağlık camiasında dürüst çalışanları tenzih 
ederek; şimdiye kadar ·hasta nelerden, ilaç,· tıbbi 
malzeme çalan personel tespit edilmiş midir? E.dilmiş 
ise,· sayıları ne kadardır? Çaldıkları ilaç ve tıbbi 
malzemenin maddi portesi nedir? Bu· konuda _hastan'e 
idarelerinin bir ihmalinden söz edilebilir mi? 



a) Ankara Numune Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi'nin bir kısım personelin Kadın Hastalıkları ve 
Doğum Kliniği'ne ait Modison Sonoace 4800 Hd Sonarex 
Marka Ultrason Cihazının Sony Up Marka Printer, 
Elektronik Konveks Probu ve Transvajinal Probunun· 
25.12.1997 günü saat 04:30 - 07:00 saatlerinde 
kaybolmasında kusurlu oldukları konusuyla ilgili olarak, · 
Bakanlığımız Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından 
yaptırılan inceleme. sonucu düzenlenen 11.09.1997 tarih 
ve 33/2 sayılı idari Rapor ve 33/3 sayılı Tazmin Raporu 
düzenlenmiştir. 

Söz. konusu Tazmin Raporunda; Ankara Numune 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve 
Doğum Kliniği'nin ilgili personelinin sorumlulukları gereği 
korumaları gereken, Devlet malının korunması ve 
kullanılmasında dikkatsizlik . gösterdikleri tespit 
edildiğinden, 25.08.1997 tarihi itibariyle 2.062.000.000 Tl 
hazine zararının müştereken ve müteselsilen tazmin 
edilmesi gerekeceği, kanaati belirtilmiştir. 

b) Yine, Balıkesir Devlet Hastanesinde görevli bir 
kısım personelin Patoloji Laboratuvarında kullanılan 
Olaympus marka Mikroskop cihazını çaldırdıkları 
konusuyla ilgili olarak, Bakanlığımız Teftiş Kurulu 
Başkanlığı tarafından yaptırılan inceleme sonucunda 
16.08.2001 tarilı ve 9-17 sayılı idari Rapor ile aynı tarih 
ve 9-18 sayılı Tazmin Raporu düzenlenmiştir. 



ıçın, Bakanlık olarak ne tür tedbirler alınması 
düşünülmektedir? 

Cevap 2- Hastanelerimizde meydana gelen bu tür 
hadiseler ile ilgili olarak Bakanlığımız Teftiş Kurulu 
Başkanlığınca yapılan denetimler sonucu düzenlenen 
idari raporlar ve tazmin raporları sonuçları na göre ilgililer 
hakkında gerekli hukuki (idari, mali ve cezai) işlemler 
uygulanmaktadır. 

Yukarıda bahsedilen hadise hakkında da Bakanlık 
Makamının 02.10.1997 tarih ve 3734 sayılı Onayı ile 
gereği yapılmış ve Numune Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nin 
sorumlu personeli hakkında Ankara 9. Asliye Hukuk 
Mahkemesinin 1998/35 Esasına kayden dava açılmıştır. 

Gene, Balıkesir Devlet Hastanesinde patoloji 
labaratuvarı sorumlusu olan hekim hakkında düzenlenen 
Tazmin Raporu, Bakanlık Makamının 09.10.2001 tarih 
ve 7046 sayılı Onayı ile muameleye konulmuş ve dava 
açılmak üzere ilgili Muhakemat Müdürlüğüne gerekli 
talimat verilmiştir. 

Hastaneterimize alınan tıbbi cihaz ve malzemeler, 
muayene komisyonlarınca incelenip idari . ve teknik 
şartnarnelere uygunluğuna karar verildikten sonra 
ayniyat makbuzu kesilip, talepde bulunan ve cihazı 
kullanacak birim sorumlusu . ...'ll~){a .. sorumlu hemşireye 

teslim edilmektedir. Her m~!YY_ı.l.~b.Rh~a yapılan 
•' '. . . . ~ ' 
: • • ı .~ \.i .. . 'l . t 
\ ·.• . \ t.... • 1 i 
'. .. ., ... 'lo ••• · ••.• ' 

. ··, ",. •••. • 1··· .. 

·•. . . . :\ ..• 
............ .... 
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sayımlar neticesinde gerekli kontroller yapılmakta, 
cihazı n veya malzemenin kaybolması halinde ise Ayniyat 
Talimatnamesi'nin 10 uncu maddesine göre zarar, ilgili 
personele tazmin ettirilmektedir. 

Bakanlığımıza bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarının 
demirbaşında kayıtlı bulunan demirbaş malzemelerin 
kaybolması veya çalınması halinde yapılacak işlemler 
Bakanlığımızın 25.2.1998 tarih ve 752 sayılı Genelgesi 
(Ek: 1) ile düzenlenmiş ve tüm Valiliklere bildirilmiştir. 

Görüldüğü gibi, söz konusun durum!arda mevzuat 
dahilinde gerekli müeyyideler uygulanmakta ve bu tür 
suiistimallerin önlenmesi hususu Valiliklere tamim 
edilmektedir. 

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederim. 

EKLER : 
EK 1 : 1 Genelge 
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Kaybolan ve/veya Çalinan Malzemeler Hakkında Genelge 
İdari ve Mali Işler Dairesi Başkanlığı Tarihi : 25.02.1998 Sayısı752 

T.C. 
SACklK BAKANLIGI 

İdari ve Mali Işler Dalresi Başkanlığı 

Silyı : BlOOİMİ0000012/ 
Koııu :Kaybolan ve/veya çalınan malzemeler 

Genelge Tarihi : 25.02.1998 
Genelge Numarası : 752 

Bakanlığımıza bağlı sağlık kurumları ve kuruluşları demirbaşında kayıtlı bulunan demirbaş malzemelerin her kademedeki pers 
korunmaları ve amacına uygun olarak kullanılmaları sağlık hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağla 

Bundan böyle kaybolan ve/veya çalınan demirbaş malzemeler Için ligili kurum veya kuruluş tarafından aşağıdaki belgeler tan 
sonra zaman geçirilmeden mutlaka Bakanlığımıza gönderilecektir. 

a) Olay ve olay yeri tesbit tutanağı, 
b) Mahalli kolluk kuvvetlerine müracaat ve kolluk kuvvetlerince tutulacak tutanak, 
c) Olayın Cumhuriyet Savcılığı'na intikal ettirilmesi Için yapılan müracaat yazısı ile birlikte Savcılıktan bu hususta alınacak bel 
d) Muhakkik tayini ve muhakkik raporu (gerektiğinde kurum dışından muhakkik tayini istenllecektir), 
e) Adli ve İdari tahkikatlarla ilgili olarak da; 
- İdari tahkikatlar muhakkiklerce mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılarak bilgi ve belgeleri tahkikatın tamamlanmasını 
- Adli tahkikatlar ise Kurum Amirleri tarafından Hazine Avukatları birlikte koordineli olarak yürütülecek ve tahkikatın her safh 
Bakanlığımız İdari ve Mali işler Dairesi Başkanlığına mutlaka bilgi verilecektir. 

Tahkikatlar sonucunda sorumlu/sorumluların tesbit edilmesi halinde Aynlyat Talimatnamesinin 10 uncu maddesinin 2 nci fıkra 
Sayıştay Kanumınun 45 inci maddesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 12 nci maddesi ile 13.08.1983 tarih ve 18134 s 
Gazetede yayımlanan "Devlete ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nev-I Niteliği ve Miktarlarının Tesbiti, Takibi, Amirler 
Sorumlulukları, Yapılacak Diğer İşlemler hakkında Yönetmelik ve mer-i mevzuat hükümleri gereğince işlem yapılacaktır. 

Sorumlu/ sorumlulardan bedelinin tazmin edilernemesi halinde ise 27.07.1953 tarih ve 6183 sayılı "Amme Alacaklarının Tahsi 
Hakkında Kanunu" ve mer-i mevzuat hükümleri gereğine tazmini cihetine gidilmesi gerekmektedir. 

f) Kaybolan ve/veya çalınan demirbaş malzemelerin 765 sayılı T.C.K.nun 102 maddesi gereğince müruru zaman aşımı süresi 
aranması ve bu süre içerisinde hiçbir şekilde demirbaş kayıtlarından silinmemesi gerekmektedir. 

Bilginizi ve demirbaşların amacına uygun olarak kullanılmaları ve korunmalarının sağlanması hususunda gerekli hassasiyetin 
gösterılmesinin temini ile bu genelgenin tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan her kademedeki personele tebliğini 
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72.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın; 
Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğünün yeni işhanı projelerine, 
Bursa'daki bazı onarım projelerine, 
Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğünün gelir ve giderlerine, 
Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü kapsamındaki vakıflara, 
Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğünün depremden zarar gören abide eserleri onarım 

çalışmalarına, 

Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü bünyesinde devam eden bazı yatırımlara, 
... İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Nejat Ar~en'in cevabı (7/7673, 7674, 7676, 7677, 

7678, 7679) ~ 
TüRIOYE BÜYÜK MILLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

Vakıflardan sorumlu Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmak üzere aşağıdaki 
sorularımı arz ederim.30.05.2002 

ll,. ~./. .t 
Ertu~ruıli!: Ç ~~ JR Bur' Mılle e ili 

, 

SORULAR 

Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü yatırımları ile ilgili olarak: 

Bölge Müdürlüğünün Yeni İşhanı teklifleri kapsamındaki 

a- Bursa Osmangazi 198 Paftada 3 kat İşhanı Projesi 
b- Bursa Osmangazi 100 Paftada 5 kat İşhanı Projesi 
c- Yıldırım Şahani Tekkesi 
d- Osmangazi Hacılar Camii 
e- Karacabey Issız Han 

Projeleri hakkındaki görüşleriniz ve çalışmalar nelerdir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

Vakıflardan sorumlu Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandınlmak üzere aşağıdaki 
sorularımı arz ederim.30.05.2002 

SORULAR 

Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü yatınmlan ile ilgili olarak: 

Bursa ilinde uzun zamandır gündemde olan; 

a- Irgandı Köprüsü, 
b- Karabaş Tekkesi, 
c- Fransız Kilisesi, 
d- Balıbey Ham 

Onarım çalışmalan ne zaman bitirilecektir? Bu projelere ayrılan ödenek ne kadardır? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLisi BAŞKANLIGINA 

Vakıflardan sorumlu Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandınlmak üzere aşağıdaki 
sonılanını arz ederim.30.05.2002 

SORULAR 

Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile ilgili olarak: 

, nı~~, .. ,. '1/ 
Ertuğr~ı:vAL'Ç·~B YlR 

Bfa MilletvC ili 

1- Bölge Müdürlüğünün 200 ı yılı bütçesi hakkındaki görüşleriniz nelerdir? 2001 yılında 
elde edilen ı Trilyon ı3S Milyar TL kira bedeli ve ı Trilyon 329 Milyon liralık taviz 
bedeli toplam 2 Trilyon 464 Milyon liralık geliri yeterli buluyor musunuz? 2001 yılı 
gider kalemleri ve miktan nedir? Yatınm Projelerine ne kadar harcanmıştır? 

2- 2001 yılı gelir gider arasındaki farkın artıniması hususunda neler düşünülmektedir? 
2002 yılı farkı ne kadar öngörülmektedir? 

3- Vakıfların ne kadar gayrımenkulU vardır, sayı ve metrekare olarak tespitleri nelerdir? 

4- Kaç vakıf gayrımenkulU kiraya verilmiştir? Kiralananlann kullanım şekline göre kira 
bedellerinin asgari, azami ve ortalama bedelleri ne kadardır? 

5- 2001 yılındaki 1 Trilyon 135 Milyon liralık kira gelirlerini yeterli buluyor musunuz? 
Kira bedelleri hangi ölçüde rayiç bedele uygundur? Yeterli bulmuyorsanız kiradaki 
gayrimenkullerden başka türlü yararlanma konusunda projeleriniz nelerdir? 

6- VakıfDostlan Konseyi projesi kapsamında Bursa VakıfDostlan Konseyinin 
çalışmalan nelerdir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

Vakıflardan sorumlu Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandınlmak üzere aşağıdaki 
sonılanını arz ederim.30.05.2002 

SORULAR 

ll'}.J~ 
Ertu~ruıl ~ırttNIR 

Bur~lletvekili 

1. 

Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü kapsamındaki vakıftarla ilgili olarak: 

1- Bölgede kaç vakıf bulunmaktadır? Bu vakıflann toplam gelir ve giderleri ne kadardır? 

2-' Vakıflar arasındaki azınlık vakfı hakkında bilgi verir misiniz? 

3- Bölgedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflannın sayısı, toplam gelir- gider 
durumu, bu vakıflardan yaradananiann sayısı ile yaradananiann aldıklan yardımın 
miktan ve türleri nelerdir? 

4- Vakıftaşınayı teşvik ve vakıflann geleceği konusundaki düşünceleriniz nelerdir? 
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TÜRidYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

Vakıflardan sorumlu Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandınlmak üzere aşağıdaki 
sorulanını arz ederim.30.05.2002 

Ertuğrul YALQ~~1? 
Bursa Mlet{ekili ' · 

SORULAR 

17 Ağustos 1999 depremi sırasında hasar gören Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğünün görevi 
içindeki abide eserterimizin onarımı ile ilgili olarak: 

1- Bu eserlerimiz için neler yapılmıştır? Bu eserlerin onarımı, rölevelerinin hazırlanıp 
aslına uygun yapımı hususunda ne kadar masraf yapılmıştır? 

2- Hasarlı eserlerimizin isimleri ve bu eserlerin hasar durumları ve bugünkü seviyeleri 
hakkında bilgi· verir misiniz? 

3- Depremden zarar gören abide eserlerin onarımı için 2002 yılı ödenekleri ne kadardır? 
Ödenek akışı aynen seyrettiği varsayı ldığında bu eserler ne zaman tamamlanmış 
olacaktır? 
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T.B.M.M. B: 120 22. 7. 2002 o: ı 
TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ BAŞKANLIGINA 

Vakıflardan sorumlu Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandınlmak üzere aşağıdaki 
sorulanını arz ederim.30.05.2002 

SORULAR 

/J>fm 
Ertuğru}"~Atçf~ı/A YIR 

Buysa Milletvekili 

,1 
1 

Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü yatınmlan ile ilgili olarak: 

1- Devam eden yatırımlar kapsamındaki 
a- Tahtakale Hali 
b- Alipaşa Camii 
c- Karacabey Kümbetli Camii 

Yatırımları hangi seviyededir? Halkın her an gözü önündeki bu yatırımların gecikmesinin 
kamu vicdanına etkileri nelerdİr? 

2- Yap İşlet Devret Yöntemi düşüncesi çerçevesinde gerçekleştirilen veya programa 
giren projeleriniz nelerdir? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIGI 

SA YI : B.02.0.009 ' . t,!.:). · ANKARA 

KONU 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

İLGİ: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli 14.06.2002 tarih ve A.01 .O.GNS.O. 
10.00.02115745 sayılı yazınız. 

Bursa Milletvekili .Sayın Ertuğrul YALÇINBAYIR'ın 717673-15771 esas sayılı, 

717674-15772 esas sayılı,-, 717676-15774 esas sayılı, 717677-15775 

esas sayılı, 717678-15776 esas sayılı, 717679-15777 esas sayılı yazılı soru önergelerine 

verilen cevaplar İç Tüzüğün 99. maddesine istinaden ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK: Soru Önergesine verilen Cevaplar (7 Adet) 

DAÖITIM: 
Gereği: Bilgi icin: 
- T.B.M.M. Başkanlığına -Başbakanlığa 
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BURSA MILLETVEKiLi SAYIN ERTUGRUL YALÇINBAYIR'IN 7/7674-15772 
. SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESINE VERiLEN CEVAPLAR 

SORULAR: 
Bursa Vakıflar Bölge MüdürlüğO yatırımları ile ilgili olarak; 
Bursa Ilinde uzun zamandır gündemde olan; 

a- lrgandı Köprüsü 
b- Karabaş Tekkesi 
c- Fransız Kilisesi 
d- Balıbey Hanı 

Onarım çalışmaları ne zaman bitirilecektir? Bu projelere ayrılan ödenek 
ne kadardır? 

CEVAPLAR: 

a- lrgand1 Köprüsü: Projesi hazırlatılıp, Bursa Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kuruluna onaylatılmıştır. 

Restore-Et-Işlet-Devret Modeli çerçevesinde Idaremiz ile Bursa 
Osmangazi Belediye Başkanlığı arasında düzenlenen protokol çerçevesinde 
Belediye Başkanlığınca 04.06.2002 tarihinde ihale edilmiştir. 

b- Karabaş Tekkesi: Restore-Et-Işlet-Devret Modeli çerçevesinde 
Idaremiz ile Bursa Osmangazi Belediye Başkanlığı arasında protokol 
yapılmıştır. 

b- Fransiz Kilisesi: Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığınca, onarım 
için gerekli restorasyon projesinin hazırlanarak, ilgili koruma kurulundan 
alınacak koruma kurulu kararı doğrultusunda restorasyonunun yapılması 

kaydıyla, kültür, sanat ve sosyal amaçlı bir merkez olarak kullanılmak üzere 
Büyükşehir Belediye Başkanlığına ön tahsisi uygun görülmüş olup, 
restorasyon projesinin hazırlanarak, koruma kurulunun kararını müteakip, 
kesin tahsis işlemleri başiatı Iacaktır. 

c- Balibey H~m: Restore-Et-Işlet-Devret Modeli çerçevesinde Idaremiz 
ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında düzenlenen protokol 
çerçevesinde işlemleri devam etmektedir. Büyükşehir Belediyesince 
hazırlanan projeler kısmen Bursa .Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kurulundan onaylanmış olup, proje çalışmaları devam etmektedir. 
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BURSA MiLLETVEKILI SAYIN ERTUGRUL YALÇINBAYIR'IN 7/7673~15771 
SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESiNE VERILEN CEVAPLAR 

SORULAR: 

Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü yatırımları ile ilgili olarak; 

Bölge Müdürlüğünün Yeni lşhanı teklifleri kapsamındaki; 

a- Bursa Osmangazi 198 paftada 3 kat lşhanı Projesi 

b- Bursa Osmangazi 1 00 paftada 5 kat lşhanı Projesi 

c- Yıldırım Şabani Tekkesi 

d- Osmangazi HacılarCamii 

e- Karacabey ıssız Han 

Projeleri hakkındaki görüşleriniz ve çalışmalar nelerdir? 

CEVAPLAR: 

a- Bursa Osmangazi 198 paftada 3 kat işhanı Projesi hazırlatılmış olup, 
yeterli ödenek temin edilebildiğinde inşaatına başlanabilecektir. 

b- Bursa Osmangazi 1 00 paftada 5 kat işhanı avan projesi hazırlatılmış 
olup, halen imam meşrutası olduğundan, bu sorun çözümlendiğinde ve yeterli 
ödenek temini halinde inşaatına başlanabilecektir. 

c- Yıldırım Şabani Tekkesinin rölöve ve restorasyon projelerinin 
hazırlanıp, ilgili koruma kurulundan gerekli onarım kararı alınmasını müteakip, 
2003 yılı bütçe imkanları çerçevesinde onarımına çalışılacaktır. Ayrıca, anılan 
eserin mahalli imkanlarla yapılmasının talebi halinde, tüm teknik destek 
Vakıflar Genel Müdürlüğünce sağlanacaktır. 

d- Osmangazi Hacılar Camii Imam ve Müezzin Evi, Hacılar Camiinin 
meşrutas'ı olup, eski eser tescilli sivil mimarlık örneğidir. Rölöve ve restorasyon 
projelerinin hazırlanıp, ilgili koruma kurulundan gerekli onarım kararı 

alınmasına müteakip, 2003 yılı bütçe imkanları çerçevesinde onarımına 

çalışılacaktır. Ayrıca, anılan eserin mahalli imkanlarla yapılmasının talebi 
halinde, tüm teknik destek Vakıflar Genel Müdürlüğünce sağlanacaktır. 

e- Karacabey ıssız Han projesi Restore-Et-Işlet-Devret Modeli 
çerçevesinde değerlendirilmek üzere planlanmış olup, çalışmalar 

sürdürülmektedir. 
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BURSA MILLETVEKILI SAYIN ERTUGRUL YALÇINBAYIR'IN 7/7676-15774 
SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESiNE VERiLEN CEVAPLAR 

Soru:1- Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğünün 2001 yılı bütçesi hakkındaki 
görüşleriniz nelerdir? 2001 yılında elde edilen 1 Trilyon 135 Milyar. TL kira 
bedeli ve 1 Trilyon 329 Milyon liralık taviz bedeli toplam 2 Trilyon 464 Milyon 
liralık geliri yeterli buluyor musunuz? 2001 yılı gider kalemleri ve miktarı nedir? 
Yatırım projelerine ne kadar harcanmıştır? 

Cevap:1- Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü 2001 yılı kira geliri 1 Trilyon 
135 Milyar TL., Taviz geliri 1 Trilyon 329 Milyar TL., olmak üzere toplam 2 
Triyon 464 Milyar TL. gelire sahiptir. Giderler toplamı 719 Milyar TL'dir. 2001 
yılında Yatırım programında yer alan projelere toplam 205 milyar TL. harcama 
yapılmıştır. 

Soru:2- 2001 yılı gelir gider arasındaki farkın artırılması hususunda 
neler düşünülmektedir? 2002 yılı farkı ne kadar öngörülmektedir? 

Cevap:2- Kira bedellerinin artırılması ve taviz bedellerinin tahsil edilerek 
gelir ve gider arasındaki farkın artırılması düşünülmektedir. 

Soru:3- Vakıfların ne kadar gayrimenkulü vardır, sayı ve metrekare 
olarak tespitleri nelerdir? 

Cevap:3- 1300 gayrimenkul mevcut olup, yaklaşık 1400 hektardır. 

Soru:4- Kaç vakıf gayrimenkulü kiraya verilmiştir? Kiralananların 

kullanım şekline göre kira bedellerinin asgari, azami ve ortalama bedelleri ne 
kadardır? 

Cevap:4- Akar vasıflı taşınmazlardan BOO'ü kirada olup, diğerleri ise 
Camii, Türbe, Çeşme, Köprü gibi hayrat vasıflı taşınmazlardır. Kiralar 
gayrimenkullerin durumuna göre değişmekte olup, rayiç bedele ulaşılmıştır. 

Soru:5- 2001 yılındaki 1 Trilyon 135 Milyon. liralık kira gelirlerini yeterli 
buluyor musunuz? Kira bedelleri hangi ölçüde rayiç bedele uygundur? Yeterli 
bulmuyorsanız kiradaki gayrimenkullerden başka türlü yararlanma konusunda 
projeleriniz nelerdir? 

Cevap:5- Kiralarda rayiç bedele ulaşıldığından başka bir arayışa 

gidilmemektedir. 

Soru:6- Vakıf Dostları Konseyi projesi kapsamında Bursa Vakıf Dostları 
Konseyinin çalışmaları nelerdir? 

Cevap:6- Vakıf Dostları Konseyinin Vakıflar Genel Müdürlüğü ile 
herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. 
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BURSA MILLETVEKiLi SAYIN ERTUGRUL YALÇINBAYIR'IN 7/7679-15777 
SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESiNE VERiLEN CEVAPLAR 

Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü yatırımları ile ilgili olarak; 

SORU-1: Devam eden yatırımlar kapsamındaki; 

a- Tahtakale Hali 

b- Alipaşa Camii 

c- Karacabey Kümbetli Camii 

Yatırımları hangi seviyededir? Halkın her an gözü önündeki bu 

yatırımların gecikmesinin kamu vicdanında etkileri nelerdir? 

CEVAP-1: 

A- Tahtakale Hali :Bursa Ili, Osmangazi Ilçesinde bulunan Tahtakale 

Halindeki Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait dükkaniarın yanmasından sonra 

anılan eserin ananlması için 1998 yılında ihalesi yapılmış, su basman 

seviyesine kadar imalatlar tamamlanmıştır. Ancak ilgili Koruma Kurulu söz 

konusu yapının çevresindeki anıt ağaçların korunması için proje tadilatı 

istenmiş, hazırlanan proje ilgili kurula sunulmuş ve Eylül 2001 tarihinde 

onaylanmıştır. 2001 yılında eserin onarımı için 60 milyar TL. ödenek 

ayrılmasına rağmen projenin onayından sonra imalatların özelliği ve mevsim 

şartları nedeniyle işe devam edilememiş ve ödenek de harcanamamıştır. 2002 

yılı bütçe imkanları çerçevesinde onarımın devamı için 65 milyar TL. ödenek 

Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğüne gönderilmiştir. 

B- Ali Paşa Camii :·1998 yılında ihalesi yapılan ve Osmangazi Ilçesinde 

bulunan Ali Paşa Camii, koruma kurulu kararı doğrultusunda kubbe seviyesine 

kadar onarımı yapılmış ve onarım için bugüne kadar 115 milyar TL. ödenek 

harcanmıştır. 2002 yılı bütçe imkanları çerçevesinde onarımın devamı için 30 

milyar TL. ,ödenek Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğüne gönderilmiştir. 
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C- Karacabey Kümbetli Camii : Camiinin dış yüz onarımı tamamlanmı~ 

olup, iç detay onarım çalışmaları devam etmektedir. Onarım için bugüne kadar 

20 milyar TL. ödenek harcanmış olup, nakdi gerçekleşme %23, fiziki 

gerçekleşme ise %35'dir. 2002 yılı bütçe imkanları çerçevesinde onarımın 

devamı için 25 milyar TL. ödenek Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğüne 

gönderilmiştir. 

SORU-2: Yap-Işlet-Devret Yöntemi düşüncesi çerçevesinde 

gerçekleştirilen veya programa giren projeleriniz nelerdir? 

CEVAP-2: Yap-Işlet-Devret Yöntemiyle; 

1- Selimiye Camii Çevre Düzenlemesi Yap- Işlet- Devret 
Modeli çerçevesinde Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Osmangazi 
Belediyesi arasında .protokol yapılmıştır. 

2- lrgandı Köprüsü Çevre Düzenlemesi . Restore-Et- Işlet
devret Modeli çerçevesinde · Vakıflar Genel Müdürlüğü ile 
Osmangazi Belediyesi arasında protokol yapılmıştır. 

3- Karabaş Tekkesi Çevre Düzenlemesi Restore- Et-
Işlet- devret Modeli çerçevesinde Vakıflar Genel Müdürlüğü ile 
Osmangazi Belediyesi arasında protokol yapılmıştır. 

4- Balıbey Hanı Restore - Et - Işlet - Devret Modeli 
çerçevesinde Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi 
arasında protokol yapılmıştır. 

-487-



BURSA MiLLETVEKiLi SAYIN ERTUGRUL YALÇINBAYIR'IN 7/7678-15776 
SAYILI YAZILISORU ÖNERGESiNE VERiLEN CEVAPLAR 

17 Ağustos 1999 depremi sırasında hasar gören Bursa vakıflar Bölge 
Müdürlüğünün görevi içindeki abide eserlerimizin onarımı ile ilgili olarak: 

SORU-1: Bu eserlerimiz için neler yapılmıştır? Bu eserlerin onarımı, 

rölevelerinin hazırlanıp aslına uygun yapımı hususunda ne kadar masraf 
yapılmıştır? 

CEVAP-1: 17 Ağustos 1999 depreminde hasar gören Bursa'da 23, 
Kocaeli'de 30, Sakarya'da 18, Yalova'da, Bilecik'de 3 eser olmak üzere toplam 
76 adet eserin büyük bölü~ünün röleve ve projeleri hazırlatılmış, enkazları 

kaldırılr11ış ve onarımları yapılmıştır. 

Bu eserler için bugüne kadar yaklaşık olarak 150 milyar TL. harcama 
yapılmıştır. 

SORU-2: Hasarlı eserlerimizin isimleri ve bu eserlerin hasar durumları 
ve bugünkü seviyeleri hakkında bilgi verir misiniz? 

CEVAP-2: Depremde zarar gören abide eserler ve bugünkü durumları; 

Bursa Merkez Yeşil Türbe :Rölöve-restorasyon ve restitüsyon projeleri 
hazırlandı. Türbeler yasası gereği kullanımı ve onarımı Kültür Bakanlığına ait 
olan Yeşil Türbenin onarım ve restorasyonu hususu Kültür Bakanlığınca 

hassasiyetle takip edilmektedir. 

Bursa Merkez Selimiye Camii Minaresi: Rölöve ölçüleri alınmış olup, 
. rölöve ve restorasyon projelerinin hazırlanarak, ilgili koruma kurulunun kararını 

müteakip, bütçe imkanları çerçevesinde onarımın yapılmasına çalışılacaktır. 
Camii ibadete açık bulunmaktadır. 

Bursa Osmangazi Orhangazi Türbeleri : Rölöveleri alındı. Kültür 
Bakanlığınca onarım ve restorasyonu yapılmaktadır. 
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Bursa Merkez Zeytinli Bahçe Camii: Mahalli imkantarla onarımı 

yapıldı. lbadete açık bulunmaktadır. · 

Bursa Merkez Şahadet Camii: Onarımı yapıldı. lbadete açık 

bulunmaktadır. 

Bursa Merkez Uftade Camii: Mahalli imkantarla onarımı yapıldı. 

lbadete açık bulunmaktadır. 

Bursa Merkez III.Vakıf işhanı: Onarımı yapıldı. 

Bursa Mudanya Tekke-i Cedit Camii: Minaresi söküldü. Rölöve ölçüleri 
alınmış olup, rölöve ve restorasyon projelerinin hazırlanarak, ilgili koruma 
kurulunun kararını müteakip, bütçe imkanları çerçevesinde onarımın 

yapılmasına çalışılacaktır. 

Bursa Mudanya Eski Camii: Minaresi söküldü. Rölöve ölçüleri alınmış 
olup, rölöve ve restorasyon projelerinin hazırlanarak, ilgili koruma kurulunun 
kararını müteakip, bütçe. imkanları çerçevesinde onarımı n yapılmasına 

çalışılacaktır. lbadete açık bulunmaktadır. 

Bursa iznik Hacı Özbek Camii : Rölöve ölçüleri alınmış olup, rölöve ve 
restorasyon projelerinin hazırlanarak, ilgili koruma kurulunun kararını 

müteakip, bütçe imkanları çerçevesinde onarımın yapılmasına çalışılacaktır. 
Kubbesi onarıldı. lbadete açıldı. 

Bursa iznik Çandarh Halil Hayrettin Paşa T.: Rölöve ölçüleri alınmış 
olup, rölöve ve restorasyon projelerinin hazırlanarak, ilgili- koruma kurulunun 
kararını müteakip, bütçe imkanları çerçevesinde onarımın yapılmasına 

çalışılacaktır. 

Bursa iznik Eşrefzade Camii ve Minaresi : Minaresine koruma iskelesi 
yapıldı. lbadete açık bulunmaktadır. 

Bursa iznik Şeyh· Kutbettin Camii ve Min.: Rölöve-restorasyon ve 
restitüsyon projeleri hazırlanmış olup, ilgili koruma kurulu kararına müteakip, 
bütçe imkanları çerçevesinde onarımın yapılmasına çalışılacaktır. Minare çelik 
kuşakla onarıldı. 

Bursa Yenişehir Sinan Paşa Camii ve Min.: Rölöve ölçüleri alınmış 
olup, rölöve ve restorasyon projelerinin hazırlanarak ilgili koruma kurulunun 
kararını müteakip, 2003 Yatırım Programına alınarak bütçe imkanları 

çerçevesinde onarımının .yapılmasına çalışı lacaktır. 
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Bursa Yenişehir Pestumpost Camii ve Min.: Rölöve ölçüleri alınmış 
olup, rölöve ve restorasyon projelerinin hazırlanarak, ilgili koruma kurulunun 
kararını müteakip, botçe imkanları çerçev~sinde onarımın yapılmasına 

çalışılacaktır. lbadete kapalı bulunmaktadır. 

Bursa Yenişehir Ethem Paşa, Camii Min.: Rölöve ölçüleri alınmış olup, 
rölöve ve restorasyon projelerinin hazırlanarak, ilgili koruma kurulunun kararını 
moteakip, bütçe imkanları çerçevesinde onarımın yapılmasına çalışılacaktır. 
Minare söküldü. lbadete açık bulunmaktadır. 

Bursa Gemlik Balikpazarı Camii: Gemlik Müftülüğünce onarımı 

yapılmaktadır. 

Bursa Gemlik Solaksubaşı Camii: Bölge Müdürlüğü ile Gemlik 
Müftülüğü arasında düzenlenen protokol gereği Gemlik Müftülüğünce yıkılıp 
yeniden yapılacaktır. 

Bursa Mustafa Kemal Paşa Şeyh Müftü Camii Minaresi: Rölöve 
ölçüleri alınmış olup, rölöve ve restorasyon projelerinin hazırlanarak, ilgili 
koruma kurulunun kararını müteakip, bütçe imkanları çerçevesinde onarımın 
.yapılmasına çalışılacaktır. 

Bursa Orhangazi Tekke Camii: Protokol gereği Müftülükçe onarım 
çalışmaları için proje aşamasında bulunmaktadır. 

Bursa Mustafa Kemal Paşa Lala Şahin Paşa Türbesi: Mahalli 
imkaniarta onarımı yapıldı. lbadete açık bulunmaktapır. 

Bursa Merkez Devlet Hatun Türbesi: Onarımı yapıldı. lbadete açık 
bulunmaktadır. 

Bilecik Osmaneli Kırgılll Camii: Rölöve-Restorasyon ve Restitüsyon 
projeleri hazırlatıldı. Mahalli imkanlarla onarımı yapıldı. lbadete açık 
bulunmaktadır. 

Bilecik Merkez Orhangazi Camii: Rölöve ölçüleri alınmış olup, rölöve 
ve restorasyon projelerinin hazırlanarak, ilgili koruma kurulunun kararını 

müteakip, bütçe imkanları çerçevesinde onarımın yapılmasına çalışılacaktır. , 
lbadete açık bulunmaktadır. 

Bilecik Merkez Şerif Paşa Camii: Mahalli imkanlarla onarımı yapıldı. 
lbadete açık bulunmaktadır. 

Yalova Merkez Çınarlı Camii: Tamamen yıkıldı. Protokol gereği 

dernekçe yapımı sürdürülüyor. 
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Yalova Altmova Hersekzade Ahmet Paşa Camii: Rölöve ölçüleri 
alınmış olup, rölöve ve restorasyon projelerinin hazırlanarak, ilgili koruma 
kurulunun kararını müteakip, bütçe imkanları çerçevesinde onarımın 

yapılmasına çalışılacaktır. lbadete kapalı bulunmaktadır. 

Sakarya Merkez Aziziye Camii: Mahalli imkanlarla onarımı yapılmıştır. 
lbadete açık bulunmaktadır. 

Sakarya Merkez Yeni Camii: Mahalli imkanlarla onarılmıştır. lbadete 
açık bulunmaktadır. 

Sakarya Merkez Ağa Camii: Mahalli imkanlarla onarılmıştır. lbadete 
açık bulunmaktadır. 

Sakarya Mer~ez Kavakh Camii: Mahalli imkanlarla onarılmıştır.' lbadete 
açık bulunmaktadır. 

Sakarya Merkez lhsaniye Camii: Demekle yapılan protokol gereği 
camii inşaatı devam etmekte olup inşaatın %85 tamamlanmıştır. 

Sakarya Merkez Mecidiye Camii: Camii tamamen yıkıldığından enkazı 
alınmıştır. 

Sakarya Merkez Sarıkişla Camii: Mahalli imkanlarla büyük onarım 
kapsamında onarılarak ibadete açılmıştır. 

Sakarya Sapanca Vakif Oteli: Tamamen yıkıldı. 

Sakarya Sapanca Rüstempaşa Camii: Rölöve ölçüleri alındı minare 
yıkıldı. Rölöve ve restorasyon projelerinin hazırlanarak, ilgili koruma kurulunun 
kararını müteakip, bütçe imkanları çerçevesinde' onarımın yapılmasına 

çalışılacaktır. lbadete açık bulunmaktadır. 

Sakarya Sapanca Camii Cedit: Rölöve ölçüleri alındı minare yıkıldı. 

Rölöve ve restorasyon projelerinin hazırlanarak, ilgili koruma kurulunun 
kararını müteakip, bütçe imkanları çerçevesinde onarımın yapılmasına 

çalışılacaktır. lbadete açık bulunmaktadır. 
1 • ' 

Sakarya Sapanca Incekum Camii: Rölöve ölçüleri alındı minare yıkıldı. 
Rölöve ölçüleri alınmış olup, rölöve ve restorasyon projelerinin hazırlanarak, 
ilgili koruma kurulunun kararını müteakip, bütçe imkanları çerçevesinde 
onarımın yapılmasına çalışılacaktır. lbadete açık bulunmaktadır. 

Sakarya Hendek Yeni Camii: Camii ibadete açık bulunmaktadır. 

Mahalli imka~larla basit onarımı yapıldı. 
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Sakarya Pamukova Kemaliye Köyü Camii: Rölöve ölçOieri alınmış 

olup, rölöve ve re~torasyon projelerinin hazırlanarak, ilgili koruma kurulunun 
kararını müteakip, bOtçe imkanları çerçevesinde onarımın yapılmasına 

çalışı lacaktır. Camiide tehlike arz eden gerekli tedbirler alınmıştır. 

Sakarya Merkez Fethiye Camii: Mahalli imkanlarla onarımı· yapıldı. 

lbadete açık bulunmaktadır. 

Sakarya Merkez Ali Kuzu Camii: Mahalli imkanlarla onarımı yapıldı. 
lbadete açık bulunmaktadır. 

Sakarya Merkez Tekeler Camii: Mahalli imkanlarla onarımı yapıldı. 

lbadete açık bulunmaktadır. 

Sakarya Merkez Tozlu Camii: lbadete kapalı bulunmaktadır. 

Kocaeli Merkez Pertev Paşa Camii ve M.in.:Valilikle yapılan protokol 
gereği restorasyonu tamamlandı. lbadete açık bulunmaktadır. 

Kocaeli Merkez Başurgancı Camii: lbadete açık bulunmaktadır. 
Protokol gereği minaresi dernekçe yapılıyor. 

Kocaeli Merkez Akça Camii: lbadete açık bulunmaktadır. Minaresi 
yı kık. 

Kocaeli Merkez Akçakoca Camii: Minaresi yıkıldı. Camii ibadete açık 
bulunmaktadır. 

Kocaeli Merkez Yumurtacı Camii: lbadete kapalı bulunmaktadır. 

Kocaeli Merkez imaret Camii: Mahalli imkanlarla onarımı yapıldı. 
lbadete açık bulunmaktadır. 

Kocaeli Merkez Çahk Ahmet V ah Camii: Hayırsever bir vatandaş 

tarafından onarımı yapıldı. lbadete açık bulunmaktadır. 

Kocaeli Merkez Orhan Camii: Gerekli olan röleve ve restorasyon 
projeleri hazırlanarak koruma kurulu kararı alınmış olup, keşif çalışmaları 

sOrdürOimektedir. Camii ibadete açık bulunmaktadır. 

Kocaeli Merkez Alaca Mescidi: Minare söküldü. lbadete açık 

·bulunmaktadır. 

Kocaeli Merkez Baş Çeşme Camii: Mahalli imkanl~rla onarımı yapıldı. 
lbadete açık bulunmaktadır. 

Kocaeli Merkez Orta Hamamı: Mahalli imkanlarla onarımı yapıldı. 
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Kocaeli Merkez Hacı Ayvaz Camii: Mahalli imkanlarla onarımı yapıldı. 
lbadete açık bulunmaktadır. 

Kocaeli Gebze Çoban Mustafa Paşa Camii: Minaresi hasarlı bölüme 
kadar söküldü. Müftülüğün onarım talebi var. Bu doğrultuda protokol 
çalışmaları devam etmektedir. 

Kocaeli Gebze Sultan Orhan Camii: Minaresi hasarlı bölüme kadar 
sökOidü. MOftülüğün onarım talebi var. Bu doğrultuda protokol çalışmaları 

devam etmektedir. 

Koca·eli Gebze Çarşı Camii: Minaresi hasarlı bölüme kadar söküldü. 
MüftülüğOn onarım talebi var. Bu doğrultuda protokol çalışmaları devam 
etmektedir. 

Kocaeli Gebze ilyasbey Camii: Minaresi hasarlı bölüme kadar söküldü. 
( 

Müftülüğün onarım talebi var. Bu doğrultuda protokol çalışmaları devam 
etmektedir. 

Kocaeli Karamürsel Karabali Camii: Dernekçe Minaresi yapıldı. 

lbadete açık bulunmaktadır. 

Kocaeli Gölcük Yukan Değirmendere Hacı Davut Ağa Camii: 
Düzenlenen protokol gereği onarım dernekçe yapılıyor. 

Kocaeli Gölcük Aşağı Değirmendere Yah Camii: Düzenlenen protokol 
gereği onarım dernekçe yapılıyor. 

Kocaeli Kandıra Armağan Köyü Camii: Minare ve duvarlar yıkık olup, 
Camii ibadete kapalı bulunmaktadır. 

Kocaeli Gebze Karabakkal Camii: Mahalli imkanlarla onarımı yapıldı. 
lbadete açık bulunmaktadır. 

Kocaeli Gebze ilyas Bey Türbesi: Rölöve ölçüleri alınmış olup, rölöve 
ve restorasyon projelerinin hazırlanarak, ilgili koruma kurulunun kararını 

müteakip, bütçe imkanları çerçevesinde onarımın yapılmasına çalişılacaktır. 

Kocaeli Merkez Vakıf Apartmam: Onarımı yapılarak. Işyerine 
dönüştürülmüştür. 

Kocaeli Merkez Baş Çınarli Camii: Mahalli imkanlarla onarımı yapıldı. 
lbadete açık bulunmaktadır. 

Kocaeli Merkez Vakıf işham: Onarımı yapıldı. 

Kocaeli Merkez ll. Vakıf işham: Onarımı yapıldı. 
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Kacoeli Merkez Yenigün Camii: Mahalli imkanlarla onarımı yapıldı. 
lbadete açık bulunmaktadır. 

Kocaeli Merkez Zeytinli Bahçe Camii: Mahalli imkanlarla onarımı 
yapıldı. lbadete açık bulunmaktadır. 

Kocaeli Merkez Akçeşme Uzurlar Camii: 
onarımı yapıldı. lbadete açık bulunmaktadır. 

\ 

Mahalli imkanlarla 

SORU-3: Depremden zarar gören abide eserlerin onarımı için 2002 yılı 
ödenekleri ne kadardır? Ödenek akışı aynen sayrettiği varsayıldığında bu 
eserler ne zaman tamamlanmış olacaktır. 

CEVAP-3: Bu eserlerin acil onarımları için 2002 yılında Bursa Vakıflar 
BÖlge Müdürlüğüne 180 milyar TL. ödenek gönderilmiştir. Yetersiz bütçe 
imkanları ile sadece depremden hasar gören camiierin onarımiarına 
çalışılmakta olup, yeterli ödenek temini halinde onarımların tamamlanmasına 
çalışı lacaktır. 
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BURSA MILLETVEKiLi SAYIN ERTUGRUL YALÇINBAYIR'IN 7/7677-15775 
SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESiNE VERiLEN CEVAPLAR 

Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü kapsamındaki vakıflarla ilgili olarak; 

Soru-1: Bölgede kaç vakıf bulunmaktadır? Bu vakıfların toplam gelir ve 

giderleri ne kadardır? 

Cevap-1: Vakıflar Bursa Bölge Müdürlüğü faaliyet alanında Türk Medeni 
Kanununa tabi 195 adet vakıf bulunmaktadır. Bu vakıflar tarafından her yıl 

düzenlenen hesap hülasası, bilanço ve gelir-gider cetvelleri bağlı bulundukları 
vakıflar bölge müdürlüğüne verilmekte, bu bilgi ve belgeler ilgili bölge 
müdürlüğünde muhafaza edilmektedir. 195 adet vakfın, ilgili bölge 
müdürlüğüne teslim ettikleri bilgi ve belgeler doğrultusunda gelir ve giderlerinin 
tespit edilmesi zaman isteyen özel bir çalışmayı gerektirmektedir. 

Soru-2: Vakıflar arasındaki azınlık vakfı hakkında bilgi verir misiniz? 

Cevap-2: Vakıflar Bursa Bölge Müdürlüğü faaliyet alanında cemaat vakfı 
bulunmamaktadır. 

Osmanlı Imparatorluğu zamanında hayır kurumları şeklinde faaliyet 
gösteren gayrimüslim vatandaşlarımıza ait kuruluşlara, 1935 yılında yürürlüğe 
giren 2762 sayılı Vakıflar Kanunu ile mülhak vakıflarımız kapsamında vakıf 
statüsü verilmiştir. 

Cemaat vakıfları adı ile faaliyet gösteren bu vakıflar; Anayasamızdaki 

eşitlik ilkesi dikkate alınarak, diğer vakıflarla ilgili düzenlemelere paralel olarak 
aynı işleme tabi tut.ulmaktadırlar. Ayrıca, Vakıflar Genel Müdürlüğünün 

denetimine tabidirler. 

Soru-3: Bölgedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının 

sayısı, toplam gelir-gider durumu, bu vakıflardan yararlananların sayısı ile 
yararlananların aldıkları yardımın miktarı ve türleri nelerdir? 

Cevap-3: Vakıflar Bursa Bölge Müdürlüğü faaliyet alanında 51 adet 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bulunmaktadır. Bu vakıfların gelir
gider durumunun tespiti cevap-1'de açıklandığı üzere özel bir çalışmayı 

gerektirmektedir. Sözü edilen vakıflardan yararlananların sayısı ile 
yararlananların aldıkları yardım miktarı ve türleri idaremiz kayıtlarında 

bulunmamaktadır. 
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Soru-4: Vakıflaşmayı teşvik ve vakıfların geleceği konusundaki 
dOşOnceleriniz nelerdir? 

Cevap-4: Mevcut mevzuat hOkOmleri çerçevesinde kuruluşlarını 

gerçekleştiren ve faaliyetlerini sOrdOren vakıflar sivil toplum kuruluşlarından 
olup, Vakıflar Genel MOdOriOğOnce, demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından 
biri olarak görülmektedir. 

Vakıflar Genel MOdOriOğOnce, özellikle 1999 yılından itibaren temeli, 
yardımlaşma ve dayanışma duygusunu oluşturan en kökiO ıwrum olan 
vakıfların gerçek vakıf ruh ve anlayışına uygun kurulması, yapılanması ve 
faaliyet göstermesine bOyOk önem verilmiş, bu konuda yasal· ve idari 
dOzenlemeler yapılmıştır. 
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T.B.M.M. B: 120 22.7. 2002 o: ı 
73.- Hursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü 

bünyesindeki bazı camii ve türbe projelerine ilişkin soruları ve Devlet Bakanı Nejat Ars~en'in 
cevabı (7/7675) e. 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ BAŞKANLIGINA 

Vakıflardan sorumlu Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmak üzere aşagtdaki 
sorulanını arz ederim.30.05.2002 

SORULAR 

Bursa Vakıflar Bölge Müdürlügü ~ınmları ile ilgili olarak: 

Bölge Müdürlüğünce öncelikle ele alınması gereken yapılar olarak öngörülen 

a- Yeşil Türbe 
b- Bursa Ulu Camii 
c- Yenişehir Sinanpaşa Camii 

Projeleri hangi seviyededir? Bu proje~er ne zaman bitecektir? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIGI 

SA YI : B.02.0.009 1 S 2 5 

KONU •. 

ANKARA 

.... 1 .... /2002 
2i HAZ 2002 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIGINA 

İLGi: Kanunlar ve Kararlar Daires\ Başkanlığı ifadeli 14.06.2002 tarih ve A.01.0 .. GNS.O. 
10.00.02/15745 sayılı yazınız. 

Bursa Milletvekili Sayın Ertuğrul YALÇINBAYIR'ın 'ltlli7,31l'J:Irti-leScls.~by 

1/ıY'~~ 717_~75-15773 es.as sayılı,Ôf~616U5it1ll~as.-~ttı, V'7-61N.~ 

~1}. ~~lq 7(?,9~~s-·-sa.y.ılı yazılı soru önergelerine 

verilen cevaplar İç Tüzüğün 99. maddesine istinaden ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK: Soru Önergesine verilen Cevaplar (7 Adet) 

DAÖITIM: 
Gereği: Bilgi icin: 
- T.B.M.M. Başkanlığına -Başbakanlığa 

-498-

Nejat ARSEVEN 
Devlet Bakanı 



BURSA MiLLETVEKILI SAYIN ERTUGRUL YALÇINBAYIR'IN 7n675-15773 
SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESiNE VERiLEN CEVAPLAR 

SORULAR: 

Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü yatırımları ile ilgili olarak; 
Bölge Müdürlüğünce öncelikle ele alınması gereken yapılar olarak 

öngörülen; 

a- Yeşil Türbe 
b- Bursa Ulu Camii 
c- Yenişehir Sinanpaşa Camii 

Projeleri hangi seviyededir? Bu projeler ne zaman bitecektir? 

CEVAPLAR: 
a- Bursa Yeşil Türbe: Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait, Bursa 

Yeşil Türbe ·ile ilgili olarak fotogrometrik rölöveleri, restorasyon ve restitasyon 
projeleri Istanbul Teknik Üniversitesine hazırlattırılarak, Bursa Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kuruluna gönderilmiŞ ve onarımı için koruma kurulu kararı 
alınmıştır. 

Türbeler yasası gereği kullanımı ve oharımı Kültür Bakanlığına ait olan 
Yeşil Türbenin onarım ve· restorasyonu hususu Kültür Bakanlığınca takip 
edilmektedir. 

b- Bursa Ulu Camii: Onarım için gerekli olan projeler hazırlanarak, 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kuruluna anayiatılmış ve Vakıflar Genel 
Müdürlüğünün denetimi altında her yıl kurşun değişimi ve ·camii derneği 

tarafından ihtiyaç duyulan onarımlar yapılmıştır. Halen minare derzlerinin 
onarımı için iskele kurulmuş olup, çalışmalar devam etmektedir. Bu kapsamda 
sürdürülen küçük onarımlar dışında önemli bir eksiği bulunmamaktadır. 

c- Bursa Yenişehir Sinanpaşa Camii: 17 Ağustos 1999 depreminde 
hasar görmüş ve meydana gelen hasar sonucu, rölöve ölçüleri alınmıştır. 

Rölöve ve restorasyon projelerinin hazırlanarak ilgili koruma kurulunun kararını 
müteakip, 2003 Yatırım Programına alınarak bütçe imkanları çerçevesinde 
onarımının yapılmasına çalışılacaktır. 
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74.- Osmaniye Milletvekili Şükrü Ünal'ın, Düziçi-Andırın karayolu ile ilgili bir çalışma 
olup olmadığına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskan Bak~nı Abdülkadir Akcan,'ın cevabı 
(7/7680) -

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET 1\IIECLİSİ BAŞKANLIGI'NA 

Aşağıdaki sonılanının Bayındırlık ve İskan Bakanı Sayın 
Abdulkadir AKCAN tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
delaletlerinize saygılarımla arz ederim. 28.05.2002 

,, ~ __ _..,....~·~, 
~ ~ 

1 

Şükrü ÜNAL 
Osmaniye Milletveltili 

Kahramanmaraş' a bağlı Andırın ilçesinin ekonomik ve sosyal 
yönden Osmaniye ve Düziçi ilçesine bağlılıkları vardır. Ancak Düziçi
Andırın yolu ormanlık araziden geçmekte ve mesafe kısa olmasına 
rağmen ulaşıma yeterince elvermemektedir. Bundan dolayı, Andırın 
belde ve köylerinden Düziçi ilçesi, Osmaniye ve Adana'ya gitmek isteyen 
vatandaşlar daha uzak bir mesafeyi kat etmek zorunda kalmaktadırlar. 

SORULAR: 

1) Düziçi-Andırın yolunun standart hale getirilerek Devlet Karayolları 
ağına alınması konusunda çalışmalat-ınız var mıdır? 
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T.C. 
BAYlNDlRLIK VE İSKAN BAKANLIGI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
ANKARA 

SAYI : B.09.APK.0.22.00.00.17/ \ı c1) 
KONU : Osmaniye Milletvekili 

Şükrü ÜNAL'ın 
Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

İLGi: 14.06.2002 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02- 15745 sayılı yazınız. 

SÜRELi 

. .1 .. .12002 

İlgi 'yazınız ekinde alınan Osmaniye Milletvekili Şükrü ÜNAL'ın, Düziçi-Andınn 
Karayolu ile ilgili bir çalışma olup olmadığına ilişkin Bakanlığımıza yönelttiği 717680 Esas 
Sayılı Yazı lı So111 Önergesi incelenmiş olup, cevabı ekte gönderilmektedir. 

Bilginizi ve gereğini arz ederim. 

EKLER: 
EK 1- Cevap Yazısı (1 adet -1 sayfa) 
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OSMANİYE MİLLETVEKİLİ 
ŞÜKRÜ ÜNAL'IN 717680 ESAS SAYILI 

YAZILI SORU ÖNERGESİNİN 
SORU VE CEV ABI 

Kahramanmaraş'abağlı Andırın ilçesinin ekonomik ve sosyal yönden Osmaniye ve 
Düziçi ilçesine bağlılıkları vardır. Ancak Düziçi-Andınn yolu ormanlık araziden geçmekte ve 
mesafe kısa olmasına rağmen ulaşıma yeterince elvermemektedir. Bundan dolayı, Andınn 
belde ve köylerinden Düziçi ilçesi, Osmaniye ve Adana'ya gitmek isteyen vatandaşlar daha 
uzak bir mesafeyi kat etmek zorunda kalmaktadırlar. 

1- Düziçi-Andınn yolunun standart hale getirilerek Devlet Karayolları ağına alınması 
konusunda çalışmalannız var mıdır? 

CEVAP: 

Düziçi ilçesinin idari olarak bağlı bulunduğu Osmaniye ili ile, Andınn ilçesinin idari 
olarak bağlı bulunduğu Kahramanmaraş ili ile ulaşımı Bakanlığımızın bağlı kuruluşu 

Karayollan Genel Müdürlüğünün ağında yer alan devlet ve il yolları ile sağlandığı gibi, 
Düziçi ve Andırın ilçelerinin birbirleri ile ulaşımı da 125 km. uzunluğunda, asfalt sathi 
kaplamalı devlet ve il yollanmız ile sağlanmaktadır. 

Andınn-Yeşilova-Ilıca-Düziçi yolunun 22 km .lik Andırın-Yeşilova arası Karayolları 
ağında olup, 5.5-6.0 m. Platform genişliğinde, virajlı ve standart dışı il yolumuzdur. 

Yolun devamı olan Yeşilova-Ilıca arasındaki kesim 30 Km. uzunluğunda, 6 Km.si 
sathi kaplamalı, 24 Km.si stabilize satıhlı, platform genişliği 5 m. olan, düşük standartlı, 
virajlı köy yolu olup, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü yol ağında yer almaktadır. Ilıca
Düziçi kesimi- ise· 22 Km. uzunluğunda, 4 m. Platform genişliğinde, sathi kaplamalı köy 
yoludur. 

Toplam 74 km. uzunluğundaki Andınn-Yeşilova-Ihca-Düziçi güzergahının 
Karayollan standartlarında asfalt sathi kaplamalı olarak yapımı için 2002 Yılı Birim Fiyatlan 
ile yaklaşık 54 Trilyon TL.sı ödenek gerekmektedir. 

Mevcut yol ağımızda yapım, . bakım ve onarım çalışmaları için yeterli ödenek -
sağlanamaması nedeniyle bugün için zamret olmadıkça yol ağını genişletecek ilave yolların 
Karayolları ağına dahil edilmesi düşünülmemektedir. Andırın-Yeşilova-Ilıca-Düziçi 
güzergahının Yeşilova-Ilıca-Düziçi kesimi Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü sorumluluğunda 
olup, Karayollan Genel Müdürlüğümüzün yatırımları içerisinde değerlendirilmesi mümkün 
olamama.ktadır. 
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75.- Osmanıye Milletvekili Şükrü Ünal'ın, Osmaniye-Düziçi-Yarbaşı İstasyonuna peron 
yapılmasına yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Oktay 
Vural'ın cevabı (7/7681) 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET IVIECLİSİ BAŞKANLIGI'NA 

Aşağıdaki sorularıının Ulaştırma Bakanı Sayın Oktay VURAL 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletlerinize saygılarımla 
arz ederim. 28.05.2002 

··~""'=::·~ 
c=~ 1 
c . 
ŞükrüÜNAL 
Osmaniye Milletvekili 

Osmaniye ili Düziçi ilçesinde Demiryolu ulaşımını sağlayan 
Yarbaşı İstasyonu'nda yolcuların iniş ve binişlerini sağlayan peron 
olmadığından dolayı iniş ve binişlerde büyük zorluklar yaşanmaktadır. 

SORULAR: 

1) Bu sıkıntının giderilebilmesi için peron yapılması konusunda 
çalışmalarınız var mıdır, varsa nelerdİr? 
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T.C. 
ULAŞTlRMA BAKANLIGI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SA YI : B.l I.O.APK.O.l 0.01.2 1./EA/- g12 .. /f/7/ 
KONU :Osmaniye Milletvekili 

Sayın Şükrü ÜNAL'ın 
yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

İLGİ: 14.06.2002 tarih ve A.Ol.O.GNS.O.I0.00.02-15745 sayılı yazımz. 

Osmaniye Milletvekili Sayın Şükrü ÜNAL'ın 7/7681-15779 sayılı yazılı soru önergesinin 
cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK: 
1 Cevap formu 
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Dr.Oktay VURAL 
Ulaştırma Bakanı 



OSMANİYE MiLLETVEKiLi SA YlN ŞÜKRÜ ÜNAL'IN 7/7681-15779 
SA YILI YAZILI SORU ÖNERGESi VE CEV ABI . 

SORULAR: 

Osmaniye İli Düziçi ilçesinde Demiryolu ulaşımını sağlayan Yarbaşı 
İstasyonu'nda yolcuların iniş ve binişlerini sağlayan peron olmadığından dolayı iniş 
ve binişlerde büyük zorluklar yaşanmaktadır. 

Bu sıkıntının giderilebilmesi için peron yapılması konusunda çalışmalarınız var 
mıdır, varsa nelerdir? 

CEVAP: 

Osmaniye İli Düziçi İlçesi Yarbaşı İstasyonunda yolcuların iniş ve binişlerini 
sağlayan peronun yapım işi, T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel 
Müdürlüğü'nün 2003 yılı Yatırım Programına alınması planlanmıştır. 
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76.- Antalya Milletvekili Nesrin Ünal'ın, Antalya Havaalanı 3 üncü pist inşaatı ile ilgili 
yargı sürecine ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk'ün cevabı (7/7687) 

TÜRKiYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Hikmet Sami TÜRK 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletinizi saygı ile arz 
ederim. 03.05.2002 

Uzm. Dr.Nesrin ÜNAL 

Antalyyekili 

Antalya, herkesin bildiği gibi hem tarımda, hem turizmde altın yılını 
kutlayan bir şehirdir. 2002 \ yılının ilk 4,5 ayında 1.300.000 turist 
Antalya'ya gelmiştir. Bunların hepsi de havayolu ile gelmiş olup, Antalya 
Havalimanını kullanmışlardır. Antalya Havalimanı'nın daha seri ve 
sağlıklı çalışması için 3. pist inş~atına başlanmıştır. Ancak; 

-Antalya 1. idare Mahkemesi Yürütmeyi Durdurma Kararını 2001 
yılında almış olup, teamüllere göre 3 ay içinde esastan karar vermesi 
beklenirken, 2002 yılı ortalarına kadar yaklaşık 1 yıldan beri karar 
vermemiştir. · 

-Kadastro Mahkemesi davası da 1_0 yıldır sürmektedir. Maddi ve 
manevi olarak Ülkenin Antalya'ya ve Antalya Havaalanı'na bu kadar 
hayati ihtiyacı olduğu bir dönemde adaletin işlemesindeki bu gecikmeden 
dolayı Türkiye'nin itibarı ve para kaybına neden olunmaktadır. Bu konuda 
ne düşünüyorsunuz? 
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T.C. 
ADALET BAKANLIGI 

Bakan 

ANKARA 
!..lt.#ıooı 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

İLGi: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 14.6.2002 tarihli ve 
A.01.0.G~S.0.10.00.02-7/7687-15786/37318 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan, Antalya Milletvekili Uzm.Dr. Nesrin Ünal 
tarafından Bakanlığımıza yöneltilen ve yazılı olarak cevaplandırılması 
istenilen 7/7687-15786 Esas No.lu soru önergesine verilen cevap örneği iki 
nüsha halinde ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EKLER: 
EK-1 Soru önergesi (2 adet-2sayfa) 

cevabı 

/ 
Prof.Dr.Hikmet Sami TÜRK 

Bakan 
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T.C. 
ADALET BAKANLIGI 

Bakan 

Sayın 

Uzm.Dr.Nesrin ÜNAL 
Antalya Milletvekili 
T.B.!vf.M. 

ANKARA 
••• ./ ... ./2002 

Bakanlığımıza yönelttiğiniz ve yazılı olarak cevaplandırılmasını 
istediğiniz 7/7687-15786 Esas No.lu sonı önergesinin cevabı aşağıda 
sunulmuştur: 

Antalya Havalimanı ile ilgili olarak Antalya 1. İdare Mahkemesinde 
açılan birden fazla dava bulunduğu, önergede herhangi bir dosya numarası 
verilmemekle birlikte dosyalardan sözü edilenin .2000/728 Esas sayılı dosya 
olduğu sonucuna vanldığı ve anılan dava dosyasının 8.6.1998 tarihinde 
mahkeme kayıtlarına girdiği, 21.1 O. 1998 tarihinde verilen süre ret kararının 
Danıştay 6. Dairesinin kararıyla bozulmasından sonra 4.7.2000 tarihinde kayda 
alınan dava dosyasında bozma kararına uyularak ve karardaki gerekçeler göz 
önünde bulundurularak gerekli yargılamanın yapıldığı ve 28.2.2001 tarihinde 
yürütmeyi durdurma konusunda kısmen kabuJ k1smen ret kararı .verildiği· ve 
daha önceden tekemıniii etmemiş dava dosyasının 2577 sayılı İdari Yargılama 
Usulü Kanununun ilgili maddelerine göre tekcmmül ettirildiği, davacıların 
duruşma ist1;:ıhi nedeniyle 5.2.2002 tarihinde yapılan duruşma sonunda da iptali 
istenen kanmlaştınna işleminin ·dayanağı olan imar pıtinma karşı açılan ve 
Antalya ] . İdare Mahkemesi esasmda kayıtlı dava dosyasının sonucuna kadar 
bekletilmesine karar verildiği, 

Sözü edilen imar planı dosyasının incelenmesi sonucu ise, uyuşmazlığın 
teknik bilgiyi gerektirdiği saptandığından keşif ve bilirkişi incelemesi 
yaptıntınasma karar verildiği, dosyadaki uyuşmazlığın niteliği ve önemi göz 
önüne alındığında Antalya ilinde şehir bölge planlama bölüınün~i içeren yüksek 
öğretim kurumunun da bulunmaması nedeniyle Antalya ili dışından getirilecek 
bilirkişilerle 2002 adli yılının bitiminden sonraki Eylül veya Ekim ayları 
iç~risinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılacağı, 

Antalya Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığının 20.6.2002 tarihli ve 
2002/1223 sayılı yazısı ve ekinden, 
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Öte yandan, Antalya Havaalanı 3. Pist inşaat alanında kalan Yeşilköy ve. 
Çalkaya'da kain ı426, ı448 ve ı449 sayılı parsellerle ilgili olarak 7.8.199ı 
tarihinde aynı yerde kain toplam 2ı parsel için 29.1 ı.ı99ı tarihinde beş kişi 
tarafından maliye hazinesi aleyhine toplam 25 adet tespite itiraz davası açıldığı, 
ı 9. ı 2. ı 996 tarihinde davaların hepsinin ret kararı verilerek sonuçlandırıldığı, 
temyiz edilen bu kararlardan S'nin Yargıtay hukuk dairelerince onanarak · 
kesinleştiği, diğer 20 kararın noksan tahkikat sebebiyle bozulduğu, oyeniden 
esasa kaydedilerek ı 998/ı 64 Esas sayılı dosyada birleştirilen davaların halen 
derdest olduğu, 

Davacılar tarafından ibraz edilen yeni tapu kayıtlarının ilgili kurumlardan 
teminine çalışıldığı, tapu kayıtlarının temininden sonra yeniden keşif yapılarak 
bu keşfin sonucuna göre davaların karara bağlanacağı, 

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının 20.6.2002 tarihli ve BM.2002/2376 
sayılı yazısından, 

Anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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77.- Hatay Milletvekili Mustafa Geçer'in, bir ilköğretim okulunun mezuniyet 
kutlamasına ilişkin sorusu ve Milli Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu'nun cevabı (7/7690} 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGI'NA 

Aşağıdaki sorularıının Milli Eğitim Bakanı Sayın Metin 
BOSTANCIOÖLU'nun tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
saygılarımla arz ederim.04.06.2002 

S. 1. Yazılı basında "ilköğretim o ulunun mezuniyet balosu birahanede 
yapıldı" başlığıyla verilen bir haberi Bakanlık olarak nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 

S.2. 15 yaşındaki öğrencilerin iç dli ortamlarda, öğretmen ve öğrenci 
velileri ile birlikte bulunmaları psikoloji açıdan zararlı değil midir? 

S.3. Bir süre önce Bakanlığınızın, mezuniyet kutlamalarının okulda ve 
velilere yük getirmeyecek biçimde olması gerektiği genelgesinin öğretmenler ve 
veliler niçin 'dikkate almamışlardır? 

S.4. Bu yaştaki öğrencileri içkili ortamiara gelmelerini sağlayan öğretmen 
ve veliler hakkında bir soruşturma yapılması düşünülmekte midir? 

S.5. Öğrencilerin bu tür ortamlardan korunmaları için alınması ~ereken 
tedbirler nelerdir? Şimdiye kadar ne tür tedbirler alınmıştır? 
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T.C. 
MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

S1\ YI : IUlH.O.APK.0.03.05.00-03/ ~· ... < t 
1<"< >Nl; : Soru Ünergesi 

1 j 12002 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

il.< ii : T.B.M.M Başkanlığının 14.06.2002 tarihli ve A.Ol.O.GNS.O.l0.00.02-l5745-7/7690-
1 )79!..n73J9 sayılı yazısı. 

Ilatay rvlillctvckili,Sayın Mustafa GEÇER'in. "Bir ilköğretim okulunun mezuniyet 
kuılaııwlarına ilhkin" yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2-5. Bakanlığıınız. mezuniyet törenlerine ilişkin 24.05.2002 tarih ve 5171 (2002/41) 
say ı lı ( ienelgesindc: 

··/\tatürk milliyetçiliğine ve Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, aklın ve bilimin 
iimkrliğindc pozitif düşünen, algılama ve problem çözme yeteneği gelişmiş, öğrenmeyi 

ii~rL·ndıikn. laik ve demokratik değerleri benimsemiş. yeni fikirlere açık, kişisel ve toplumsal 
~;,ıı·ıııııiuluk duygusuna sahip olarak Cumhuriyetimizi koruyan ve kollayan, milli külti.irü 
ii;fııııscıni~. ltırl\lı kliltürleri yorumlayabilen ve çağdaş uygarlığa katkıda bulunabilen bireyler 
1ılar:ıL ycıi~tirilmcleri hedellenen öğrencilerimizin yaşamlarında. okula başlamak ve mezun 
ıılııı:ık iiııL·ıııli a~aınalardır. 

lhı anlayışla: çok yönlü yetiştirilmeleri hedeflenen öğrencilc!·imizin eğitim-öğretim 
~(ir -cckleri okullarla anlamlı bir bağ kurabilecekleri açılış törenierin büyük önem kazandığı, 
bu Wrcnkr öğrencilerimize okuila buluşma, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla tanışına ve 
kay ıa~ımı rırsatı sağlar. 

lhınun yanı sıra. uzun yıllar değişik duyguları yaşadıkları eğitim ortaınından ayrılmak 
ii1:•r m·ikriıı y:ı~aıııındn derin izler bırakacak nitelikte bir süreçtir. Mezun olanlar için bu 
ı:·ıı\' ıi;ı :ııılaıııı: ha~arılı olmanın coşku ve sevincini. bir üst öğretim kurumuna başlama ya da 
.';ı~.: ııııııdııki gL·Ii~melcrin heyecanını sevelikleriyle paylaşma olanağını sunınusıclır. 

H u nedenle yapılacak organizasyonlar; .. öğrenci merkezli'' ve .. katırımcı" bir anlayışla. 
ii~r ncinin unutaınayacağı bir yaşam dilimi olan okul .ortamında~ sosyal. kültürel. sportif ve 
s ;ı ı ı: Lsa 1 ;ık t i ,.i teleric zenginleştirilmiş programlarla gcrçekleştirilmeliclir. 

ı·:ıkinliklerc öğretmenler. öğrenciler, veliler. emekli öğretmenler ile okulun eski 
ııtl'/Uııl:ırı dm·L·t edilerek çok yönlü bir etkileşim ortamı yaratılmalıdır. 

l )rganil.asyonlanı mülki, askeri ve yerel yöneticiler, okul aile birliği. vakıf ve koruma 
lkrı l'!~i. si,·il toplum kuruluşu temsilcileri. eğitime katkı sağlayan gönüllüler. siyaset. kültür. 
Sitıli ı. spor. sanayi· \"c ticaret alanlarında ülke kalkİnınasına katkıda bulunan saygın kişiler 
d'ı' ·ı .. :di krek. törcnlçrin birlik-beraberlik içerisinde toplumun tUm kesimlerini kucaklayan ve 
uku u ÇL'\Tesiylc bütünleştirerek toplum merkezi haline getiren bir anlayışla gerçekleştirilmesi 
lıL·d ·lknıııclidir." 

··/\yrıca: ulusal ve uluslar arası yarışmalarda dereceye giren. derslerdeki başarıları ve 
iirm k da\Tanı~larıyla ödülleııdirilmeye hak kazanan öğrencilere ödüllei· verilerek 
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moıiv~ısyonlarının artırılması, diğer öğrencilerin de özendirilmesi sağlanmalıdır. 

Törenierin di.izenlenmesinde ailelere ekonomik yi.ik getirmeyecek bir anlayışla hareket 
ı:dilıııclidir. Giderlerin okulun kendi olanakları ile karşılanmasına özen gösterilmeli, gerekirse 
ÇL'\TlXIL'ki kaynaklardan yararlanılmalı, gönüllü katılım ve desteklerle bir "şölen" ortamı 
y: ı rat ılnıalı vı: öğrenci lerimizin okullarıyla iletişimleri güçleneliri lmelidir. 

Ttirenler sevgi ve bilginin payiaşıldığı okul ortamında yapılmalı, geleneksel hale 
getirikrı:k. güzeliiiderin kuşaktan kuşağa aktanldığı birlik ve beraberliğin simgelendİğİ günler 
ul:ır:ık gen;eklqtirilmelidir." denilmektedir. 

< iı:lcccğimizin teminatı olan gençlerimizin sigara, alkol, uyuşturucu madde kullanımı 
gibi 1.:ırarlı alışkanlıklardan korunmaları ve onlara sağlıklı yaşama bilincinin kazandırılması 
:ımıH:ıy la da 22.04.1999 tarih,ve 1798 (1999/ 29) sayılı Genelgemiz yayınlanmıştır. 

1 hııılar tüm valiliklere gönderiterek gerekli tedbirlerin alınması istenilmiştir. 

i lküğrdiın ve ortaöğretim kurumlarında okutulan ders programlarında, sigara, alkol ve 
uy u~ıurucu maddelerin insan sağlığına zararları hakkında konular yer almakta, ayrıca. Milli 
l·:~iıim !~akanlığı İlköğretim Lise ve Lise Dengi Okullar Eğitici Çalışmalar Yönetmeliği 
lıl'ıkiiıııkri gereği okullarda kutlanan haftalar içinde yer alan Yeşilay Haftası ile Sağlık ve 
Sıısy a 1 (i ii \-c ni i k Haftasında öğrencilere, söz konusu maddelerin insan sağlığına zararları; 
kunu~ıııa. yazı. resim, tilm ve benzeri yollarla anlatılmakta, bunlarla mücadelenin yurttaşlık 
gtiı\.'\'i olduğu belirtilmektedir. 

1 )iğı:r taraftan: sigara, içki ve uyuşturucu gibi sağlığa zararlı maddeleri 
kullaıııııanıalmı. içldli ve zararlı yerlere gitmemeleri öğrencilerin, uyucağı kurallar arasında' 
YL'r :ılıııaktadır. 

i lk n· Orta Tcclrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun'un 
lıi'ıki'ıınkri de üğrctnıenlcrin, okul içinde ve dışında öğretmenlik mesleğine uymayacak 
d:ı\T:ını~ıa huluıın1amaları gerektiği doğrultusundadır . 

. 1--L istanbul Valiliğince yaptırılan inceleme sonucu; 

:ıl istanbul'un Fatih İlçesi Aksaray Mahmudiye Etüt Beslenme İlköğretim Okulunun 
ıııL·;ııııiyl'l gecesiyle ilgili olarak, ilköğretim müfettişleri görevlendiriterek inceleme ve 
sıını~ııırın:ı başlatıldığı. 

h) Konuyla ilgili olarak yapılan incelemede; müfettişler tarafından verilen ön raporda: 
"( lkııl rvliidlirlliğünün rolii bulunmadığı, okul adına yapılmış bir organizasyon olı~1adığı, 

'L·likr ı:ır:ıt'ındaıı gecenin düzenlendiği", Bakanlığıınızın, mezuniyet kutlamalarının okulda ve 
'~:lik·ı\.' ylik g~tirnmyecck biçimde olması gerektiğine ilişkin genelgesini dikkate almayan, bu 
·' :ı~ı:ıki iiğrencilerin içki li ortaıniara gelmelerini sağlayan sınıf öğretmeni ve diğer personel 
lı:ıkk ı ııd:ı h:ı~l:ıtıl:ııı soruşturmanın devam ettiği ve soruşturma neticesinele getirilecek 
ıd;lilk'l'in gereğinin yapılacağı, 

l') i~·kili müzikbollin okul öğrencilerine ev sahipliği yapmasıyin ilgili olarak yapılan 
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T.B.M.M. B: 120 22.7. 2002 o: ı 

iııcL·kıııcdc. iiğn:ncilcrin velileriyle birlikte bü yere geldikleri, 30 Aralık 1999 tarih ve 23922 
suy ılı Resmi Gazetede yayımlanan "Açılması İ zn e Bağlı Yerlere Uygulanacak İşlemler 
llakkıııda Y iinetınclik" in 39'uncu maddesi "Kendisini idare edemeyecek derecede sarhoş 
olunlunı iı;ki verilmesi. 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanununun l9'uncu maddesi hükümleri 
s:ıklı kalmak üzere. on sekiz yaşından küçüklerilı yanlarında ebeveynleri, veli veya vasileri 
ols:ı hi k i~·kili yerlere alınması ve on sekiz yaşından küçüklere her çeşit alkollü içki verilmesi 
y:ıs;ıktır. /\ncak. sarhoşluğa neden olacak derecede içki vermeyen ve içkili eğlentiyc müsaade 
L'tıııcycn \'eya yalnız yemek arasında aperatif mahiyetinde içki veren lokantalara yanlarında 
,.L·Ii wy:ı \'asi leri olmak şartı ile çocukların girmesine izin verilebilir" hükmünün yer aldığı ve 
si i:; k1 ımısu yer. restoran olup yemek arasında aperatif mahiyetinde içki veren bir mekan 
1 ıl muk L'I1L'\'L'Yl11cr tarafından değerlendirildiğinden ebeveynler hakkında yukarıda anılan 

yiim·ııııl'liğin .)9' uncu maddesi gereğince suç duyurusunda bulunulınadığı, 

:ııılu~ılını~tır. 

1\il~ilerinizc arz ederim. 
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78.- Afyon Milletvekili İsmet Attila' nın, Myon-Şuhut Devlet Hastanesinin uzman hekim 
ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un cevabı (7/7693) 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

· Aşağıdaki · sorulanının Sağlık Bakanı Sayın Osman Durmuş tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 5.06.2001. 

SORULAR: 

~e/ht:L 
İsmet ATTiLA 
Afyon Milletvekili 

1- Afyon - Şuhut İlçesi 100 Yataklı Devlet Hastanesi 'ne 8 aydır atanmayan 
uzman hekim ( cerrah) ataması ne zaman yapılacaktır. 

2- Sözkonusu hastanede boş bulunan diğer uzman hekim kadrolarına atama 
yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Atama yapılmaması veya geciktirilmesi ile ilçe halkı cezalandırılmış 
olmuyor mu? 
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Sayı : BlOOPEROlOOOOO 
Konu: Yazılı Soru Önergesi 

T.C.,,. 
SAGLIK BAKANLIG I 

Personel Genel Müdürlüğü 
ANKARA 

1 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ BAŞKANLI GI 
GENEL SEKRETERLiGiNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGi: 05.06.2002 tarih ve 7/7693-15799 sıra sayılı yazılı soru önergesi. 

. Afyon Milletvekili İsmet ATTiLA tarafından tarafıma yöneltilen "Afyon 
Şuhut Devlet Ha~tanesi'nin uzman tabip i~tiyacına" ilişkin yazılı soru önergesinin 
cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

EKLER:. 
EK-1 Soru Önergesi Cevabı 
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Afyon Milletvekili Sayın İsmet ATTiLA'nın Afyon Şuhut Devlet Hastanesi'nin 
uzman tabip ihtiyacına ilişkin yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

SORULAR: 

1- Myon Şuhut İlçesi 100 yataklı Devlet Hastanesi'ne 8 aydır atanmayan uzman 
hekim (cerrah) ataması ne zaman yapılacaktır? 

2- Sözkonusu hastanede boş bulunan diğer uzman hekim kadrolarına atama 
yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Atama yapılmaması veya geciktirilmesi ile ilçe halkı cezalandırılmış olmuyor 
mu? 

CEVAPLAR: 

Myon Şuhut Devfet Hastanesi' de dahil olmak üzere Bakanlığıma bağlı tüm 
. sağlık kurum ve kuruluşlarının uzman hekim ihtiyacının giderilerek, halkımıza sağlık 
hizmetlerinin eşit ve dengeli bir şekilde sunulması tarafımca da arzu edilmektedir. 

Ancak, bilindiği üzere, Bakanlığımıza bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarının 
uzman hekim ihtiyacının karşılanması amacıyla, Atama ve Nakil Yönetmeliği 

hükümleri gereğince, ilk defa uzman hekim olarak atanacaklar için her ay yapılmakta 
olan uzman hekim kur' asında münhal yerler ilan edilmekte ve ihtiyaç bulunan yerlere 
Bakanlığımızca atama yapılmaktadır. · 

Myon Şuhut Devlet Hastanesi 75 yataklı olup, halen (1) İç Hastalıkları, (1) 
Cocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, (1) Aile Hekimi ve (2) pratisyen hekim görev 
yapmaktadır. Mezkur Hastanenin Genel Cerrahi Uzmanı ihtiyacını karşılamak 
amacıyla (2) Genel Cerrahi Uzmanının ataması yapılmıştır. Ancak, atanan Genel 
Cerrahi Uzmanlarından biri, Ankara'da yan dal ihtisasını tamamlamak üzere 
görevinden ayrılmış, diğer Genel Cerrahi Uzmanı ise, Afyon Şuhut Devlet Hastanesine 
atanma işleminden dolayı Valilik aleyhine açmıŞ olduğu davada Mahkemece verilen 
yargı kararı gereğince eski görevine iade edildiğinden, şu anda anılan Hastanede 
Genel Cerrahi uzmanı bulunmamaktadır. 

Myon Şuhut Devlet Hastanesi'nin Genel Cerrahi Uzmanı ihtiyacı ile birlikte 
diğer branşlarda uzman hekim ihtiyacını karşılamak amacıyla, Bakanlığımız Atama ve 
Nakil Yönetmeliği hükümleri'gereğince, ilk defa uzman hekim olarak atanacaklar için 
her ay yapılmakta olan uzman hekim kur'asında münhal yerler arasında ilan 
edilecektir. Myon Şuhut Devlet Hastanesini tercih eden bulunması halinde, 
Bakanlığımızca atamaları yapılarak bu hastanepıizin uzman hekim ihtiyacı 

gideri~::::~:·:~~;~:~ ilgiye teşekkür ederim. 1 
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79.- Konya Milletvekili Remzi Çetin'in, resmi işlemlerdeki formalitenin azaltılmasına 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Kemal Derviş'in cevabı (7/7694) v 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sorularımı n Başbakan Sayın Bülent Ecevit tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arzederim. 

Prof.Dr.Remzi ÇETIN 
Konya Milletvekili 

Geçtiğimiz günlerde yurtdışından ülkemize yatırım yapmak üzere gelen 
Avrupa'lı bir Türk vatandaşımız büyük çabalarda bulunduktan ve hazırlık 
safhalarından sonra vazgeçerek başka bir ülkede yatırım yapmak üzere ayrıldı. 

Gerekçesinde ise istenen resmi evraklar ve bürokrasi için sadece 1 O 
milyar lira fotokopi ücreti verdiğini söylüyordu. Konu basına da yansıdı. 

Resmi kurumların hangisine giderseniz gidin takip edilen her resmi işlem 
için bir sürü formalite ve bir o kadar da evrak isteniyor. 

Bunun dışında vatandaş bir resmi kurumdan iş takip ederken bir evrak 
için bir çok adayı gezmek zorunda kalıyor. Adeta bir evraka kaşe bir odada 
basılıyorsa, mühOr bir diğer odada, pa raf başka bir katta, imza ek binada ... 
gibi son derece yoğun ve çağa uymayan bir çalışma usulü ve anlayışı karşımıza 
çıkıyor. 

Bu nedenlerle; 

1. Daha önceki yıllarda da uygulandığı gibi resmi işlemlerde beyan 
esası uygulaması yapmak mümkün değil midir? 

2. Formalite ve kırtasiyeciliği en aza indirecek bir çalışma düşünüyor 
musunuz? 
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3. Teknolojik imkanların geliştiği ve T.C. Vatandaşlık numarası, vergi 
numarası gibi kontrol ve takip imkanları olduğu halde her işlernde nüfus 
cüzdanı sureti (fotokopi, noter tastikli gibi), ikametgah ilmuhaberi, form dilekçe, 
adli sicil kaydı ... gibi bir yığıh evrak tanzimlerini engellemek mümkün değil 
midir? 

4. Işleri kolaylaştırmak, formaliteyi azaltmak, kurumların iş yükünü 
hafifletmek, vatandaşın kuyruklarda beklemesini önlemek anlayışını 
bürokraside görevli tüm personele yaygınlaştırmak için düzenlenecek meslek 
içi eğitim çalışmaları var mıdır? 
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, T.C .. 
BAŞBAKANLIK 

Hazine Müsteşarlığı 

Sayı: B.02.1.HM.O.EKA-08.03-40/ 
Konu: .Soru Onergesi H k. 

11. o 7. o 2 * 4 5 4 2 6 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIGI 
GENEL SEKRETERLIGINE 

(Kanun lar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

Ilgi: (a) Kanunlar ve Kararlar Genel MOdOriOğO'nOn 20.06.2002 tarihli ve 
B.02.0:KKG.0.12/1 06-757/3442 sayılı yazısı. 

Ilgi (a)'da kayıtlı yazıda, Konya Milletvekili Remzi Çetin'in tevcih ettiği 
7/7694-15805 sayılı yazılı soru önergesinin sureti ekli olarak gönderilmiş ve 
sOresi içinde cevaplandırılması talep edilmiştir. 

Söz konusu önergeye cevaben hazırlanan metin ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgileri ile gereğini arz ederim. 

EKLER 
EK-1 Yazı (1 Adet-4 sayfa) 

DAGITIM 

Bilgi: 
Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel MOdOriOğOne 
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KONYA MİLLETVEKİLİ REMZİ ÇETİN'İN DEVLET BAKANI SA YlN 

KEMAL DERVİŞ'E TEVCİH ETTİGİ 7/7694-15805 NUMARALI YAZILI SORU 

ÖNERGESi İÇİN HAZlRLANAN CEVAP METNi 

Geçtiğimiz günlerde yurtdışından ülkemize yatırım yapmak üzere gelen 

Avrupa'lı bir, türk vatandaşımız büyük çabalarda bulunduktan ve hazırlık 

saflıalarından sonra vazgeçerek başka bir ülkede yatırım yapmak üzere ayrıldı. 

Gerekçesinde ise istenen resmi evraklar ve bürokrasi için sadece 10 milyar lira 

fotokopi ücreti verdiğini söylüyordu. Konu basma da yansıdı. Resmi kurumların 

hangisine gidersiniz gidin takip edilen her resmi işlem için bir sürü formalite ve bir 

o lmdar da evrak isteniyor. 

Bunun dışında vatandaş bir resmi kurumdan iş takip ederken bir evrak için 

bir çok odayı gezmel(. zorunda kalıyor. Adeta. bir evraka kaşe bir odada 

basılıyorsa, mühür bir diğer odada, paraf başka bir ({atta, imza ek binada ... gibi 

son derece yoğun ve çağa uymayan bir çalışma usulü ve anlayışı karşımıza çıkıyor. 

Bu nedenlerle; 

Soru 1: Daha önceld yıllarda da uygulandığı gibi resmi işlemlerde beyan 

esası uygulaması yapmak mümkün değil midir? 

Resmi işlemlerin yapılmasında, müracaat dosyasında bulunması zorunlu olan ve 

çoğu zaman mükerrerlik yaratan bazı evrakların aranması yerine, ilgilinin beyanının 

esas alınması ve bu çerçevede işlem yapılması ülkemizde de tercih edilmesi gereken bir 

seçenektir. 

Beyan esasına dayalı olarak ülkemizde de her alanda işlem yapılabilmesi için 

yasal altyapının oluşturulması çalışmalarına hız verilmesi, yurttaşların bilinçlendirilmesi 

ve bu bağlamda eğitim ve öğretimin büyük önemi bulunmakta olup, kapsamlı bir 

çalışmayı gerektiren konu hakkında Müsteşarlığımızca yapılan çalışmalarla ilgili 

bilgiler, yazılı soru önergenizin 2'inci sorusuna aşağıda verilen yanıtta da yer 

almaktadır. 
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Soru 2: Formalite ve kırtasiyeciliği en aza indirecek bir çalışma düşünüyor 

musunuz? 

Bilindiği üzere, kısaca "kırtasiyecilik" diye adlandırılan olgunun yarattığı 

olumsuz ·sonuçlar Türkiyenin uluslararası piyasalarda rekabet gücünü azaltmakta, iş 

maliyetlerinin yükselmesine neden olmakta ve bu suretle gerek yerli gerek yabancı 

yatırımcılar bakımından ülkemizin cazibesini yitirmesine neden olmaktadır. 

Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullar içinde, global doğrudan yabancı 

sermaye hareketlerinden daha büyük pay alabilmemiz büyük önem taşımaktadır. Ancak; 

yatırımın yapılmaya başlanmasından, işletmeye geçiş dönemine kadar ilgili tüm 

kuruluşlar tarafından verilen izin, onay ve lisanslar, yatırımın özelliği nedeniyle belli bir 

bakaniılk veya kamu kuruluşu tarafından verilen özel izinler, yatırım yeri tahsisi, yapı 

izni, hizmetler ve çevre standartları, vergi, ithalat-ihraqat, gümrük, işçi çalıştırma, 

taşımacılık ve benzeri konularda alınması gereken izinler incelendiğinde, detaylı bir ön 

incelemenin var olduğu, sonradan yapılan denetlernelerin ise yetersizliği, aynı 

belgelerin birçok kurum tarafından istendiği, kurumsal yapılar ve resmi yetkilerin kimi 

kez birbiri ile çatıştığı, mevzuatın sıklıkla değiştiği, açık, yeknesak ve genel kabul 

görmüş idari uygulamaların olmadığı, merkezi idare ile yerel idareler arasında eşgüdüm 

eksikliğinin bulunduğu görülmektedir. 

Yatırım ortamının iyileştirilmesi ve bu bağlamda bazı gereksiz, kimi kez 

mükerrer bürokrati~ işlemlerin azaltılması veya kaldırılması için Müsteşarlığımızın 

aktif katılımı ile çalışmalar yürütülmektedir. 

Aslında yatırımların önündeki idari engellerin kaldırılması, çok uzun zamandır 

kamuoyunda tartışılan bir konudur. Ancak, kimi kez belli sektörlerle sınırlı çalışmalar 

yapılmış, tüm prosedürü ele alan, ilgili tüm kuruluşları içeren geniş kapsamlı bir 

çalışma yapılarak sonuca ulaştırılamamıştır. Bu nedenle, Dünya Bankası ve Uluslararası 

Finans Kurumunun (IFC-International Finance Corporation) ortak yan kuruluşu olan 

Yabancı Yatırım Danışmanlık Kurumu (FIAS-Foreign Investment Advisory Service) 

hükümetimizin talebi ilc Müstcşarlığımızın da aktif katılımda bulunduğu bir çalışma 

ba~latını~tır. 
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İlk aşamada Türkiye'deki yatırım ortamının genel bir değerlendirmesini içeren 

bir çalışma yapılmış, düzenlenen rapor 23.03.2001 tari~inde yapılan bir toplantı ile 

. kamuoyuna duyurulmuştur.· 

Yatırımlarda karşılaşılan idari engel!erin tespiti çalışması ise, 2001 Temmuz 

ayında tamamlanmış ve raporun ilgili tüm kurum ve kuruluşlara dağıtımı yapılmıştır. 

ı O-ı ı Eylül 200 I tarihinde FIAS ve IFC'nin de katılımı ile Müsteşarlığımızda bir 

çalışma toplantısı düzenlenerek FIAS tarafından hazırlanan raporun sunuşu yapılmıştır. 

Toplantının devamında çeşitli çalışma grupları oluşturulmuş ve söz konusu idari 

engellerin kaldırılmasına yönelik ortak bir eylem planı hazırlanmıştır. Hazırlanan eylem 

planı ı 1.12.200ı tarihinde, P/2001/10 sayılı Bakanlar Kurulu Prensip kararı ile 

"Türkiye'de Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Reform Programı" olarak kabul 

edilmiştir. 

Bakanlar Kurulu Prensip Kararı ile kurulan Yatırım Ortamını iyileştirme 

Koordinasyon Kurulu (YOİKK) düzenli toplantılara devam etmekte olup, teknik komite 

çalışmalarını izlemekte ve yönlendirmektedir. Halihazırda çalışmalarını sürdüren teknik 

komiteler şirket kuruluşu, istihdam, sektörel lisanslar, yatırım yeri, vergi ve teşvikler, 

gümrükler ve standartlar, fikri mülkiyet hakları, yatırım promosyonu, doğrudan yabancı 

yatırım mevzuatı alanlarındaki sorunları irdelemekte ve çözüm önerilerini 

değerlendirmektedir. 

Diğer taraftan, ülkemizde doğrudan yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcılar 

için yasal bir rehber niteliği taşıyan ve yürürlükteki Yabancı Sermaye Mevzuatında 

günümüz koşullarına uygun önemli bazı değişiklikler getiren "Doğrudan Yabancı 

Yatırımlar Hakkında Kanun Tasarısı" 13.06.2002 tarihinde TBMM'ne sevk edilmiştir. 

Soru 3: Teknolojik imkanların geliştiği ve T:C: Vatandaşlık numarası, 

vergi' numarası gibi kontrol ve takip imkanları olduğu halde her işlernde nüfus 

cüzdanı sureti(fotokopi,noter tasdikli gibi), ikametgah ilmuhaberi, form dilekçe, 

adli si cil kaydı ••• gibi bir yığın evrak tanzimlerini engellemek mümkün değil 

midir? 

Teknolojide yaşanan büyük gelişmelere paralel olarak Adalet Bakanlığı 

bünyesinde "e-devlet" ve "e- imza" projelerinin yasal ve teknik altyapısının 

oluşturulması çalışm~ları, ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerinin alınması suretiyle 
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sürdürülmektedir. Ayrıca, Mi,lsteşarlığımızca oluşturulan ve ·yukarıda anılan şirket 

kuruluşu teknik komitesinin bu konudaki çalışmaları da devam etmektedir 

Soru 4: İşleri kolaylaştırmal<, formaliteyi. azaltmak, kurumların iş yükünü 

hafifletmek, vatandaşın kuyruklarda beklemesini önlemek anlayışını bürokraside 

görevli personele yaygınlaştırmak için düzenlenecek meslek içi eğitim çalışmaları 

var mıdır? 

Müsteşarlığımız meslek içi eğitim çalışmalarına da büyük önem vermekte olup, 

çalışan her düzeydeki personelin, bilgi ve görgü düzeyinin artırılınasına yönelik olarak, 

Müsteşarlığımızın görev alanları ile ilgili seminer, konferans, panel vb. bilimsel 

toplantılara katılımı sağlanmaktadır. 
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· 80.- Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, iç ve dış borç stoklarına ilişkin sorusu 
ve Devlet Bakanı Kemal Derviş'in cevabı (7/7699) 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sorulanının delaletlerinizle Devlet Bakanı sayın Kemal 
DERVİŞ tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğinin yapılmasını 
arz ederim. 

b~~KsJ 
Adıyaman Milletvekili 

1- 80.6 katrilyon TL.'sı kamu kesimine, 41.6 katrilyon TL.'sı piyasalara 
olmak üzere toplam iç borç stoku 122.2 katrilyon TL. olduğunu ifade 
ediyorsunuz. Karnııda hangi kuruma ne kadar, piyasalarda kime ne 
kadar borç vardır? Bu borçlar ne zaman,alınmış ve faizleri ne kadardır? 

2- 1997'de iç borç stoku 6.3 katrilyon TL. iken 2001 yılında 122.2 
katrilyon olduğu ifadelerinizden anlaşılmaktadır. Bu kadar borç alma 
ihtiyacı neden doğmuştur? Bu borç alınan paralar nerelere 
harcanmıştır? 

3- 1997'de dış borç stoku 84.2 milyar$ iken 2001'de 115.1 $olduğu bir 
soruya verdiğiniz cevaptan anlaşılmaktadır. Yine aynı cevabi yazınızda 
"toplam dış borç stoku azalmıştır'' diyorsunuz. Bu ifadeyi neye göre 
söylüyorsunuz? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Hazine MOsteşarlığı 

Sayı: B.02.1.HM.O.EKA-08.03-40/ 
Konu: Soru Önergesi Hk. 

11. o 7. o 2 * 4 5 4 3 8 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIGI 
GENEL SEKRETERLIGINE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

Ilgi: (a)17.06.2002 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-15805 sayılı yazın ız. 

Ilgi (a)'da kayıtlı yazınızda, Adıyaman Milletvekili Mahmut GÖKSU'nun 
tevcih ettiği 7n699-15810 sayılı yazılı soru önergesinin sureti ekli olarak 
gönderilmiş ve sOresi içinde cevaplandırılması talep edilmiştir. 

Söz konusu önergeye cevaben hazırlanan metin ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgileri ile gereğini arz ederim. 

EKLER 
EK-1 Yazı (1 Adet-8 sayfa) 

DAGITIM 

Bilgi: 
Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel MOdOriOğOne 
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ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ MAHMUT GÖKSU'NUN DEVLET BAKANI 
SAYIN KEMAL DERVİŞ'E TEVCİH ETTf[Gİ 717699-15810 NUMARALI 

YAZILI SORU ÖNERGESi İÇİN HAZlRLANAN CEVAP METNİ 

Soru 1. 80,6 katrilyon TL'sı kamu kesimine, 41~6 katrilyon TL. 'sı 

piyasalara olmak üzere toplam iç borç stoku 122,2 katrilyon TL olduğunu ifade 

ediyorsunuz. Kamuda hangi kuruma ne kadar, piyasalarda ldme ne kadar borç 

vardır? Bu borçlar ne zaman alınmış ve faizleri ne kadardır ? 

İç borç· stokunun alıcılara göre dağılımında 80,6 katrilyon TL kamu kesimine ve 

4 I ,6 katrilyon TL. piyasalara olan 'borçlardan oluşmakta ve Kamu kesimine olan 

borçlardan 32,5 katrilyon TL Merkez Bankasina, 22,7 katrilyon TL kamu bankalarına, 

15,1 katrilyon TL Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu'na (TMSF) ve 10,3 katrilyon TL 

diğer kamu kurumlarına olan borçlardan oluşmaktadır. Bilindiği üzere iç borç stokunu 

oluşturan Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) ikincil piyasada alım satıma konu 

olabilmekte ve bu işlemler esnasında stoğun alıcılara göre kompozisyonu değişime 

uğramaktadır. ·Bu nedenle, senetiere ilişkin ödemelerin kime yapılacağına ilişkin bir 

bilginin Hazine tarafından izlenmesi mümkün olmamaktadır. 

Söz konusu DİBS'Ier çeşitli tarihlerde ve farklı faiz oranları üzerinden ihale yolu 

ile; ya da Müsteşarlığımız tarafından ku~lanılan diğer ihraç yöntemleri ile satılmış olup, 

2001 ve 2002 yıllarına ait bu ihraçları gösteren tablolar ekte yer almaktadır. 

Soru 2. 1997'de iç borç stoku 6,3 katrilyon TL. iken 2001 yılında 122,2 

l{atrilyon TL. olduğu ifadelerinizden anlaşılmaktadır. Bu k3:dar borç alma ihtiyacı 

nereden doğmuştur ? Bu borç alınan paralar nerelere harcanmıştır? · 

İç borç stokunu nakit ve nakit dışı stok kalemleri oluşturmaktadır. Nakit 

borçlanınayı konsolide bütçenin fınansmanını sağlamak ve borç ödemelerini karşılamak 

amacıyla yapılan ihraçlar; nakit dışı borçlanınayı ise kamu ve TMSF bankalarına ihraç 

edilip nakit girişi sağlanmayan DİBS ihraçları oluşturmaktadır. 
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2001 yıl sonu tibariyle 122,2 katrilyon TL. olan iç borç stokunun 58,4 katrilyon 

TL. 'si nakit, 63,8 katrilyon TL. 'si ise nakit dışı DİBS stokundan oluşmaktadır. Söz konusu 

stok artışının büyük kısmı 2001 yılı içerisinde bankacılık sektörü operasyonları ve kamu 

bankalarının görev zararları kapsamında ihraç edilen nakit dışı senetlerdeki artıştan 

kaynaklanmaktadır. 

Soru 3. 1997'de dış borç stoku 84.2 milyar USD iken 2001 'de 115,1 USD 

olduğu bir soruya verdiğiniz cevaptan anlaşılmaktadır. Yine aynı cevabi yazınızda 

"toplam dış borç stoku azalmıştır" diyorsunuz. Bu ifadeyi neye gore 

söylüyorsunuz? 

İlgili cevabımızda ı 997 - 2001 yılları arası dış borç stoğu belirtilmiş olup söz 

konusu karşılaştırma 2000 ile 2001 yılları arasında yapılmıştır. Bu nedenle, 2000 yılı stoku 

ı 18,6 milyon USD iken 2001 yılı sonunda 115,ı milyon USD'ye düşerek bir azalma 

göstermiştir. 
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1'" ~ 
AUC!10N •• . {, .ISSUE .· •... IIATURITY 

ACCEPm)JNTERE$TRATES(%} ·TcrtALSOU) 

DATEM ·- >> DI.TErJ o.lTEn . "MAL. lERI.-c··; .... • -ıJ(-:;·• ~··. - '')i.d:c, 

I!BB llllll c= 1 :·.~: .,,, .. " 
,. "~ -

"'/ ''·' ~-~kiriı;~&l-
.w.e SATIŞ ITFA 

roPı.AMSI.nş 

rARI!4n TARH n r.umın ENVOicsEK oOtınl" < YWi< ~ - YIWKsUşlı( NE1 

14AYTAHViL (408 GÜN) /14 MONTH G. BOND 05.01.2001 08.012001 20.02.2002 79.54 7529 67.17 64.99 534,976 
6 AY BONO (164 GÜN) /6 MONTH T. BILL 05.Q12001 08.01.2001 11.072001 30.71 29.78 58.91 67.47 1,147,175 
3AYBON0/3MONTHT. BILL 23.01.2001 24.012001 25.04.2001 12.33 12.00 47.98 57.33 388,000 

?ffıOt'lifi. ·'r t j##§#fj#M @ii§·@#§ e ### MR§ @-...j~"'fi#M@ @o@irjf-
3AY BON0/3 MONTH T. BILL 13.022001 14.022001 16.05.2001 14.72 1426 57.03 70.43 802,000 
1 AY BONO (28 GÜN) (1 /1 MONTH T. BILL (1 20.022001 21.02.2001 21.032001 8.82 7.11 92.43 14423 2,153.249 
~rnn.tmgt Ç·· @J#SW#E&· 3M,WF&ffi s-tsıw w~ 
3 AY BONO (98 GÜN) /3 MONTH T. BILL 20.032001 21.03.2001 27.06.2001 33.65 33.65 124.99 193.71 3,265.876 
.~@tff1f.f,ft .;a %ii2Aff i -m~ Q#fu#-~A i#lit§# 1 

4 AY BONO (126 GÜN) /4 MONTH T. BILL 03.042001 04.042001 08.082001 37.32 37.32 107.83 150.00 1,079,694 
S AY BONO (182 GÜN) /6 MONTH T. BILL 10.042001 11.042001 10.10.2001 57.50 57.50 115.00 148.06 504,184 
8 AY BONO (231 GÜN) /8 MONTH T BILL 17.04.2001 18.04.2001 05.12.2001 64.88 84.88 10224 119.89 729.995 
3 AY BONO (91 GÜN) /3 MONTH T. BILL 24.042001 25.042001 25.072001 20.50 20.50 82.00 110.83 210,000 
6AYBON0(188GÜN)/6MON1HT. BILL 24.04.2001 25.04.2001 10.10.2001 40.15 40.15 87.00 107.80 806,535 

t!!JMWZU .. -~~%#·4# -!Wi?*W%9\#GWM *b # Pif· --#H#JW§ff-"'-"""# ._ega:-+· 
5 AY BONO (140 GÜN) /5 MONTH T. BILL 01.05.2001 02.05.2001 19.09.2001 28.85 28.65 75.00 93.28 658,804 
10 AY BONO (301 GÜN) /10 MONTH T. BILL 08.052001 09.05.2001 06.032002 69.96 69.96 84.60 89.91 565,492 
3 AY BONO (91 GÜN) /3 MONTH T. BILL 15.05.2001 16.05.2001 15.08.2001 17.37 17.37 69.48 89.78 753,999 
6 AY BONO (182 GÜN) /6 MONTH T. BILL 22.052001 23.052001 21.11.2001 3229 3229 64.58 75.00 1.464,192 
10AY BONO (287 GÜN)/10 MDNTH T. BILL 22.052001 23.05.2001 06.03.2002 53.62 53.62 88.00 72.37 697,846 
13 AY TAIML (392 GÜN) /13 MONTH G. BOND 29.052001 30.052001 26.08.2002 88.31 88.31 82.00 79.98 5,625 

uı ... 
N 3 AY BONO (91 GüN) /3 MDNTH T. BILL 05.06.2001 06.06.2001 05.092001 16.39 16.39 65.56 83.50 124,260 QO 

6 AY BONO (175 GÜN) /6 MONTH T. BILL 12.062001 131l62001 05.122001 32.62 32.62 67.85 79.90 143.792 
ı 3 AY BONO (98 GÜN) /3 MONTH T. BILL 19.06.2001 20.06.2001 26.09.2001 17.05 17.05 63.34 79.47 1,321,440 

tt.~~~#24~)tG~; ~ 4 M~4J§Ş ... O;~ #, 
26.06.2001 27.06.2001 07.112001 26.S8 26.98 73.85 92.29 3,475,375 

:e "' .·;!.·r ~{-·') 4• ;. .. -4®!W4 ;.fır-~&,.,_,_ ,, . .:aı~,., .. ··ıd ,·, ·""~'.'ıı;r ;'"fJ+A-. .;.ıı:;'f: ,,,fj 

5 AY BONO (154 GüN) /5 MON1H T. BILL 03.07.2001 04.072001 05.122001 31.73 31.73 75.00 91.82 202,233 
8 AY BONO (238 GÜN) /8 MONTH T. BILL 10.072001 11.07.2001 06.032002 54.75 54.75 83.74 95.00 769,056 
,7 AY BONO (203 GÜN) 17 MONTH T. BILL 17.072001 18.072001 06.022002 49.19 49.19 88.20 104.89 374,693 
3AYBON0(91 GÜN)/3MONTHT. BILL 24.07.2001 25.072001 24.102001 17.69 17.69 70.78 91.88 7.71,995 
tMWı-:-1 ı.,. ~ııp, 6 -t* :-·""*---·!o[ .. -"ı.. "1.,-#kld#· .ga .. :.g. :·; . :ı c-.. ıt;? ı· . .. ,,. -ı~.~; . ı g, .. -·~.; ··r-'•ı·. ·-$··--·-'"• .;;,,,,,.gf-MO-. 

5 AY BONO (154 GÜN) /5 MONTH T. BILL 07.082001 08.08.2001 09.012002 31.15 31.15 73.63 89.83 1,841,394 
3 AY BONO (91 GÜN) 13 MONTH T. BILL 14.06.2001 15.082001 14.112001 18.62 18.62 74.49 98.00 960,995 
r - .,. • . •. ,,~,__ ·•• ;::.; 

!'AY BONO (112 G~N) /4 MON1H T. BILL 04.092001 05.092001 26.122001 2123 2123 69.00 86.96 265,314 
3AY BONO (105 GUN)/3MONTHT. BILL 11.092001 12.092001 26.122001 19.40 19.40 6725 84.91 397,042 
5 AY BONO (161 GÜN) /5 MONTH T. BILL 25.092001 26.09.2001 06.03.2002 33.13 33.13 74.90· 90.97 357,594 
ı#ffll• ;t.l.f§cl!iMW%-I·Sii'%M·Mikk ~ .. : j .:tff?§Mfe;,. ___ ,-;:;;;;#tik#- '~§M*M .~,ıım-~-5~ ~ ·@.Wt _,_.,-.p.,ı.~ · n®rW~··-:···. ··-···.iffiM$$ 
ır AY BONO (162 GÜN) /6 MONTH T. Bill 02.102001 03.102001 03.042002 39.12 39.12 78.25 93.56 434,616 
3 AY BONO (91 GÜN) /3 MONTH T. BILL 09.102001 10.10.2001 09.012002 17.79 17.79 71.15 92.49 445,355 
I~AYBON0(91 GÜN)/3MDNTHT.B!LL 23.102001 24.102001 23.012002 15.61 15.61 62.43 7862 888.000 
5 AY BONO (154 GÜN) /5 MONTH T. BILL 30.102001 31.102001 03.042002 29.62 29.62 70.00 84.62 271,303 
!.!Mftiji§F.fitiil,!Spy!§#S§!lN-Jıı~AfiiM%ı: ı;ı.::,--· ,.,,,:·- APWM#M ... ~ ~~WMI·&M~"'-:-?2-i':M ~-··~ ·""'li'"''" ·~ t.· ·:r+U4v·. - ı ·, .. HAM; -·--·--Ht#~· ·" " ,._ J,__, c·;d§.>Yijn 
5 AY BONO (147 GüN) 15 MONTH T. BILL 06.112001 07.112001 03.042002 27.58 27.58 88.30 62.80 2,194,sn 
B AY BONO (231 GÜN) /8 MONTH T. BILL 06.112001 07.112001 26.06.2002 4823 48.23 76.00 85.94 759,618 
3 AY BONO (91 GÜN) /3 MONTH T. BILL 13.11.2001 14.11.2001 13.022002 14.90 14.90 59.61 74.31 1,079,994 
7AYBON0(217G0N)/7MONTHT.Bill 20.112001 21.112001 26.082002 39.35 39.35 66.01 74.48 1,501,512 
?.f$11iiU#fu1ijŞMI. M *'"'!;~ ~;,~, •C'"'JI'# ''* ;,jMc ;,1\'-f,.:·•; ''.--,'"!.~,.,·§ı#&~n?##ihi@fih· '• ,_ ... ~;-RRŞ -~ ,_.__i.Af% .. ;" .&~ı· -#M#iJ ' +-§@:~.} "':·i ,,,·}U!ff§ 
7 AYBON0(217 GÜN)/7MONTHT. BILL 04.122001 05.122001 10.072002 41.00 41.00 88.n 7.7.95 1,204,238 
5 AY BONO (147 GüN) /5 MONTH T. BILL 11.122001 12.12.2001 08.052002 24.94 24.94 61.75 73.55 1,183,632 
3 AY BONO (91 GÜN) /3 MDNTH T_ BILL 14.12.2001 19.122001 20.03.2002 14.35 14.35 57.42 71.01 752,000 
6 AY BONO (196 GÜN) /6 MONTH T. BILL 25.12.2001 26.122001 10.072002 34.06 34.06 6325 72.34 992,789 

(")Gfin/Ayl'fıl • tıOMW"ı'YYY 

rılheJesonrasiortalamafiyattannaU.karsilgiyapiiansatislardahi. 

r')Songllıır:oDemo--ops;yansatışıyapıtmamışbr. 

MA'll.casllissııesııll<rauctioniSirıı:ludo<l 
I~Th~~not~~iOı'lissueasoftastupı:tatedate 



16.10.2001 17.10.2001 16.10.2002 10.79 10.79 

cashiuuesaftef'Midionisinduded. 
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10.79 523.4 
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1 YEAR G. BONO- USD DENOMINA TED- (:ıs4 DAYS) 
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N = = N 

o -



~ 
5 AY BONO (140 GÜN) /5 MONTH T. BILL 
8 AY BONO (238 GÜN) /8 MONTH T. BILL 
4 AY BONO (112 GÜN) /4 MONTH T. BILL 
3 AY BONO (91 GÜN) /3 MONTH T. BILL 

ubat} February -
.. 

"' ~ 
1 YIL TAHVIL (364 GÜN) /1 YEAR G. BOND 05.02.2002 06.02.2002 05.02.2003 69.54 69.54 69.54 776,501 
3 AY BONO {91 GÜN) /3 MONTH T. BILL 12.02.2002 13.02.2002 15.05.2002 13.98 55.92 68.78 580,000 
6 AY BONO (182 GÜN) /6 MONTH T. BILL 26.02.2002 27.02.2002 28.08.2002 30.96 61.91 71.49 607,301 
Marti March .· .. .. - """,..""! . ·- ...... --::, 

ı rAY BONO (175 GÜ_N) /6 MONTH T. BILL 05.03;2002 06.03.2002 28.08.2002 28.99 60.30 69.80 
tA 11 AY BONO (336 GUN) /11 MONTH T. BILL 05.03.2002 06.03.4002 05.02.2003 61.69 66.83 68.30 
~ 7 AY BONO (224 GÜN) /7 MONTH T. BILL 12.03.2002 13.03.2002 23.10.2002 37.74 61.32 68.25 = 3 AY BONO {91 GÜN) /3 MONTH T. BILL 18.03.2002 20.03.2002 19.06.2002 13.49 53.95 65.88 

NisanJ April. . ~- :: .. _ı lı_ J ><~l;j:~~.z~~~~~~:d~:: .. _i;f"FW ~ -;,~~<.: - ~f:..- ::''~"- ;~,. ~ ~""""f"J.:Fh;_. ~-~~~ "' __ , -~"f'*':'lil!M:; ·.·' 
7 AY BONO (203 GÜN) /7 MONTH T. BILL 02.04.2002 03.04.2002 23.10.2002 30.87 55.35 62.00 
1 YIL TAHViL (364 GÜN) /1 YEAR G. BOND 09.04.2002 10.04.2002 09.04.2003 58.00 58.00 58.00 
8 AY BONO (238 GÜN} /8 MONTH T. BILL 16.04.2002 17.04.2002 11.12.2002 34.00 52.00 56.46 
3 AY BONO (91 GÜN) /3 MONTH T. BILL 22.04.2002 24.04.2002. 24.07.2002 11.12 44.49 52.48 
ayısJMay, -- J~ ,ı... y " ..-.. ; .. -.,::,;J- :~:~;~~.~~~~~~-j~- ~;" ~--tre -~-;.~-ı- · _._ ·, ~l~~~f~ .::·ı~~ ... ~ır-~·1 ı~ • .!r~~~ ~~fı;:1"" .. 

11 AY BONO (336 GÜN} /11 MONTH T. BILL 07.05.2002 08.05.2002 09.04.2003 48.74 52.80 53.74 
6 AY BONO (182 GÜN) /6 MONTH T. BILL 07.05.2002 08.05.2002 06.11.2002 24.33 48.65 54.57 
3 AY BONO (91 GÜN) /3 MONTH T. BILL 13.05.2002 15.05.2002 14.08.2002 11.59 46.35 55.05 
5 AY BONO (161 GÜN) /5 MONTH T. BILL 28.05.2002 29.05.2002 06.11.2002 22.27 50.35 57.55 
9 AY BONO (280 GÜN) /9 MONTH T. BILL 28.05.2002 29.05.2002 05.03.2003 42.48 55.23 58.45 

aziran 1 June ' - "ı • " .! 1 ~ • .:_ ± ;~~~';'"""'e:"r1r~ "< "~;"";"" 1 ~ _:: : ~ e:;;. .. ; ... - -: =~ '!' ~~:~ ~ ~".,.~- r ~ ... -l:'!rr~ r cl.ır '.,·:~~:ı:~~_;;~ır- ,.~ 

3 AY BONO (91 GÜN) /3 MONTH T. BILL 17.06.2002 19.06.2002 18.09.2002 14.13 56.50 69.64 
7 AY BONO (203 GÜN) /7 MONTH T. BILL . 18.06.2002 19.06.2002 08.01.2003 36.15 64.82 73.90 
4 AY BONO (133 GÜN} /4 MONTH T. BILL 25.06.2002 26.06.2002 06.11.2002 21.65 59.25 70.97 
6 AY BONO (196 GÜN) /6 MONTH T. BILL 25.06.2002 26.06.2002 08.01.2003 35.27 65.50 75.25 

(*) Gun/AyNıl - DDIMM/YYYY 
(**) Ihale sonrasi ortalama fiyattan nakit karsiligi yapilan satislar dahil. 
("**) Son goncellerne tarihi itibariyle epsiyon satışı yapılmamıştır. 
(**) Avg. cash issues af!er auc!ion is included. 



raı'Qı~~~~~lf~ 

.... IHALE 

.TARiHr(**) 

22.01.2002 
19.02.2002 
19.03.2002 
02.04.2002 
14.05.2002 

":sATIŞ. 
TARiHi(*-") 

23.01.2002 
20.02.2002 
20.03.2002 
03.04.2002 
15.05.2002 

MATURITY 
DATE (**} 

iTFA 
TARiHi.(**) 

21.01.2004 
21.01.2004 
17.03.2004 
17.03.2004 
12.05.2004 

14.56 
14.56 
13.49 
13.49 
11.59 

2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 

66.24 
66.24 
61.96 
61.96 
54.36 

84.59 
84.59 
77.90 
77.90 
66.48 

1,209,906 
1,099,169 
1,343,655 
865,594 
680,353 

Ul t< * ) ihalede belirlenen birim fiyata baz teşkil eden ve gerçekleşen dönem faizinin yıl boyunca sabit kalması durumunda geçerli olan yıllık bileşik faizi yansıtmaktadır. 
~ ( * ) This interest ra te reflects the term interest ra te which is accepted and is the basis for the price accepted at the auction, ass u med that the term interest remains the same during the year. 

(**)Gün/Ay/Yıl - DD/MM/YYYY 
(***)ihale sonrasi ortalama fiyattan nakit karsiligi yapilan satislar dahil. 

Son güncelleme tarihi itibariyle opsiyon satışı yapılmamıştır. 
(***) Avg. cash issues after auction is included. 

There has not any option issue as oflast update date. 
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date. 

04.06.2002 05 06.2002 04 06.2003 
18.062002 19.06.2002 04.06.2003 

6.50-

8.18 
6.50 
8.18 

6.50 
8.51 

6.50 
8.52 

n6 
948 

1 YEAR G. BOND- USD DENOMINATED- (364 DAYS) 
11 MONTH T. BILL- USD OENOMlNATED- (350 DAYS) 
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•.. ,. ~ ~~--'"·--~· ' ~· .. .·ı.. .. 
02.01.2002 DirekSatış/DireclSales 02.012004 2Yd/Years TLCınsı - - 1,757,000 

Yılda bir lwpontu -Ihalelere Endeksa TL Denominated 
A.,..,l couııon- Ind. To Auc. 

03.01.2002 Direk Satış 1 Direel Sales 

03.01.2002 

09.01.2002 

23.01.2002 

14.02.2002 

06.03.2002 

17.042002 

17.04.2002 

15.05.2002 

17.05.2002 

17.05.2002 

(") G!z..ıAy('(. - Con.IMIYYYV 
ı-)G.çici/Prttvisiorıal 

6 ay %3.5Jwponlu 
6 month coupon - ~3.5 

Direk satJ' 1 Oired Sales 
6 ay %3.5 kuponlu 

6 month ~ • ~3.5 
Direk Satış 1 Direel Sales 

Yılda bir lwponlu - Ihalelere Endeksti 
Annuel coupon - I nd. To Auc. 

Direk Satış 1 Direel Sales 
Yılda bir kuponlu -Ihalelere Endoksü 

Anruaf coupon- Ind. To Auc. 

Halka Arz- Public Offer 
17 4 gun. %28.00 

174 doys, ~28.00 

Direk Salı§ 1 Direel Sales 
Yılda bir kuponlu - Ihalelere EndeksU 

Anruaf coupon - Ind. To Auc. 

Direk Satış 1 Dir&cl Saıes 
5 yıl vadeli- 6 ayda b~ kup.Od. %4.85 

5 year maturity - 6 month coupon 1.4.85 
Direk Satış 1 Direel Sates 

5 yıl vadeli- 6 ayda bir kup.Od. Yınık LJBOR+2.25 
5 year maturily - 6 month coupon Year1y LIBOR+2.25 

Direk Salı§ 1 Direel saıas 
Yılda bir lwponlu - Ihalelere Endeksli 

Anrual couııon - I nd. To Auc. 
Direk 5abş 1 Direel Sales 

5yılvadefı -6 ayda birkup.öd. %4.85 
5 year malurily - 6 morıth coupon %4.85 

Direk Satış 1 Direel Sales 
5 yıl vadeli- 6 ayda bir lwp.Od. Yıllık LIBOR+2.25 

5 year maturi1y -6 ınonth coupon Yearly UBOR+2.25 

12.06.2002 6Ay/Months 

12.062002 5Ay/ Monlhs 

02.01.2004 2Yıi/Years 

02.012004 2Yıl/Years 

1;;·-1: .:- :1, ·C hıı-11:1!;~~. ,!., .< U•!· i"' ·1!1 
07.08.2002 174 Gün/ Days 

:~~i"~~;.l.mL.~ ·i··~--" ... '"f'··=~~· 

38049 2Yii/Years 

llral!!t~l: !E-~ ·11111! 
11.04.2007 S YıllYears 

11.04.2007 S YıllYears 

_.!N~·~~~-~-·iDır !!If-E!~ 
12.05.2004 2Yıl/Yem 

11.05.2007 5Yı11Years 

11.05.2007 5Yıl/Years 

EUROCinsi 
EURO Denominated 

EUROCinsi 
EURO Denominaled 

TL Cinsi 
TL Oenominated 

TL Cinsi 
TL Denominaled 

TL Cinsi 
TL Denominaled 

TL Cinsi 
TL Denominated 

ASO Dolan Cinsi 
USD Denominated 

ABD Dolan Cinsi 
USD Denominated 

TL Cinsi 
TL. Denominated 

ABDDelanCinsi 
USD Denominaled 

ABD Dolan Cinsi 
USD Denominated 

26,815,589 

16,875,087 

49,325 

113,100 

74,995 

105,000 

200,000,000 

200,000,000 

985,000 

ıoo.ooo.ooo 

100,000,000 



81.- Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, 1İstanbul Fatih Mahmudiye İlköğretim 
Okulunun mezuniyet balosuna ilişkin sorusu ve Milli Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu'nun 
cevabı (7 /7700) 

. TÜRKİYE BüYüK :MİLLET MEFLiSi BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sorularıının delaletlerinizle Milli Eğitim Bakanı Sayın Metin 
BOSTANCIOGLU tarafından yazılı olarak cevaplandınlması için gereğinin 
yapılmasını arz ederim. 

. h~~Ksu: 
Adıyaman Milletvekili 

I- İstanbul Fatih Mahmudiye İlköğretim Okulunun mezuniyet balosunun 
bir barda yapıldığına dair götsel.basında haberler çıktı. Doğru mu? 

2- Bu mezuniyet balosu yasal ını? Yasal değilse bu baloyu barda kim 
tertip etti? Tertip edenler hakkında soruşturma yapıldı mı? 

3- 7-12 yaşlarındakiçocuklara alkollü bir ortamda mezuniyet töreni tertip 
etmek çocukları zararlı alışkanlıklara itmek ve onlara kötü örnek değil 
mi? 

4- Ekranda: "Ben öğretmenim burada yanlış yok. Devam, devam .. " diyen 
öğretmenin adı nedir? Bu öğretmenin eğitliği çocuklarla barda 
eğlenmesi yasal mı? Değilse bu öğretmen hakkında başlatılan 
soruşturma var mı? 
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T.C. 
MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

S1\ YI : H.Ol-Ul.i\PK.0.03.05.00-03/ 
ı...:< >NI i : Soru <">ııı:rgesi 

Ti'ıRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

/2002 

iUii I'.H.M.M Başkanlığının 17.06.2002 tarihli ve A.Ol.O.GNS.O.l0.00.02-15805-7/7700-
l:iRII/J7415 sayılı yazısı. 

Adıyaman Milletvekili Sayın Mahmut GÖKSU'nun, "İstanbul Fatih Mahmudiye 
i lkii,Ç!rL·tiın Okulunun mezuniyet balastma ilişkin" yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2-·L istanbul Valiliğince yaptırılan inceleme sonucu; 

;ı) istanbul'un Fatih İlçesi Aksaray Mahmudiye Etüt Beslenme İlköğretim Okulunun 
ınL'i'.uııiyL'l gecesiyle ilgili olarak, ilköğretim müfettişleri görevlendirilerek inceleme ve 
Slll'tı~ıurıııa ha~latıldığı. 

h ı S iii'. konusu öğre.tmenin isminin Ayşe UYSAL olduğu, 

L') Ktıııuyla ilgili olarak yapılan incelemede; müfettişler tarafından verilen ön raporda: 
''(>ku i [\·llidlirlüğünün rolü bulunmadığı, okul adına yapılmış bir organizasyon olmadığı, 
\l:lik·r uınıt'ınd<ın gecenin düzenlendiği", Bakanlığımızın, mezuniyet kutlamalannın okulda ve 
\l.·likTL' y(ik gL'lirıneyecek biçimde olması gerektiğine ilişkin genelgesini dikkate almayan, bu 
~ :ı:;.t<ıl,i \i~ı\.'ncikrin içkili ortaıniara gelmelerini sağlayan sınıf öğretmeni ve diğer personel 
lı;ıkkıııd:ı h:ı~laıılan soruşturmanın devam ettiği ve soruşturma neticesinde getirilecek 
IL'k!iı1 •. :rin t!~n:ğiııin yapılacağı. 

d) i~·kili nıiizikholün okul öğrencilerine ev sahipliği yapmasıyla ilgili olarak yapılan 
iııcL'IL'Illl'tk:. iiğn.:ncilcrin velileriyle birlikte bu yere geldikleri, 30 Aralık 1999 tarih ve 23922 
s;ı: ılı I~L·smi (iazl..'tede yayımlanan ''Açılması İzne Bağlı Yerlere Uygulanacak İşlemler 
ll:ıkkiııda Yiinctmdik .. in 39\ıncu maddesi ··Kendisini idare edemeyccek derecede sarhoş 
ol:ıııl:ıra iı;ki wrilınesi. 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanununun l9'uncu maddesi hükümleri 
s:ıklı kalmak l'ı;.~.:n.:. on sekiz yaşından küçi.iklcrin yanlarında ebeveynleri. veli veya vasileri 
ul:;:ı hi k i~·kili yerkrc alınması ve on sekiz yaşından küçüklere her çeşit alkollü içki verilmesi 
y:ı~;:ıktı r. , \ııcak. -~arhoşluğa nclkn olacak derecede içki vermeyen ve içki li eğlentiye müsaade 
~.·ııııL'.' ~.·ı ı 'L':·:ı :>al n ız yemek arasında aperatif mahiyetinde içki veren lokantalara yanlarında 
'~.·ı i ,·~.·:·:ı ':ıs i k ri olmak şartı ile çocukların giı~mesine izin verilebilir" hükmünün yer aldığı ve 
:;\\:' kuıHısu yer. restoran olup yemek arasında apcratif mahiyetinde içki veren bir mekan 
'ıl:ır:ık L'hL·,·~.:ynlcr tarafından değerlendirildiğinden ebeveynler hakkında yukarıda anılan 

: iitlL'ltııL·Iiğiıı _\<)' uncu m'addesi gereğince suç duyurusunda bulunulmadığı, 

:ın l:ı~ıl ın ı ~tır. 

3. 1 \:ık:ınlığıınız. mezuniyet törenlerine ilişkin 24.05.2002 tarih ve 5171 (2002/41) 
~<ı,,·ıJı ( iL'IlL'i!!,.L'Silllk: 

".\ıaıl'ırk milliyetçiliğine ve /\tatürk ilke ve devrimlerine bağlı. aklın ve bilimin 
iiııLkrliğindı.: pozitil' düşünen. algılama ve problem çözme yeteneği gelişmiş, öğrenmeyi 

ii~!rL'IlL'hi kıı. la i k ,.c demokratik değerleri benimsemiş, yeni fikirlere açık, kişisel ve toplumsal 
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:;:unııııluluk duygusuna sahip olarak Cumhuriyetimizi koruyan ve kollayan, milli kültürü 
i'ıl.tiııı~~.:ıııi~. ı:ırklı kültürleri yoruınlayabilen ve çağdaş uygarlığa katkıda bulunabilen bireyler 
(ıl:ır;ıl\ YL'ti~tirilınderi lıedctlenen öğrencilerimizin yaşamlarında, okula başlamak ve mezun 
1ılıııak iineınli a~aınalardır. 

lhı anlayı~Ia: çok yönlü yetiştirilmeleri hedeflenen öğrencilerimizin eğitim-öğretim 
giirL·ı:L'Ideri okullarla anlamlı bir bağ kurabilecekleri açılış törenierin büyük önem kazandığı, 
hu tiirenkr iiğrcncileriınize okuila buluşma, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla tanışma ve 
kııyıı:ı~~ımı l"ırsatı sağlar. 

1 ~uııuıı yanı sıra. uzun yıllar değişik duyguları yaşadıkları eğitim ortamindan ayrılmak 
iiğrL·ncikrin ya~aınında derin izler bırakacak nitelikte bir süreçtir. Mezun olanlar için bu 
ıiirl·ııiıı :ııılaını; başarılı olmanın coşku ve scvincini, bir üst öğretim kurumuna başlama ya da 
y<ı~<ıııııııdaki gelhınelerin heyecanını sevdikleriyle paylaşma olanağını sunınasıdır. 

lhı nedenle yapılacak organizasyonlar; "öğrenci merkezli" ve "katılımcı" bir anlayışla, 
iiğreııciııiıı unutamayacağı bir yaşam dilimi olan okul ortamında; sosyal, kültürel, sportif ve 
saııatsalaktivitclerle zenginleştirilmiş programlarla gerçekleştirilmelidir. 

l·:ıkinliklere öğretmenler. öğrenciler, veliler, emekli öğretmenler ile okulun eski 
ılll'l.uıılmı dm·~.:~ edilerek çok yönlü bir etkileşim ortamı yaratılmalıdır. 

t >r;2.:ıııi;,asyonlura mlilki, askeri ve yerel yöneticiler, okul aile birliği. vakıf ve koruma 
lll . .') lll''..'). ~j,·jj toplum kurulu~u temsilcileri. eğitime katkı sağlayan gönüllülcr, siyaset, kültür, 
:;;ııı;ıt. :;p1ır. :;;ınayi \'e ticaret alanlarında ülke kalkmmasma katkıda bulunan saygın kişiler 
d:ın.·ı ~:dilcrck. törenierin birlik-beraberlik içerisinde toplumun tüm kesimlerini kucaklayan ve 
1ıkulu ~'L'\Tcsiyk hi'ıtiinleştirerek toplummerkezi haline getiren bir anlayışla gerçekleştirilmesi 
lh:dclkıııııclidir." 

"':\yrıca: ulusal ve uluslar arası yarışınalarda dereceye giren~ derslerdeki başarıları ve 
iil'll\.'1; d:t\T:ınışlarıyla ödülleııdiı-i'lıneye hak kazanan öğrencilere ödüller verilerek 
ıııılii' :ıs~ lııil:ırıııııı artırılması. diğer öğrcııcilerip de özendirilmesi sağlanmalıdır. 

·ı iirL·ııiL'rin düzenlenmesinde ailclere ekonomik yük getirmeyecek bir anlayışla hareket 
,·,ii iıııl·sidir. ( iidLTicrin okuluı~ kendi olanaklan ile karşılanınasına özen gösterilıneli, gerekirse 
·.:l'' 1\'lkki k:ıyııııklardan yararlanı Imalı. gönüllü katılını ve desteklerle bir ''şölen" ortamı 

: :ır:ııılııı:ılı \L' iiğreıı<.:ileril11izin okullarıyla iletişimleri güçlendirilmclidir. 

l'iirL·nkr se\'gi ve bilginin payiaşıldığı okul ortamında yapılmalı. geleneksel hale 
~L·tirikrd;. gü;.clliklerin kuşaktan kuşağa aktanldığı birlik ve beraberliğin siıngelendiği günler 
1 ıl:mık !!cn;ck leşti ri lmelidir." denilmektedir. 

( iL·kccğimizin teminatı olan gençlerimizin sigara. alkol. uyuşturucu madde kullanımı 
~!iiıi ::.ır:ıriı :ılı~kunlıklardan korunmaları ve onlara sağlıldı yaşama bilincinin kazandırılınası 
.ı ı ı ı.1-.·,. i:ı d:ı ~~.04.1999 tarih ve 179X ( 1999/ 29) sayılı Genelgemiz yayınlanmıştır. 

i ı ııııl:ır tliııı \'alilikkrc günderilerek gerekli tedbirlerin alınması istcnilmiştir. 
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i lki\ğ.n:tiın ve ortaöğretim kurumlarında okutulan ders programlarında, sigara, alkol ve 
uyu~ıurucu maddelerin insan sağlığına zararları hakkında konular yer almakta, ayrıca Milli 
l·:ğ.iıiııı Hakaıılığı ilköğretim Lise ve Lise Dengi Ok~ıllar Eğitici Çalışmalar Yönetmeliği 
lıl'ıkl'ııiıkri gl:n.:ği okullarda kutlunan haftalar içinde yer alan Yeşilay Haftası ile Sağlık ve -
Sosy:ıl ( illvı.:nlik llartasında öğrencilere, söz konusu maddelerin insan sağlığına zararları; 
koııu~ıııa. yazı. resim, lilm ve benzeri yollarla anlatılmakta, bunlarla mücadelenin yurttaşlık 
giir~..·,·i olduğu belirtilmektedir. 

1 )iğer taraftan: sigara. içki ve uyuşturucu gibi sağlığa zararlı maddeleri 
kull:ııııııaıııaları. içkili ve zararlı yerlere gitmemeleri öğrencilerin, uyacağı kurallar arasında 
y~..·r :ılıııakwdır. 

i ik ,.ı.: Orta Tcdrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun'un 
lıllkliıııkri de l\ğn:tınenlcrin, okul içinde ve dışında öğretmenlik mesleğine uynıayacak 

da \T:ııı ı ~la hulunmaınah~rı gerektiği doğnıltusundadır. 

n ilgilerinize arz ederim. 

Metin BOSTANCIOGLU 

Milli Eğitim Bakanı 
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. . . 8~:- ~aziantep Milletvekili Nur~ttin Aktaş'ın, Gaziantep-Şanlıurfa Karayolunun ona~ım 
ıhtıyacına ılışkın sorusu ve Bayındırlık ve !skan Bakanı Abdülkadir Akcan'ın cevabı (7/7701) 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık Bakanı Sn. Abdülkadir AKCAN tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 04.06.2002 

Nurettin AKTAŞ 
Gaziantep Milletvekili 

140 Km.lik Gaziantep- Şanlıurfa Devlet Karayolu üzerinde çok sayıda "bozuk 
satıh" levhası bulunmaktadır. Oysa yolun tamamı bozuk satıh haline gelmiştir ve 
trafiğe elverişli değildir. Bununla ilgili olarak: 

1. Yol üzerinde bulunan çok; sayıda "bozuk satıh" levhası, bu yolda seyreden 
sürücüleri yanıltmaktadır. Bunun yerine yolun başlangıcında "140 km bozuk satıh" 
levhası konulması daha uygun değil midir? 

2. Bölgede görevli karayolları ekipleri, durum hakkında bilgi verip tüm yolun onarımı 
talebinde bulunmuyorlar mı? Talepte bulunuyariarsa gerekli çalışmalar neden 
yapılmamaktadır? Bu durum, hantal bürokrasiden mi kaynaklanmaktadır, yoksa 
siyasi bir tercih midir? 

3. Trafiğe hiç elverişli olmayan bu bozuk yolda, son bir yılda meydana gelen kaza 
sayısı nedir? Bu kazalardaki mal ve can kaybı ile, kaza sebeplerinde yol 
kusurunun oranı nedir? 

4. Mevcut yatırım anlayışına göre, 1 O yıldan önce bitirilemeyeceğini tahmin ettiğimiz 
· otoban, hizmete girineeye kadar, yolun bozuk olmasından meydana gelebilecek 
kazalardaki can ve mal kaybının sorumluluğu kimin olacaktır? 

5. Birçok Güneydoğu ilimizin ulaşımını sağlayan ve Avrupa ile Ortadoğu arasındaki 
ulaşımda ana arteri oluşturan karayolunun, en yoğun olan bu bölümünde trafiği 

. rahatlatacak, kazaları önleyecek, mal ve can kaybına son verecek onarım 
çalışmalarını ne zaman yapmayı düşünüyorsunuz? 

-538-



T.C. 
BA YlNDIRLIK VE İSKAN BAKANLIG I 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
ANKARA 

SAYI : B.09.0.APK.22.00.00.17/! 3 ~ 
KONU: Gaziantep Milletvekili 

Nurettin AKTAŞ'ın 
Yazılı Soru Önerg~si 

SÜRE Lİ 
...... / ...... /2002 

. ~ 7 n:ı·.··· ... :: ,:rı~ 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIGINA 

İLGi: 17/06/2002 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-15805 sayılı yazınız. 

İlgi yazı ekinde alınan Gaziantep Milletvekili Nurettin AKTAŞ 'ın Gaziantep-Şanlıurfa 
Karayolunun onarım ihtiyacına ilişkin Bakanlığıma yöneltmiş olduğu 7/7701 Esas sayılı 

Yazılı Soru Önergesi incelenmiş olup, cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilginizi ve gereğini arz ederim. 

EKLER: 
EK- I Cevap Yazısı (1 adet- 2 sayfa) 
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SORULAR: 

GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ 
NURETTiN AKTAŞ'IN T.B.M.M. 717701 

ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESiNE 
DAİR SORULAR VE CEV APLARI 

140 KınJik Gaziantep-Şanlıurfa Devlet Karayolu üzerinde çok sayıda "bozuk satıh" 
levhası bulunmaktadır. Oysa yolun tamamı bozuk satıh haline gelmiştir ve trafiğe elverişli 
değildir. Bununla ilgili olarak; 

1- Yol üzerinde bulunan çok sayıda "bozuk satıh" levhası, bu yolda seyreden . 
sürücüleri yanıltmaktadır. Bunun yerine yolun başlangıcında" 140 Km. bozuk satıh" levhası 
konulması daha uygun değil midir? 

2- Bölgede görevli karayolları ekipleri, durum hakkında bilgi verip tüm yolun onarımı 
talebinde bulunmuyorla.r mı? Talepte bulunuyorlarsa gerekli çalışmalar neden 
yapılmamaktadır? Bu durum, hantal bürokrasiden mi kaynaklanmaktadır, yoksa siyasi bir 
tercih midir? 

3- Trafiğe hiç elverişli olmayan bu bozuk yqlda, son bir yılda meydana gelen kaza 
sayısı nedir? Bu kazatatdaki mal ve can kaybı ile, kaza sebeplerinde yol kusurunun oranı 
nedir? 

4- Mevcut yatınm anlayışına göre, I O yıldan önce bitirilemeyeceğini tahmin ettiğimiz 
otoban, hizmete girineeye kadar, yolun bozuk olmasından meydana gelebilecek kazalardaki 
can ve mal kaybının sorumluluğu kimin olacaktır? 

5- Birçok Güneydoğu ilimizin ulaşımını sağlayan ve Avrupa ile Ortadoğu arasındaki 
ulaşımda ana arteri oluşturan karayolunun, en yoğun bu bölümünde trafiği rahatlatacak, 
kazalan önleyecek, mal ve can kaybına son verecek onarım çalışmalarını ne zaman yapmayı 
düşünüyorsunuz? 

CEVAPLAR: 

Gaziantep-Şanlıurfa devlet yolu, toplam 140 Km. uzunluğundadır. Bu yolun 60 Km.lik 
kesimi Karayolları 5. Bölge (Mersin) Müdürlüğünün, 80 KınJik kesimi Karayolları 9. Bölge 
(Diyarbakır) Müdürlüğünün sorumluluğundadır. · · 

ı·- Gaziantep-Şanlıurfa devlet yolunun bozuk satıhlı kesimlerinde uyan levhaları 
Karayolları işaretierne usul ve tekniklerine göre yerleştirilmiştir. Sürekli işaretler, sürücüyü 
daima uyanık ve dikkatli tutmak için g~reklidir. 

2- Bölge Müdürlükleri yoldaki onarım taleplerini Karayollan Genel Müdürlüğüne 
bildirdikten sonra Otoyol bünyesinde çalışmalara 2001 yılında başlamış olup, 2002 sonunda 
bitirilmesi planlanmıştır. 

3- Gaziantep-Şanlıurfa devlet yolunun Gaziantep-Birecik arasındaki kesimind~ 2001 
yılı içinde 4 ölümlü, 188 yararlanmalı ve 235,7 Milyar TL.'lik maddi hasarlı 148 adet trafik 
kazası meydana gelmiştir. Bu kazalara ilişkin kaza raporlannın incelenmesi sonucunda, 
kazaların bozuk satıhtan kaynaktanmadığı tespit edilmiştir. 

-540-



4-5- Söz konusu yolurt tamamında ·tekerlek
1 

izlerinden dolayı meydana gelen . 
bozulmalar mevcuttur. Yoldald bozulmalann rutin balnın hizmetleri ile onanınının mümkün 
olmaması nedeniyle üstyapı iyileştirme çalışmalan, Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu yapım 
çalışmalan kapsamında programa alınmıştır. 

Bu kapsamda, Gaziantep-Şanlıurfa devlet yolunun Birecik-Şanlıurfa kesiminin aşınma 
tabakasının kazıma işlemleri tamamlanmıştır. 29.06.2002 tarihinde bitümlü sıcak kanşım 
imalatına başlanarak; 2002 yılında yolun bu kesiminin % 60'nın, 2003 yılında da geri kalan 
bölümünün onanın çalışmalannın bi tirilmesi planlanmıştır. 

Söz konusu yolun Gaziantep-Birecik arasındaki kesiminde aşınma tabakasının 
sıynlma ve banketierin iyileştirilmesi çalışmalan halen sürdürülmektedir. 2002 yılı sonunda 
yolun bu kesimindeki asfalt yapım çalışmalan bitirilecektir. 

Bütçe ödeneğinin dışında dış kredi de kullanılarak yapılmakta olan Gaziantep
Şanlıurfa Otoyolu çalışmalan 2004 yılında bitirilecek şekilde planlanmıştır. 
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83.- Tokat Milletvekili M.Ergün Dağcıoğlu'nun Tokat Havaalanının kapatılmasına 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Yılmaz Karakoyunlu'nun ce~abı (7/7703) 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sonılanının Devlet Bakanı Sayın Yılmaz KARAKOYUNLU 
tarafından yazılı olarak cevaplandınlmasına delaletlerinizi say!:,rılanmla arz 
ederim. 04/06/2002 

M.Ergün DAGCIOGLU 
Tokat Milletvekili 

Bir ilin gelişmesinin temel alt yapılarından biriside ulasım özellikle de hava ulasımıdır. Tokat 
ilimizde organize sanayi bölgemiz vardır ve sanayi açısından sürekli gelişme gösteren bir 
merkezimizdir. Ayrıca Tokat GOP Üniversitesi ve bünyesinde kımılan Tıp Fakültesi; gerek öğretim 
üyelerinin kolayca ulaşımının sağlanması, gerekse de hasta ve teknoloji nakli açısından kunılu hava 
alanından yararlanılacağı öngörülen alınazsa olmaz bir altyapı durunumdadır. Durum böyleyken bazı 
hava alanlan ile Tokat havaalanı, zarar ettiği gerekçesiyle ve tasarruf tedbirleri kapsamında ı şubat 2002 
tarihi itibariyle gece yansındaıı itibaren tamamenhava trafiginc kapatılnııştır. 

1. Kapatılan hava alanlarmm 2001 yılı sonu itibariyle zararları nedir ? Bu hava 
alanlarm m lmpatllrnasında THY'nın bazi hatlarda zarar etmesinin etkisi olmuş 
mudur ? Tolutt'n haftada bir kez sefer diizenlenrnesi. yani gidenin dönernemesi 
ısrarmm tabii sonucu olarak zarar edilmesi zaten kaçınılmaz değil miydi ? 

2. Sonuç olarak, yolcu. l<apasitesinin az olduğu gerekçesiyle Bakaııhğmıza bağlı 

THY tarafmdan uçak seferleri kaldırılan, bu nedenle bir yıldır yolcu uçaklarının 
gitmediği Tokat havaalamm; DHMİ tarafından da en fazla 10 personel veterli 
olabilecekken 37 personele cıkartarak zarar eder hale getiı-dikten sonra 2000 yılı 
zararı 150 milyar lira oldu diye (Isparta hava alanı 1. Trilyon zarar etmesine 
rağmen kapatılmanuşhr) kapatmak hal<sızlık ve adaletsizlik değil midir ? 

3. Ayrıca bir taraftan özelleştirme kapsamına alınarak küciilrne politikası güden, 
diğer taraftan ucak seferlerini ısrarla pazartesi, cuma giinleri yapmayarak 
sortınu büyüten ve yaklaşık iki yıldır yine kendisi yolcu ;ızhğmı bahane ederek 
ilimize yapılan seferleri kaldırmak suretiyle havaalanını atıl hale getiren T.H.Y 
bu kapatma kararından birinci derecede sorumlu değil midir ? 

4. Gerek tarihi turistil< değerleri, gerek sanayisi ve tarımı, gcrel< avantajlı 

klimatolojik ve stratejik konumu, gerekse yer altı kaynakları ile jeopolitik öneme 
haiz olarak Tıp Faldiltesi ile birlikte biı· Üniversite şehri olmaya namzet bulunan 
Tokat'ımızm bu sekilde bilineli olarak adeta cezalandırılması konusunda ne 
diişiin üyorsuıı uz? 

5. Tokat halkı, gösterdiği tepl<iyle bu kapatma luırarını yanlış bulmakta ve 
Tokat'ııı gelişmesine dur demek olduğunu diişiinmektcdir. Bu yanlıştan biran 
önce vazgeçmeyi, devlete hiçbir yükii olmaymı havaalanunızm hiç değilse bu def~• 
dolmuş ucak seferleri seldinde luıftada birl<ac kez ve veniden islt.•rlik 
l<azaıımasına katkıda bulunmayı diişiiniiyor musunuz? 
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T.C. 
D E V LE T BAKA N L 1 G 1 

SAYI : 8.02.0.006/'D(--/5/8 

KONU : 7/7703-15814 esas sayılı 
Soru Önergesi 

j tf./2002 

TÜRKiYE BÜYÜK MILLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

ILGI: 17. 06.2002 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/7703-15814/37418 sayılı yazınız. 

Tokat Milletvekili M.Ergun DAGCIOGLU'nun tarafımdan cevaplandırılmasını istediği 7/7703-
15814 esas sayılı soru önergesi incelenmiştir. 

Türk Hava Yolları, 1999 yılında Tokat iline tamamı Ankara'dan 42 sefer düzenlemiş; bu 
seferlerle birlikte toplam 3398 koltuk arz ederek 553 yolcu taşımıştır. 1999 yılında gerçekleşen bu 
seferterin yolcu doluluk oranları %16.27, ortalama yolcu sayısı ise sefer başına 13 olmuştur. 2000 
yılında ise sadece 4 sefer yapılmış toplam 69 yolcu taşınmıştır. 1999 ve 2000 yılında yeterli yolcu 
seviyesine ulaşmayan pek çok sefer de iptal edilmek zorunda kalınmıştır. 

Türk Hava Yolları fiili neticelerine göre Ankara-Tokat-Ankara hattında 1999 yılında yapılan 
saferlerin THY A.O.'na toplam maliyeti 47.3 Milyar TL olurken elde edilen toplam gelir sadece 7.1 
Milyar TL olarak gerçekleşmiş, bu operasyonlardan doiayı toplam 40.2 Milyar TL. zarar edilmiştir. 
2000 yılında yapılan 4 s efe ri n toplam maliyeti 7.2 Milyar TL. olup elde edilen gelir sadece ~ .1 Milyar 
TL olmuştur. 

1999 yılında ülkemizde yaşanan deprem felaketi ve akabinde ülkede oluşan ekonomik kriz, 
THY A.O.'nı tasarruf tedbirleri almaya mecbur kılmıştır. Bu çerçevede, yukarıda açıklanan trafik 
sonuçları ile operasyonel maliyetlerini dahi karşılamayan ve kısa vade içerisinde gelişim göstermesi 
beklenmeyen Tokat hattının kapatılması kararı alınmıştır. 

Ülkemiz ekonomisinin daralması ve havacılık sektöründeki olumsuz gelişmeler karşısında 
THY'nın rantabl olmayan hatları kapaması ticari uygulamaların bir gereği olarak kaçınılmaz 
olmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

DAGITIM 
Gereği Bilgi 
TBMM Başkanlığına Başbakanlığa 
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84.- Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, vergi gelirlerine ilişkin sorusu ve Maliye 
Bakanı Sümer Oral'ın cevabı (7/7704) 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sonılanının Maliye Bakanı Sayın Sümer Oral tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasına delaletinizi saygı ile arz ederim. 05.06.2002 

~~{UJ-(-+ 
Tevhit KARAKAYA 
Erzincan Milletvekili 

1- KDV, Özel Tüketim, Gelir, Kurumlar Vergileri ve cezalardan son beş yıl içinde 
yıllara göre ne kadar toplam vergi tahsil edilmiştir? 

2- Yıllara göre vergilerde artış oranı nedir? 

3- Enflasyonla mukayese edildiğinde; en yüksek oran vergide mi, enflasyonda mı 
olmuştur? 

4- Yıllara göre devletin; vergi tahsili için personel, bina vs. olarak ne kadar gideri 
olmuştur? 

5- Özellikle son beş yıl içinde Doğu Anadolu' dan tahsil edilen vergi ile vergi tahsili 
için yapılan giderlerin oranı nedir? 

6- Son beş yılda Doğu Anadolu' da toplanan Gelir ve Kurumlar Vergisi miktan 
nedir? 

7- Erzincan'da yıllara göre son beş yıl içinde ne kadar vergi tahsil edildi? Toplanan 
vergiler içinde, Gelir ve Kunımlar vergisinin oranı nedir? Vergi tahsili için ne 
kadar harcama yapıldı? 

8- Vergi kaçağını önlemek için bir araştırma yaptırdınız mı? Yaptı iseniz, en çok 
hangi sektörde, ne oranda vergi kaçağı yaşanmaktadır? Vergi kaçağını önlemek 
için ne gibi tedbirler alınmaktadır? 
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T.B.M.M. B: 120 22.7. 2002 
T.C. 

MALiYE BAKANLIGI 
Gelirler Genel Müdürlüğü 

SA YI : B.07.0.GEL.O.H2/H211-225 
KONU: Soru Önergesi 11. 07. o 2 o 3 o 8 o 7 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ BAŞKANLIGJ 
GENEL SEKRETERLİGİ 

İLGi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 17.06.2002 tarih ve 
A.O l.O.GNS.O.l 0.00.02-15805 sayılı yazısı. 

o: ı 

Erzincan Milletvekili Sayın Tevhit KARAKAYA'nın tarafıma tevcih ettiği 7/7704-
15815 sayılı· yazılı soru önergesine ilişkin cevapları m ız aşağıda açıklanmıştır. 

Söz konusu soru önergesinin 1,2.3.4,5,6, 7 nci sorularına ait bilgiler tablolar halinde 
ekte gönderilmiş olup, 8 nci soruda yer alan vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi amacıyla 
özellikle ekonomik açıdan canlılık gösteren bazı bölgelerde 24 saat esasına dayalı olmak 
üzere tüm Türkiye genelinde ve süreklilik arzedecek şekilde yaygın ve yoğun vergi 
denetimleri ile yol denetimleri yaptın lmaktadır. · 

Bu denetimler çerçevesinde tiiti hasılat tespiti, fiili ve kaydi envanter çalışmaları, kayıt 
nizarnı ve belge düzenine yönelik denetimler, mükellefıyet tesisine yönelik denetimler ilc yol 
denetimleri ağırlıklı olarak yapılmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EKLER 
EKI-1997-2001 Vergi tahsilatı için yapılan harcama tablosu 
EK2-1997-2001 yıllarında toplanan gelirin yapılan harcamaya oranı. 
EK3-1997-200 1 yılları gelir ve kurumlar vergisinin iliere dağılımı. 
EK4- I 997-2001 yıllarında Erzincan ilinde toplanan vergiler ve 

harcama tablosu. 
EKS-I 997-2001 yılları vergi tahsilatı ve artış oranları tablosu. 
EK6-1997-200 1 yılları vergi gelirleri tahsilat artışı ilc TEFE 

artışının ımıkayesc tablosu. 
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VERGİ TAHSİLATI İÇİN Y APlLAN HARCAMA 

(1.000 TL) Ek: ı 

YIL TOPLAM HARCAMA 
1997 45.977.584.051 
ı998 80.649.783.669 
ı999 • 

1 ı39.284.459.336 

2000 ı 89.433.194.820 
200ı 279.870.479.990 

TOPLAM 735.2 ı 5.501.866 
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1997 YILINDA TOPLANAN GELIRIN YAPILAN HARCAMAYA ORANI (1 OOOTL.} 

KO<Ill Adı Muhasebat H;ıırcam.a Gelirler Harcama Toplam Hıırcama(3) Topi<'Jiın VArgl Tahallatı (4) Oran (3/4 
O MERKEZSAY 1.426.081.171 2.957.910.096 4.333.991.267 27.836.482.120 10 
1 ADANA 204,718.697 1.138.310.192 ı .343.028.889 76.355.362.599 2 
2 ADIYAMAN 56.896.185 135.342.2.55 192.238.440 4.491.519.348 4 
3 AFYON 90.132.322 261.425.839 351.558.161 10.694.061.771 3 
4IAGRI 51.829.822 89.732.272 141 .562.094 2.689.313.674 5 
5 AMASYA 66.824.830 200.457.783 267.2!12.613 5.626.308.142 5 
6 ANKARA 535.459.745 3.687.897.847 4.403.357.592 576.478.318.3ı 5 ı 

7 ANTALYA 198.272. ı65 723.201.855 921.474.020 52.183.681.2ı9 2 
8 ARlVIN 51.993.637 93.288.558 145.282.195 4.1 ı 3.326.943 4 
9 AYDIN 1153.000.252 593.000.338 746.000.590 24.275.324.675 3 

10 BALIKESIR 173.991.537 858.379.736 832.371.273 37.547.427.992 2 
11 BILECIK 42.942.375 103.754.190 146.696.565 6.490. ı 23.626 2 
12 BINGOI. 35.894.136 78.444.260 114.338.396 1.424.439.104 8 
13 BITLIS 45.850.914 99.428.170 145.279.084 1.733.747.387 8 
14 BOI.U 95.795.010 268.702.515 364.497.525 13.971.979.564 3 
ıs BUROUR 58.620.283 135.851.350 194.471.641 5.332.070.970 4 
16 BURSA 204.709.193 1.079.506.512 1.284.215.705 144.119.821.714 1 
17 CANAKKALE 91.921.850 235.881.948 327.803.798 14.087.711.708 2 
18 CANKIRI 64.173.113 123.829.107 188.002.220 2.499.450.066 8 
19 CORUM 91.922.149 246.800.602 338.722.751 8.087.393.196 4 
20 DENIZLI 115.360.187 445.096.262 560.456.449 27.884.619.557 2 
21 DIYARBAKlR 130.1~B.1t'l2 277.071.262 416.207.424 9.936.230.841 4 
22 EDIRNE 1 09.882.288 242.958.779 352.841 067 21.076.116.746 2 
23 ELAZIG . 144.010.265 244.34:2.343 388.352.608 8.844.826.678 4 
24 ERZINCAN 53.625.699 110.469.931 164.095.630 3.440.901.323 5 
25 ERZURUM 159.193.866 257.783.230 416.977.096 10.065.226.260 4 
26 ESKISEHIR 148.709.369 563.864.523 712.573.892 33.739.223.348 2 
27 GAZIANTEP 87.034.030 539.128.050 626.162.080 27.945.589.277 2 
28 GIRESUN 84.449.669 ı 75.440.070 259.889.739 5.815.971.937 4 
29 GUMUSHANE 27.618.266 49.053.020 75.671.286 1.203.588.3 ı ı 6 
30 HAKKARl 315.505.125 56.624.582 92.129.707 1.51 fj, 702.263 6 
31 HATAY 116.660.067 540.491.671 657.151.738 42.916.211.406 2 
32 ISPARTA 113.509.148 219.772.748 333.:281.896 10.869.790.005 3 
33 ICEL 142.529.307 739.744.718 882.274.025 66.928.967.305 1 
34 ISTANBUL 588.783.034 6.695. 777.997 7.284.561.031 1.753.120.012.826 o 
35 IZMIR 464.046.154 2.620.613.461 3.084.650.615 363.570.729.010 1 
36 KARS 55.664.766 91.857.726 147.522.492 2.602.387.217 6 
37 KASTAMONU 111.324.324 167.160.935 278.485.259 7.416.967.821 4 
38 KAYSERI 147.557.494 451.968.684 599.526.178 31.785.185.617 2 
39 KIRKLARELI 70.784.180 188.087.030 258.871210 15.725.971.646 2 
40 KIRSEHIR 46.975.432 11M73.602 162.849.034 3.908.378. 732 4 
41 KOCAELI 98.760.770 565.286.253 664.047.023 843.884.938.944 o 
42 KONYA 227.999.063 799.184.940 1.027.184.003 36.291.613.693 3 
43 KUTAHYA 82.177.596 262.273.685 344.451.283 Hi.305.514.689 2 
44 MALATYA 125.747.880 260.903.058 386.650.918 10.657.833.:367 4 
45 MANISA 125.435.715 704.275.111 829.710.826 34.280.405.547 2 
46 K.MARAS 93.357.692 262.490.125 355.847.817 13.970.255.056 3 
47 MARDIN 65.350.7'14 115.763.736 181.114.510 3.975.123.6481 5 
48 MUGLA 105.924.689 443. ı 16.532 549.041.221 24.170.816.768 2 
49 MUS 27.496.795 58.910.473 86.407.268 1 '732.200.869 5 
50 NEVSEHIR 45.272.556 107.276.648 152.549.204 4.765.235.188 3 

. 51 NIGDE 39.290.734 101.571.105 140.861.839 5. 745.500.232 2 
52 ORDU 102.370.3661 261.999.019 364.369.385 10.472.749.672 3 
53 RIZE 54.350.371 203.767.559 258.117.930 10.892.358.524 2 
54 SAKARYA 95.447.487 398.037.061 493.484.548 19.376.960.415 J 
55 SAMSUN 189.671.533[ 567.714.213 757.385.746 35.4 72.542.:255 2 
56 SIIRT 34.073.0401 60.722.099 94.795.139 1.516.548.43ı ı 6 
57 SINOP 55.129.107 118.941.028 174.070.135 2.777.005.6971 6 
58 SIVAS 133.538.362 250.235.939 383.774.301 10.323.309.5141 4 
5~ iEKIROAG 85.508.575 303.179.648 388.688.223 40.539 500.8321 1 
60 TOKAT 74.788.977 262.703.738 337.492.715 7.129.359.2081 s 
61 TRABZON 151.965.065 365.789.764 517.754.829 16.664.140.822! 3 
62 TUNCELI 40.039.5021 64.972.364 105.011.866 1 .229.9ı3.214i 9 
63 URFA 86.178.5781 244.616.133 330.794.711 10.300.072.4921 3 
ö4 USAK 43.349.780 ı39.489.403 182.839.183 6.907.852.8681 3 
65 VAN 98.405.103 140.581.015 238 988.118 6.885.999.724 3 
66 YOZGAT 71.761.284 206.749.:522 278.510.806 5. 130.294,737 5 
67 ZONGULDAK o2.212.49B 272.666.493 334.878.991 37.063.421.232! 1 
68 AKSARAY 31.795.554 96.676.154 128.471.708 6.319.579.0161 2 
69 BAYBURT 14.727.941 29.315.0531 44.042.994 714.828.4441 6 
70 KARAMAN 29.77tl.639 77.441.559 107.218.198 3.719.589.6831 3 
71 I<IRIKKALE 57.274.121 166.974.942 224.249.063 16.497.761.413 1 
72 BATMAN 31.182.493 65.412.884 96.595.377 3.327.349.361 3 
73 SIRNAK 38.156.184 38.218.130 76.374.314 2.tJ29.063.957 3 
74 BARTIN 29.310.410 63.220.706 92.531.118 2.854.093.552 3 
T5 ARDAHAN 24.372.725 33.736.250 58.108.975 920.734.743 6 
76 IGDIR 17.331.:)()2 31.657.705 48.989.347 1.328.647.713 4 
77 YALOVA 29.445.817 107.840.547 ~.37.286.364 7.141.783.197 2 
78 KARABUK 32.828.447 127.753.112 160.581.559 7.417.923.532 2 
79 KII.IS 19.172.497 40.064.770 59.237.267 985.445.928 6 
80 OSMANIYE 34.398.378 163.964.576 198.362.954 3.208.290.514 6 

TOPLAM 9.508, 764.850 36.468.8 Hl.201 45.977.584.051 4. 745.434.020.950 ·ı 

-547-



1998 YIUNDA TOPLAN.AN GEIJRIN YAPilAN HARCAMAVA ORANI (i .oc o Tı..} 
Kodu ,Adı Uuhıısebat Hateıımıı Gelirter Hareııma Torııam HarcıımııC3l Toıılam Ve~j}l Tahııllatıj~ Orıın(314} 

O MERKEZSAY 2.399.175.123 5. 736.396,439 8.135.571.562 33.646.290.503 24 
1 ADANA 364.734.356 2.155.444.019 2.520.176.377 141.210.112.861 2 
2 ADIYAMAN 96.098.001 228.502.619 324.600.620 7.857 326.299 4 
3 AFYON 159.488.9!50 437.288.255 596.777.205 20.040.748.431 3 
4 AGRI 90.413.314 160.795.222 251.208.536 8.160.410.854 3 
5 AMASYA 112.543.691 339.241.728 451.765.419 10.461.503.256 4 
6 ANKARA 1.018.204.127 6.746.692.369 7.764.696.496 1 .277.4 75.470.091 1 
7 ANTAI.YA 342.525.855 1.290.645.080 1.633.170.935 98.365.110.062 2 
8 ARlVIN 88.148.491 168.064.234 257.112.725 8.486.947.440 3 
9 AYDIN 264.331.333 1.016.161.495 1.260.492.828 43.718.761.565 3 

1 O BALIKESIR 296.338.701 1.1 35.896.624 1.434.235.525 67.287.696.158 2 
11 BILECIK 76.494.322 175.925.588 252.419.910 11.710.894.534 2 
12 BINGOL 65.394.796 133.921.272 109.316.068 2.293.525.845 9 
13 BITLIS 84.054.700 171.698.244 255.753.043 2.759.614.753 9 
ı4 SOLU 169.803.517 471.643.920 641.447.437 26.777.722.920 2 
1!5 BUROUR 102.125.204 225.736.917 327.862.121 9.919.754.176 3 
16 OURSA 347.329.052 1.910.212.034 2.266.541.066 286.671.392.275 1 
17 CANAKKAL~ 156.259.498 421.108.738 577.366.236 24.433.588.002 2 
18 CANKll~l 104.788.183 208.569.961 313.358.144 4.787.656.738 7 
19 CORUM 165.64ı.503 422.426.967 588.068.470 14.132.193.185 4 
20 DENIZI.! 208.899.104 750.079.807 958.978.911 50.671.093.766 2 
21 DIYARBAKlR 250.514.680 476.294.749 726.809.429 17.4.24.01ı.838 4 
2.2 EDIRNE! 187.209. 185 414.734.777 601.943.962 38.315.200.421 2 
23 ELAZIG 248.551.625 430.978.377 679.530.002 15.532.004.025 4 
24 ERZINCAN 101.342.129 169.173.711 290.515.840 6.029.105.077 5 
25 ERZURUM 294.318.591 466.559.739 760.878.330 17.746.465.823 4 
26 ESKISEHIR 259.637.904 961.409.638 1.:221.047.542 62.013.450.934 2 
27 GAZIANTEP 154.975.106 887.001.028 1.042.066.134 47.789.422.781 2 
28 GIRESUN 146.852.457 307.355.364 454.207.82ı 1 1 .906. 774.967 4 
29 GUMUSHANE 48.573.082 79.705.561 128.278.643 2.151.623.039 6 
30 HAKKARl 66.514.400 96.602.688 163.117.088 3.401.149.261 5 
31 HATAY 192.139.821 910.449.974 1.102.589.795 72.220.945.080 2 
32 ISPARTA 164.332.807 372.757.421 557 090.228 19.165.662.626 3 
33 ICEL 248.445.694 ı .264.293.212 1.512.738.906 111.226.767.361 1 
34 ISTANBUl. 1.069.212.228 11.709.608.554 12.778.820.782 3.634.184.913.444 o 
35 IZMIR 795.523.~5 4.701.146.28ı 5.400.669.736 624.001.850.175 ı 

36 KARS 96.330.644 163.965.881 260.296.525 • 4.856.751.597 5 
37 KASTAMONU 182.319.401 274.323.063 456.642.464 13.850.646.233 3 
38 KAYSERI 265.636.446 785.573.670 1.051.210.116 58.850.975.936 2 
39 KIRKLARELI 118.173.260 320.227.943 438.40ı .223 29.043.041.635 2 
40 KIRSEHIR 79.467.608 199.883.868 279.351.466 6.544.201.427 4 
41 KOCAELI 174.218.669 985.488.330 1.159. 706.999 1.315.032.097.923 o 
o42 KONYA 387.082.509 1.344.342.637 1.731.425.146 66.272.40ı.715 3 
43 KUTAHYA 145.067.394 439.244.629 584.312.023 26.846.061.7751 2 
44 MALATYA 210.603.547 450.841.210 661A44.757 19.400.205.2271 3 
45 MANISA 221.625.711 1.165.327.549 ı .406.953.260 68.011.292.4771. 2 
46 K.MARAS 162.975.299 439.715.009 602.690.308 25.111.345.0891 2 
47 MARDIN 115.896.212 192.225.284 308.123.496 7.159.928.2981 4 
48 MUGLA 169.759.001 761.451.548 951.210.549 45.000.494.378 2 
49 MUS ; 49.391.828 ıo2.813.429 152.205.257 2.980.468.693 5 
50 NEVSEHIR 73.788.599 183.841.893 257.630.492 8.111.439.253 3 
51 NIGDE 66.541.3Hi 174.834.418 241.375.733 9.635.453.738 2 
52 ORDU 176.486.588 456.521.650 633.008.238 2ı.ı81.803.152 3 
53 RIZE 87.726.779 348.010.067 435.736.846 19.140.521.883 2 
54 SAKARYA 157.591.706 670.756.809 !328.348.515 34.888.578',505 2 
55 SAMSUN 328.990.359 968.974.584 1.317.964.943 53.258.358.591 2 
56 SIIRT 63.706.361 104.812.268 168.518.629 2. 775.242.384 6 
57 SINOP 94.225.464 211.950.940 306.176.404 5.230.390. 725 6 
58 SIVAS 231.215.226 424.834.475 656.049.701 19.366.497.453 3 
59 TEKIROAG 140.020.463 523.470.405 663.490.868 72.487.421.865 1 
60 TOKAT 122.121.827 425.410.053 547.531.880 13.271.033.018 4 
61 TRABZON 270.266.486 610.500.580 860.767.066 29.858.043.689 3 
62 TUNCELI 72.753.004 1ı5.821.263 ı88.574.267 2.263.500.509 8 
63 URFA 158.002.818 426.180.854 584. ı83.672 21.407.740.802 3 
64 USAK 70.379.769 246.316.135 316.695.904 13.039.262.740 2 
65 VAN 174.500.677 251.695.661 426.196.338 ı2. 718.219.349 3 
66 YOZGAT 125.851.610 351.715.006 477.567.576 10.687.819 269 4 
67 ZONGULDAK 103.992.506 469.559.115 573.551.621 60.465.782.286 1 
68 AKSARAY 66.663.460 154.755.468 221.418.928 9.093.120.596 2 
69 BAYBURT 29.424.842 50.507.500 79.932.342 1 ;383.032.664 6 
70 KARAMAN 47.195.395 130.591.616 177.767011 6.068.060.264 3 

'71 KIRIKKALE IJ4.013.036 288.713.585 362.726.621 22.406.627.123 2 
72 BATMAN 56.368.420 114.772.761 171.141.161 5.423.271.360 3 
73 SIRNAK 70.986.919 63.457.810 134.444.729 7.457.320.106 2 
74 BARTIN 53.388.900 120.657.437 174.046.337 5.668.197.426 3 
75 ARDAHAN 43.275.267 57.398.414 100.673.681 2.585.569.951 4 
76 IGDIR 31.492.541 152.264.451 93.756.992 3.122.513.081 3 
77 YALOVA 58.639.653 193.206.840 251.846.493 12.242.701.€145 2 
78 KARMUK 64.277.507 236.882.454 aoı. ı 59.961 10.632.620.737 3 
79 KILIS 35.404.337 70.626.251 106.030.588 2.358.431. 702 4 
80 OSMANIYE 64.623.473 295.207.158 360.030.631 6.145.314.215 6 

TOPLAM 16.695.699.942 64.054.183.727 80.649.783.669 9.228.596.187.270 ı 
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1999 YIUNDA TOPLANAN GELiRIN V APilAN HARCAMAYA ORANI (i OCOTı..) 
Kodu Adı Muhasııbat Harcama Gellrlor Hıırcama Tool.am Harcaınal31 Toolıım VetOI Tııhsllotı_ı_•ı OranJ314l 

O MERKEZSAY 3.636.433.980 11.278.129.026 14.914.563.906 48.990.289.596 30 
1 ADANA 609.917.278 4.109.417.240 4.719.334.518 204.276.580.251 2 
2 ADIYAMAN 169.962.197 :190.245.709 !l60.207.906 11 045.239.128 5 
3 AFYON 285.266.422 733.231.631 1.018.498.053 28.562.622.368 4 
4 AGRI 151.154.390 262.779.453 413.933.843 25.430.301.040 2 
5 AMASYA 183.078.342 555.819.336 738.897.678 15.793.576.362 5 
6 ANKARA 1.774.298.074 11.987.493.338 13.761.789.412 2.186.936.066.011 1 
7 ANTALYA 586.354.088 2.423.024.076 3.009.378.004 139.048.380.338 2 
8 ARTVIN 145.367.089 258.002.629 403.369.718 19.702.808.943 2 
o AYDIN 446.756.070 1.678.226.912 2.126.962. 962 63.459.335.884 3 

10 BALIKESIR 4!12.555.936 1.965.861.452 2.458.437.388 123.462.229.431 2 
11 61LECIK 128.113.926 282.550.440 410.673.366 14.772.410.554 3 
12 BINGOL 112.262.147 216.666.144 329.128.291 3.210.755.505 10 
13 BITLIS 150.426.032 289.908.004 440.334.086 3.954.869.749 11 
14 BOLU 189.907.797 459.177.908 649.085.705 25.399.493.955 3 
15 BURDUR 179.176.235 385.487.676 564.665.912 14.722.383.586 4 
16 BURSA 587.639.993 3.288.449.194 3.876.089.187 404.912.236.888 1 
17 CANAKKALE 252.263.013 731.725.849 983.988.862 33.515.795.878 3 
18 CANKIRI 201.251.034 345.981.300 547.232.343 6.873.255.401 8 
19 CORUM 285.681.578 657.515.032 943.196.608 20.842.633.927 5 
20 DENIZLI 361.927.355 1.193.098.724 1.555.026.079 . 77.878.997.842 2 
21 DIYARBAKlR 436.657.779 811.311.015 1.247.968.794 26.731}.648.994 5 
22 EDIRNE 297.988.596 679.832.743 977.621.339 63.725.774.291 2 
23 ELAZIG 414.655.895 726.328.096 1.140.983. 991 23.841.079.059 5 
24 ERZINCAN 168.451.526 305.507.569 473.959.115 8.638.392.774 5 
25 ~RZURUM 490.739.273 838.241.806 1.328.981.079 26.081.861.334 5 
26 ESKISEHIR 454.264.788 1.639.296.005 2.093.560.793 85.154.229.426 2 
27 GAZIANTEP 280.727.522 1.496.100.525 1.776.628.047 76.807.477.789 2 
26 GIRESUN 250.103.086 491.057.943 741.161.028 21.453.410.489 3 
29 GUMUSHANE 84.962.149 134.328.801 219.290.950 3.01'12.555.400 7 
30 HAKKARl 110.268.402 157.913.795 268.182.197 13.590.467.944 2 
31 HATAY 330.386.966 1.485.048.665 1.815.435.851 103.447.335.591 2 
32 ISPARTA 322.371.700 600.643.270 923.014.970 32.124.062.719 3 
33 ICEL 416.196.666 2.070.634.623 2.<186.831.289 168.528.978.585 ı 

34 ISTANBUl. 1.794.659.898 19.948.941.355 21.743.601.253 6.241.116.332.349 o 
351ZMIR 1.341.666.736 8.328.654.646 9.670.423. 383 931.811.727.624 1 
36 KARS 163.352.324 257.994.460 . 421.346.784 7.155.071.492 6 
37 KASTAMONU 330.820.257 460.216.678 791.036.935 20.637.680.649 4 
38 KAYSERI 439.517.602 1.355.911.434 1.795.429.036 87.252.497.726 2 
39 KIRKLARELI 191.963.740 525.673.475 717.637.215 40.045.373.233 ı 
40 KIRSEHIR 139.137.677 346.626.418 485.764.295 9.0G9.511.914 5 
41 KOCAELI 344.599.072 1.750.613.078 2.095.212.150 2.182.194.267.884 o 
42 KONYA 661.104.603 2.198.511.241 2.879.615.844 101.355.519.137 3 
43 KUTAHYA 240.056.076 739.287.528 979.345.604 36.996.924.400 3 
44 MALATYA 374.610.582 782.026.749 1.156.637.331 28.231.747.880 4 
45 MANISA 370.777.225 1.922.687.658 2.293.464.883 100.291.405.042 2 
46 K.MARAS 277.300.122 712.670.944 990.111.066 33.904.122.619 3 
47 MARDIN 197.114.810 310.277.802 516.392.612 12.018.152.225 4 
48 MUGLA 342.732.370 1.252.922.321 1.595.654.691 72.718.831.381 2 
49 MUS 65.633.337 167.9:.12.568 253.555.905 4.041.029.723 6 
50 NEVSEHIR 115.737.155 314.382.331 430. 119.486 12.066.977.9571 4 
51 NIGDE 116.121.567 299.045.797 415.167.364 16.075.016.2521 3 
52 ORDU 202.865.043 759.190.555 1.052.055.598 30.390.701.6661 3 
53 RIZE 147.649.014 541.61!6.016 689.335.030 28.094.448.9211 2 
54 SAKARYA 281.560.745 1.127.041.586 1.408.602.331 34.323.457.~66 4 
55 SAMSUN 1 536.424.736 1.848.416.945 2.384.841.681 86.334.629.312 3 
56 SIIRT 113.076.129 172.911.998 285.988.127 4.111.292.872 7 
57 SINOP 1G8.510.484 372.439.418 530.949.1l02 6.227.178.927 6 
56 SIVAS 392.821.434 674.879.951 1.067.701.385 25.573.235.154 4 
59 TEKIROAG 224.400.519 888.061.297 1.112.557.616 109.733.730.2771 1 
60 TOKAT 205.896.682 693.031.519 896.920.201 19.316.654.4821 5 
61 TRABZON 444.544.005 995.459.236 1.440.003.241 . 46.050.401.6371 3 
62 TUNCELI 121.151.799 196.619.566 317.771.365 3.601.341880 9 
63 URFA 253.269.036 748.289.581 1.001.558.617 30.297.172.0461 3 
64 USAK 123.163.624 388.713.957 511.877.581 18.721.233.0361 3 
65 VAN 262.512.917 394.093.060 676.1i05.977 32.434.370.9701 2 
66 YOZGAT 236.135.613 599.943.421 836.079.034 24.900.650.7241 3 
67 ZONGULDAK 177.440.257 866.621.049 1.044.061.306 91.759.635.054 1 
68 AKSARAY 112.849.793 240.189.234 353.039.027 10.927.041 767 3 
69 BAYBURT 49.180.545 84.078.840 133.259.385 1.775.858.&40 8 
70 KARAMAN 96.528.118 229.707.372 326.235.486 7.965.323.694 4' 
71 KIRIKKALE 167.115.987 507.268.172 674.384.159 34.025.042.215 2 
72 BATMAN 84.703.614 181.810.742 266.514.356 10.180.387.125 3 
73 SIRNAK 114.013.901 124.462.677 238.476.576 11.716.845.929 2 
74 BARTIN 87.159.163 191.623.824 278.782.987 8.963. 731.422 3 
75 ARDAHAN 77.407.145 86.349.005 163.756. 150 11.264.398.395 1 
76 IGDIR 61.465.906 106.358.490 167.824.396 6.383.386.493 3 
77 YALOVA l15.771.404 351.909,704 467.681.108 16.139.357.801l 3 
78 KARABUK 109.431.344 398.193.389 507.624.733 14.827.935.685 3 
79 KILIS 69.079.677 119.730.337 188.810.014 2.899.680.051 7 
80 OSMANIYE 119.591.338 519.943.581 639.534.8QQ 9.258.835.761 7 
81 DUZCE 122.562.156 347.644.621 470.206.777 7.084.033.609 7 

TOPLAM 27.9\5.054.823 111.360.404.513 139.264.459.336 14.802.279.916.274 1 
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2000 YIUNOA TOPt.AtiAN GELiRIN YAPILAN UAnCAMAYA ORANI { 1 · OOö T L> . 
Kodu Adı Muhasebat Harcamn Oollrhtr Hııttııma Toplam Marcııma(.3) Toplam Vet'DI Tilhallatı (4}_ Onm_(3f~ 

O MERKEZSAY 5.508.210.390 14.613.290.820 Z0.121.501.210 1.791.473.053.701 1 
1 ADANA 610.840.440 5.573.592.630 6.3B4. 733.070 282.007.139.411 2 
2 ADIYAMAN 223.852.920 520.501.060 744.354.000 16.484.864.276 5 
3 AFYON 386.792.370 967.846.140 1.354.638.510 42,780.160.663 3 
4 AGRI 200.258.200 366.175.720 566.433.920 20.317.720.651 3 
5 AMASYA 258.661.750 740.115.430 998.777.160 :24.786.539.2n 4 
6 ANKARA 2.344.681.760 16.725.730.910 19.070.412.670 3.316.573.901.934 1 
7 ANTALYA 743.147.980 3.401.959.550 4.145.107.530 212.043.478.802 2 
8 ARTVIN 214.265.270 370.050.550 584.335.820 21.907.342.442 3 
9 AYDIN 562.644.510 2.205.191.480 2.767.835.900 89.664.271.727 3 

10 BALIKESIR 1'171.340.880 2.616.534.880 3.287.875.760 167.076.201.907 2 
11 BILECIK 163.845.830 375.895.730 539.741.!";i60 20.403.645.779 3 
12 BINGOL 147.474.130 291.504.020 438.978.150 4.600. 798.007 9 
13 BITLIS 107.368.010 381.127.610 578.495.620 6.741.872.330 9 
14 BOLU 253.113.250 547.918.380 801.031.630 16.114.644.757 5 
15 BURDUR 2<!7.933.100 499.962.080 127.895.180 20.279.571.389 4 
16 BURSA 759.926.450 4.529.808.770 5.269.735.220 706.323.548.306 1 
17 CANAKKALE 330.630.640 977.668.470 1.308.299.310 49.788.116.721 3 
18 CANKIRI 264.017.270 441.383.040 705.400.310 11.486.472.375 6 
10 CORUM 374.352.160 869.003.870 1.243.356.030 31.635.578.604 4 
20 DENIZLI 489.735.430 1.549.071.470 2.018.806.900 121.565.140.203 2 
21 DIYARBAKlR 546.673.110 1 ,084.536. 760 1.631.261.870 46,702.320.535 3 
22 EDIRNE 378.688.360 909.785.090 1.288.473.450 60.413.673.416 2 
23 ELAZIG 542.522.900 951.574.360 1.404.097.260 36.469.665.421 4 
24 ERZINCAN 209.595.310 395.537.500 605.132.810 13.172.505.971 5 
25 ERZURUM 61!9.463.270 1.125.888,050 1.795.351.320 43.786.959.669 4 
26 ESKISEHIR 598.095.240 2.185.335.600 2.783.431.040 124.204.061 .355 2 
21 GAZIANTEP 374.507.910 2.074.147.910 2.448.655.880 111.376.657.358 2 
28 GIRESUN 329.649.150 643.436.260 973.085.410 30.63!1.052.440 3 
29 GUMUSHANE 115.053.560 179.779.320 294.832.8CO 4.757.643.997 6 
30 HAKKARl 153.042.380 224.254.450 377.296.630 9.058.337.912 4 
31 HATAY 438.586.560 1.996.922.830 2.435.509.390 226.448.412.461 1 
321SPARTA 432.423.380 813.171.670 1.245.595.050 45.215.747.578 3 
33 ICEL 558.299.950 2.760. 784.830 3.319.084.780 297.636.168.348 1 
3-' ISTANBUL 2.395.601.410 28.805.972.630 31.201.574.040 11.019.313.378.258 o 
351ZMIR 1.796.617.560 11.246.794.290 13.043.411.650 1.614.624.687.844 1 
36 KARS 219.712.070 359.879.230 579.591.300 10.614.535.762 5 
37 KASTAMONU 444.696.340 637.746.700 1.082.443.130 30.957.300.891 3 
38 KAYSERI 612.199.540 ' 1.841.402.360 2.453.691.900 134.113.111.046 2 
39 KIRKLARELI 235.433. 540 703.871.700 939.305.240 67.026.840.265 1 
40 KIRSEHIR 186.132,160 436.241 .220 622.373.360 13.202.525.000 5 
41 KOCAELI 647.748.780 2.097.710.140 2.745.45-!!.920 3.762.960.143.359 o 
42 KONYA 928.639.440 2 992.1\52.890 3.921.492.330 143,188.585.822 3 
43 KUTAtiYA 310.256.410 1.004.013.650 1.314.270.060 51.957.536.944 3 
44 MALATYA 493.308.620 1.069.967.510 1.563.276.130 44.942.438.183 3 
45 MANISA 494.523.050 2.566.238.140 3.062.759.190 137.355.975.075 2 
46 K.MARAS 377.038.580 999.325.610 1.376.364.190 61.783.441.312 2 
47 MARDIN 253.233.390 427.022.370 680.255.760 19.213.265.234 4 
48 MUGL.A 464.820.670 1.693.676.860 2.156.497.530 107.537.381.264 2 
49 MUS 112.899.950 248.312.330 3!)1.212.280 6.690.143.333 s 
50 NEVSEHIR 155.205.380 407.315.250 562.520.630 16.744.526.533 3 
51 NIGDE 157.721.770 385.549.640 543.271.410 21.970.627.692 ı 
52 ORDU 393.823.940 1.066.628.990 1.460.452.930 43 . .227.550.456 3 
53 RIZE 203.061.460 781.334.160 964.395.620 42.421.673.957 2 
54 SAKARYA 355.692.760 1.251.183.640 1.606.876.400 41.118.176,894 4 
55 SAMSUN 718.513.260 2.529.155.260 3.247.668.520 138.941.:.!52.612 2 
56 SIIRT 162.302.490 236.217.120 398.519.610 6.401.155.949 6 
57 SINOP 205.846.710 499.076.800 704.923.510 12.345.272.068 6 
58 SIVAS 502.713.900 662.103.630 1.384.817.530 42.897.070.589 3 
59 TEKIRDAG 286.104.060 1.187.990.470 1.476.094.530 206.172.683.713 1 
60 TOKAT 268.389.660 945.386,170 1.213.775.630 30.275.392.972 4 
61 TRABZON 590.886.280 1.391.439.740 1.982.326.020 75.747.810.970 3 
62 TUNCELI 160.264.100 248.623.140 40S,887.240 5.664.380.697 7 
63 URFA 337.696.090 983,743.420 1.321.441.510 42.032.477.023 3 
64 USAK 162.184.530 514.258.350 676.442.880 26.677.745.383 3 
65 VAN 382.827.640 566.454.160 949.281 .800 34.054.414.:218 3 
66 YOZGAT 314.584.150 784.380.160 1.098.964.31 o 26.827.364.108 4 
67 ZONGULDAK 240.427.070 1.195.853.480 1.436.280.550 160.028.444.240 1 
66 AKSARAY 157.091.640 326.791.980 484.463.620 21.173.084.897 2 
69 BAYBURT 68.873640 103.927.660 172.801.300 2.659.150.596 H 

70 KARAMAN 121.058.500 302.963.030 424.021.530 12.490.833.076 3 
71 KIRIKKALE 225.328320 681.925.010 907.253.330 66.204.534.133 1 
72 BATMAN 122.300.860 245. 163. 120 367.463.980 15.342.623.707 2 
73 SIRNAK 161.787.590 213.314.840 375.102.430 42.642.258.051 1 
74 BARTIN 104.870.770 252.856.900 357.727.670 14.780.266.728 2 
75 ARDAHAN 94.275.130 123.800.080 218.075.210 5.542.561.251 4 
75 IGOIR 85.048.020 141.526.850 226.574.670 15.750.855.917 1 
77 YALOVA 14B.994.550 438.519.420 587.513.970 29.914.441.003 2 
78 KARABUK 139.449.950 530.163.590 009.613.540 23.853.679.324 3 
79 KII.IS 87.693.440 146.257.870 233.951.310 3.711.154.786 6 
80 OSMANIYE 172.764.880 685.746.990 8~8.511.670 14.187.687.130 6 
81 OUZCE 165.361.200 452.267.390 617.628.590 9.1!80.308.016 6 

TOPLAM 37.888.321.33Ö 151.544.873.490 189.433.194.820 26.503.698.402.906 1 
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Ek:2 
2001 YIUNDA TOPUNAN GELIRIN YAPILAN HARCAMAVA ORANI (·ı 000 TL.) 

!Kodu Adı Muhuobat Hereamu Gollrlor Harcama Toolıtın Hsreama(3) Toplam varal Tahsilatı (41 Oran {ŞJ4J 
O MERKEZSAY 10.632.766.690 20.637.327.870 31.270.094.760 738.760.631.110 4 
1 ADANA 1.170.710.460 7.918.819.200 9.089.538.660 404.981 644.006 2 
2 ADIYAMAN 334.033.890 785.502.920 1.119.536.810 27.917.736.000 4 
3 AFYON 584.269.100 1.444.738.930 2.009.008.030 65.827.410.336 3 
4AGRI 277.991.350 535.926.800 813.918.150 26.580.513.289 3 
15 AMASYA 393.392.280 1 '113.594.860 1.506.987.140 33.527.932.701 4 
6 ANKARA 3.ti52.209.090 23.707.886.760 27.260.095.850 6.405.312.145.272 o 
7 ANTALYA 1.112.782.700 15.091.390.390 6.204.173.090 365.073.911.672 2 
8 ARTVIN 300.526AOO 557.082.330 857.608.730 28.585.822.553 3 
9 AYDIN 823.532.910 3.188.681.170 4.012.214.080 141.555.252.483 3 

10 BALIKESIR 986.259.680 3.775.092.980 4. 761.352.660 238.575.215.441 2 
11 BILECIK 240.329.530 539.715.500 780.045.030 27.303.037 .2A8 3 
12 BINGOL 191.466.4150 452.193.860 643,650.310 7.415.378.641 9 
13 BITLIS 257.981.650 560.773.110 818.754.760 10.577.122.753 8 
14 BOLU 344.544.870 757.765.330 1.102.310.200 35.655.344.859 3 
15 BURDUR 345.880.280 735.500.010 1.081.476.290 30.382.518.160 4 
16 BURSA 1. ı 40.693.700 15.602.31'10680 7.743.054.380 948.055.738.101 1 
17 CANAKKALE 482.927.990 1.399. 949.570 1.882.877.560 74.665.244.586 3 
18 CANKIRI 359.682.430 657.966.910 1.017.640.340 14.632.860.036 1 
19 CORUM 558.270.21 o 1.282.387.690 1.840.657.900 47.589.315.399 4 

20 DENIZLI 700.147.870 2.343.406.080 3.043.554.850 201.044.025.634 2 
21 DIYARBAKlR 791.653.770 1.629.191.830 2.420.645.600 71.274.821.316 3 
22 EDIRNE 54Q.250.940 1.335.192.240 1.884.443.180 85.270.615.569 2 
23 ELAZIG 796.753.480 1.362.369.700 2.159.123.180 56.486.220.358 4 
24 ERZINCAN 286.565.800 535.832.600 622.418.400 20.563.287.201 4 
25 ERZURUM 916.246.150 1.620.165.500 2.636.411.650 61.563.929.480 4 
26 ESKISEHIR 888.720.920 3,195.314.920 4.084.035.840 183.232.310.639 2 
27 GAZIANTEP 560.561.110 3.006.601.630 3.587.162.740 177.454.949.682 2 
28 GIRESUN 450.561.940 1.037.059.600 1.467.621.540 45.965.596.533 3 
29 GUMUSHANE 144.551.590 273.086.790 417.638.380 7.189.782.471 6 
30 HAKKARl 228.179.680 342.667.260 570.846.840 6.763.031.496 8 
31 HATAY 666.847.720 2.976.815. ıoo 3.643.662.820 352.320.395.198 1 
321SPARTA 636.398.480 1.215.251.440 1.651 .640.920 71.161.439.664 3 
33 ICEL 878.221.420 4.156.685.570 5.034.906.990 475.917.211.051 1 
34 ISTANBUL' 3.619.266.840 43.569.762.070 47,189.028.910 16.313.661.753.536 o 
3!11ZMIR 2.656 5&o.250 16.401.916.120 19.058.475.370 • 2.285.574.434.329 1 
36 KARS Z95.062.410 520.656.340 816.338.760 16.561.252.895 5 
37 KASTAMONU 643.518.470 903.043.090 1.596.561.560 44.847.866.744 4 
38 KAVSE:RI 923.876.460 2. 7 44.922.830 3.668.801.200 202.332.185.799 2 
39 KIRKLARELI 331.313.760 976.884.660 1.308.198.420 76.704.478.378 2 
40 KIRSEHIR 265.800.060 62a.659.410 691.459.470 20.336.519.'113 4 
41 KOCAELI 626.936.570 3.235.044.330 3.861.980.900 8.495.870.285.116 o 
42 KONYA 1.386.834.!180 4.466.141.450 5.852.976.330 230.962.429.454 3 
43 KUTAHYA 489.511.440 1.404.820.620 1.894.332.060 79.136.010.964 2 
44 MALATYA 747.374.940 1.619.828.1J40 2.367.203.880 65.396.052.887 4 
45 MANISA 761.336.080 3,690.205.420 4.451.541.500 205.272.153.419 2 
46 K.MAAAS 554.656.490 1.513.316.560 2.067.975.050 97.045.163.889 2 
47 MARDIN 353.541.100 668.678.430 1.022.219.530 30.672.415.247 3 
48 MUGLA 684.900.110 2.459.395.770 3.144.295.880 174.760.468.487 2 
49 MUS 178.248.220 387.707.680 565.955.900 10.295.792.824 5 
50 NEVSEHIR 214.782.550 582.852.380 797.634.930 26.032.003.845 3 
51 NIGDE 218 880.850 561.269.090 760.149.940 34.224.504.431 2 
52 ORDU 569,158.140 1.616.545.140 2.1 85.703.260 70.068.664.955 3 
53 RIZE 302.407.450 1.164.545.820 1.468.953.270 68.183.280.217 2 
54 SAKARYA 504.105.310 1.709.332.400 2.213.437.710 86.648.491.402 3 
55 SAMSUN 1.058.605.190 3.642.394.220 4. 700.999.410 206.495.170 938 2 
56 SIIRT 218.677.480 364.116.150 582.793.630 9.684.082.457 6 
57 SINOP 296.876.190 734.723.410 1.031.599.600 18.806.583.515 5 
58 SIVAS 726.676.270 1.303.582.350 2.030 158.620 61.886.591.487 3 
59 TEKIRDAG 431.533.940 1.692.165.000 2.123.600.030 323.768.473.581 1 
60 TOKAT 416.964.590 1.387.582.400 1.804.546.990 43.782.165.325 4 
61 TRABZON 682.101.010 2.113.154.160 2.995.255.170 111.241.533.260 3 
62 TUNCE.LI 233.375.290 352.435.720 585.811.010 8.752.312.631 7 
63 URFA 484.710.250 1.475.865.300 1.960.595.550 64.475.990.408 3 
64 USAK 234.149.210 729.491.540 963.640.750 42.705.357.920 2 
65 VAN 546.151.220 616.088.680 1.362.239.900 40.467.302.653 3 
66 YOZGAT 443.237.930 1.096.783.610 1.540.021.540 34.038.600.887 5 
67 ZONGULDAK 359.435.570 1.713.362.'170 2.072 796.340 217.102.226.274 , 
6!1 AKSARAY 241.426.230 481.370.090 722.700.320 30.542.821.372 2 
69 aAYBURT 98.500.160 188.656.790 287.246.950 4.146.736.736 7 
70 KARAMAN 168.434.290 454.192.130 622.626.420 19.019.338.102 3 
71 KIRIKKALE 343.914.160 969.411.530 1.313.325.690 67.910.970.621 2 
72 BATMAN 193.678.500 409.965.170 603.643.760 21.535.523.265 3 
73 SIRNAK 236.446.970 3411.996.310 587.443.280 102.455.929.484 1 
74 BARTIN 145.066.530 333.937.100 479.003.630 20.490.931.060 2 
75 ARDAHAN 113.808.620 195.401.240 309.209.860 6.247.789.190 5 
761GDIR 101.642.940 219.409.320 321 .052.21!0 24.002.632.517 1 
77 YALOVA 188.821.!120 590.207.160 779 O?fl.080 47.282.470.718 --+-78 KARABUK 217.247.560 766.139.930 1.005.387.400 32.703.570 426 

79 KILIS 123.581.970 216.611.370 342.193.:140 5.753.060.006 6 

80 OSMANIYe 282.500.480 1.045.132.810 1.327.633.290 23.612.530.380 6 

81 DUZCE 234.501.820 620.67[.670 865.179.490 22.584.2.55.948 4 

TOPLAM 57.937.684 390 221.932.705.600 279.870.479.990 39.736.465.579.936 1 
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Ek:3 
1997 YILI GELIR VE KURUM~ VERGiSININ lLLERe DMILIMI ( 1. c:ı 

Kodu !Adı Gelir Veraısı Tah:tllatı K"·umıarverntaı Tahsilati 
O(} 'fl.) 

L4JIRKP7RAV 13.6116.288.269 29.710~9 
1 ADANA ao.ı; 19.071.075 6.036.716.861 
2 AClYAMAN 2.950.542.218 245.984.324 
3 AFYON 6.!109.018.556 564.667.505 
4AGRI 1.363.190.774 13.166.630 
5 AMASYA 3.480.621.436 158.209.420 
6 ANKARA 215.124.8ıs4.524 107.503.756.815 
7 ANTALYA 28.065.630.915 ~.618.157.903 
8 ARTVIN 2.479.170.91:)4 114.434.629 
9 AYDIN 14.643.2n.117 1.130.669.457 

10 BALIKESIR 17.912.473.508 2.952. 736.4 73 
11 BILECIK 3.991.098.083 723.578.723 
12 BINGOL 1.112.344.595 9.257.455 
13 BITLIS 1.354.010.992 5.800.272 
14 BOLU 8.031.982.803 1.053.083.249 
15 BUROUR 3.164.904.952 186.447.127 
16 BURSA 53.310.961.666 11.408.191,727 
17 CANAKKALt: 7.426.209.1 05 797.572.783 
16 CANKIRI 1.801.965.864 45.210.522 
19 CORUM 4.444.393.022 631.342.882 
20 DENIZLI 14.970.025.519 1.882.716.726 
21 DIYARBAKlR 7.214.431.053 270.105.844 
22 EDIRNE 7.2~.463.249 591.726.837 
23 ELAZIG 6.3315.320.682 297.954.398 
241ERZINCAN 2.549.078.557 47.186.662 
25 ERZURUM 7.014.186.146 311.025.404 
26 ESKISEHIR 18.4:26.650.878 3.645.044.661 
27 GAZIANTEP 12.471UI72.113 1.731.251.530 
26 GIRESUN 3.057.570.152 241.629.365 
29 GUMUSHANE 846.376.455 7.107.006 
30 HAKKARl 809.680.821 10.060.760 
311HATAY 15.474.543.839 638.013.441 
3211SPARTA 5.947.046.649 1.129.242.342 
33I!CEL. 10.654.217.202 1.910.628.058 
34 ISTANBUL 547.027.390.110 183.426.469.166 
35 IIZMIR 108.6Hi.S62. 764 ' 30.240.029.035 
36 KARS 1.738.671.975 32.138.839 
37 KASTAMONU 4.945.694.371 115.373.708 
38 ~~VSERI 16.602.612.856 3.072.426.623 
39 KIRKLARELI 8.387.632.726 306.393.129 
40 KIRSEHIR 2.569.595.874 135.360.746 
41 KOCAELI 34.524.060.558 6.007.155.474 
42 KONYA 20.563.1 86.762 2.640.491.227 
43 KUTAHVA 8.888. 712.934 1.680.890.845 
44 MALATYA 6.976.652.411 595.368.948 
45 MANISA 18.856.211.267 2.586.058.838 
46 K.MARAS 6.799.105.710 490.726.765 
471MAROIN 2.063.698.918 226.770.260 
48 MUGLA 14.255.326.571 1.337.000.696 
49 MUS 1.372.384.900 5.874.095 
SO NEVSEHIR 2.660.193.881 266.642.298 
51 NIGOE 3.133.894.047 402.171.924 
52 ORDU 5.874.978.535 594.740.503 
53 RIZE 6. 138.430.482 286.663.385 
54 SAKARYA 11.784.269.848 1.1)00.901.427 
5o SAMSUN 15.211.024.859 893.852.851 
56 SIIRT 1.013.752.312 46.106.974 
57 SINOP 1.928.874.904 25.400.409 
58 SIVAS 7.376.025.857 389.521.456 
001 TEKIRDAG 14.704.599.508 2.003.537.630 
60 TOKAT 4. 773.558.453 223.720.279 
61 TRABZON 10.998.809.047 544.261.866 
62 TUNCELI 052.588.348 11 961.456 
63 URFA 5.810.413.570 372.541.712 
64 USAK <t.266.272.524 406.241.941 
65 VAN 4.140.510.280 78.723.367 
66 YOZGAT 3.123.055.139 366.163.705 
67 ZONGULDAK 15.590.036.530 1.311.705.127 
68 AKSARAY 2.290.456. 786 101.M1.566 
69 BAYBURT 508.1 06.852 6.480.530 
70 KA~AMAN 2.228.473.002 181.729.384 
711KIRIKKALE 4.968.089.712 1.161.642.211 
72 BATMAN 2.611.116.297 46.279.297 
731SIRNAK 1.132.615.996 23.656.632 
74 BARTIN 1.8e0.469.844 66.559.390 
75 ARDAHAN 647.668.894 3.201.031 
76 IGOIR 704.738.923 21.872.]_76 
77 YALOVA 3.435.356.608 60.920.522 
78 KARABUK 4.144.262.454 901.368.399 
79 KILIS 586.559.997 30.94().565 
80 OSMANIYE 2.183.813.581 56.073.287 

TOPLAM 1.500.248.486.718 396.249.969.264 
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Ek:! 
1008 YILI OELIR VE KURUULAR 'IIBRGI&ININ lLLERE DAÖIUMI ( ·1 · GOO 'ı:.&.) 

Kodu Adı Gelir Varolal Tahsilatı ı<utuınlar varuısı Tahsilatı 

O MERKEZ 20.847.0CI8.813 20.686.809 
1 ADANA 70.986.145.399 7.534.821.840 
2 ADIYAMAN 5.373.406.294 210.120.974 
S AFYON 12.287.962.~~ 878.71 ... 044 
4AGRI 2.349.426.956 34.582.274 
5 AMASYA 8.287.207.944 179.172.317 
6 ANKARA _530.690. 387.734 216.547.583.828 
7 ANTALYA 152.001.456.959 6.203.352.460 
8 ARlVIN 4.351.959.023 120.046.1.CO 
O AYDIN 27 .3QC .8fJ().525 1.856.764.736 

10 BALIKESIR 33.82&.941.481 3.991.163.631 
11 IBILECIK 7.150.465.862 1.243.674.539 
12 BINGOL 1.'1':19.232.041 26.124.256 
13 BITLIS 2.107.720.473 11.612.037 
1" BOLU 15.304.579.586 1.661.916.452 
151BURDUR 5.977.965.701 384.570.230 
16 BURSA 109.679.143.658 22.820.926.556 
17 CANAKI<ALE 13.622.203.872 1.323.312.804 
18 CANKIRI 3.255.n1.757 66.878.170 
19 CORUM 1. 730.690.338 988.133.955 
20 DENIZLI 27.883.878.268 2.576.129.880 
21 DIYARBAKlR 12.002.492.519 274.198.188 
22 EDIRNE 13.329.177.095 1.216.321.219 
23 ELAZIG 10.595.690.532 571AU3.904 
24 EHZINCAN • 4.360.075.529 71.M3.853 
25 ERZURUM 12.035.847.198 445.758.076 
26 ESKISEHIR 33.865.100.078 7.003.039.421 
27 GAZIANTEP 21.367.907.216 2.781.856.156 
28 GIRt:SUN 7.825.054.548 418.351.568 
29 GUMUSHANi: 1.451.500.242 31.720.757 
30 HAKKARl 1.351.039.936 22.161.8911 
31 HATAY 26.673.171.943 1.572.616.409 
32 ISPARTA 11.3«.168.139 1.198.3ı9.391 
331CEL 35.454.238.831 2.796.001.082 
34 ISTANBUL 1.581.002.808.739 365.328.881.1 0!5 
3!11ZMIR 211.683.812.008 46.979.734.174 
36 KARS 3.406.695. 773 84.126.363 
37 KASTAMONU 9.008.510.042 268.381.1~ 

38 KAYSERI 29.791.436.187 5.021.781.848 
39 KIRKLARELI 15.068.001.395 509.522.323 
40 KIRSEHIR 4.333.87.C.719 240.250.432 
41 KOCAt:LI 85.999.222.050 10.067.366.102 
42 KONYA 36.128.595.858 3.659.146.493 
43 KUTAHYA 16.002.643.036 2.296.665.751 
44 MALATYA 13.212.055.086 557.6119.255 
45 MANISA ~.362.447.872 4.945.101.628 
46 K.MARAS 12.955.066.535 845.295.943 
47 MARDIN 3.767.476.630 484.717.236 
48 MUGLA 27.513.816.949 2.198.483.232 
49 MUS 2.237.223.512 26.403.793 
50 NI:VSEHIR 4.629.655.195 182.358.305 
51 NIGDE 5.381.034.661 653.298.835 
52 ORDU 11.618.455.317 946.393.206 
53 RIZE 9.681.697.243 428.916.274 
54 SAKARYA 21.748.684.187 1.672.531.903 
55 SAMSUN 27.370.860.147 1.382.613.691 
56 SIIRT 1.743.776.569 25.659.826 
57 SINOP 3.498.974.009 160.032.613 
56 SIVAS 13.602.704.676 392.775.324 
59 TEKIRDAG 26.868.471.552 2.638.729.000 
60 TOKAT 8.683.719.424 340.936.996 
61 TRABZON 18.705.158.762 1.082.094.142 
62 TUNCELI 1.769.895.915 22.385.687 
63 URFA 10.698.622.526 219.809.922 
64 USAK 7.554.492.f!46 1.142.014.202 
85 VAN 7.602.976.156 181.741.268 
66 YOZGAT 5.984.975.919 1.258.278.979 
67 ZONGULDAK 25.89&.281.762 1.583.536.415 
68 AKSARAY 3.923.354.230 153.216.411 
60 BAYBURT 868.498.131 82.916.688 
70 KARAMAN 3.267.079.130 629.200.877 
71 KIRIKKALE 7.340.570.363 936.539.719 
72 BATMAN 4195.658.341 44.306.760 
73 SIRNAK 2.302.261.802 114.962.541 
74 BARTIN 3.975.225.378 100.809.440 
75 ARDAHAN 1.158.687.631 12.253.346 
76 IGOIR 1.291.407.423 45.440.672 
77 YALOVA fi.fi7f\.421.965 197.093.279 

7.147.244.961 25Q,!JUUill4 
79 KILIS 1.004.068.701 54.340.023 
80 OSMANIY!! 4.029.847.587 136.307.385 

TOPLAM 3.481.110J.Otl9.177 749.ö0().3~.878 
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1090 YIU OEL R VE KURUMLAR VERGISININ jtJ,.ERE DAlllLIMI ( ·ı c 
Kodu Adı Getir Veralal Tal!ııllatı Kurumlar VMalsl Tahcilatı 

O MERKEZ 29.175.450.520 114.351.303 
1 ADANA 102.695.149.9:57 17.473.262.088 
2 ADIYAMAN 7.160.620.800 244.096.255 
3 AFYON 16.718.823.791 1.498.937.688 
4AGRI 3.203.053.790 137.33-'.169 
5 AMASYA 8.2&3.312.959 386.573.206 
6 ANKARA .ctl39.332.950.403 486.539.283.166 
7 ANTALYA 75.877.535.719 9.565.254.024 
8 ARTVIN 6.598.350.841 347.784.977 
O AYDIN 39.666.448.485 2.875.131.688 

10 BALIKESIR 55.877.367.510 23.964.636.268 
11 BILECIK 9.210.378.647 040.381.115 
12 BINGOL 2.161.449.825 70.943.568 
13 BITLIS 2.721.766.989 61,340.930 
14 BOLU 13.666.252.655 3.324.545.122 
15 BURDUR 8.965.128.442 571.018.044 
16 BURSA 153.925.6&e.267 35.637.365.835 
17 CANAKKALE 19.221.822.314 1.647.192.719 
18 CANKIRI 4.476.556.991 130.412.282 
19 CORUM 11.326.489.926 1.157.468.002 
20 DENIZLI 40.975.576.777 5.885.134.618 
21 DIYARBAKlR 17.497.241.502 897.431.544 
22 EDIRNE 16.839.796.377 2.361.29a.ı576 
23 ELAZIG 15.507.019.295 1.196.820.026 
24 ERZINCAN 5.850.262.274 201.326.216 
25 ERZURUM 16.541 .496.933 962.291.620 
26 ESKISEHIR 46.056.267.167 8.250.184.166 
27 GAZIANTEP 30.700.682.211 3.644.041.628 
28 GIRESUN 11.575.194.089 937.225.187 
29 GUMUSHANE 1.939.624. 709 35.236.609 
30 HAKKARl 1.895.602.378 66.734.106 
31 HATAY 37.578.28tt091 4.206.940.878 
32 ISPARTA 16.562.830.013 4.302.198.315 
331CEL 50.682.835.235 5.108.184.684 
34 ISTANBUL 2.166.889.256.523 706.791.117.122 
3:5 IZMIR 305.852.033.470 76.625.792.623 
36 KARS 4.460 4B6.451 193.884.270 
37 KASTAMONU 13.517.164.398 447.083.799 
36 KAYSERI 42.884.59!UI02 8.629.564.945 
39 KIRKLARELI 21.607.300.837 1.203.400.6M 
40 KIRSEHIR 5.731.100.825 289.167.984 
41 KOCAELI 76.526.183.955 61.71tl.610.791 
42 KONYA 52.165.891.163 9.127.437.575 
43 KUTAHYA 20.957.372.918 3.582.537.407 
44 MALATYA 18.364.661.725 1.154.125.248 
45 MANISA· 51.053.869.438 8.736.106.964 
46 K.MARA$ 17.629.853.694 882.519.174 
47 MARDIN 5.204.924.230 1.261.576.413 
48 MUGLA 43.423.846.286 3.687.874.852 
49 MUS 2.811.517.341 41.388.786 
50 NEVSEHIR 6.408.781.993 610.163.267 
51 NIGOE: 7.972.458.487 2.121.060.734 
52 ORDU 15.944.472.324 2.849.782.328 
53 RIZE 13.173.884.125 949.372.706 
54 SAKARYA 19.200.695.419 2.307.769.353 
55 SAMSUN 39.110.822.425 3.144.207.860 
56 SIIRT 2.397.072.898 130.559.405 
57 SINOP 5.272.592.638 277.531.920 
56 SIVAS 17.893.172.799 698.098.554 
59 TEKIRDAG 37.822.350.339 5. 754.:l87.985 

'60 TOKAT 11.843.965.173 638.133.495 
61 TRABZON 27.336.279.729 2.06'1 .206.095 
62 TUNCELI 2.655.745.o422 66.382.738 
63 URFA 15.117.770.887 - 914.702.919 
64 USAK 11.606.595.614 1.260.532. 785 
65 VAN 9.076.110.985 360.092.967 
66 YOZGAT 10.869.155.739 7.573.901.524 
67 ZONGULDAK 40.337.593.854 2.522.926.472 
68 AKSARAY !5.455.440.084 345.617.521 
69 BAYBURT 1.092.367.010 57.398.161 
70 KARAMAN 3.963.424.700 925.492.816 
71 KIRIKKALE 11.724.711.721 1.686.945. 789 
72 BATMAN 6.159.735.300 171.571.515 
73 SIRNAK 3. 714.598.206 305.141.799 
74 BARTIN 6.050.773.182 326.543.612 
75 ARDAHAN 1.731.858.798 40.695296 
76 IGDIR 1.961.1126.325 76.447.510 
77 YALOVA 6.690.456.406 559.396.099 
18 KARABUK 8.333.828.829 ~62.719.915 
79 KILIS 1.493.607.362 164.266.011 
80 OSMANIYE 5. 789.557.232 273.925.383 
81 OUZCE 3.820.629.400 423.310.133 

TOPLAM 4.936.5:12.731.431 1.549.532.845.145 
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Elc:3 
2000 VI Ll OEı..lR VE KURUMLAR VERGISININ ILLE~r;J)~c)JUMI (·ı Ct' (' 1"t..) 

Kodu Adı Gallr Vıın;lsl.!_ahsllatı Kurumtar vergısı Tahallatı 
O MERKEZ 63.174.367.198 290.272.893 
1 ADANA 127.287.935.800 16.787.6M.049 
2 ADIYAMAN 9.338.636.860 210.420.515 
3 AFYON 22.802.136.554 1.658.094.140 
4 AGRI 4.703.067.948 129.306.232 
Cl AMASYA 12.0~.620.191 ~4.706.~8 

6 ANKARA 006.696.580.613 578.616.33ti.014 
7 ANTALYA 95.616.638.405 9.336.674.564 
8 ARlVIN 9.194.965.159 296,173.519 
SI AYDIN 49.320.140.972 3.788.317.911 

10 BALIKESIR 68.158.197.448 16.060.140.698 
11 BILECIK 11.561.355.392 702.145.031 
12 BINGOL 2.902.320.210 86.325.428 
13 BITLIS 4.326.685. 788 94.473.729 
14 BOLU 8.923.831.086 74.219.161 
15 BURDUR 10.728.727.756 ' 704.002.343 
16 BURSA 190.478.256.388 51.427.372.840 
17 CANAKKALE 23.781.174.337 1.792.593.110 
18 CANKIRI 5.1178.551.836 161.758.411 
19 CORUM 15.0fi8.374.J.U 1.206.620.948 
20 DENIZLI 54.290.200.794 7.307.349.466 
21 DIYARBAKlR 26.171.875.642 1.027.611.866 
22 EDIRNE 23.874.222.324 1.43!).803.504 
23 ELAZIG 23.651.016.661 648.05!5.7117 
24 ERZINCAN 8.378.437.503 236.573.300 
2!5 ERZURUM 26.655.965.756 1.049.398.118 
26 ESKISEHIR 59.837.239.348 9.196.890.465 
27 GAZIANTEP 38.272' 798.552 5.166.088.804 
28 GIRESUN 15.707.137.335 945.890.090 
29 GUMUSHANE 2. 702.136.042 43.603.183 
30 HAI<KARI 2.812.460.714 122.504.237 
31 HATAY 48.861.322.857 5.093.066.688 
32 ISPARTA 21.136.163.135 4.126.175.929 
331CEL 67.135.013.509 5.779.182.270 
34 ISTANBUL 2.726.185.325.048 1.379.271.430.943 
35 !ZMIR 381.018 . .C21.180 89.303.659.092 
36 KARS 5.972.062.472 209.585.486 
37 KASTAMONU 18.513.395.939 482.881.066 
38 KAYSIORI 56.607.624.948 9.376.049.835 
39 KIRKLARELI 26.777.605.557 1.069.885.059 
o4() KIRSEHIR 7.649.267.034 344.030.588 
4t1KOCAELI 143.918.196.361 91.804.974.742 
42 KONYA 68.187504.657 9.293.823. 750 
43 KUTAHYA 27.868.732.267 2.680.245.676 
4A MALATYA 25.792.042.680 1.160.765.511 
45 MANISA 63.909.874.693 6.8&2.431.762 
46 K.MARAS 26.005.928.775 1.361.056.325 
47 MARDIN 7.505.770.449 2.258.833.357 
48 MUGLA 56.188.046.272 4.332.994.012 
49 MUS 4.281.823.068 113.587.144 
50 NEVSEHIR 8.331.200.411 589.112.410 
51 NIGDE 10.537.445.344 1.686.866.574 
52 ORDU 20.758.270.951 2.017.688.772 
53 RIZE 17.771.974.939 1.200. 788.672 
54 SAKARYA 20.293.449.987 22.279.091 
55 SAMSUN 56.144.164.334 4.138.622.516 
56 SIIRT 3.422.323.701 65.926.286 
57 SINOP 6.694. 740 757 275695.306 
58 SIVAS 29.261.357.107 832.636.336 
59 TE;KIRDAG 53.931.912.003 5.178.665.675 
60 TOKAT 16.903.710.368 769.327.893 
61 TRABZON 39.478.161.762 2.679.728.740 
62 TUNCELI 3.871 .625.613 95.673.753 
63 URFA 19.969.712.885 648.696.278 
64 USAK 15.004.546.704 988.366.655 
65 VAN 16.1321.754.828 169.545.273 
66 YOZGAT 13.551.157.728 2.731.947.058 
67 ZONGULDAK 56.171.351.479 2.198.452.573 
68 AKSARAY 7.568.977.14!5 350.699.446 
69 BAYBURT 1.462,340.994 66.473.025 
70 KARAMAN 5.824.275.604 833.978.550 
71 KIRIKKALE 14.498.380.208 409.027.636 
72 BATMAN 10.562.647.570 186.711 '100 
73 SIRNAK 4.2~.282.143 162.600.940 
74 BARTIN 7.816.600.597 519.551.462 
75 ARDAHAN 2. 190.244.731 34.176.015 
76 IGDIR 2.499. 778.244 72.975.590 
n YALOVA 1Q.882.239.138 ... ;!01.382.623 
78 KARABUK 11.707.322.141 U9.686.M5 
79 KILIS 1.959.840.731 93.373.787 
60 OSMANIYE 7.936.491.783 392.961.226 
81 OUZCE 4.662.296.776 4.216.457 

TOPLAM 6.213.003.674.767 2.356.800.134.9811 
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2001 YIU GELJR VI! KURUMLAR VERGisiNIN LL!RE DA IUMI 1C ( 
Ek:3 
cr Tı..) 

Kodu Adı Gelir Yeralet Tahsilah Kurumtar '!orglııl Tahlllatı_ 
O MERKEZ 95.143.176.518 o 
1 ADANA 222.627.349.652 23.350.728.718 
2 ADIYAMAN 15.222.134.198 323.288.381 
3 AFVON 37.113.359.570 3.6;16.192.4154 
4AGRI 7.513.616.933 286.364.560 
5 AMASYA 18.464.946.32Q 762.<419.257 
6 ANKARA .. 2.161.153.166.617 1.269. 784.446.549 
7 ANTALYA 173.405.068.062 27.802.533.738 
8 AR1VIN 15.172.937.032 431.486.616 
9 AYDIN 1'14.087.614.579 6.991. 769.164 

10 BALIKESIR 111.498.575.122 3~.286.233.113 

11 BILECIK 15.967.411.418 1.309.36~.952 
12 BINGOL 4.523.244.414 139.531.525 
13 BITLIS 6.988.1536.405 187.935.116 
14 BOLU 19.976.427.290 90.253.276 
15 BURDUR 17.162.027.712 1.472.192.223 
16 BURSA 323.109.075.704 121.119.967.490 
17 CANAı<t<ALE _39.494.611.178 3.437.356.150 
18 CANKIRI 9.327.717.093 229.776.482 
19 CORUM 25.479.883.124 2.280. 799.616 
20 DENIZLI 94.234.198.088 16.075.097.763 
21 DIYARBAKlR 42.020.723.574 1.736.727.504 
22 EDIRNE 39.889.338.765 7.649.608.623 
23 ELAZIG 35.988.386.588 1.564.623.009 
24 ERZINCAN 13.396.577.586 355.959.647 
25 ERZURUM 38.829. 759.08!5 1.454.120.979 
0!6 ESKISEHIR 94.1)24.144.415 17.971.883.888 
27 GAZIANTEP 68.428.283,721 10.667.367.087 
28 GIRESUN 27.829.879.700 1.288.81515.019 
29 GUMUSHANE 4.355.259.515 40.924.088 
30 HAKKARl 4.209.200.631 173.536.361 
31 HAlAY 94.804.685.764 8.962.434.517 
32 ISPARTA 31). 778.764.646 5.777.834.9;,?0 
33 ICEL 118.990.496.269 17.627.692.108 
34 ISTANBUL 5.081.925.676. 700 1.711.732.541.337 
351ZMI~ 651.016.914.137 112.548.479.055 
36 KARS 10.481.247.375 291.114.552 
37 KASTAMONU 28.845.131.025 601.429.065 
38 KAYSERI 95.235.811.323 17.401.351.270 
39 KIRKLARELI 46.375.102.346 1.574.694.605 
40 KIRSEt·fiR 11.988.217.687 541.161.394 
41 KOCAELI , 245.207.233.366 119.938.327.884 
42 KONVA 111.499.213.920 17.230.050.839 
43 KUTAHYA 42.726.8Q.i.832 6.450.564. 736 
44 MALAlYA 38.414.554.044 1.983.839.792 
45 MANISA 100.440.213.540 15.132.686.548 
46 K.MARAS 43.096.497.513 3.429.913.777 
47 MARDIN 11.788.243.112 6.083.470.230 
48 MUGLA 93.105.154.420 8.904.464.713 
49 MUS 6.946.592.640 160.074.778 
50 NEVSEHIR 13.758.451.589 952.994.977 
51 NIGDE 16.609.157.300 2.470.992.583 
52 ORDU 37.901.646.350 3.840.560.686 
53 RIZE 30.056.802.956 6.685. 730.055 
54 SAKARYA 45.900.307.386 7.158.903.557 
55 SAMSUN 89.532.644.916 5.615.633.933 
56 SIIRT 5.389. 588.959 113.591.966 
57 SINOP 11.605.161.213 335.207.017 
58 SIVAS 43.438.573.1169 1.:Z62.025.240 
59 TEKIRDAG 89.808.131.943 9.646.759.517 
60 TOKAT 26.471.225.750 992.055.701 
61 TRABZON 62.051.691.434 4.051.555.329 
62 TUNCELI 6.392.475.439 74.832.419 
63 URFA 35.885.034.795 1.299.049.412 
64 USAK· 25.287.073.428 2.414.655.830 
65 VAN 23.607.397.733 350.974.162 
68 YOZGAT 16.994.699.940 3.438.789.694 
67 ZONGULDAK 100.473.284.138 3.470.320.033 
68 AKSARAY 12.267.225.128 442.659.809 
69 BAYBURT 2.403.574.747 219.227.862 
70 KARAMAN 8.913. 771.883 1.817.463.478 
71 KIRIKKALE 25.326.252.875 461.347.221 
72 BATMAN 15.886.741.669 2M.950.631 
73 SIRNAK 7.852.056.876 732.785.181 
74 BARTIN 12.605.577.149 537.821.953 
75 ARDAHAN 3. 773.388.927 67.980.996 
16 GDIR 4.114.843.363 97.214.403 
17 YAlOVA 19.718.921.438 736.148.2~ 
78 KAAABUK 17.963.478.268 1.421.106.096 
79 KILIS 3.007.351.137 178.632.599 
80 OSMANI't'e! 14.277.325.684 .WQ.015.332 
81 DUZCE 12.fl79.061.975 8.770.822 

TOPLAM 11.579.446.225.821 3.675.606.208.137 
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....:ı 

ı 

Yıl 

2001 
2000 
1999 
1998 
1997 

Toplam 

Toplam Vergi 
Tahsitatı ( 1) 

20.563.287.201 
13.172.505.971 
8.638.392.774 
6.029.105.077 
3.440.901.323 

51.844,19~~46 

Gelir Vergisi Kurumlar Vergisi 
Tahsilatı (2} Tahsilah (3) 

13.396.577.586 ·355.959.647 
8.378.437.503 236.573.300 
5.650.262.274 201.326.216 
4.360.075.529 71.863.853 
2.549.078.557 47.186.662 

}4.534.431.44f) 
-

912909.678 

ERZINCAN 
( ı ooo -rı-) 

Oran( 2/1) 

65 
64 
68 
72 
74 
67 

Oran(311) 

2 
2 
2 
1 
1 
2 

Ek:4 

Vergi Tahsin Için Yapılan Harcama 

Muhasebat Gelirler Toplam 
Harcama Harcama Harcama 

286.585.800 535.832.600 822.418.400 
209.595.310 395.537.500 605.132.810 
168.451.526 305.507.589 473.959.115 
101.342.129 189.173.711 290.515.840 

53.625.699 110.469.931 164.095.630 
819.600.4Ş4 - 1.536.Şı1.~1 ~-~6.~1.7{}Ş 



tA 
tA 
QO 

ı 

! 

ı 

21/06/2002 

VERGi GELiRLERi TOPLAMI 

Gelir Vergisi 

Kurumlar Vergisi 

Dahilde Alınan KDV 

VERGi CEZALARI 

KAYNAK:Kamu Hesaplan Bü~eni 

1997 

YILSONU ARTlŞ 

TAHSiLATI (%) 

4,745,484 111.5 

1,500,245 121.9 

396,238 109.3 

861,262 105:5 

(MiLYAR TL.) 

1998 1999 

YILSONU ARTlŞ YILSONU 

TAHSiLATI (%) TAHSiLATI 

9,228,596 94.5 14,802,280 

3,481,752 132.1 4,936,551 

748,383 88.9 1,549,525 

1,589,060 84.5 2,433,262 

t:K" :5 

2000 2001 

ARTlŞ YILSONU ARTlŞ YILSONU ARTlŞ 

{%) TAHSiLATI (%) TAHSiLATI (%) 

60.4 26,503,698 79.1 39,767,892 50.0 

41.8 6,212,977 25.9 11,578,894 86.4 

107.0 2,356,787 52.1 3,675,-662 56.0 

53.1 4,487,808 84.4 7,289,376 62.4 



Ek;6 

VERGi GELiRLERi TAHSiLAT ARTIŞI iLE TEFE ARTIŞININ MUKAYESESi 

TOPTAN ESYA FIYAT INDEKSLERI 

ARTIŞI (%) 

BiRÖNCEKi 

GERÇEKLEŞEN YlLAGÖRE GEÇEN YillN 12AYLIK 

TAHSILAT TAHSILAT AYNIAYlNA ORTALAMALARA 

~ll YILLAR (MiLYAR TL.) ARTIŞI(%) GÖREARTlŞ GÖREARTlŞ 
t.Jl 
\Q 

ı .. 
1997 4.745.484 111,5 91,0 81,8 

1998 9.228.596 94,5 54,3 71,8 

1999 14.802.280 60,4 62,9 53,1 

2000 26.503.698 79,1 32,7 51,4 

2001 39.767.892 50,0 88,6 61,6 



85.- Aydın Milletvekili S~ma Pişkinsüt'ün; 
Kuru incir ihracatında karŞılaşılan sorunlara, 
-Bursa Milletvekili Teoırian Özalp'in; 
Bursa-inegöl İlçesindeki 1 patates üreticilerinin ve bazı köylerde doludan zarar gören 

çiftçilerin sorunlarına, : . -
İlişkin soruları ve Tarımi ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp'ın cevabı (7/7706, 

7720) 

Tarım ve Köy İşleri Bakanı Sayın Prof. Dr.· Hüsnü Yusuf GÖKALP tarafından yazılı olarak 
yanıtianmasını istediğim sorularımı ekte sunuyorum. Gereği hususlarını saygılarımla arz 
ederim. 06 Haziran 2002 ~ 

,.,~, 

~ aPİŞKİNSÜt 
Aydın Milletvekili 

Sayın Prof. Dr. Hüsnü Yusuf GÖKALP 
Tarım ve Köy İşleri Bakanı 

Yaklaşık 60 bin ailenin geçimini sağladığı, bunun yanında 75 milyon ABD dolarlık döviz 
girdisi sağladığımız kuru incir ihracatında Avrupa Birliği ile sorunlar yaşadığımız bir gerçek. 

/ 
Bu sorunların çözümü yönünde üreticilerimizin ve ihracatçılarımızın kaygıları söz konusu. 
Yaşanan sorunların giderilmesi yönünde biz siyasilerin çabalarını çok haklı olarak 
istemekteler. 

Bu kapsamda aşağıdaki sorutarımın yazılı olarak yanıtianmasının konuya açıklık getireceğini 
düşünmekteyim. Saygılarımla 

Sorularım: 

1. Dünyanın en büyük kuru incir ihracatçısı olan ülkemizde Bakanlığınızın dünya ölçeğinde 
kuru incir aflatoksin limitlerinin belirlenmesi konusunda girişimleri söz konusu oldu mu? 

2. Bakanlığınız tarafından aflatoksinin en az düzeye indirilmesi için gerçekleştirdiği ya da 
desteklediği projeleri var mı? Bu yönde çalışmalar varsa neden başarılı olunamamaktadır? 

3. Aflatoksinin en aza indirilmesi için üreticilerin eğitimine yönelik Bakanlığınızın 
çalışmaları var mı? 

4. Üründeki aflatoksin oranının üreticiden çıkışta belirlenerek üreticinin zarara uğrarnaması 
yönünde Bakanlığınızın girişimleri bulunmakta mı? 

5. ihraç ürünlerinin geri gelmesi durumlarında yaşanan olumsuzlukların ve bürokrasinin 
azaltılması yönünde Bakanlığınızın girişimleri söz konusu mu? -

6. Kuru incir ihracatında karşılaşılan sorunların çözümü yönünde Avrupa Birliği ile herhangi 
bir görüşmeniz oldu mu? Olmadı ise girişimde bulunmayı duşunuyor musunuz? 

7. Sorunların çözümü için üretici ve ihracatçHarımızın örgütleriyle Bakanlığınızın ilişkiteri 
ya da işbirliği hangi düzeydedir? 
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T.B.M.M. B : 120 22 . 7 • 2002 O : 1 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

Aşağıda belirttiğim soruların Sayın Tarım ve Köyişleri Bakanı tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Teoman ÖZALP 
Bursa Milletvekili 

2 ı Mayıs 2002 tarihinde Bursa İli, inegöl İlçesi Konurl ar, Cerrah, Çeltikçi, Hocaköy 
ve Dipsizgöl köylerinde meydana gelen dolu afeti nedeniyle yaklaşık 25 bin dönüm 
arazide elma, buğday, patates, lahana, kiraz, şeftali, armut ve fığ gibi tarım ürünleri 
zarar görmüştür. Zararın tahmini bedeli 8 - ı O Trilyon TL. civarındadır. Söz konusu 
zararlada ilgili İl Tarım Müdürlüğü hasar tespit raporlarını tanzim edip Bakanlığımza 
göndermiştir. Anılan köyler için; 

1. Tarım kredi Kooperatifleri ile Ziraat Bankasının verdiği çiftçi borçlarının 
ertelenmesi, 

2. B!J erteleme esnasında faiz uygulanmaması, 
3. Zarar gören çiftçilere ayrıca ek kredi verilmesi, 
4. Ek kredi faizlerine düşük faiz oranının uygulanması, 
5. Afete uğrayan 5 köy için afet bölgesi ilan edilmesi, 

hususunda bir çalışma başiatmanız mümkün müdür? Bu köylerin sıkıntılarını 
giderme konusunda Bakanlar Kuruluna bir öneri götürmeniz söz konusu olabilir 
mi? 

Ayrıca inegöl İlçemizde ıs bin d-önüm patates ekimi yapılmaktadır. Bir dönüm 
patatesin üretim maliyetinin takriben 286 Milyon Tl. olduğu ve bir dönümden yaklaşık 
ı60 Milyon Tl. gelir elde edildiği iddia edilmektedir. Bu durumda dönüm başına 
yaklaşık 120 Milyon Tl. zarar olduğu ortadadır. Üreticilerin içine düştükleri bu 
sıkıntılı durumdan kurtarılabilmesi için bu ürünün ihraç edilebilmesini teminen ne 
gibi girişimlerde bulunuyorsunuz? 
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T.C. 
TARIM VE KÖYIŞLERI BAKANLIGI 

.Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

SAYI : KDD.S.Ö.1-01/ 2. ZJ ~ 
KONU : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIGINA 

. ./07/2002 ....... r 

ILGI: 17.06.2002 tarih ve A.01.0.GNS.0.1 0.00.02-15805 sayılı yazın ız. 

ligide kayıtlı yazınız ekinde gönderilen Aydın Milletvekili Sema PIŞKINSÜT'e 
ait 7/7706-15817 ve Bursa Milletvekili Teaman ÖZALP'a ait 7/7720-15831 esas nolu 
yazılı soru önergelerinde belirtilen sorulara ilişkin bilgiler ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EKLER: 
EK: 1-Görüş 7/7706-15817 (1 adet-2 sayfa) 
EK: 2-Görüş 7/7720-15831. (1 adet- 2 sayfa) 
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Y AZI Ll SORU ÖNERGESi 

Önerge Sahibi Teaman ÖZALP 
Bursa Milletvekili 

Esas No 7/7720-15831 

SORU: 
21 Mayıs 2002 tarihinde Bursa ili Inegöl ilçesi Konurlar, Cerrah, Çeltikçi, 

Hocaköy ve Dipsizgöl köylerinde meydana gelen dolu afeti nedeniyle yaklaşık 25 bin 
dönüm arazide elma, buğday, patates, lahana, kiraz, şeftali, armut ve fığ gibi tarım 
ürünleri zarar görmüştür. Zararın tahmini bedeli 8-1 O Trilyon TL. civarındadır. Söz 
konusu zararla ilgili ll Tarım Müdürlüğü hasar tespit raporlarını tanzim edip 
Bakanlığınıza gönderilmiştir. Anılan köyler için; 

ı. Tarım Kredi Kooperatifleri ile Ziraat Bankasının verdiği çiftçi borçlarının 
ertelenmesi, 

2. Bu erteleme esnasında faiz uygulanmaması, 
3. Zarar gören çiftçilere ayrıca ek kredi verilmesi, 
4. Ek kredi faizlerine düşük faiz oranının uygulanması, 
5. Afete uğrayan.5 köy için afet bölgesi ilan edilmesi, 

hususunda bir çalışma başiatmanız mümkün müdür? Bu köylerin sıkıntılarını 
giderme konusunda Bakanlar Kuruluna bir öneri götürmeniz söz kol')usu 
olabilir. 

Ayrıca Inegöl ilçemizde 15 bin dönüm patates ekimi yapılmaktadır. Bir dönüm 
Patatesin üretim maliyetinin takriben 286 Milyon TL.olduğu ve bir dönümden· 
yaklaşık 160 Milyon TL.gelir elde edildiği iddia edilmektedir.Bu durumda dönüm 
başına yaklaşık 120 Milyon TL. zarar olduğu ortadadır.Üreticilerin içine düştükleri bu 
sıkıntılı durumdan kurtarılabilmesi için bu ürünün ihraç edilebilmesini teminen ne 
gibi girişimlerde bulunuyorsunuz? 

CEVAP: 
4603 sayılı Bankalar Kanunu ile; bedeli önceden ödenmeyen T.C.Ziraat 

Bankasına görev verilemeyeceğinin hükme bağlanması ve 2002 yılı genel bütçesinde 
söz konusu borç ertelemesi için ayrılmış bir ödenek bulunmadığından 2002 yılında 
tabii afetlerden zarar gören çiftçilerin zirai kredi kuruluşlarına olan zirai kredi 
borçlarının faizsiz ertelenmesi mümkün görülmemektedir. 

\ 

21 !05.2002 tarihinde Bursa ili, Inegöl ilçesinde meydana gelen dolu afetinden 
zarar gören çiftçilerin 2090 sayılı Kanuna göre durumlarını belirleyen ll Hasar Tespit 
Komisyon Kararına dayalı olarak, 2090 sayılı Kanuna göre ayni, nakdi, düşük faizli 
kredi ve teknik yardımlardan biri ile bütçe imkanları çerçevesinde yardım 
yapılabilecektir. 
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Afet Bölgesi ilanı Bayındırlık ve lskan Bakanlığının görev alanına girmektedir. 

Her tarımsal üründe olduğu gibi patateste de pazarlama sorununun çözüme 
kavuşturulmasında kalıcı sonuç "Üretici Birlikleri Kanunujnun" yasalaşmasında 
yatmaktadır. Bu Kanunun yasalaşması ile patates üretim aşamasırıdan, pazarlama 
aşamasına kadar mevcut sorunların, üreticilerin kendi örgütleri vasıtasıyla önemli 
ölçüde ortadan kaldırılacağı düşünülmektedir. 

Patates ihracatı için ihracat teşvik primi verilmesi yönünde Bakanlığımızca 
ilgili birimler nezdinde gerekli girişimlerimiz devam etmektedir. 
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Y AZI Ll SORU ÖNERGESi 

Önerge Sahibi Teoman ÖZALP 
Bursa Milletvekili 

Esas No 7/7720-15831 

SORU: 
21 Mayıs 2002 tarihinde Bursa ili Inegöl ilçesi Konurlar, Cerrah, Çeltikçi, 

Hocaköy ve Dipsizgöl köylerinde meydana gelen dolu afeti nedeniyle yaklaşık 25 bin 
dönOm arazide elma, buğday, patates, lahana, kiraz, şeftali, armut ve fığ gibi tarım 
OrOnleri zarar görmOştOr. Zararın tahmini bedeli 8-1 O Trilyon TL. civarındadır. Söz 
konusu zararla ilgili ll Tarım MOdOriOğü hasar tespit raporlarını tanzim edip 
Bakanlığımza gönderilmiştir. Anılan köyler için; 

ı. Tarım Kredi Kooperatifleri ile Ziraat Bankasının verdiği çiftçi borçlarının 
ertelenmesi, 

2. Bu erteleme esnasında faiz uygulanmaması, 
3. Zarar gören çiftçilere ayrıca ek kredi verilmesi, 
4. Ek kredi faizlerine dOşOk faiz oranının uygulanması, 
5. Afete uğrayan 5 köy için afet bölgesi ilan edilmesi, 

hususunda bir çalışma başiatmanız mOmkün müdür? Bu köylerin sıkıntılarını 
giderme konusunda Bakanlar Kuruluna bir öneri götürmeniz söz konusu 
olabilir. 

Ayrıca Inegöl ilçemizde 15 bin dönüm patates ekimi yapılmaktadır. Bir dönüm 
Patatesin üretim maliyetinin takriben 286 Milyon TL.olduğu ve bir dönümden 
yaklaşık 160 Milyon TL.gelir elde edildiği iddia edilmektedir:Bu durumda dönüm 
başına yaklaşık 120 Milyon TL. zarar olduğu ortadadır.Üreticilerin içine düştükleri bu 
sıkıntılı durumdan kurtarılabilmesi için bu ürünün ihraç edilebilmesini taminen ne 
gibi girişimlerde bulunuyorsunuz? 

CEVAP: 
4603 sayılı Bankalar Kanunu ile; bedeli önceden ödenmeyen T.C.Ziraat 

Bankasına görev verilemeyeceğinin hükme bağlanması ve 2002 yılı genel bütçesinde 
söz konusu borç ertelemesi için ayrılmış bir ödenek bulunmadığından 2002 yılında 
tabii afetlerden zarar gören çiftçilerin zirai kredi kuruluşlarına olan zirai kredi 
borçlarının faizsiz ertelenmesi mümkün görülmemektedir. 

21.05.2002 tarihinde Bursa ili, Inegöl ilçesinde meydana gelen dolu afetinden 
zarar gören çiftçilerin 2090 sayılı Kanuna göre durumlarını belirleyen lı Hasar Tespit 
Komisyon Kararına dayalı olarak, 2090 sayılı Kanuna göre ayni, nakdi, düşük faizli 
kredi ve teknik yardımlardan biri ile bütçe imkanları çerçevesinde yardım 
yapılabilecektir. 
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Afet Bölgesi ilanı Bayındırlık ve lskan Bakanlığının görev alanına girmektedir. 

Her tarımsal üründe olduğu gibi patateste de pazarlama sorununun çözüme 
kavuşturulmasında kalıcı sonuç "Üretici Birlikleri Kanunu'nun" yasalaşmasında 
yatmaktadır. Bu Kanunun yasalaşması ile patates üretim aşamasından, pazarlama 
aşamasına . kadar mevcut sorunların, üreticilerin kendi örgütleri vasıtasıyla önemli 
ölçüde ortadan kaldırılacağı düşünülmektedir. 

Patates ihracatı için ihracat teşvik primi verilmesi yönünde Bakanlığımızca 
ilgili birimler nezdinde gerekli girişimlerimiz devam etmektedir. 
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86.- Sakarya Milletvekili Nezir Aydın'ın, büyükşehir belediyelerinin Hazine garantili dış 
redilerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Kemal Derviş'in cevabı (7/7707) 

· i ÖRKIVE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sorularımın, Hazineden sorumlu Bakan Sayın Kemal DERViŞ tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Nezir AYDIN / 
Sakarya Milletvekili 

1- Büyükşehir Belediyelerine bugüne kadar hazine garantisi ile sağlanan dış 

kredi toplamı nedir. 

Hangi Büyükşehir Belediyesine ne kadar dış kredi sağlanmıştır. 

2- Sağlanan dış kredilerin Belediyeler itibarı ile geri ödeme başlama tarihleri 

nedir? Bu kalemle ilgili olarak hangi Belediyeden ne kadar kesinti yapılmıştır. 

3- Büyükşehir Belediyelerinden hazine garantili dış kredi talep eden, ancak bu 

talebine olumlu cevap verilmeyen kaç belediye vardır. Bu belediyeler hangileridir? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Hazine Müsteşarlığı 

Sayı: B.02.1.HM.O.EKA-08.03-40/ 
Konu: Soru önergesi Hk. 

11. 07. o 2 * 4 5 4 3 9 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIGI 
GENEL SEKRETERLIGINE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

Ilgi: (a)17.06.2002 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-15805 sayılı yazınız. 

Ilgi (a)'da kayıtlı yazınızda, Sakarya Milletvekili Nezir AYDIN'ın tevcih ettiği 
7/7707-15818 sayılı yazılı soru önergesinin sureti ekli olarak gönderilmiş ve 
süresi içinde cevaplandırılması talep edilmiştir:. 

Söz konusu önergaye çevaben hazırlanan metin ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgileri ile gereğini arz ederim. 

EKLER 
EK-1 Yazı (1 Adet-3 sayfa) 

DAGITIM 

Bilgi: 
Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğüne 
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SAKARYA MİLLETVEKİLİ NEZİR AYDIN'IN DEVLET BAKANI SA YlN 
KEMAL DERVİŞ'E TEVCİH ETTİGİ 7/7707-15818 NUMARALI YAZILI 

SORU ÖNERGESi İÇİN HAZlRLANAN CEVAP METNi 

Soru 1. Büyükşehir Belediyelerine bugüne kadar hazine garantisi ile 

sağlanan dış kredi toplamı nedir? 

Hangi Büyükşehir Belediyedine ne kadar dış kredi sağlanmıştır? 

Büyükşehir Belediyelerine 3ı.ı2.200 ı tarihi itibariyle sağlanan Hazine 

garantili kredilere ilişkin detaylı bilgiler, Hazine Müsteşarlığı'nın www.hazine.gov.tr 

adresinden "İstatistikler" kısmının "Borç istatistikleri" alt bölümünde yer almaktadır 

(Ek: ı). Söz konusu bilgileri de içeren Dış Borç Stok Verileri, üçer aylık dönemler 

halinde güncelleştirilmekte olup 3ı.03 .2002 tarihi itibariyle oluşan stok verilerine 

öni.\müzdeki gi.\nlerde yukarıda belirtilen internet sitesinden ulaşılabilecektir. 

Soru-2: Sağlanan dış kredilerin Belediyeler itibarı ile geri ödeme başlama 

. tarihleri nedir? Bu kalemle ilgili olarak hangi Belediyeden ne kadar kesinti 

yapılmıştır? 

Gerek belediyeler, gerekse diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından 

kullanılan Hazine garantili kredilerin, Hazine Müsteşarlığınca üstlenilerek ödenmesi 

durumunda, kuruluşlar tarafından Müsteşarlığımıza yapılan geri ödemeler, üstlenimi 

takip eden aydan itibaren başlamakta ve 12 eşit taksitte ödenmektedir. Bu çerçevede, 

Hazine Müsteşarlığınca yapılan ilk üstlenim ı992 yılında gerçekleşmiştir. 

Belediyeler adına Hazine Müsteşarlığınca yapılan i.\stleniml~r sonucu oluşan 

borç ·tutarlarına karşılık, belediyelerin vergi gelirlerinden aldıkları paylar üzerinden 

yapılan kesintiler, 2380 sayılı Kanun'un Ek:4 nci.\ maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı 

ve İller Bankası tarafından gerçekleştirilmektedir. 
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Soru-3: Büyükşehir Belediyelerinden Hazine Garantili dış kredi talep 

eden, ancak bu talebine olumlu cevap verilmeyen kaç Belediye vardır? Bu 

Belediyeler hangileridir? 

Malumları olduğu üzere, bir kamu projesinin dış kredi ile fınansmanını 

teminen uluslararası kredili ihale (UKİ) izni verilebilmesi için projenin Devlet 

Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı'nın hazırladığı Yıllık Yatırım Programı'nda öncelikli 

olarak yer alması ve dış kredi kullanımının öngörülerek dış ödeneğinin yer alması 

gerekmektedir. Bu kapsamda, DPT Müşteşarlığı'nın uyglin görüşü alınmadan, dış 

fınansman sağlanması hususunda işlemlere başlanamamaktadır. Buna ek olarak, UKİ 

izni talebi uluslararası fınans piyaslarında yaşanan gelişmeler, kredi maliyetleri ve 

bütçe kalemlarinde tasarrufa gidilmesi yöD;ündeki çalışmalar kapsamında da 

değerlendirilmektedir. 

Ayrıca, 28.02.2002 tarihli "Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin 

Düzenlenmesi Hakkında Kanun" ile 12.04.2002 tarihli "Hazine Garantileri Verilmesi, 

izlenmesi, Bütçeleştirilmesi ve Raporlanmasına İlişkin Esas ve Usullere Dair 

Yönetmelik" kapsamında Hazine Garantisi verilecek belediyelerin sağlaması gereken 

idari ve mali koşullar belirlenmiştir. Bu çerçevede Hazine Garantisi talep eden 

Büyükşehir Belediyeleri bahsekonu Yönetmelik çerçevesinde değerlendirilmektedir. 
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87.- Sakarya Milletvekili Nezir Aydın'ın, İller Bankasının belediyelere aktardıkİarı 
paylardan yaptıkları kesintilere ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskan Bakanı Abdülkadir Akcan'ın 
cevabı (7 /7709) 

~BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sorularımın, Bayındırlık Bakanı Sayın Abdülkadir AKCAN tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını arz ederim.· 

__ 2 
-----= Nezir AYDIN 

Sakarya Milletvekili 

1- iller Bankası tarafından Belediyelerin nüfusları oranında aldıkları paylardan 

muhtelif kesintiler yapılmaktadır. Bu kesintiler yapılırken iller Bankası yetkililerinin 

takdir hakkı var mıdır? 

2- Yetkililerin takdir hakkı varsa adil kullandıklarını düşünüyor musunuz? Böyle 

bir yetki yoksa, uygulanan yöntem nedir? Bu yöntemin tarafsız uygulandığına inanıyor 

musunuz? 

3- Belediyelerin iller Bankasınca ikraz ve projelerden olw~an borçlarına uygulanan 

faiz oranları nedir? 

4- iller Bankasının ekonomik dengelerinin bozulduğu doğru mudur? Nedenleri 

nelerdir? 

-572-



i T.C. 
BAYlNDlRLIK VE İSKAN BAKANLIGI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
ANKARA 

SAYI : B.09.APK.0.22.00.00.17/ l~ ·?<o 
KONU : Sakarya Milletvekili 

Nezir A YDlN'ın 
Yazı lı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ BAŞKANLIGINA 

İLGİ: 17.06.2002 tarih ve A.OLO.GNS.0.10.00.02- 15805 sayılı yazınız. 

SÜRE Lİ 

.. / ... /2002 

İlgi yazınız ekinde alınan Aydın Milletvekili Nezir AYDIN'ın, İller Bankasının 
Belediyelere aktardıklan . paylardan yapılan kesintiler hakkında Bakanlığımıza yönelttiği 
717709 Esas sayılı Yazılı Soru Önergesi incelenmiş olup, cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilginizi ve gereğini arz ederim. 

EKLER: 
EK 1/- Cevap Yazısı (1 adet- 1 sayfa) 
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SORULAR: 

SAKARYA MiLLETVEKiLi 
NEZiR AYDIN'IN T.B.M.M. 
717709 ESAS SAYILI YAZILI 
SORU ÖNERGESiNE DAiR 
SORULAR VE CEV APLARI 

1- İller Bankası tarafından Belediyelerin nüfusları oranında aldıklan paylardan 
muhtelif kesintiler yapılmaktadır. Bu kesintiler yapılırken İller Bankası yetkililerinin takdir 
hakkı var mıdır? 

2- Yetkililerin takdir hakkı varsa adil kullandıklarını düşünüyor musunuz? Böyle bir 
yetki yoksa, uygulanan yöntem nedir? Bu yöntemin tarafsız uygulandığına inanıyor musunuz? 

3- Belediyelerin İller Bankasınca ikraz ve projelerden oluşan borçlarına uygulanan faiz 
oranları nedir? 

4- İller Bankasının ekonomik dengelerinin bozulduğu doğru mudur? Nedenleri 
nelerdİr? 

CEVAPLAR: 

1.2.3.4- İller Bankası Genel Müdürlüğü 2380 sayılı Kanun gereği Genel Bütçe vergi 
gelirleri tahsilat toplamının% 6'sına tekabül eden bölümünü T.C. İçişleri Bakanlığı Mahalli 
İdareler Genel Müdürlüğünce bildirilen son Genel Nüfus sayımının sonljçlanna göre 
dağıtımını yapmaktadır. , 

İller Bankası kaynaklarının tamamı, Yerel Yönetimlerin Devlet Planlama Teşkilatı'nca 
Bankamız yıllık yatırım programına alınan alt ve üst yapı yatınmlarına sarf edilmektedir. 

Belediyelerin İller Bankası programında bulunan alt ve üst yatınmlan için 
borçlandıkları miktarları, 2380 sayılı Kanunuı_ı 1. maddesi "İller Bankası kendisine borçlu 
Belediyelerin vadesi gelmiş borç taksitlerini genel bütçeden bu idarelere aynlan paylardan 
kesmeye yetkilidir.': Gereğince kesilmektedir. 

Yerel yönetimlerin' talepleri doğrultusunda İller Bankası programına alınan 
yatınmlann kaynağı Belediyelere açılan kredilerin geri dönüşü ile mümkün olduğundan 
taksitlerin vades~nde Belediye paylanndan kesilmesi zorunludur. , 

Belediyelerin 3986 sayılı kanun gereğince yetkili makamlarca İller Bankasına 
bildirilen (S.S.K. Emekli Sandığı, Vergi, vb.) borçları, bahse konu Kanun gereğince 
paylarından kesile~ek alacaklı kuruma ödendiğinden bu borçların da ertelenmesi mümkün 
değildir. 

Ayrıca Belediyelere yardım yapılması ile ilgili İller Bankasında herhangi bir fon 
bulunmamaktadır. 

Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Belediyelere ayrılan payların yetersizliği bilinmektc 
olup, Belediyeler fonundan yeterli kaynağın 1994 yılından itibaren, İller Bankasına 
aktarılmamış olmasının yanısıra 2002'den itibaren kaldırılan fonun yerine Genel Bütçeden 
gerekli desteğin sağlanamaması sonucu Belediyeler çok zor durumda kalmış, İller Bankası bu 
durumdan oldukça fazla etkilenmiştir. -574-



88.- Ankara Milletvekili M.Zeki Çelik'in, TSE Teftiş Kurulunun lağvedilmesinin 
sebeplerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ramazan Mirzaoğlu'nun cevabı (7 /7711) _. 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIGINA 

Aşağidaki sorularımın. aracılığınızla Devlet Bakanı Ramazan 
Mirzaoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

~~ 
Zeki Çelik / 

Ankara Milletvekili 

1.· TSE'de Teftiş Kurulu Kurulu hangi ihtiyaçtan ve hangi tarihte 
kurulmuştur? · 

2. TSE Teftiş Kurulu ne zaman ve hangi gerekçelerle lağveqilmiştir? 
3. TSE Teftiş Kurulu'nun lağvedilme sebepleri arasında ; "TSE merkez 

birimlerinde Teftiş Kurulu'na bağlı müfettişierin yaptıkları araştırmalarda 
kurumun zarara uğratıldığını belirlemeleri. .. Bazı üst düzey idarecilerin 
hakkında soruşturma açılmasını da talep edilmesi" var mıdır? 
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SA YI : 8.02.0.011/ 
KONU: 

t \ 

T.C 
DEVLET BAKANLIGI 

ANKARA 

_.--/(, (, l 1_:•, '( 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGI 
GENEL SEKRETERLiGiNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

iLGi: 19.06.2002 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/771 1-15822/37445 sayılı yazınız. 

Ankara Milletvekili M.Zeki ÇELİK'e ait ilgide kayıtlı yazılı soru önergesine 
Bakanlığım ilgili kuruluşu Türk Standardları Enstitüsü Başkanlığı' nca hazırlanan 
cevabı yazı ckte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

J·:k: TSE Başkanlığının yazısı ( 1 adet) 
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T.B.M.M. B: 120 22.7. 2002 o: ı 

lrlÜJ ~ fK ~ır ~[M rDJ LA~ [O) lA[R{ ~ rE lNl ~ır~ ırlOJ ~ lÜJ 

TURKISH STANDARDS INSTITUTIDN ~ INSTITUTTURC DE NORMALISATION 

8.02.2. TSE.0.01.00.00 

T.C 
DEVLET 8AKANLIGI 
Özel Kalem Müdürlüğü 
(Sn. Prof.Dr. Ramazan MiRZAOGLU) 

2 5.ü6. u 2 o i 7 6 ~ 9 

ilgi: 19.06.2002 tarih ve 8.02.0.011/00782 sayılı yazınız. 

ilgi yazınız ekinde gönderilen ve Ankara Milletvekili M.Zeki ÇELiK'in yazılı soru 
önergesinde belirtilen soruların cevapları ekte verilmiştir. 

Bilgilerinizi rica ederim. 

--+· 2~0y: ~ 
BEKiR 'özTÜRK 
TÜRK sirANDARDLARI ENSTiTÜSÜ 
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CEVAPLAR: 

1 ve 2 : TSE'de denetim 132 sayılı TSE Kuruluş Kanunu'nun 8. maddesi 
gereğince Başbakanlık, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı'nın birer 
temsilcilerinden oluşan 3 kişilik Denetleme Kurulunca yapılır. TSE Denetleme Kurulu 
TSE'nin tüm muamele ve işlemlerini, Yönetim Kurulu Karar ve icraatlarını, Enstitünün 
hesaplarını denetlemekle yetkili ve yükümlüdür. TSE Denetleme Kurulu tam bağımsız 
bir organizasyon ve yapı içersinde en üst düzeyde denetim yapabildiği gibi, denetim 
sonuçlarını Genel Kurul'a sunmanın yanısıra aynı zamanda bir iş veya eylemin suç 
teşkil ettiği kanaatına vardığında derhal adli merciiere başvurma yetkisine de haiz 
kanuni bir organdır. 

TSE ayrıca Başbakanlığın ilgili kuruluşu olması sebebiyle en ufak bir olayda 
veya talep halinde Başbakanlık Teftiş Kurulu'nun denetimine de açıktır. 

Geçmiş yıllarda TSE'de ayrıca alt birimlerin rutin hizmetlerini kontrol edecek 
bir teftiş birimi oluşturulması fikri zaman zaman gündeme gelmiştir. Ancak bu birimler 
oluşturulurken kurumun 40 yıllık geleneğinde bir teftiş organizasyonu olmaması, bu 
alanda yetişmiş, deneyimli kariyer personelinin bulunmaması kurum hizmetlerinin de 
nev-i şahsına münhasır hizmetlerden olması dolayısıyla 1984 yılında kurulmuş olan 
Teftiş Şube Müdürlüğü kısa zamanda fonksiyonunu kaybetmiş ve uzun yıllar sadece 
kağıt üzerinde bir şekli yapıda çalışmış ve 1992'de lağvedilmiştir. 

1997 yılında tekrar ihdas edilen Teftiş Kurulu yine organize olamamış diğer 
Kamu Kurum ve Kurutuşlarının yönetmeliklerinden istifade etmek suretiyle 2000 
yılında hazırlanan yönetmelik de kurum ihtiyaçlarına ve fonksiyanlarına tam hitap 
edemem iş, yapılan atamaların · d.a kariyer dışındaki mesleklerden olması sebebiyle 
Teftiş Kurulu 132 sayılı Özel Kanunla kurulmuş olan ve önemli bir yapıya sahip olan 
TSE'nin yönetim organizasyonunda hiçbir fayda sağlayamamıştır. 

Bu hususları değerlendiren TSE Genel Kurulu 29 Mayıs 2002 tarihinde yapılan 
41. Genel Kurul'da Yönetmeliği yürürlükten kaldırarak, ilgili personelin muktesebatına 
göre Enstitünün başka birimlerinde değerlendirilmesi hususunda Yönetim Kurulunu 
yetkili kılmıştır. 

TSE'de Enstitü mevzuatını iyi bilen, tecrübeli ve daha önce üst yönetim 
kadrolarında çatışmış halen Müşavir olarak hizmet veren personel bulunmaktadır. iç 
bünyede ihtiyaç hasıl olduğunda muhakkiklik sistemi ile görevlendirme yapılarak bu 
hizmet de hiçbir mali külfet gerekıneden görülmüş olacaktır. 

3- TSE Teftiş Kurulu Enstitü Genel Sekreterine bağlı olarak görev yapardı. Söz 
konusu kurul yukarıda açıklandığı üzere TSE fonksiyanlarına fayda sağlayamaması, 
mesleki bilgi ve tecrübe yetersizliği olan kariyer dışı personele haiz olması, alınacak 
10-15 kişilik yeni kadronun da kuruma ek maliyet ve külfet_ getirmesi ve TSE'de bir 
denetim birimi bulunması, Başbakanlık Teftişine tabi olması sebebiyle lağvedilmiş 
olup, kurumun zarara uğraması söz konusu değildir. Ayrıca konunun üst düzey 
yöneticilerle ilgili bir soruşturmayla da ilgisi bulunmamaktadır. 
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89.- Ankara Milletvekili M Zeki Çelik'in "B E .. · 
ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Rüştu': Kazım Y" ı' ,. eyaz bne(rJı Operasyonu" nun sonuçlarına 

uce en ın ceva ı 7/7712) 

TÜRKiYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sorularımın ar 1 ~ · • . · 
Yücefen tarafından yazılı olarak a~~~gaıpnlaızfad Jç,ışlerı Bakanı Rü~tü Kazım 

n ı rı masını arz ederım. 

~~ 
Zeki Çelik 

Ankara Milletvekili 

1.Jandarmanın Organize Suç örgütlerine karşı başlattığı "Beyaz Enerji 
Operasyonu" sonucu olarak; bu operasyon kapsamına giren olaylarda 
Devletin , hangi kurumlarda ve ne kadar zarara sokulduğu 
belirlenmiştir? 
2.Bu operasyonlarda kaç kişi yakalanmış, kaçı tutuklanmış, kaç kişi 
adalete sevk edilmiştir, bunların mOktesebatları nedir? 
4.Sonuç ne olmuştur? 
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T.C. 
iÇiŞLERi BAKANLIGI 

JANDARMA GENEL KOMUTANLIGI 
ANKARA 

GN.PL.P. : 0111- 71 -02/KUV.PL.D.PL.KOOR.Ş.( 239659 

K O N U : Ankara Milletvekili Zeki ÇELIK'in 
Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKiYE BÜVÜI< MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

~tt TEMMUZ 2002 

iLGi TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 17 
Haziran 2002 gün ve Sayı : A.01.0.GNS.0.10.00.02 7/7712-15823/37446 sayılı 

yazısı. 

1. Ankara Milletvekili Zeki ÇELIK'in, Sayın Içişleri Bakanı tarafından cevaplandırılması 
talebi ile TBMM Başkanlığına verdiği 7/7712 sayılı "Beyaz Enerji Operasyonu" konulu yazılı 
soru önergesine verilen cevaplar müteakip maddelere çıkarılmıştır. 

2. 06 Ocak 2001 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile ilgili 
iddialar sebebiyle Ankara Devlet Güvenlik M~hkemesi Başsavcılığının denetiminde başlatılan 
"Beyaz Enerji Operasyonu" kapsamında; 

a. TEAŞ soruşturmasında (15), 

b. TEDAŞ soruşturmasında (11), 

c. Başkent Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (BEDAŞ) soruşturmasında (25) olmak üzere 
toplam (51) şahıs gözaltına alınmıştır: 

3. Sözkonusu (51) şahıstan; 

a. TEAŞ soruşturması kapsamında, biri Devlet eski Bakanı, (2)'si TEAŞ, (3)'ü Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığında görevli (7) kamu görevlisi ile (2) iş adamı olmak üzere (9) kişi, 

b. TEDAŞ soruşturması kapsamında ise biri Genel Müdür vekili (3) kamu görevlisi 
tutuklanmış, 

diğer şahısların tamamı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır. 

4. TEAŞ soruşturması nedeniyle tutuklanan (9) şahıstan (6)'sı 14 Temmuz 2001, (3)'ü ise 
29 Kasım 2001 tarihlerinde tutuksuz yargılanmak üzere Ankara 4 ncü Ağır Ceza 
Mahkemesince serbest bırakılmışlardır. 

TEDAŞ soruşturması nedeniyle tutuklanmış olan (3) şahıs ise 05 Kasım 2001 tarihinde 
Ankara 2 No.lu Devlet Güvenlik Mahkemesince tutuksuz yargılanmak üzere serbest 
bırakılmı_ştır. 
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GN.PL.P. : 0111- t\ -02/KUV.PL.D.PL.KOOR.Ş.(Z.]1 ''~ 

5. Sonuç olarak "Beyaz Enerji Operasyonu" ile ilgili açılan davalardan; 

a. TEAŞ soruşturması Ankara 4 ncü Ağır Ceza Mahkemesince, 

b. TEDAŞ soruşturması Ankara 8 nci Ağır Ceza Mahkemesince, 

c. BEDAŞ soruşturması ise Ankara 3 ncü .Ağır Ceza Mahkemesinde devam etmekte 
olup, açılan her üç davada .da halen tutuklu şahıs bulunmamaktadır. 

6. Beyaz Enerji Operasyonu kapsamında, yargılama süreci devam etmekte olup, devletin 
hangi kurumlarda ve ne kadar .zarara uğratıldığı hususu ile ilgili bilirkişi faaliyetleri, ilgili 
Cumhuriyet Savcılıklarının denetiminde yürütülmektedir. 

Arz ederim. 

DAGITIM 
Gereği 

TBMM Başkanlığına 
B i 1 g i 
Başbakanlığa 

-581-

Rüşto Kazım YÜCELEN 
Bakan 



90.- Ankara Milletvekili M.Zeki Çelik'in, ABD savaş gemilerine Türk karasularında 
dilediği gemilerde kontrol yapma yetkisi verildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Milli 
Savunma Bakanı Sabahattin Çakmakoğlu'nun cevabı (7/7713) 

TÜRKIYE BÜYÜK MiLLET MECLISI BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sorularımın aracılığınızla Başbakan tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

~~" 
Zeki Çelik / 

Ankara Milletvekili 

1. Amerikan savaş gemilerinin Türkiye karasularında dilediği gemide 
kontrol yapabileceği konusunda Türkiye'nin ABD'ye gemi kontrolü izni 
verdiği doğrumudur? 

2. Doğru ise bunun gerekçesi nedir? 
3. ABD bu konuda başka hangi ülkelerden benzer talepte b,uJunmuştur? 
4. ABD'nin karasularında seyreden gemilerde araştırma 'yapma izni 

istediği diğer ülkeler nasıl bir tavır takınmıştır, izin veren ve vermeyen 
ülkeler hangileridir? 

5. ABD'nin bu talebine Yuna,nistan'ın ret cevabı verdiği doğrumudur? 
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KAN.KAR. 

KONU 

T.C . 
. MiLLi SAVUNMA BAKANLIGI 

ANKARA 

2002/7068-CS U"'ot.) OO"Z.Lt,) 

Yazılı Soru Önergesi. 

/9 TEMMUZ 2002 

'VEDf 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIGINA 

ILGI (a) TBMM.Bşk.lığının 17.6.2002 tarihli ve KAN.KAR. MD.A.01.0. GNS.0.10. 
00.02-7/7713-15824/37447 sayılı yazısı. 

(b) Başbakanlığın 20.6.2002 tarihli ve B.02.0.KKG.0.12/106-757-19/3453 
sayılı yazısı. 

Ankara Milletvekili Sayın M.Zeki ÇELIK'in Sayın Başbakan'a yönelttiği ve Ilgi (a) 
Uzerine Ilgi (b) ile Milli Savunma Bakanı tarafından cevaplandırılması tensip edilen 7/7713-
15824 sayılı yazılı soru önergesinin cevabı Ek'te sunulmuştur. 

Arz ederim. 

et:ıKoGLU 
Milli Savunma Bakanı 

EKLER : 
EK-A (Soru önergesinin Cevabı) 

DAGITIM 
Gereği· Bilgi 
TBMM.Bşk.lığına Başbakanlığa 
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ANKARA MILLETVEKILI SAYIN M.ZEKI ÇELIK TARAFINDAN VERILEN 

7/7713-15824 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESININ CEVABI 

ABD'ne ait savaş gemilerine, TOrkiye karasularında, dilediği gemide kontrol 
yapabileceği konusunda TOrkiye Cumhuriyetinin ABD makamiarına gemi kontrolü izni 
verdiği hususu doğru değildir. 

Bu yazılı soru önergesi Sayın Başbakan Bülent ECEVIT'in tensipleri ile tarafımdan 
cevaplandırılmıştır. 

Bilgilerinize sunarım. 

t.elKOGLU 
Milli Savunma Bakanı 
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91.- Ankara Milletvekili M.Zeki Çelik'in, BOTAŞ'ın açtığı ihaleleri alan fırmalar 
hakkındaki bazı iddialara ilişkin başbakandan sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Zeki 
Çakan'ın cevabı (717715) 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sorularımın aracılığınızla Başbakan tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını~ arz·ed~rlm. 

~~ 
Zeki Çe1ik 

Ankara Milletv~Kili 

1.BOTAŞ'ın açtığı ihalelerle ilgili olarak son iki yılda soruşturma açılmıŞ 
mıdır? 
2.Bu soruşturmaların sonucu ne olmuştu i-? 
3.BOTAŞ'ın "Deniz Vasıtaları Işletmeciliği ve Palamar Hizmetleri" 
ihalesiyle ilgili olarak bir soruşturma açılmış mıdır. açılmışsa sonucu ne 
olmuştur? 
4.Bu Ihaleye hangi firmalar katılmış, hangi fırmalar yeterlilik alabilmiştir? 
5. Ihalede ne tahmini bedel, ne keşif bedeli ne kadar olarak bellrlenmiştif'? 
6.Bu ihaleyi hangi şirket yada kişiler kazanmıştır, kazanan şirket sahipleri 
kimlerdir? 
7.lhaleyi alan şirketlerden yeterlilik alamayan fırma var mıdır?Varsa niçin 
yeterlilik verilmemiş ve sonradan niçin ihale alabilmiştir?Yeterlilik 
alamayan fırmanın sahip ve yakınlarının iktidara yakın kişiler olmasının 
ihaleyi almada etkisi olmuş mudur? 
8. 1'Gazete ilanıyla belirlenen ihale şartlarına söz konusu firma uymayınca 
zeilname ile ikinci bir ilan daha verildiği ve bu fırmanın şartıarına göre 
ihale hazırlanarak yeniden ilan yapılarak ihaleye çıkıldığı, Ancak buna 
rağmen anılan fırmanın yeterlilik komisyonunun iki raporunda da sınıfı 
geçemediği, bunun üzerine süre uzatımına gidildiği ve ihale yönteminin 
değiştiriterek bu kez davetiye-usulüyle ihaleye çık ı ldığı ve davet 
edilenler arasında yeterlilik aramayan firmanın da bulunduğu" şeklinde 
kamuoyuna yansıyan bilgiler doğrumudur? 
9. Söz l<onusu ihalede usulsüzlük tespit eden kişi yada kişiler görevinden 
alınmış mıdır, alınmışsa gerekçesi nedir? 
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ENERJi VE TABii KAYNAKLAR BAKANLIGI 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.15.0.APK.0.23.300-/ j 6 ~ 
Konu :Yazılı Soru Önergesi 

102[0 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIGINA 

Ankara 

ILGI :a) TBMM Başkanlığı'nın 17.06.2002 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00. 
02-7/7715-15826/37449 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlık KAN.KAR.MD.'nOn 20.06.2002 tarih ve B.02.0.KKG.12/106-757-
21/3466 sayılı yazısı. 

Ankara Milletvekili Sayın Zeki ÇELIK'in Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği, Sayın 
Başbakanımızın da Bakanlığım koordinatöriOğOnde cevaplandırılmasını tensip ettikleri, 
7/7715-15826 esas no.lu yazılı soru önergesi cevabı T.B.M.M. Iç TOzOğO'nOn 99. Maddesi 
gereği hazırlanarak ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EKLER: 
EK-1 önerge Cevabı (4 Sayfa) 

DAGITIM: 
Gereği 
T.B.M.M. Bşk. 

§.li9L;. 
Başbakanlık 
Devlet Bakanlığı 
(Sn. H. HOsamettin ÖZKAN) 
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ANKARA MiLLETVEKiLi SA YlN ZEKI ÇELiK'iN 
YAZILI SORU ÖNERGESi VE CEVABI . 

(7/7715-15826) 

Soru 1 : 

BOTAŞ'ın açtığı ihalelerle ilgili olarak son iki yılda soruşturma açılmış mıdır? 

Cevap 1: 

BOTAŞ Genel Müdürlüğü'nün açtığı ihalelerle ilgili olarak son iki yıl içinde 7 adet 

inceleme ve tahkikat yapılmıştır. Bunlardan 4'ü süresi dolmuş hizmet ihalelerinin 

yenilenmesi için açılan ihalelerle ilgili olup, ihaleyi kaybeden müteahhit fırmaların 

şikayetlerinin incelenmesinden ibarettir. 

Soru 2: 

Bu soruşturmaların sonucu ne olmuŞtur? 

Cevap 2: 

Bu soruşturma ve incelemelerle ilgili olarak ; 

1· Genel Müdürlük Servis Araçları ihalesi Şikayetçi fırma talebi yerinde 

görülmemiştir. 

2· Genel Müdürlük Temizlik işleri ihalesi Şikayetçi fırma talebi yerinde 

görülmemiştir. 

3· Deniz Vasıtaları Işletmeciliği ve Palamar Hizmetleri ihalesi : Şikayetçi fırma 

talebi ile ilgili Müfettiş görüşüne; Ihalenin Şirket lehine sonuçlandıniması ve ihalede 

usulsüzlük görülmemesinden dolayı Başkanlık ve Makam tarafından iştirak olunmamış, 

dolayısıyla şikayetçi fırma talebi de yerinde görülmemiştir. 

4- Petrol işletmeleri Bölge Müdürlüğü Temizlik işleri ihalesi : Şikayetçi firma 

şikayetinden vazgeçmiş, Bölge Müdürlüğü ve ilgili ünite personeli yazılı olarak ikaz 

edilmiştir. 

5· Doğal Gaz Boru Hatları Uzunlukları ile ilgili inceleme ve Soruşturma : 

Ilgililerin sorumluluğunu gerektiren bir husus tespit edilmemiştir. 
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6- Ooğubayazıt-Erzurum DGBH'nın ,_ 40"den 48"e çıkarılması hakkında 

inceleme : Inceleme devam ediyor. 

7- PS48 ve PS5 Lojman Inşaatları ihalesi : Söz konusu ihale ile ilgili yapılan 

araştırma sonucu disiplin ve diğer işlemlerin yapılması için Olur verilmiştir. 

Sorular 3-9 : 

- BOTAŞ'ın "Deniz Vasıtaları işletmeciliği ve Palamar Hizmetleri" ihalesiyle ilgili 

olarak bir soruşturma açılmış mıdır, açılmışsasonucu ne olmuştur? 

- Bu ihaleye hangi firmalar katılmış, hangi firmalar yeterlilik alabilmiştir? 

- Ihalede ne tahmini bedel, ne keşif bedeli ne kadar olarak belirlenmiştir? 

Bu ihaleyi hangi şirket ya da kişiler kazanmıştır, kazanan şirket sahipleri 

kimlerdir? 

- Ihaleyi alan şirketlerden yeterlilik alamayan fırma var mıdır? Varsa niçin yeterlilik 

verilmemiş ve sonradan niçin ihale alabilmiştir? Yeterlilik alamayan fırmanın sahip ve 

'yakınlarının iktidara yakın kişiler olmasının ihaleyi almada etkisi olmuş mudur? 

- "Gazete ilanıyla belirlenen ihale şartlarına söz konusu fırma uymayınca zeyilname 

ile ikinci bir ilan datıa verildiği ve bu fırmanın şartlarına göre ihale hazırlanarak yeniden ilan 

yapılarak ihaleye çıkıldığı, ancak buna rağmen anılan fırmanın yeterlilik komisyonunun iki 

raporunda da sınıfı geçemediği, bunun üzerine süre uzatımına gidildiği ve ihale yönteminin 

değiştirilerek bu kez davetiye usulüyle ihaleye çıkıldığı ve davet edilenler arasında yeterlilik 

alamayan firmanın da bulunduğu" şeklinde kamuoyuna yansıyan bilgiler doğru mudur? 

- Söz konusu ihalede usulsüzlük tespit eden kişi ya da kişiler görevlerinden alınmış 

mıdır, alınmışsa gerekçesi nedir? 

Cevaplar 3-9 : 

Ihale konusu iş; 1997 yılı sonunda ihale edilmiş, 16.01.1998 tarihli sözleşme ile 

yürürlüğe girmiş, ihaleyi kazanan BENE Firması söz konusu işi 18 ay süreyle başarıyla 

yürütmüş olup, sözleşme süresi dolmadan BENE Firması ile MARSAŞ Firmasının karşılıklı 

talepleri üzerine BOTAŞ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunun 14.07.1999 tarih ve 692/12 
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sayılı kararı ile söz konusu iş MARSAŞ Firmasına 'devredilmiş ve kalan 6 aylık hizmet bu 

fırma tarafından yürütülmüş ve sözleşme süresinin sonunda, yine aynı sözleşme hükümleri 

çerçevesinde sözleşme süresi 1 yıl uzatılmıştır. 

MARSAŞ Firması 28.09.2000 tarih ve 00/09/02 sayılı yazısı ile 31.12.2000 tarihinde 

süresi dolan sözleşmenin, TEFE-TÜFE aritmetik ortalaması nispetinde zam yapılarak 1 yıl 

daha uzatılması talebinde bulunmuştur. Ancak BOTAŞ Genel Müdürlüğü sözleşme 

süresinin uzatılmasını hiç gündeme getirmeden işi yeniden ihale etme kararı alarak bu 

durumu 06.11.2000 tarih ve 025727 sayılı yazı ile MARSAŞ Firmasına bildirmiştir. 

Ön yeterlilik vermek suretiyle yapılacak ihaleye müracaat eden fırmalardan yeterlilik 

alan fırmaların sayısının azlığını dikkate alan Ihale Komisyonu, 31.01.2001 tarih ve 

00/H-IGB/02 sayılı kararı ile yeterli katılımın ve rekabet koşullarının sağlanması ~macıyla, 

ön yeterlilik vermek suretiyle yapılacak ihalede "Serbest rekabet koşullarının oluşmasına 

imkan verilemeyeceği" gerekçesiyle adı geçen ihalenin davet usulüne dönüşmesine karar 

v~rmiş ve bu durum katılımcı fırmalar dahil olmak üzere Türkiye çapında thale konusu iş ile 

iştigal eden tüm firmalara duyurulmuştur. 

Ihale yöntemi değişikliği nedeniyle, ihale normal süresinde yetişemeyeceğinden, 

süre uzatımına gidilmiştir. 

Ihale komisyonunun 09.02.2001 tarih ve 00/H-IGB/02 sayılı kararı doğrultusunda 

13.03.2001 tarihi saat 14.00'e kadar teklif veren; 

1. SENE A.Ş. 

2. MARSAŞ A.Ş. 

3. ÇAKIROGLU A.Ş. 

4. MED-MARINE A.Ş. 

1.230.237.000.000 TL +KDV 

1.456.200.000.000 TL+KDV 

1.777.500.000.000 TL +KDV 

2.925.000.000.000 TL +KDV 

Firmaların teklifleri Ihale Komisyonunda değerlendirilmiş ve komisyon kararının 

Yönetim Kurulu'na sunulması için lkmal Daire Başkanlığı'nca müzekkere hazırlanmıştır. 

2001 yılı son 9 ayı için verilen tekliflerden de görülebileceği gibi en düşük teklifi 

veren SENE Firmasının en yakın takipçisi MARSAŞ Firması ile arasında 
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225.963.000.000 TL., SENE Firması lehine bir fark bulunmaktadır. Bu da söz konusu 

ihalenin BOTAŞ Genel Müdürlüğü menfaatine olduğunun göstergesidir. 

Iddia edildiği gibi, ihaleyi kazanan BENE Firması aleyhine gerek BOTAŞ Genel 

Müdürlüğü mevzuatı ve gerekse 2886 sayılı Devlet Ihale Kanunu hükümlerine göre 

herhangi bir yasaklama kararı veya BOTAŞ Genel Müdürlüğü'nce _bu konuda alınmış 

herhangi bir karar bulunmamaktadır. Ticaret Sicil kayıtlarına göre, BENE Havacılık ve 

Denizcilik Turizm Tic. AŞ'nin ortakları; Öner Osman BAŞAL, Havva BAŞAL, Burak BAŞAL, 

Rıfat KAPLAN ve lsmail Hakkı ÜSTÜN olmak üzere 5 kişiden oluşmaktadır. 

Ihaleyle ilgili BENE Firmasının vermiş olduğu teklif dosyasında yer alan Ticaret Sicil 

Gazetesinde şirketi temsile yetkili kişilerin "Öner Osman BAŞAL" ile "Rıfat KAPLAN" 

olduğu görülmektedir. 

Söz konusu ihale ya da ihale sürecindeki gelişmeler, gerek ilan gerekse yazışmalar 

yoluyla ilgili tüm firmalara duyurulmuş olup, gerekli aleniyet sağlanmıştır. 

Adıgeçen ihale hakkında Bakanlığım Teftiş Kurulu'nca yapılan incelerne sonucunda 

düzenlenen raporda, yapılan ihalenin kurum menfaatine uygun olarak yapılmış olduğu, 

ceza i, hukuki ve disiplin yönünden bir kusur görOlmediği belirtilmiştir. 

Ayrıca konu yargıya intikal etmiş olup, ·dava dosyası tetkik edildiğinde 

açıklamalarımızın doğruluğu görülecektir. 
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92- Hatay Milletvekili Mustafa Geçer'in, petrokok kömürü ve ithaliyle ilgili bazı 
iddialara ili~kin sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Keçeciler' in cevabı (7 /7716) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLiSi 'BAŞKANLIGI'NA 

Aşağıdaki sorularıma gümrüklerden sorumlu Devlet Bakanı Sayın 
Mehmet KEÇECİLER'in yazılı olarak cevap vermesini delaletlerinize arz 
ederim. 06.06.2002. 

::t:/~ 
Hatay Milletvekili 

Yazılı basında ~'ithal Kömür Zehirliyor" başlığıyla verilen haberde; ihtisas 
gümrükleri olmadığı için ülkeye denetimsiz _olarak girdirilen petrokok kömürün 
zehir içerdiği ve fabrikalarda kullanıldığı için de halkın sağlığını tehdit. ettiği, 
Rusya'dan 20 dolara getirilen petrokok kömürün iç piyasada 90-110 dolar arası 
bir fıyatla satıldığı, bir bölüm kömürün de kaçak yolla 15 dolara ülkeye 
girdirildiği, Ayrıca·kömürün %20'den fazla uçucu gaz içermemesi gerekirken, 
Buna dikkat edilmeden ithal edildiği belirtilmektedir. 

s.ı. Ülkemizde yaygın bir hal konumuna gelen ithal kömür ve ~enzeri ithal 
maddelerin denetimi için \ ihtisas gümrükleri kurulması düşünülm~kte midir? 
Şimdiye kadar bu denetim sorunu nasıl çözülüyordu? · 

S.2. ihtisas gümrükleri olmasa bile, Kömür ithal edilebilmesi için laboratuar 
testlerinin istenmesi gerekmiyor mti? istenilen evsaf ve kalitede olmayan 
kömürlerin ithalatına izin verilmemesi ve ithalat izni olan fırmaların düşük kalite 
de kömür. ithal etmesi halinde izin belgelerinin iptal edilmesi gerekmiyor mu? 
Bir ceza-i yaptırım söz konusu değil midir? 

S.3. Rusya'dan 20 dolara alınan kömürün iç piyasada 90-110 dolar arasında 
satılması insaf sınırını aşan bir tutum değil midir? 

S.4. Şayet bu durum Bakanlığınız tarafından bilinen bir durum ise, niçin olaya 
müdahale edilmemektedir? Çoğu sektörde olduğu gibi burada da kendine rant 
sağlayan bir kesimden söz edilebilir mi? Ediliyor ise bunlar kimlerdir? Bunların 

·önlenmesi için· bir çalışma yapılacak mıdır? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIGI 

SA YI : B.02.0.003/ 1 D- 0 ~ S Ç 
KONU: 

ANI(AnA 
2 g./.6./2002 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞIUNLIGINA 

İLGi: 17.06.2002 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.O.l0.00.02-7/7716-
15827/37450 sayılı yazınız. 

Hatay Milletvekili sayın Mustafa GEÇER tarafından Başkanlığımza tevdi 
edilen 7/7716-15827 sayılı "Petro kol{ kömürü ve ithaliyle ilgili bazı iddialanı 
ilişl<in" yazılı soru önergesi tetkik edilmiş ve görüşlerimiz ekte sunulmuştur. 

Gereği için bilgilerinize arz ederim. 
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T.B.M.M. B : 120 22.7. 2002 o: ı 
CEVAPLARlMlZ 

Cevap: 1)'31 Aralık 1992, 31 Aralık 1993, 31 Aralik1994, 1 Şubat 1996, 25 
Aralık 1996, 16 Ocak _1998, 7 Şubat 1999, 18 Haziran 2000, 25 Aralık 2000 ve 29 
Aralık 2001 tarihli Resmi Gazetelerin Mükerrer sayılarında yayımlanarak yürürlüğe 
giren "Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Maddelere Ilişkin 

/ Tebliğ (lthalat:93/16, lthalat:94/16, lthalat:95/,16, lthalat:96/3, lthalat:97/3, lthalat:98/3, 
lthalat:99/3, lthalat:2000/7, Dış Ticarette ~tandardizasyon:2001/3 ve Dış Ticarette 
Standardizasyon:2002/3 )" ile mezkur önergede belirtilen petrol koku isimli eşyanın 
ithalden önce ve fiili ithal sırasında çevrenin korunması yönünden uygunluğunun 
onay yetkisi;Çevre Bakanlığına verilmiştir. 

Halen, Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından 29.12.2001 tarihli ve 24625 
mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Dış Ticarette Standardizasyon: 2002/3 
sayılı"Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Madde ve Atıklara 
Ilişkin Tebliğ"iri Ek ll Kontrole. Tabi Yakıtlar Listesinde yer almaktadır. Tebliğin birinci 
maddesi " ... ekli listelerde (Ek I,Ek II,Ek lll, Ek IV-A ve Ek IV-B) yer alan madde ve 
atıkların ithalatında, bu madde ve atıkların çevrenin korunması yönünden uygunluğu, 
Kontrol Belgesi ile belgelenir. Bu belge, Gümrük Antrepo Rejimi, Serbest Dolaşıma 
Giriş Rejimi, Dahilde Işleme Rejimi,Gümrük Kontrolü Altında Işleme Rejimi ve Geçici 
Ithalat Rejimi ile ön görülen amaçlar doğrultusunda eşyanın ilgilisine teslimi 
sırasında, ilgili gümrük idaresince aranır." Hükmünü amirdir. 

Bu itibarla, söz konusu tebliğ uyarınca petrol kokunun ithalatında , Çevre 
Bakanlığınca düzenlenen Kontrol Belgesi gümrük idaresince aranılmakta ve Kontrol 
Belgisi olmadan petrol kokunun ithalatına izin verilmemektedir. · . 

Cevap : 2) Çevre Bakanlığının talepleri doğrultusunda, taşkömürü, petrol 
koku linyit ve antrasit ithalatında; Dış Ticaret Müsteşarlığınca kabul gören ve gözetim 
faali etinin gerektirdiği uzmanlığa sahip uluslar arası gözetim firmalarınca numune 
alımıhda, numune alma usul ve esaslarına uyularak ve bunun gümrük görevlilerinin 
gözetiminde yapılması; hazırlanan numunenin içerisine konulmak üzere, gümrük 
göreylisi,ithalatçı veya ~anayici, taşıyıcı ve uluslar arası gözetim firması yetkilerinin, 
ayrıca kalsine edilmemiş (menfi) petrol koku ithalatında ll Çevre Müdürlüğü 
elem1anının (ll Çevre Müdürlüğünün olmadıgı yerlerde Valiliklerin görevlendireceği 
elemrnların) imzalarının bulunduğu bir tutanağın hazırlanması; hazırlanan 
num~nenin gümrük idareleri tarafından kurşun veya kırmızı mumla mühürlenmek 
sure~iyle bağlanarak laboratuvara teslim edilmesi; ayrıca söz konusu uygulamada 
antrepoya alınan yakıt için numune tutanaklarının millileşen her parti mal için ayrı ayrı 
düzehlenmesi ve numune tarbalarına asıllarının konulması ve hazırlanan numune 
torb~larının gümrüklerin kırmızı mum ya da kurşun mührü ile mühürlenmesi; boyut 
kontrlolüne ilişkin olarak ise, özellikle petrol koku boyutu sınırı kontrolünün yukarıda 
belirtılen kişilerden oluşan komisyon tarafından yapılması ve 0-20 mm ebat 
sınırl 1 masına uyulması şeklinde uygulama yapılmaktadır. 
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Cevap : 3 ) Yul<arıda bahsi geçen Tebliğierin 1 inci maddelerinde, Tebliğ 
kapsamı eşyanın Gümrük Antrepo Rejimine tabi tutulması halinde de Kontrol Belgesi 
aranılması öngörülmektedir. Esasen, 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 93 üncü 
maddesi hükmü gereği, Gümrük Antrepo Rejimine tabi tutulan eşya halen gümrük 
gözetimi altında, henüz ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmamış eşya olup 
mezkur. eşyanın bilahare Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde Işleme 
Rejimi,lhracat Rejimi ve Transit Rejimi gibi rejimiere tabi tutulması söz konusudur ve 
eşyanın diğer gümrük rejimlerinden birine tabi tutulmaksızın Gümrük Antrepo Rejimi 
kapsamında ilgilisine teslimi kanunla. belirlenmiş istisnalar hariç olmak üzere söz 
konusu değildir. Bu itibarla, Gümrük Antrepo Rejimine tabi tutulan eşya için Kontrol 
Belgesi aranılmaması gerekmekle beraber kontrole tabi madde ve atıkların Türkiye 
Gümrük Bölgesine girişinde çevrenin ::korunmasına yönelik mülahazalar. dikkate 
alınarak, gümrük idarelerince bu rejime tabi eşya için dahi Kontrol Belgesi 
aranılmaktadır. 

Cevap : 4) Gümrük Idarelerinin Modernizasyonu Projesi (GIMOP) 
_çerçevesinde, gümrük idarelerinin yaklaşık 1/3'ü kapatılmıştır. 

Gümrük idareleri dış ticaret işlemlerine hizmet etmek üzere 
kurulmaktadır.Dış ticaret işlemleri hacmi zorunluluk göstermediği sürece, ülkemizin 
içinde bulunduğu ekariomik kriz nedeniyle kamu kesiminin azami tasarrufa yöneldiği 
bugünkü şartlarda ve gümrük idarelerinin sayısının azaltılmaya çalışıldığı bir 
ortamda, bir gümrük idaresi kurulması mümkün bulunmamaktadır. 

Ayrıca, ihtisas gümrüklerinde çalışan kadrolar uzman olan kadrolar 
(mühendis vb.)·değildir. 

Cevap : 5 ) Diğer taraftan, kaçak· yolla ülkemize giren kömür veya düşük 
kıymet beyanı ile ithalata ilişkin olarak Gümrük Müsteşarlığına bilgi ve belge iletilmesi 
durumunda 1918 sayılı kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun ile 4458 sayılı 
Gümrük Kanunu uyarınca gerekli inceleme ve soruşturmalar derhal yapılacaktır. 

Arz ederim. 
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93.- Sakarya Milletvekili Nezir Aydın'ın, Ekonomik ve Sosyal Konseyin çalışmaları ve 
sonuçlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Devlet 
Bahçeli'nin cevabı (7/7718) 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sorularımın, Başbakan Sayın Bülent ECEViT tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

1- Ekonomik ve sosyal politikaların oluşturulmasında, toplumsal uzlaşma ve işbirliğini 
sağlayacak sürekli ve kalıcı bir ortam oluşturarak, istişari mahiyet de de olsa, ortak görüş 
belirlemek üzere kanunla kurulan "Ekonomik ve Sosyal Konsey'in; ilgili kanunun Resmi 
Gazetede yayımtanmasından sonra kaç kez toplandığını açıklar mısınız? Kanuna göre bugüne 
kadar en az kaç kez toplanması gerekir idi? Bugüne kadar hiç toplanınadı ise sebebini açıklar 
mısınız? 

2- Bu kanunda çıkarılinası ön görülen yönetmelikler çıkarılmış mıdır? Çıkarmadı ise, sebebi 
nedir? · 

3- Ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişmesini hızlandırabilmesi, bireysel ve toplumsal huzur 
ve mutluluğun yakalanabilmesi için; toplumda karşıtlık oluşturan tarafların bir. "sosyal 
diyalog" çerçevesinde bir araya gelmelerinin faydalı olacağına inanıyor musunuz? 
inanıyorsanız, Ekonomik ve Sosyal Konsey bir "sosyal diyalog" platformu olabilir mi? 
Olabilir ise, Ekonomik ve Sosyal Konseyi ne zaman çalıştırınayı düşünüyorsunuz? 
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SA YI : B.02.0.001/ ll~ .. }· 
KONU: 

T.C. 
DEVLETBAKANI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILlGI 

1 ~i 1 }1200,2 

TÜRIQYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞK4NLIGINA 

. İLGi: 17.06.2002 gün ve A.Ol.O.GNS:O.I0.00.02-7/7718-15829/37452 sayılı 
yazınız. 

Sakarya Milletvekili Nezir A YDIN'ın, Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 
ve tarafıından cevaplandınlması tensİp edilen 717718-15829 esas no'lu yazılı soru 
önergesine verilen cevap ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK: 1- Önerge cevabı ( 1 sayfa) 

DAGITIM 
Gereği 

TBMM Başkanlığına 
Bilgi 
Başbakanlığa 
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~~ 
Dr. Devlet BAHÇELI 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 



T.C. 
BAŞBAKANLIK 

DEVLET PLANLAMA TEŞKILATI 
MÜSTEŞARLIÖI 

(Ekonomik Modeller ve Strat~ik Araştırmalar Gem~l Müdürlü!)ü) 

SAYI : B.o2.1.DPT.0.07.02 ,).5', ~0 1 i h h~ 
KONU: Soru önergesi 

DEVLET BAKANLIGI VE BAŞBAKAN YARDlMClLIGlNA 
(Sayın Dr. Devlet BAHÇELI) 

ILGI: Başbakanlığın Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı'na hitaben 20.6.2002 tarih 
ve B.02.0.KKG.0.12/106-757-24/3452 nolu yazısı. 

Ekonomik ve Sosyal Konsey ile ilgili olarak Sakarya Milletvekili Sayın Nezir A YDlN 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmak üzere Sayın Başbakana yöneltilen sorulara 
ilişkin ilgi yazı ve ekieri incelenerek aşağıdaki cevapların verilmesi uygun görülmüştür. 

. 1. Konsey toplantı takvimi 21 Nisan 2001 tarihinde yürQrlüğe;.giren, Ekonomik ve 
Sosyal Konseyin Kuruluşu, Çalışma Esas ve Yörıtemleri Hakkında 46.41 sayıli.Kanuhun 7. 
maddesinde düzenlenmiştir. Sözkonusu tarihten bu yana herhangi bir toplantı 
gerçekleştirilmemiştir. 
· 2. 4641 sayılı Kanunun öngördüğü şekilde, Ekonomik ve Sosyal Konsayin Teşekkülü 

ile Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik 8 Ağustos 2001 tarih ve ?4487 sayılı 
Resmi Gazetede yayınlanmış bulunmaktadır. · 

3. Ekonomik ve Sosyal Konsey ekonomik ve sosyal politikaların oluşturulması 
sürecinde toplumsal uzlaşma ve işbirliğini sağlayarak ortak görüş oluşturulması amacına 
dönük istişari mahiyette bir organdır. Bu nedenle önemli bir işlevi bulunmaktadır. Bunun 
da ötesinde, Konsey üyesi sosyal taraflarla Konsey toplantıları dışında da görüş alışverişi 
ve. değerlendirme toplantıları yapılmaktadır. Konseyin düzenli toplantıları en uygun 
zamanda gerçekleştirilecektir. 

Gereği için bilgilerinize arz ederim. 
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94.- İrenizli Milletvekili Mustafa Kemal Aykurt'un, Pamukkale ile ilgili çalışmalara 
ilişkin sorusu ve Kültür Bakanı İstemihan Talay'ın cevabı (7/7719) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİL!..ET MEC!.İSİ BAŞ!I'J\N!..!G!NA 

Aşağıdaki sorularıının Kültür Bakanı Sayın İstemihan TALAY tarafından yazılı 
olarak cevaplandrrılması hususunu arz ederim. 

Saygılarımla, 

,-1t~-~ 
·M us~ Kemal AYKURT · · 

.' Denizli Milletvekili 

Ülkemizin gurur kaynağı pamukkale; 
·!-Bulunduğu alan sit alanı olarak ne zaman belirlenmiştir? Ne gibi çalişmalar 

yapılmıştır? 

2:-Pamukkale'nin · aelir!eri fvı!!ar itibariv!e) ne kadardli? Elde edilen bu aellrler 
(vıllar itibarivle) nerelere ne sekilde harcanmıştır? 

3-Pamukkale için Bakanlığınız bütçesinden 1998-99-00-01-02 yılı yatırım 
programlannda ne kadar para ayrılmış ve ne kadarı harcanmıştır? Ayrılan bu 
miktarları yeterli buluyor musunuz? Daha fazla ayrılmamasının gerekçesi nedir? 

4-Pamükkale'nin bulunduğu arazilerin kamulaştırılmasına hangi tarihde kar,ar 
verilmistir? . Bu aünc kadar (vıllar itlbarivle ) ne kadar kanıulastırma bedeli 
ödenmiştir? 

5-Kamulaştırma bedellerinin ödenmemesinden dolayı mağdur olan 
vatandaşlarımız bulunmaktadır. Vatandaşlarımızın bu mağduriyetlerini ne zaman ve 
ne şekilde gidermeyi düşünüyorsunuz? 
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* T.C 
KULTUR BAKANLİGI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.ı6.0.APK.0.12.00.01.940- .2.433 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

0.3 /D't/2002 

TÜRKİYE BUYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

İLGi: T.B.M.M. Başkanlığı KAN.KAR.MÜD.' nün 17 Haziran 2002 gün ve 
A.O ı .O.GNS.O.l 0.00.02-34557 sayılı yazısı. 

Denizli Milletvekili Sayın Mustafa. Kemal AYKURT'un "Pamukkale ile ilgili 
çalışmalara ilişkin" 7/7719-ı5830 esas no'lu yazılı soru önergesinin cevabı hazırlanarak ekte 
sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EKLER: 
EK- ı: Cevap ( 2 sayfa ) 

DAGITIM: 
Gereği: 

T.B.M.M. Başkanlığına 
Bilgi: 
Başbakanlığa 
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·CEVAP 1: Denizli İli, Merkez, Pamukkale Travertenleri ve Hierapolis Antik Kenti 
1. derece arkeotojik ve doğal sit sınırları Gayrimenkul Eski Eserler Anıtlar Yüksek 
Kurulu'nun (GEEA YK) 13.12.1980 gün ve A-2587 sayılı kararı ile belirlenmiş, sit sınırlarının 
işlendiği 1/5000 ölçekli kadastral harita İzmir 2 Nolu Koruma kurulunun 09.05.1990 gün ve 
1309 sayıli kararı ile onaylanmıştır. Kültür ve Tabiat Varlıklarını koruma Yüksek Kurulu'nun 
02.03.1992 gün ve 256 sayılı tavsiye kararı doğrultusunda, söz konusu sit alanının güneybatı 
kesiminde genişletilmesi, İzmir 2 Nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 
01.04.1992 gün ve 2585 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur. 

Yerel ölçekte, sit sınırlarının ve derecelerinin değiştirilmesine ilişkin değişik 
dönemlerde talepler olmuş, ancak GEEAYK'un 24.07.1981 gün ve A-3062 sayılı, İzmir 2 
Nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 09.02.1994 gün ve 3814 sayılı 
kararları ile reddedilmiştir. 

Bakanlığımızca hazırlanan 'ı/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı İzmir 
2 Nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 02.10.1991 gün ve 2172 sayılı 
kararı ile uygun bulunarak onaylanmıştır. 

Pamukkale 1.derece Arkeotojik ve Doğal Sit Alanı, aynı zamanda 383 sayılı K.H.K. 
ile oluşturulan Özel Çevre Koruma Bölgesi içinde kalmakta olup, Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kurulunca Onaylı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar 
Planları, Özel Çevre Koruma kurulunca da onanmıştır. 

CEVAP 2: Söz konusu örenyerindeki kültürel ve doğal varlıkların korunması, 
yaşatılması ve tanttılması hizmetlerinin yerinde, daha çabuk ve etkin yürütülmesini sağlamak 
amacıyla Bakanlığımız ile Denizli Valiliği arasında 01.03.2001 tarihinde "Örenyeri 
Gelirlerinin kullanılmasına İlişkin Protokol" imzalanarak yürürlüğe girmiştir. 

Protokolün 9.maddesindeki hükmün "Denizli örenyeri gelirlerinin % 60'ının Döner 
Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğü hesabına aktarılması, % 40'ının ise ilgili Valilikçe 
Denizli'ye ilişkin olarak Bakanlığımızca uygun görülecek kültür ve sanat hizmetlerinde ve 
Pamukkale Projesi ile Müze Kurtarma Kazıları, Müze Müdürleri ile Rölöve ve Anıtlar 
Müdürleri toplantı organizasyonunda kullanılması" olarak değiştirilmesi 23.05.2002 tarih ve 
7813 sayılı yazı ile uygun görülmüş ve buna göre düzenlenen yeni protokol imzalanmak üzere 
30.05.2002 tarih ve 8267 sayılı yazımızla Denizli Valiliği'ne intikal ettirilmiştir. 

Pamukkale, yerli ve yabancı turistlerin ziyaret akımına uğrayan bir beldemizdir. Bu 
beldeyi 2000 yılında 839.264 kişi ziyaret etmiş, elde edilen gelir 2.169.925.000.000.
(İkitrilyonyüzaltmışdokuzmilyardokuzyüzyirmibeşmilyon) TL.' dir. 2001 yılında ise ziyaretçi 
sayısı 1.108.014'e ulaşmış, elde edilen gelir 3.401.950.000.000.-(Üçtrilyondörtyüzbirmilyar 
dokuzyüzellimil yon) TL. 'ye ulaşmıştır. 

-600-



CEVAP 3: Pamukkale için; 1998 yılı yıl sonu toplam ödeneği 400.000.000.000.
(dörtyüzınilyar) TL. olup, bu ödeneğin tamamı yıl içerisinde harcanmıştır. 1999 yılı yıl sonu 
toplam ödeneği 594.000.000.000.-(Beşyüzdoksandörtmilyar) TL. olup, bu ödeneğin 
588.000.000.000.-(Beşyüzseksensekizmilyar) TL. 'si yıl sonu itibariyle harcanmıştır. 2000 yılı 
yıl sonu toplam ödeneği 367.720.000.000.-(ÜçyÜzaltmışyedimilyaryediyüzyirmimilyon) TL. 
olup, bu ödeneğin 361.850.000.000.-(Üçyüzaltmışbirmilyarsekizyüzellimilyon) TL. 'sı yıl 
sonu itibariyle harcanmıştır. 2001 yılı yıl sonu toplam ödeneği 246.250.000.000.
(İkiyüzkırkaltımilyarikiyüzellimilyon) TL. olup, bu ödeneğin 233.900.000.000.
(İkiyüzotuzüçmilyardokuzyüzmilyon) TL.'sı yıl sonu itibariyle harcanmıştır. 2002 yılı . 
ödeneği 150.000.000.000.-(Yüzellimilyar) TL. olup, harcama ile ilgili işlemler devam 
etmektedir. 

CEVAP 4-5: Bakanlığımızca Koruma Amaçlı imar Planı da dahil olmak üzere birçok 
çalışma yapılan Pamukkale Örenyerindeki sorunların kısa sürede çözümlenebilmesi için 
bölgeyle ilgili konuların Dünya Bankası Proje Yürütme Birimine de uzman katkısında 
bulunulmuştur. · 

Aynca, örenyerlerinden elde edilen gelirler ile söz konusu beldenin sorunlarının 
giderilmesine imkanlar nispetinde çalışılmaktadır. 
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95.- Şanlıurfa Milletvekili Must~fa Niyazi Yanmaz'ın, bir ilköğretim okulunun 
mezuniyet törenindeki olayların tekrarlanmaması için ·alınacak önl~mlere ilişkin sorusu ve Milli 
Eğitim Bakanı Metin·Bostancıoğlu'nun cevabı (7/7721) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLil;INA 

Aşağıdaki sorularıının Sayın Milli eğitim Bakanı Metin 
BOSTANCIOGLU tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini 
saygılarımla arz ederim.07.06.2002 

M us a iyazi Y ANMAZ 
Şanlıurfa Milletvekili 

Tüm dünyada özellikle gelişmiş ülkelerde , çocukların ve gençlerin içine 
düşmüş olduğu içki ve uyuşturucu batağından kurtulabilmeleri için milyarlarca 
dolarlık fonlar ayrılarak , her fırsatta bu büyük ilietin zararları vurgulanıp 
kampanyalar düzenienirken , Geçtiğimiz günlerde medyada bir ilköğretim 
okulunun mezuniyet töreninde ilkokul öğrencilerinin öğretmenleriyle birlikte 
mezuniyetlerini birlikte şarap içerek kutlama haberlerini hayretler içinde 
üzüntüyle izlemiş bulunuyoruz. 

1- Geleceğimizi emanet ettiğimiz bu körpecik dimağları bu pisliğin içine 
sürükleyen sorumlular hakkında ne gibi bir işlem yapılmıştır ? 

2- Bu tip çirkin olayların tekrarlanmaması için bakanlığınız ne gibi 
önlemler almaktadır ? 
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T.C. 
MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI 

1\rnştırnıa, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Si\ YI : B.OX.O.APK.0.03.05.00-03/ ··c~C::?-. 
KONll : Soru Ünergesi 

ı'\ lt· /2002 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

il.lii : l.IUvi.M Başkanlığının 17.06.2002 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-15805-7/7721-
15845/37497 sayılı yazısı. 

~anlıurfa Milletvekili Sayın Mustafa Niyazi YANMAZ'ın, "Bir ilköğretim okulunun 
mezuniyet törcnindeki olayların tekrarlanmaması için alınacak önlemlere ilişkin" yazılı soru 
(illL'J"!..!L'si incelenmiştir. 

1. istıınbul Valiliğince yaptırılan inceleme sonucu; 

ıı) istnnbul'tın Fatih ilçesi Aksaray Mahmudiye Etüt Beslenme İlköğretim Okulunun 
ıne;.uııiyet gecesiyle ilgili olarak, ilköğretim müfettişleri g~revlendirilerek inceleme ve 
sııru~ıurımı ba~latıldığı, 

h) Konuyla ilgili olarak yapılan incelemede; müfettişler tarafından verilen ön raporda: 
··Okul Müdürlüğünün rolü bulunmadığı, okul adına yapılmış bir organizasyon olmadığı, 
veliler tanılindan gecenin düzenlendiği", Bakanlığıınızın, mezuniyet kutlamalarının okulda ve 
n·likre yOkgetirmeyecek biçimde olması gerektiğine ilişkin genelgesini dikkate almayan, bu 
y:ı~wki \\ğrencilerin içkili ortamiara gelmelerini sağlayan sınıf öğretmeni ve diğer personel 
lı:ıkkıııda ha~lutılan soruşturmanın devam ettiği ve soruşturma neticesinde getirilecek 
ıd; li lkrin gL·reğinin yapılacağı, 

cı i<;kili ınüzikholi.in okul öğrencilerine ev sahipliği yapmasıyla ilgili olarak yapılan 
iııL·l·kmede. \\ğrencilerin velileriyle birlikte bu yere geldikleri, 30 Aralık 1999 tarih ve 23922 
say ı lı !{esmi ( lazeteele yayınılanan "Açılması İ zn e Bağlı Yerlere Uygulanacak İşlemler 
!!akkında Yönetmelik" in 39\ıncu maddesi "Kendisini idare edemeyecek dereceele sarhoş 
ıılıınlıırıı i<;ki \"erilmesi. 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanununun l9'uncu maddesi hükümleri • 
saklı kalmak üzere. on sekiz yaşından küçüklerin yanlarında ebeveynleri, veli veya vasileri 
olsa hile i<;kili yerkrc alınması ve on sekiz yaşından küçüklere her çeşit alkollü içki verilmesi 
yas:ıkıır. ,\ncak. sarhoşluğa neden olacak derecede içki vermeyen ve içkili eğlentiye müsaade 
L'li11L'YL'I1 n:ya yalnız yemek arasında aperatif mahiyetinde içki veren lokantalara yanlarında 
,.L'I i \\'Yil ,·asi leri olmak şartı ile çocukların gim1csine izin verilebilir" hükmünün yer aldığı ve 
sii1. kııııusu yer. restoran olup yemek arasında aperatif mahiyetinde içki veren bir mekan 
ular<ık d1en:ynler tarafından değerlendirildiğinden ebeveynler hakkında yukarıda anılan 

yi\ııı:ıml'liğin ]9' uncu maddesi gereğince suç duyurusunda bulunulmadığı. 

anla~ılını~tır. 

2. Bakaıılığıınız. mezuniyet törenlerine ilişkin 24.05.2002 tarih ve 5171 (2002/41) 
Sil~· ılı ( iendgesiııdc; 

... \tatürk milliyetçiliğine ve Atatürk iHie ve devrimlerine bağlı. aklın ve bilimin 
\iııdl'rliğiııdc pozitir di.işünen. algılama ve problem çözme yeteneği gelişmiş, öğrenmeyi 

\iğrl·ııd1ikn. laik \"C demokratik değerleri benimsemiş, yeni fikirlere açık, kişisel ve toplumsal 
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sorumluluk duygusuna sahip olarak Cumhuriyetimizi koruyan ve kollayan, milli kültürü 
ö;.liııısemi~. llırldı kültürleri yorumlayabileri ve çağdaş uygarlığa katkıda bulunabilen bireyler 
olarak yı:tiştirilıneleri hedeflenen öğrencilerimizin yaşamlarında, okula başlamak ve mezun 
olımık Onı:nıli uşaınalardır. 

1 ~u anlayışla: çok yönlü yeti.ştirilmeleri hedeflenen öğrencilerimizin eğitim-öğretim 
g~iı'i:cd.:lı:ri okullarin tınlamlı bir bağ kurabilecekleri açılış törenierin büyük önem kazandığı, 
hu tiirı:nlı:r öğrencilerimize okulla buluşma, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla tanışma ve 
k:ıy mı~mıı l'ırstıtı sağlar. 1 

lhmun yanı sıra, uzun yıllar değişik duyguları yaşadıkları eğitim ortamından ayrılmak 
iiğrcncilı:rin yaşanıında derin izler bırakacak nitelikte bir süreçtir. Mezun olanlar için bu 
ı<in:nin anlamı; başarılı olmanın coşku ve sevincini, bir üst öğretim kurumuna başlama ya da 
yaşamındııki gelişmelerin heyecanını sevdikleriyle paylaşma olanağını sunınasıdır. 

1 ~u nı:dcnlc yap.ılacak organizasyonlar; "öğrenci merkezli" ve "katılımcı" bir anlayışla, 
<'iğn.:ııcinin u mı tamayacağı bir yaşam dilimi olan okul ortamında; sosyal, kültürel, sportif ve 
s:ııı:ıı:;:ıl :ıkti\'itı:lerlc zenginleştirilmiş programlarla gerçeldeştirilınelidir .. 

ı·:ıkinlikkre öğretmenler, öğrenciler, veliler, emekli öğre~ınenler ile okulun eski 
ll1L'Zllnları davet edilerek çok yönlü bir etkileşim ortaını yaratılınalıdır. 

Organizasyonlara ı;ıülki, askeri ve yerel yöneticiler, okul aile birİiği, vakıf ve koruma 
dcrııc~i. sivil toplum kuruluşu temsilcileri, eğitime katkı sağlayan gönüllüler, siyaset, kültür, 
s:ııı:ıt. spor. sanayi ve ticaret alanlarında ülke kalkınınasına katkıda bulunan saygın kişiler 
d:t\'L'l edilerek, törenierin birlik-beraberlik içerisinde topluıhun tüm kesimlerini kucaklayan ve 
ukulu <;L'\Tcsiylc bütünleştirerek toplum merkezi haline getiren bir anlayışla gerçekleştirilmesi 
lı~.·tklkıımcl id ir." 

·· .. \~ rıcıı: ulusal ve uluslar ~\rası yarışmalarda dereceye giren, derslerdeki başarıları ve 
iirı11.'k d;ınaııı~larıyla ödüllendirilnıeye hak kazanan öğrencilere ödüller verilerek 
ıııuti,·;ısyuıılurının urtırılınusı. diğer ögrencilerin de özendirilmesi sağlanmalıdır. 

Tiircnlcrin diizcnlenmesinde ailelere ekonomik yük getirmeyecek bir anlayış·la hareket 
L'dilım·lidir. C i iderlerin okulun kendi olaiıaklan ile karşıtanınasına özen gösterilıneli, gerekirse 
~'L'\TL'tkki kaynaklardan yararlanılnıalı, göni.illü katılım ve desteklerle bir "şölen" ortamı 
y;ı r;ııılımılı ,.ı: tiğrcnci lerimizin okullarıyla iletişimleri güçlendirilnıelidir. 

l\irL·ıılcr sı:\'gi ve bilginin payiaşıldığı okul ortamında yapılmalı, geleneksel hale 
l:!~.·ıirikrd;. glizclliklcrin kuşaktan kuşağa aktanldığı birlik ve bei'aberliğin simgelendiği günler 
lıl:ır:ık gcn;ckk~tirilınelidir." denilmektedir. 

< iL• Iceeğimizin teminatı olan gençlerimizin sigara, alkol, uyuşturucu madde kullanımı 
gihi 1.cınırlı alı~kanlıklardan korunmaları ve onlara sağlıklı yaşama bilincinin kazandırılması 
aııwcı~·l:ı da 22.04.1999 tarih ve 1798 (1999/29) sayılı Genelgemiz yayınlanmıştır. 

1 ~unlar ının valiliklere gönderilerck gerekli tedbirlerin alınması istenil miştir. 
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i lkilğretinı ve ortaöğretim kurumlarında okutulan ders programlarında, sigara, alkol ve 
ııyu~tıırucu maddelerin insan sağlığına zarariatı hakkında konular yer almakta, ayrıca Milli 
Eğitim Bakanlığı İlköğretim Lise ve Lise Dengi Okullar Eğitici Çalışmalar Yönetmeliği 
lılikliınleri gereği okullarda kutlanan haftalar içinde yer alan Yeşilay Haftası ile Sağlık ve 
Sosy ni ( Hiveni i k Haftasında öğrencilere, söz konusu maddelerin insan sağlığına zararları; 
konu~ına. yazı. resim, film ve benzeri yollarla anlatılmakta, bunlarla mücadelenin yurttaşlık 
gürevi olduğu belirtilmektedir. 

1 )iğer taraftan; sigara, içki ve uyuşturucu gibi sağlığa zararlı maddeleri 
kullanınanıaları. içkili ve zararlı yerlere gitmemeleri öğrencilerin, uyacağı kurallar arasında 
yer n lmaktadır. 

i lk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun'un 
hlikliıııleri de öğretmenlerin, okul içinde ve dışında -öğretmenlik mesleğine uymayacak 
da\Tanı~ta bulunmamalari gerektiği doğrultusundadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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96~- Erzurum Milletvekili Tev~it Karakaya'nın, TRT'nin Dünya Kupası maçlarının yayın 
hakkını almasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Yılmaz Karakoyunlu'nun cevl!bt (7/7722) 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sorularıının Devlet Bakanı Sayın Yılmaz Karakoyuolu tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasına delaletinizi saygı ile arz ederim. 06.06.2002 

~"~lt 
Tevhit KARAKAYA / 
Erzincan Milletvekili 

2002 FİFA Dünya Kupası maçlarının Türkiye'de halen yayın hakkının TRT'ye ait 
olduğu bilinmektedir. 

1- TR T Dünya Kupası maçlarının .yayın hakkı için hangi kuruma, hangi şarttarla ve 
kaç dolarla sözleşme imzalamıştır? SÇzleşmenin TRT'ye maliyeti nedir? 

2- TRT yayın hakkına sahipken, maç. görüntülerinin öteki özel kanallarda 
yayınlanması karşılığı bir ücret almakta mıdır? Özel kanallarla bir sö.zleşme 
yapılmış mıdır? Yapılmışsa hangi kanaldan ne kadar gelir elde edilmiştir? 

3- TRT'nin Dünya Kupasından hedeflediği ile, elde ettiği arasındaki gelir farkı ne 
kadardır? TRT, Bütçe Kanununda kendisine verilen ödenekle bu konudaki zararını 
yasal yolla karşılayamayacağına göre, zarar nereden ve nasıl karşılanacaktır? 

4- Maçların naklen yayınında TR T ne kadar reklam geliri elde etmiştir? Yeteri kadar 
reklam alınmadığı doğru mudur? Doğru ise sebebi nedir? Sorumlusu kimdir? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIGI 

SAYI :B.02.0.006/ Ol-151? .( lj. /2002 

KONU : 7/7722-15852 esas sayılı 
Soru önergesi 

TÜRKIYE BÜYÜK MiLLET MECLISI BAŞKANLIGINA 

ILGI : 20.06.2002 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-15852 sayılı yazınız. 

Erzincan. Milletvekili Tevhit KARAKAYA'nın tarafımdan cevaplandırılmasını istediği 
7/7722-15852/37507 esas sayılı soru önergesi incelenmiştir. 

Bakanlığım ilgili kuruluşu Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu'nun 2002 FIFA Dünya 
Kupası futbol karşılaşmalarının Türkiye radyo ve. televizyon yayın hakkını, FIFA'nın yetkili 
kıldığı Kirch Media WM AG firması ile yaptığı sözleşme ile devralmıştır. Yapılan Sözleşme 
hükümlerine uygun olarak Türkiye içinde diğer televizyon kuruluşlarına Alt Lisans 
Sözleşmeleri ve Haber Amaçlı· Görüntü Sözleşmeleri ile görüntü satışı yapılmaktadır. Ancak, 
2002 FIFA Dünya Kupası Futbol Karşılaşmalarının radyo ve televizyon yayın hakkının, bu 
hakkı devretmeye yetkili tek kuruluş Kirch Media WM AG'den satın alınması sebebiyle, bu 
kuruluşla yapılan Sözleşme ve bu Sözleşme ile alınan yetkiler kapsamında Türkiye içinde 
yapılan Sözleşme hükümlerinde, aksine davranılması halinde büyük miktarlarda tazminat 
ödenmesini gerektiren gizlilik koşulları yer almaktadır. 

TRT Kurumunun 2002 FIFADünya Kupası karşılaşmalarının radyo ve televizyon yayın 
hakkını devralması ile ilgili olarak her hangi gelir farkı veya zararı söz konusu olmadığı gibi 
yeteri kadar reklam alınmadığı iddiası da doğru değildir. Gerek yurt içine yapılan görüntü 
satışlarıyle ve gerekse elde edilen reklam gelirleriyle, radyo ve televizyon yayın hakkının 
devralınması maliyetinin üzerinde bir gelir elde edilmiştir. 

Kurum, 2002 FIFA Dünya Kupası futbol karşılaşmalarını radyo ve televizyondan 
yayınlamakla, Milli Futbol Takımımıiın elde ettiği başarının gururunu tüm halkımıza yaşatm ış, 
en fazla ihtiyaç duyulan bir zamanda milli birlik ve beraberlik duygusunun en üst seviyede 
yaşatılmasına yardımcı olmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim: 

.DAGITIM 
Gereği Bilgi 
TBMM Başkanlığına Başbakanlığa _ 
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Dr.Yılmaz KARAKOYUNLU 
Devlet Bakanı 



97.- istanbul Milletvekili Mustafa Baş'ın, Rize'deki bir PTT çalışanının geçici görevle 
Şımak'a tayinine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Oktay Vural'ın cevabı (7/7723) 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGI'NA 

Aşağıdaki sorulannun Ulaştırma Bakanı Sayın Oktay VURAL tarafindan yazılı olarak 
cevaplandınlmasına delaletlerinizi saygılanın1a arz ederim. 05.06.2002 

~ ·Mustafa~ 
İstanbul Milletvekili 

Rize PTT Başmüdürlüğü'nde veznedar olarak çalışan 210496 sicil no'lu 60771095 
emeklilik sicil numaralı Emrullah TAŞÇI; PTT Personel Daire Başkanlığı'nin 03.05.2002 
tarih 071.00.02/5220 sayılı yazısıyla geçici görevlendirme yazısı ile Şırnak'a gönderilmiştir. 

1- Adı geçen vatandaşın Şırnak'a tayin gerekçeleri nelerdir? 
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T.B.M.M. B: 120 22.7. 2002 
T.C. 

ULAŞTlRMA BAKANLIGI 
Araştırma Planlama ve l(oordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI :.B.ll.O.APK.O.l0.01.21./EA/_ ~9,1,.. ( ~(:,$8 
KONU :Istanbul Milletvekili 

Sayın Mustafa BAŞ'ın 
yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

0: ı 

İLGİ:TBMM Başkanlığıinn 20.06.2002 tarih ve A.Ol.O.GNS.O.l 0,00.02-7/7723-15853/3 7508 
sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa BAŞ'ın 7/7723-15853 sayılı yazılı soru önergesinin 
cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK: 
1 Cevap formu 
DAÖITIM: 
TBMM Başkanlığına 
Başbakanlığa 
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İSTANBUL MiLLETVEKiLi SAYIN MUSTAFA BAŞ'IN 
7/7723-15853 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESi VE CEV ABI 

SORULAR: 

Rize PTT Baş Müdürlüğünde veznedar olarak çalışan 210496 sicil no'lu 
60771095 emeklilik sicil numaralı Emrullah TAŞÇI; PTT Peresonel Daire 
Başkanlığı'nın 03.05.2002 tarihi 07l.Q0.02/5220 sayılı yazısıyla geçici 
görevlendirme yazısı ile Şırnak'a gönderilmiştir. 

I-Adı geçen vatandaşın Şırnak'a tayin gerekçeleri nelerdir? 

CEVAP: 

( ' 
Rize-Derepazarı Merkezi Veznedarı olarak görev yapmakta olan Emrullah 

TAŞÇI; Atama ve Yer Değiştirmelerde Uygulanacak Esasların 12. maddesine göre, 
03.05.2002 tarihinde PTT Şırnak Başmüdürlüğü emrinde, sözleşmesindeki hükümler 
uygulanmak suretiyle hizmetin gereği olarak ihtiyaca ve kamu yararı gözetilerek 
mevzuata uygun geçici olarak görevlendirilmiştir~ 
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98.- İstanbul Milletvekili Mustafa Baş'ın; 
Rize' de yapımı süren kültür merkezine, 
Rize'de bulunan tarihi köprülere, 
İlişkin soruları ve Kültür Bakanı M.İstemihan Talay'ın cevabı (717725,7726) 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET :MECLiSi BAŞKANLIGI'NA 

Aşağıdaki sorulanının Kültür Bakanı Sayın İstemihan T ALAY tarafindan yazılı olarak 
cevaplandınlmasına delaletlerinizi saygılanmla arz ederim. 05.06.2002 

~ 
MustafaBAŞ 
İstanbul Milletvekili 

1- Rize'de yapılan Kültür Merkezine bu güne kadar yıllar itibanyla ne kadar para 
harcanmıştır? 

2- 2002 yılında aynlan ödenek ne kadardır? 

3- Mevcut ödeneklerle kaç yıl sonra bitiriJip hizmete açılabilir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET :MECLiSi BAŞKANLIGI'NA 

Aşağıdaki sonılanının Kültür Bakanı Sayın İstemihan T ALAY tarafindan yazılı olarak 
cevaplandınlmasına delaletlerinizi saygılanmla arz ederjm. 05.06.2002 

)' 

MustafaBAŞ 
İstanbul Milletvekili 

1- Rize ilinde kaç adet tarihi özellik arz eden köprü vardır? Hangileridir? 

2- Bu köprülerin bakım, onarımı için bakanlığınızın herhangi bir çalışması var mıdır? 

3- Bakım ve onanın için bugüne kadar kaç lira harcanmıştır veya ödenek aynlmış 
mıdır? 
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il 
T.C 

KÜLTÜR BAKANtlGI 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.16.0.APK.O.l2.00.01.940 -.2. ~3o 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

İLGİ: T.B.M.M. Başkanlığı KAN.KAR.MÜD.' nün 20 Haziran 2002 gün ve 
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-15852 sayılı yazısı. 

1 
(J lt+ /2002 

İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa BAŞ'ın ~'Rize' de yapımı süren kültür merkezine 
ilişkin" 7/7725-15855 (EK-1), "Rize'de bulunan tarihi köprülere ilişkin" 7/7726-15856 
(EK-2) esas no'lu yazılı soru önergelerinin cevabı hazırlanarak ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EKLER: 
EK-1: Cevap ( 1 sayfa) 
EK-2: Cevap ( 4 sayfa) 

DAGITIM: 
Gereği: 

T.B.M.M. Başkanlığına 
Bilgi: 
Başbakanlığa 
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CEVAP 1: Rize İli'nde yapılan Kültür Merkezine bugüne kadar harcanan ödenek 
miktarı yıllar itibari ile aşağıda belirtilmiştir. 

YILI 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 

GÖNDERiLEN ÖDENEK 
23.483.000.000.:. (Yirmiüçmilyardörtyüzseksenüçmilyon) 
460.000.000.000.:.(Dörtyüzaltmışmilyar) 
10.000.000.000.- (Onmilyar) 

519.423.000.000.- (Beşyüzondokuzmilyardörtyüzyirmiüçmilyon) 
250.000.000.000.- (İkiyüzellimilyar) 

Toplam 1.262.906.000.000.-(Birtrilyonikiyüzaltmışikimilyardokuzyüzaltımilyon)TL. 
ödenek gönderilmiştir. 

CEVAP 2: 2002 yılı Yatırım Programında bütçe ödeneği 1.000.000.000.
(Birmilyar)TL. (iz bedel)'dir. 

CEVAP 3: Rize İli'nde yapımı devam eden Kültür Merkezine yeterli ödenek temin 
edildiği takdirde önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde bitirilip hizmete açılabilecektir. Bu nedenle 
2002 yılı için DPT Müsteşarlığından 750 milyar TL yedek ödenek talebinde bulunulmuştur. 

EK-2 

CEVAP 1: Rize İli'nde bulunan tarihi özellik arz eden köprülere ilişkin liste EK-2'nin 
Ek-1 'indedir. 

CEVAP 2-3: Rize İli'nde bulunan köprillerin bakım ve onarımları Bakanlığımız görev 
kapsamında bulunmadığından söz konusu İl'de bulunan köprüterin bakım ve onarımlarının 
yapılması mümkün olamamaktadır. 
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KÜLTÜR ENVANTERİ 
ll •• lı~ ... ı : Adı: Adm: Pan.: Ada: Patsti: (;rup: Tür: Kurulun adı: KararTarih N•: 

1· RIZE Yukarı Şlnıtlrll Farllnodrrrsl vr Klllıllr<l Kiiprll TR. IR. KT\'KK l.ll.1990/9ll 
Ki\prü•ll Kolları fıurlndr 

ÇAMI.IIIEM~IN 

l· RIZE : KilçUk Kl\pril ··ırllnıulursl \'Lt 

ı.::olları fıırrlndr 
Klllliirrl Kii1,rU TRAR. Kl\'1\K l.ll.IY90/911 

ÇAMLIIIF.~l~IN 

.1. RIZE Cürohık KiiprU•II Fırhnadrrrıcl Vf 
Kolları fıurlndr 

Klllıllrrl Kiiprll TR. IR. K Tl' KK l.ll.l990/91 ı. 

~'AMI.IllE~I~IN 

~- RIZt: Jlala Kiiprll•il f~ırllnodur1111 \'r Kllllilrrl Kilprll TR,\R. KT\'1\K ı.ıı.ınn/91 ı 
Kolları Üırrlndr 

~'AMI.IIIF.M~IN 

$. RIZE Mlkrıın Kiiprü•ll Farhnodrrf!CI vr Killlllrrl Ki\prll TR\R. K Tl' KK l.ll.l990/9ll 
Kolları Üırrlndr 

~'AMLIIIEM~IN 

~. RIZE Kavak Ki\prll•ll Fırllnodtrf!li ,., Klllfllrrl Kilprll TR,\R. K Tl' KK ı.ıı.ınnmı 
Kolları Üzrrlndr 

~'MILIIIEM~IS 

1· RIZE Makrf\'it IKnııaklar) Fırhnııdrrtıe:l vr ı.::iiltllrrl Kliı•rll TR.\ ll. 1\TI'KK I.Jl.l990/9ll 
Ki\prll•ll Kolları Üırrlndr 

~'AMJ.Jm:~t~IN 

•· RIZ~: Şrnyuva Kl\prihll Fırtuuıdrrt!lll ,., 
Kı•lları Üzrrindr 

Klllfllrrl Kiipril TR\R. KTI'KK I.Jl.19901911 

~',\Ml.IIIF.M~IS 

RIZE Orlun Ki\ıırll•ll t'ırhna ll•rr•l Kiillilrrl Kliprtl TR\ ll. KTI'KK lO.Jl,l990/9lO 
Üzrrlndr 

~'AMI.IIiF.\I~IN 

lO· Rl7.t: Orrnkll Kilprü•ü Fırlına llrrr<i 
Üzrrlndr 

Kllltilrrl Kiljıril TR\R. KT\'KK .lA,Jl.I99A/Yl0 

~·Amım:~ı~ıs 

ll· Rli'.t: Tat Ki\pril l>lklat kii)·U, ,\y•·•zlı Kllllllrrl Kllı•ril TR.\ ll. KT\'KK 1.1.7.199111097 
Mrvkll 

IKIZIIERt: 
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KÜLTÜR ENVANTERi 
uı , .• lı~~ı, Adı: Adın ı P•Ra: Ada: r .... .ı' lörup: Tür: Kurı~un odı: KarorToılh N~: 

ll· RIZE Ktnırrll Tat K~prll KtlprUktly ('Timl•h·oıı Killllini Kftprll. TRAn. KT\'KK ,.,~.ınmn1 

ARIIF.ŞF.S 

1.1. RIZE Tat Kli(>ril Çalkiiyll Kiiyll Killllini Kliprll TRAII. KT\'KK zn.ıı.ı"m-.ıı 

ÇAMLIIIF.~IŞIN 

U· RIZE Tat Kiiprll C.'oJI•ı·un ,Kiiı·ıı K llllllrtl Klipril TRAII7.11SKT\'KKU.2.JtU(19ftl 

FINPIKI.I 

IS· Rlzt: C:Unty<r Köprlbll Rl••·lklıdrrt \'olu Killllini Ktlprll ı;F.F.A\'K u.,.I9Rnll t7At 

IKIZilF.RF. 

lA· RIZt: Rttldlyr KiiprlloU • Rlzr.ur \'ulu Killllini Kllrrll ı;F.F.A\'K• IU.I9A0/117At 

MF.RKt:z 

17· RIZE Tat köprü ll l'ozor•llrnıfln \'olu Killllini Ktırrll I:EF.A\'1\ 14,,,1U0/117At 

ru.\R 

lA· Rlzt: llntdrrt IÇirlkrmorll) C.'iıınhlırınılu·Aı·clrr l'llllllrtl l'liı•ril TR.\ H. KK ıt.7.1t'HI ı ss~ 
Kiiprll•ll \'olu Üzrrlndr 

~'AMI.IU.:M~IN 

IY· RIZt: l'rnıtrll Tut Ktlprll l'lliiOnl Ktlprll TR;\ ll. KK 20.7.1996 ı m 
(.1 Acitil 

KAI.KANIIF.RI\ 

ın. nızt: ÇıloJon Köprll<tl KUllllrtl Ktlprll TRAn. KK 1.11.1996 ~~~~ 

MF.RKt:z 

ı ı. RIZE Kllprll Gllnryrt Kilyil K llllllrtl Kfiprll TRAIIZIIS KK ıu.ım ,,,. 
11\IZilF.Rt: 

ll· RIZt: Tat Kliıırll Ktlınllr<lllrr Ktlyll Kllllfir•l Kıırrıı TR.\n7.nN KK 2U.It99 "AA 

m:RKt:z 
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KÜLTÜR ENVANTERİ 
lıc•ra n•u ll" ll(t"l: Alı: AdrH ı Pahıı: Ado: raneel: ı;rup: Tür: Kur,.un adı: KororTatih No: 

l.l. RIZF. KHprll Vukorı Durok Kilyil Kilillirtl Jo:llprll TR.\Rlll'i Jı:Jı: ıu.ın• ~m 

ARPEŞE!'\ 

H· RIZF. ·~*rlı~'t\"mtln Fırlına Drrr•l llzrrlndr Jo:llllllrrl Jo:lipril lK.\IlWS Jı:K 12.6.1999 ~.191 
~.drrru dfO~ol oll 

~'AMLIIIF.M~IN alonındo 

u. RIZF. DrrrkHy Kllprlloll Kililiini J.:ilpril TRAR7.11S KK l9.5.!MO mı 

IKIZilERE 

lA· RIZE Tat Köprü Tıınrd Drldr•l Jo:llllllrrl Jo:iôprll TK.\IlWS KK ıı.ıı.ınoı mı 

ARIIF.~F.l'\ 

!7· RIZE To' J.:rııırr J.:Hpril Tıınro Drldul J.:llllllrrl 1\llprll TK.\RWS KK ıı.ıı.ınoı· mı 
Sullkoyo· Tııhra yıılıı 

ARIIF.ŞF.N ıınırrııohındo Tıınra 
drr .. l llırrlndt 
Dw•·ınık Ur klrozlık 
kllj·lrrlnl blrblrlnr 
boJioyan pollko yni 
llzrrlııdt 

lA· RIZE F.okl 1\ıılobrr J.:öprlloU Vukorı Dıırok 1\11.•11 1\llllllrrl Jo:ilprll TRARW'i KI\ ıı.ıı.ınoı mı 

ARIIF.~F.S 
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99.- Afyon Milletvekili Sait Açba'nın, SEKA İşletme müdürlerinin makam ve görev 
tazminatı alarnamasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Yılmaz Karakoyunlu'nun cevabı (7/7727) 

TURKlYE BUYUK ft11LLET MECLlSl BAŞKANLJCI 1NA 

Aşağıdaki soru önergemin Sayın Devlet Bakanı 

Yı lmaz KARAKOYUNLU tarafından yazı I ı olarak cevaplanmasını 

arz ederim. 

~ 
Doç .Dr. Sait AÇBA 

AFYON MlLLETVEKlLl 

SORU: Özelleştirme kapsamında bulunan Türkiye Selüloz 

ve Kağıt Endüstrisi bünyesindeki işletme müdürleri 

03 Nisan 1991 tarih 22.953 Nükerrer sayılı R.G. 

yayınlanan 570 sayılı K.H.K. ile Makam Tazminatı 

kapsamı dışında bırakılmıştı. 

14 Mart 2002 tarih 24695 saylı Resmi Gazetede 

yayınlanan 2002/35.46 sayılı kararı ile Görev 

Tazminatı uygulaması getirilirken yine aynı işletme 

/fJüdUrl eri Görev Tazmina t ı kapsamı dışında tutulmuştur. 

Sözkonusu mağduriyet in giderilmesi açı sı ndan 

Bakanlığınızın bu konuda çalışmaları hangi aşamada

dır? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIGI 

SAYI : 8.02.0.006/ f)l{-/lj38 

KONU : 7/7727-15857 esas sayılı 
Soru Önergesi 

TÜRKiYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

iLGI: TBMM Başkanlığı'nın 20. 06.2002 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-/15852 sayılı yazınız. 

Afyon Milletvekili Doç.Dr.Sait AÇBA'nın tarafımdan cevaplandırılmasını istediği 7/7727-
15857 esas sayılı soru önergesi incelenmiştir. 

03 Nisan 1997 tarih 22953 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanıp yürürlüğe giren 
570 sayılı K.H.K. ile Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları A.Ş.'ndeki (SEKA) kadrolarından Genel 
Müdür Yardımcıları, Daire Başkanları, 1. Hukuk Müşaviri, Teftiş Kurulu Başkanı ve Müfettişler, 
Makam Tazminatı uygulaması kapsamına alınırken ve bu kadrolarda en az 6 ay süre ile görev 
yaptıktan sonra Genel Müdür Müşaviri ve 1. Derecede Uzman kadrolarına atananların Makam 
Tazminatı almaya devam edecekleri karara bağlanırken, Işletme Müdürleri, Şube Müdürleri, 
Kısım Müdürleri, Işletme MüdCır Yardımcıları gibi kadro ve görevler bu uygulama kapsamı dışında 
bırakılmışlardır. · 

14 Mart 2002 tarih 24695 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2002/3546 
Sayılı K.H.K. ile, Makam Tazminatı uygulaması kapsamındaki kadrolar için bu kez belirlenen 
gösterge rakamları üzerinden, Görev Tazminatı ödenmesi de karara bağlanmıştır. Makam 
Tazminatı kapsamına alınmayan Şube Müdürleri, Kısım Müdürleri, işletme Müdür Yardımcıları ile 
işletme MüdQrleri buna bağlı olarak Görev Tazminatı uygulamasının da dışında kalmışlardır. 

Söz konusu bu uygulamalar, Şirketin insiyatifi dışında olup, Bakanlar Kurulu Kararları ile 
belirlenip yürürlüğe girmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

DAGITIM 
Gereği 

TBMM Başkanlığına 
Bilgi 
Başbakanlığa 
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100.- Konya Milletvekili Özkan Öksüz'ün, DİE'ye personel alımlarına ve DİE 
başkanının görevden alınacağı iddiasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Tunca Toskay'ın cevabı 
(7/7728) 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sorularımı n Devlet Bakanı Sayın ·Tunca TO SKA y, tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

SORULAR 

1- Hükümetin kuruluşundan günümüze kadar bakanlığımza bağlı Devlet 
Istatistik Enstitüsü'ne Devlet Memurluğu Sınavı ve Devlet Işçi. Sınavı 

. sonuçlarına göre ne kadar memur ve kadrolu işçi alınmıştır? · 
2- Herhangi bir sınava tabi olmaksızın Devlet Istatistik Enstitüsü'ne geçici 

işçi statüsünde ne kadar işçi alınmıştır? Bu işçilerin alımında· mensup 
bulunduğunuz partinin milletvekillerinin taleplerinin etkili olduğunu kabul 
ediyor musunuz? 

3- DIE Idari Mali Işler Daire başkanının değiştirilmesinin hukuki gerekçeleri 
. nelerdir? Nitelikli teknik daire başkanlarını da görevden almak istediğiniz 

doğrumudur? Doğru ise gerekçeleriniz nelerdir? 
4- Devlet Istatistik Enstitüsü (DIE) Başkanı Şefik Yıldızeli'nin tarafınızdan 

görevden alınmak istenmesi doğru mudur? Doğru ise basın organlarına 
yansıdığı kadarıyla aralarında . DIE'de çalışan bazı üst düzey 
yöneticilerin yakınlarının da bUlunduğu 60 kadın geçici memurun 
Başkan Şefik Yıldızeli tarafından kurumun statüsüne uygun olmadığı 
gerekçesiyle işten çıkarılmak.istenmesinin biretkisi var mıdır? 
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T.C. 

DEVLET BAKANLIGI 

SAYI : B.02.0.005/ ff~6 ANKARA 

KONU: C/ 1 G~1-l 2002 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ BAŞKANLIG I 

GENEL SEKRETERLiGiNE 

İLGİ: 20.06.2002 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-71\7728-15858/37513 sayılı yazınız. 

Konya Milletvekili Özkan ÖKSÜZ'ün Bakanlıgıma tevcih ettiği ve ilgi yazı ekinde 

gönderilen 7/7728-15858 Esas No'lu yazılı soru önergesi cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

EKLER: 

Liste (2 Adet-4 Sayfa) 

DAGITIM 

Gereği Bilgi 

TBMM Başkanlığına Başbakanlığa 
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T.C 
BAŞBAKANLIK 

DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ 
BAŞKANLIG I 

KONYA MiLLETVEKiLi SN: ÖZKAN ÖKSÜZ'ÜN SORU 
ÖNERGESiNE VERiLEN CEVAPLAR 

Haziran-1999 1 Haziran-2002 tarihleri arasinda Devlet 
istatistik Enstitüsüne; 

ı- Devlet Memurluğu sınav sonuçlarına göre 87 'kişinin ataması yapılmış, 
Devlet İşçi Sınavı sonuçlarına göre personel ataması yapılmamıştır. 

2- DİE Başkanlığında geçici ve mevsimlik işçi statüsünde personel istihdam 
edilmemektedir. 

Ancak; Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığınıf1 merkez ve bölge 
teşkilatlarında genel nüfus, genel tarım, genel sanayi ile hanehalkı gelir ve 
tüketim harcamaları, gelir dağılımı anketleri, çevre istatistikleri ile ilgili envanter 
çalışmalarında kullanılan soru kağıtları veya formlarının doldurulması, kontrolü, 
değerlendirilmesi ve benzeri işler ile diğer hizmetleri yürütmek için 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesi ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararlarında 
belirtilen sayıda ve bütçe imkanları dahilinde geçici personel istihdam 
edilmektedir. 

Geçici personeller sözleşmeli olarak çalıştırılmakta, yıl içinde göreve 
başlatılanların yıl sonunda tamamının hizmet sözleşmeleri sona erdirilmekte, 
takip eden yıl için Bakanlar Kurulu Kararı istihsal edildiğinde aynı personelierin 
istihdamı mümkün olabilmektedir. 

Bu statüde göreve başlatılan tüm personelin atamaları Enstitü Başkanı 
( 08/09/1999 - 06/06/2002 tarihleri arasında Sn: Şefık YILDIZELİ ) tarafından 
onaylanmakta ve ilgililerle yapılan Hizmet Sözleşmeleri yine Enstitü Başkanınca 
imzalanmaktadır. 

ı 999 yılından bugüne kadar bu statü için istihsal edilen Bakanlar Kurulu 
Kararları, istihdamına imkan tanınan personel sayıları ve yıl içindeki personel 
hareketleri aşağıda belirtilmiştir. 
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1999 YILI 

T.C 
BAŞBAKANLIK 

DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ 
BAŞKANLIG I 

15/02/1999 tarih ve 99/12380 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı. 

1 yıldan az süreli istihdam edilebilecek 1100 kişi, 
2 aydan az süreli istihdam edilebilecek 2500 kişi, 
olmak üzere toplam 3600 kişi istihdam edilebilecektir. 

1999 YILI İSTiHDAM BİLGİLERİ 
1999 YILBAŞI MEVCUDU 925 KİŞİ 

1999 YILI ATANANLAR (+)58" 

1999 YILI İSTiFALAR (-)102" 

1999 YIL SONU MEVCUDU 
~ 

881" 

2000 YILI 

04/02/2000 tarih ve 2000/169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı. 

1 yıldan az süreli istihdam edilebilecek 1800 kişi, 
(2000 yılı Genel Nüfus Sayımı sebebiyle bu statüde istihdam edilecek personel sayısı 
1100' den 1800' e yükseltilmiştir.) 
2 aydan az süreli istihdam edilebilecek 2500 kişi, 
olmak üzere toplam 4300 kişi istihdam edilebilecektir 

'2000 YILI İSTİHDAM BİLGİLERİ 
2000 YILBAŞI MEVCUDU. 574 KİSİ 

-2000 YILI ATANANLAR (+)1026" 
2000 YILI İSTiFALAR (-)270". 

2000 YIL SONU MEVCUDU 1330" 

2001 YILI 

11/01/200i tarih ve 2001/1926 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı. 

1 yıldan az süreli istihdam edilebilecek 2050 kişi, 
( Genel Nüfus Sayımı. çalışmalarının devam ediyor olması, ayrıca yıl içinde Genel Tarım 
Sayımının yapılması sebebiyle.) 
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T.C 
BAŞBAKANLIK 

DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ 
BAŞKANLIG I 

2001 YILI İSTİHDAM BİLGİLERİ 
2001 YILBAŞI MEVCUDU 1303 Kişi 
2001 YILI ATANANLAR (+)452 ll 

2001 YILI İSTİFALAR (-)183 ll 

2001 YIL SONU MEVCUDU 1572 11 

2002 YILI 
1 

27/12/2001 tarih ve 2001/3528 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı. 

1 yıldan az süreli istihdam edilebilecek 2050 kişi, 
( Genel Nüfus Sayımı ve Genel Tarım Sayımı çalışmalarının devam ediyor olması 
sebebiyle.) 

2002 YILI İSTİHDAM BİLGİLERİ 
2002 YILBASI MEVCUDU 1527 KİSİ 
2002 YILI ATANANLAR (+)234 ll 

2002 YILI İSTiFALAR (-)33 ll 

2002 YILI FİİLİ MEVCUT 1728 11 

Bakanlar Kurulu Kararı gereğince 2002 yılında 2050 personelin 
istihdamına imkan tanınmış olup Enstitünün ihtiyaçları doğrultusunda yıl içinde 
1728 personelin istihdamı gerçekleşmiştir. 

3- Devlet İstatistik Enstitüsünün İdari ve Mali işler Dairesi Başkanlığına 
yapılan atamanın .amacı; atama yapıldığı tarihe kadar gereği gibi yürümeyen 
hizmetlerin sağlıklı ve kamu yararları gereklerine göre yürütülmesini temin 
etmeye yöneliktir. İdari ve Mali İşer Dairesi Başkanlığına· atanan kişi, Maliye 
Okulunda tamamladığı lise tahsilini müteakip 4 yıllık A.İ.T.İ.A. Mali. Bilimler ve 
Muhasebe Yüksekokulu Maliye Bölümünü bitirmiştir. 1976 yılında Maliye 
Bakanlığında Saymanlık . Memuru olarak Ka muda göreve başlamış, bilahare 
Saymanlık Şefi, Servis Şefi,· Sayman Müdür Yardımcisı ve uzun süre Bayındırlık 
ve İskan Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Başbakanlıkta Merkez Saymanlık 
Müdürü olarak görev yapmıştır. Konusunda 26 yıllık deneyimi bulunan ve geçmiş 
hizmetleri sırasında takdirnameler ile ödüllendirilen, çok iyi derecede sicil alan 
ilgili kişi, Maliye Bakanlığından alınan muvafakat sonucu, o tarihte vekaleten 
yürütülmekte olan İdari ve Mali işler Dairesi Başkanlığı görevine atanmıştır. 
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T.B.M.M. B: 120 22.7. 2002 

T.C 
BAŞBAKANLIK 

DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ 
. BAŞKANLIGI 

o: ı 

4- Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanı Şefık YILDIZELİ 05/06/2002 tarihli 
müşterek karar gereğince bu görevinden 06/06/2002 tarihinde ayrılmıştır. 
Yukarıda da belirtildiği üzere geçici personelierin atama işlemleri Enstitü 
Başkanınca yapılmakta, Hizmet Sözleşmeleri Enstitü Başkanınca imzalanmakta, 
Hizmet Sözleşmelerinin feshive işne son vermeler yine Enstitü Başkanının onayı 
ile gerçekleşmektedir. Bu meyanda 08/09/1999- 06/06/2002 tarihleri arasında 
göreve başlatılan, görevine son verilen geçici personellerinin tüm işlemleri 
dönemin Enstitü Başkanı Şefık YILDIZELİ' nin imzası ve onayı ile 
gerçekleşmiştir. 
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101.- Konya Milletvekili. Özkan Öksüz'ün, BOTAŞ'taki ihalelerde yolsuzluk yapıldığı 
iddialarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Zeki Çakan'ın cevabı (7/7729) 

TÜRKIYE BÜYÜK M.ILLET MECLISI BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Zeki 
ÇAKAN tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

SORULAR 
1- Bazı basın organlarında ifade edilen ANAP Milletvekili Musa 

öztürk'ün kardeşi lbrahim öztürk'ün şirketinin de karıştığı 
Botaş'taki ihalede birçok usulsüzlük yapıldığı, üst düzey 
bürokratlara komisyon ve görevde yükselme sözü verildiği iddiaları 
doğru mudur? Doğru ise suçlular hakkında ne gibi işlem 
yapılmıştır? Işlem yapılmışsa hangi aşamadadır? Yapılmamışsa 
niçin yapılmamıştır? 

2- Ihaledeki usulsüzlükleri tespit eden müfettiş Şahin Aydoğan'ın 
kızağa alınıp, hakkında dava açıldığı iddiaları doğru mudur? Doğru 
ise, bunun hukuki gerekçeleri nelerdir? Bunda hazırlamış olduğu 
ihale yolsuzluğunun etkisi varmıdır? 

3- Müfettiş Aydoğan'ın suç ,duyurusu üzerine, haklarında dava açılan 
ihale komisyonu üyelerinin üst makamlara yükseldiği iddiaları 
doğrumudur? Doğru değilse; Ihale komisyonu başkanı olan BOTAŞ 
Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Kılavuz'un kurumun Yönetim· 
Kurulu üyeliğine, Ihale Komisyonu üyesi lkmal Daire Başkanı 
Beyazıt Ambar'ın Genel Müdür Yardımcılığı'na, Ihale K~misyonu 
üyesi Ceyhan Bölge Müdür Yardımcısı Başar Sayman'ın Işletmeler 
Daire Başkanlığı'na getirilmesini nasıl karşılıyorsunuz? 
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T.C. 
ENERJI VE TABII KAYNAKLAR BAKANLIGI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

. /1'5 o Sayı • B.15.0.APK.0.23.300- · 1 
Konu : Yazılı Soru Önergesi · 

10277 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIGINA 

ILGI: T.B.M.M. Başkanlığı'nın 20.06.2002 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-15852 
sayılı yazısı. 

Konya Milletvekili Sayın Özkan ÖKSÜZ'ün tarafıma tevcih ettiği, 7/7729-15859 esas no'lu 
yazılı soru önergesi, T.B.M.M. Iç Tüzüğü'nün 99'ncu Maddesi gereği cevaplandırılarak ekte 
gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EKLER : 
EK 1- Önerge Cevabı 

(2 sayfa) 

DAGITIM: 
Gereği 
T.B.M.M. Bşk. 

Bilgi 
Başbakanlık 
Devlet Bakanlığı 
(Sn. Hüsamettin ÖZKAN) 
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Sorular 1 .2.3: 

KONYA MILLETVEKILi SAYIN ÖZKAN ÖKSÜZ'ÜN 
YAZILI SORU ÖNERGESI VE CEVAPLARI 

(7/7729-15859 Esas No'lu) 

-Bazı basın organlarında ifade edilen ANAP Milletvekili Musa ÖZTÜRK'ün kardeşi 

lbraliim ÖZTÜRK'ün şirketinin de karıştığı BOTAŞ'taki ihalede bir çok usulsüzlük yapıldığı 

üst düzey bürokratlara komisyon ve görevde yükselme sözü verildiği iddiaları doğru 

mudur? Doğru ise suçlular hakkında ne gibi işlem yapılmıştır? Işlem yapılmamışsa hangi 

aşamadadır? 

Yapılmamışsa niçin yapılmamıştır? 

- Ihaledeki usulsüzlükleri tespit eden Müfettiş Şahin AYDOGAN'ın kızağa alınıp, 

hakkında dava açıldığı iddiaları· doğru mudur? Doğru ise bunun _hukuki gerekçeleri. 

nelerdir? Bunda hazırlamış olduğu ihale yolsuzluğunun etkisi var mıdır? 

- Müfettiş AYDOGAN'ın suç duyurusu üzerine, haklarında- dava açılan ihale 

komisyonu üyelerinin üst makamlara yükseldiği iddiaları doğru mudur? Doğru değilse; 

ihale komisyonu başkanı olan BOTAŞ Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin KILAVUZ'un 

kurumun Yönetim Kurulu Üyeliğine, ihale komisyonu üyesi lkmal Daire Başkanı Beyazıt 

ANBAR'ın Genel Müdür Yardımcılığı'na, ihale komisyonu üyesi Ceyhan Bölge Müdür 

Yardımcısı Başar SAYMAN'in Işletmeler Daire Başkanlığı'na getirilmesini nasıl 

karşılıyorsunuz? 

Cevaplar 1 .2.3: 

BOTAŞ Genel Müdürlüğü Deniz Işletmeciliği ve Palamar Hizmetleri ihalesi üzerinde 

kalan "BENE" firması ile ilgili mevcut belgelerin incelenmesinde, söz konusu Şirket'in 

ANAP Milletvekili Musa öztürk'le herhangi bir ilişkisine rastlanmamıŞ olup, Şirket Ticaret 

Sicil Kayıtları nd?~ da ortaklar arasında görülmemektedir. 

-628-



BOTAŞ Genel Müdürlüğü Deniz Vasıtaları Işletmeciliği ve Palamar Hizmetleri Ihalesi 

13 Mart 2001 tarihli Ihale Komisyonu Kararı ile; 5 fırmanın katılımı ile teklif veren 4 firma 

içinden, en düşük fıyat teklifinde bulunan BENE A.Ş Firmasına verilmesi 19 Mart 2001 

tarihli ihale Komisyonunda kararlaştırılmış ve 1 Nisan 2001 tarihi itibariyle firmaya işbaşı 

yaptırılmıştır. 

Ihaleyi kaybeden eski müteahhit MARSAŞ Firmasının şikayeti üzerine konu ile ligili 

soruşturma açılmıştır. Soruşturmayı yürütmek üzere BOTAŞ Genel Müdürlüğü Müfettişi 

Şahin AYDOGA~ görevlendirilmiştir. Ancak, Müfettiş Şahin AYDOGAN'ın hazırladığı 

raporun kendi içinde çelişkili ve tutarsız, objektiflikten uzak ve taraflı olduğu, yapılan 

ihalede harhangi bir usulsüzlük olmadığından dolayı Ihale Komisyonu Başkan ve Üyeleri 

hakkında idari, hukuki ve disiplin yÖnünden yapılacak herhangi bir işlem bulunmadığı 

hususları Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca yapılan inceleme ve değerlendirmede tespit 

edilmiştir. 

Diğer taraftan aynı konu; MARSAŞ firmasının Başbakanlık Teftiş Kurulu 

Başkanlığı'na yaptığı şikayetler üzerine; Bakanlığım Teftiş Kurulunca da incelenmiş ve 

düzenlenen raporda, yapılan ihalenin Kurum menfaatlerine uygun olduğu ve MARSAŞ'ın 

şikayet dilekçesi ile Müfettiş Şahin AYDOGAN'ın raporunda belirtileri husustarla ilgili olarak 

cezai, hukuki ve disiplin yönlerinden yapılacak herhangi bir işlem bulunmadığı sonucuna 

varılmıştır. 

Dolayısıyla, Bakanlığım Teftiş Kurulu tarafından düzenlenen raporla da bu ihalede 

usulsüzlük olmadığı ve Kurum menfaatlerine uygun bir ihale yapıldığı teyit edilmiştir. 
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102.- Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, zeytinyağı üreticileri ve TARiŞ ortaklarına 
prim verilme şartlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmet Kenan 
Tanrıkulu'nun cevabı (7/7730) 

TURKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BA~KANLIGINA 

A~ağıdaki sorularımın · aracılığınızla Başbakan Sayın BUlent ECEViT 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

İsmail ÖZGUN 
Balıkesir Milletvekili 

SORULAR 

1- 15 Mart 2002 tarih ve 24696 Sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan 
Zeytinyağı Ureticilerine prim verilmesinin şartlarına ilişkin olarak "Ureticinin 
sahibi veya ortağı olduğu zeytin sıkma tesislerince bu Uretici adına dUzen
lenen tasiriye faturası karşılğında prim ödenemez" denilmektedir. 

Bu durumda Zeytinyağı sıkma tesisi olan Ureticiler ile Tarif? ortak
larının Tariş 1 de zeytinini işlediğinde tasiriye faturalarına prim ödenemiye
cektir. 

Yayımlanan tebliğ ile Zeytin sıkma tesisi olan Ureticilerin ve Tariş 
ortakları cezalandırılmış olmuyormu? 

2- Bu haksız uygulamayı durdurmayı ve gerekli yeni dUzenlemeyi yap
mayı dUşUnUyormusunuz? 
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T.C. 
SANA Yİ VE TİCARET BAKANLIG I 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

Sa"·• :B 14.0.BHİ Ol- 1 ~ı~ 
k~n u : Yazılı Soru Önergesi 

~l.O't ."1-007.., 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLICH'NA 

İlgi : 20. I 1.2002 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/7730- 15860/37515 sayılı 
yazın ız. 

Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 21.06.2002 tarih 
ve B.02.0.KKG.0.12/l 06-759-8/3483 sayılı yazısı. 

Balıkesir Milletvekili İsmail ÖZGÜN'ün, Sayın Başbakana tevcih ettiği ancak 
Sayın Başbakan tarafından kendileri adına koordinatörlüğüınde cevaplandırılınası 
istenilen (7/7730) es~s nolu yazılı soru önergesiyle ilgili cevabımız ekte takelim 
edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Ek : I sayfa önerge cevabı 

DAGITIM 

G~reği 

T.B.M.M. Başkanlığına 
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Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Bilgi 

Başbakanlığa 



BALIKESİR MiLLETVEKiLi SAYIN İSMAİL ÖZGÜN'ÜN 
YAZILI SORULARINA İLİŞKİN CEV APLARIMIZ 

15.03.2002 tarih ve 24696 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2002/47 sayılı 
Zeytinyağı Prim Uygulama Tebliğinin 8'inci maddesinde yer alan "Üreticinin sahibi veya 
ortağı olduğu zeytin sıkma tesislerince bu üretici adına düzenlenen : Tasiriye Faturası 
karşılığında prim ödenemez" hükmü ile ilgili olarak Bakanlığımıza daha önce başvurulması 
üzerine durum 11.06.2002 tarih ve 6609 sayılı yazımız ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığına 
iletilerek kooperatifler yönüyle gerekli tedbirlerin alınması istenmiştir. 

Ayrıca, konu hakkında Tarımda Yeniden Yapılandırma ve Destekleme Kurulu'nun 
25.06.2002 tarihindeki toplantısında yapılan ·görüşmelerde, zeytin sıkına tesisi olan üreticiler 
ile tarım satış kooperatifi ortaklarının mağduriyetinin giderilmesi için Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı koordinatörlüğünde, Hazine Müsteşarlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca yeni 
bir düzenleme yapılması karadaştırılmış olup, çalışmalar devam etmektedir 
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103.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, ilköğretim okullarının düzenlediği mezuniyet 
kutlarnalarına ilişkin sorusu ve Milli Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu'nun cevabı (7/7732) 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLICHNA 

Aşağıdaki sorularıının Milli Eğitim Bakanı Sayın Meti ostancıoğlu 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.O .06.2002 

1 r--

---~ ·--~~=-~~ 
Zeki ÜNAL 

Karaman Milletvekili 

Yazılı ve görsel ,basında "İlköğretim okulunun mezuniyet balosu 
birahanede yapıldı" başlığıyla verilen haberde; Yasalara göre, 18 yaşından 
küçüklerin kahvehane ve içkili alanlara girmesi yasak olmasına, Bakanlığınızın, 
mezuniyet törenlerinin okullarda yapılması ve ailelere ekonomik yük 
getirilmemesi için genelge yayınlamasına rağmen, İstanbul-Fatih Mahmudiye 
Etüt ve Beslenme İlköğretim okulu öğrencilerinin Öğretmen ve velilerinin 
organizasyonuyla Uğrak müzikholda gece geç saatiere kadar içkilerin su gibi 
tüketildiği bir ortamda mezuniyet kutlamaları yapıldığı belirtilmektedir. 
·Öğrencilere kötü örnek olunduğu hatırlatılan öğretmen ve velilerin, "Bu durum 
gayet normal. Onlarında eğlenmek hakkı. Buluğ çağına adım atıyorlar. Bizim 
içki içmemizi örnek alacaklarını zannetmiyoruz" şeklinde cevap verdikleri 
belirtilmektedir. 

Sorulanın şunlardır: · 

1-Bakanlığınız tarafından mezuniyet kutlamalarının okullarda ve ailelere 
yük getirmeyecek şekilde yapılması ve 1 8 yaşından küçüklerin içkili yerlere 
girmeleri yasak olmasına rağmen, öğretmenler ve velilerin öğrencilerle birlikte 
içkili ortamlarda mezuniyet ·kutlamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu 
düzenlemeyi yapanlar hakkında bir soruşturma yapılması düşünülmekte midir? 

2-Zaman zaman yazılı ve görsel basında uyuşturucu yaşının ll 'I ere kadar 
inmesinden endişeyle söz edilirken, öğretmenierin ve öğrenci velilerinin böyle 
bir ortam hazırlayarak öğrencilerle bir arada eğlenmeleri, onları psikolojik 
açıdan menfı yönde etkilemez mi? 

3-Bakanlık olarak, bu tür aktivitelerin eğitim camiasma zarar verdiği 
düşüncesine katılıyor iseniz, alınmasını düşündüğünüz ne tür tedbirler 
bulunmaktadır? Bu konuda şimdiye kadar ne gibi tedbirler alınmıştır? 
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T.C. 
MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI 

Ai·aştırına, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SA YI : B.OX.O.APK.0.03.05.00-03/ '2,. :.. -,rı .;:)/ '+- /2002 
K< ı N l i : Soru Ünergesi 

TORKiYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ BAŞKANLIGINA 

il.< ii : T.IUv1.M Başkanlığının 20.06.2002 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-15852-7/7732-
I 5865/37520 sayılı yazısı. 

Kanıman Milletvekili Sayın Zeki ÜNAL'ın, "İlköğretim okullarının düzenlediği 
ı1ı~:;,uııiyet kutluınalarına ilişkin" yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. iswnbul Valiliğince yaptırılan inceleme sonucu; 

a) istanbul"un Fatih İlçesi Aksaray Mahmudiye Etüt Beslenme İlköğretim Okulunun 
nw;,uniyet gecesiyle ilgili olarak, ilköğretim müfettişleri görevlendirilerek inceleme ve 
sonı~ıurına ba~latıldığı, 

b) Konuyla ilgili olarak yapılan incelemede; müfettişler tarafından verilen ön raporda: 
.. Okul Mlidlirlliğlinlin rolti bulunmadığı, okul adına yapılmış bir organizasyon olmadığı, 
\'l'likr tarafından gecenin düzenlendiği", Bakanlığımızın, mezuniyet kutlamalarının okulda ve 
wlikrL' ylik gl!lirmeyccek biçimde olması gerektiğine ilişkin genelgesini dikkate almayan, bu 
y;ı~ı;ık i iiğrcııcilcrin içki! i ortaıniara gelmelerini sağlayan sınıf öğretmeni ve diğer personel 
lı:ıl.;kıııda ha~latılan soruşturmanın devam ettiği ve soruşturma neticesinde getirilecek 
ıd;liıkrin !!ercğinin yapılacağı, 

l' ı içki li mlizikholUn okul öğrencilerine cv sahipliği yapmasıyla ilgili olarak yapılan 
iııcl'IL·ııı~:de. iiğrendlerin velileriyle birlikte bu yere geldikleri, 30 Aralık I 999 tarih ve 23922 
sa~ ılı lü:sıııi Gazetede yayımlanan "Açılması İzne Bağlı Yerlere Uygulanacak İşlemler 
llakkında Yiiııetmclik" in 39'uncu maddesi "Kendisini idare edemeyecek derecede sarhoş 
ııliıııl:ır:ı iı;ki verilmesi, 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanununun l9'uncu maddesi hükümleri 
s:ıklı k:ılımık lizerc. on sekiz yaşından küçüklerin yanlarında ebeveynleri, veli veya vasileri 
,ıbı lıik iı;kili yerlere alınması ve on sekiz yaşından küçüklere her çeşit alkollü içki verilmesi 
: :ı:,:ıkıır. /\ncak. smhoşluğa neden olacak derecede içki vermeyen ve içkili cğlcntiye müsaade 
,:tılll':"--'11 \'l'YH yalnız yemek arasında aperatif mahiyetinde içki veren lokantalara yanlarında 
'L'l i 'ı.: ya \':ts i leri olmak şartı ilc çocukların girmesine izin verilebilir" hükmünün yer aldığı ve 
~;ii; kıınusu y~:r. rl.!stonın olup yemek arasında apcratif mahiyetinde içki' veren bir mekan 
ı ıl:ıı·:ıl; ~..·hL:vcynlcr tarafından değerlendirildiğinden ebeveynler hakkında yukarıda anılan 

: iiıtl'I111L'Ii!}in ~cr uncu maddesi gereğince suç duyurusunda bulunulmadığı, 

:ınla~ılmı~tır . 

. ~-.1. H:ıkanlığııııız. mezuniyet törenlerine ilişkin 24.05.2002 tarih ve 5171 (2002/4 I) 
.<ı.' ılı ( il'IIL'I!;!L'Sindc: 

.. ,\ı;ıti'ırk milliyetçiliğine ve Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, aklın ve bilimin 
l'ııHkl'ii~iııdL' pıı:t.itil' dü~i.inen, algılama ve problem çözme yeteneği gelişmiş, öğrenmeyi 
ii~!I'L'tıı.:hikıı. laik w demoknıtik değerleri benimsemiş, yeni fikirlere açık, ldşisel ve toplumsal 
sıırııııılııluk duygusuna sahip olarak Cumhuriyetimizi koruyan ve kollayan, milli kültürü 
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ii:t.lims~:mi~. l~ırklı kültUrleri yorumlayabilen ve çağdaş uygarlığa katkıda bulunabilen bireyler 
olartık y~:ti~tirilıneleri hedeflenen öğrencilerimizin yaşamlarında, okula başlamak ve mezun 
olmak iim:mli aşamalardır. 

Bu anlayışla; çok yönlü yetiştirilmeleri hedeflenen öğrencilerimizin eğitim-öğretim 
giirL'cdderi okullarla anlamlı bir bağ kurabilecekleri açılış törenierin büyük önem kazandığı, 
hu Wrenler üğrencileriri1ize okulla buluşma, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla tanışına ve 
kaymı~ımı fırsatı sağlar. 

Bumııı yanı sıra, uzun yıllar değişik duyguları yaşadıkları eğitim ortaınından ayrılmak 
ii~rL·ıu:i leri n ya~aınında derin izler bırakacak nitelikte bir süreçtir. Mezun olanlar için bu 
tiirL·nin anlamı; başarılı olmanın coşku ve sevincini, bir üst öğretim kurumuna başlama ya da 
ya~aınındaki gelişmelerin heyecanını sevdikleriyle paylaşma olanağını sunmasıdır. 

ı 

Bu nedenle yapılacak organizasyonlar; "öğrenci merkezli" ve "katılımcı" bir anlayışla, 
iiğrL·m:inin unutamayacağı bir yaşam dilimi olan okul ortamında; sosyal, kültürel, sportif ve 
sı~naısal aktivitclcrle zenginleştirilmiş progranılarla gerçekleştirilnıelidir. 

ı-:tkinliklere öğretmenler, öğrenciler, veliler, erneidi öğretmenler ile okultın eski 
lllL':t.uııları davet edilerek çok yönlü bir etkile,şim ortamı yaratılmalıdır. 

Organizasyonlara mülki, askeri ve yerel yöneticiler, okul aile birliği, vakıf ve koruma 
d~:rıH:ği. sivil toplum kuruluşu temsilcileri, eğitime katkı sağlayan gönüllüler, siyaset. kültür, 
sanat. spor. sanayi ve ticaret alanlarında i.ilke kalkınmasına katkıda bulunan saygın kişiler 
duveı edilerek, törenierin birlik-beraberlik içerisinde toplumun Him kesimlerini kucaklayan ve 
okulu \L'Vresiyle bliti.inleştirerek toplum merkezi haline getiren bir anlayışla gerçekleştirilmesi 
llL'ılt.:lkımıel id ir." 

't\yrıca: ulusal ve uluslar arası yarışmalarda dereceye giren, derslerdeki başarıları ve 
iirnek davnını~larıyla öclüllendirilmeye hak kazanan öğrencilere ödüller verilerek 
ıııoti,·nsyonhırının artırılması, diğer öğrencilerin de özendirilmesi sağlanmalıdır. 

Tiireıılerin düzenlenmesinde ai Jelere ekonomik yük getirmeyecek bir anlayışla hareket 
l'ılitıııL'sidir. <iiderlerin okulun kendi olanakla'rı ilc karşılanmasına özen gösterilmcli, gerekirse 
~·l'\TL·ı.kki kaynaklardan yararlanılmalı, gönüllü katılım ve clesteklcrle bir "şölen'' ortamı 

·' :ır:ııılııı:ılı \'L' iiğrencilerimizin okullarıyla iletişimleri güçlcndirilınelidir. 

·ı iirı.:nler sevgi ve bilginin payiaşıldığı okul ortamında yapılmalı, geleneksel hale 
l:'l'tirikrl'k. ııli:t.elliklerin kuşaktan ku~ağa aktanldığı birlik ve beraberliğin simgelendiği günler 
ıılıınık l!l'I\Tkle~tirilınelidir." denilmektedir. 

< it.:lı.:ceğinıizin teminatı olan gençlerimizin sigara, alkol, uyuşturucu ımıelde kullanımı 
gibi 1.:ırarlı alı~kanlıklardan korunmaları ve onlara sağlıklı yaşama bilincinin kazandırılması 
ııııııll·ıy l:ı da 22.04.1999 tarih ve 1798 ( 1999/ 29) sayılı Genelgemiz yayınlanmıştır. 

Hıınlar tlinı valiliklere gönderilerek gerekli tedbirlerin alınması istenilıni~tir. 

i lkii~rL'tim ve ortaiiğretim kurumlarında okutulan ders programlarında, sigara, alkol ve 
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T.C. 
MİLLİ EGİ'fİM BAKANLIGI 

/\raştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

S;\ YI : 1Ul~.O./\PK.0.03.05.00-03/ 
I<()NlJ : Soru Ünergesi 

/2002 

uyu~ıunıru maddelerin insan sağlığına zararları hakkında konular yer almakta, ayrıca Milli 
l·:ğitiın Bakanlığı Ilköğretim Lise ve Lise Dengi Okullar Eğitici Çalışınalar Yönetmeliği 
lıliUiıııll'ri gereği okullarda kutlunan haftalar içinde yer alan Yeşilay Haftası ile Sağlık ve 
Sosy:ıl t iliveıılik Haftasında öğrencilere, söz konusu maddelerin insan sağlığına zararları;· 

kllııtı~ınu. yal'.ı. resim, tilm ve benzeri yollarla anlatılmakta, bunlarla mücadelenin yurttaşlık 
giirL·,·i olduğu belirtilmektedir. 

1 )iğer taraftan; sigara, içki .ve uyuşturucu gibi sağlığa zararlı maddeleri 
kulhınınaınaları. içldli ve zal·arlı yerlere gitmemeleri öğrencilerin, uyacağı kurallar arasmda 
yer ulnıuktndır. 

i lk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkmda Kanun'un 
hiikiiınll'ri de öğretmenlerin, okul içinde ve dışında öğretmenlik mesleğine uynmyacak 
d:ı \'i': ını ~1<1 bulunmamaları gerektiği doğrultusundadır. 

l~ilgilcrinizc arz ederim. 
...'' 

~· :-r?f.· .. ~. 

Metin BOSTANCIOGLU 

Milli Eğitim Bakanı 
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104.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, İskenderun Demir Çelik'deki kimyasal madde 
ve makine aksarnı ihalesiyle ilgili iddialara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Yılmaz 
Karakoyunlu'nun cevabı~) {1--/r }~5) 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sorularıının Devlet Bakanı Sayın .Yılm~rakoyunlu 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz efieri m. O .0. 6.2002 

l'=== 
Zeki ÜNAL f 

Karaman Milletvekili 

Yazılı basında "Demir Çelikte ihale skandalı" başlıklı haberde; Emniyet 
kaynaklarından alınan bilgilere göre, Hatay ve İstanbul' da devam eden Adnan 
Öcal Organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda, İskenderun Demir- Çelikte 
piyasa değeri 21 trilyon TL. 'lik atık kimyasal maddeler ve makine aksarnı 
ihalesini n, söz konusu çeteye 100 milyar TL. 'ye verildiği, çetenin fabrikadan 
aldığı malzemenin listesinde, 160 kalem olması gerekirken, 207 kalem malzeme 
olduğu, 47 kalem malın fabrikadan illegal yollardan çıkarıldığı, çetenin aldığı 
malzemelerden, Hatay ilinin yarısını uçuracak nitelikte kimyasal madde ile 
kullanılması halinde, ilin içme suyunu, bir ay süreyle zehirieyebilecek özellikte 
maddelerin bulunduğu iddia edilmektedir. 

Soru]arım şunJardır: 

I-iddialar doğru ise, söz konusu suç örgütüne, İskenderun Demir Çelikten 
21 trilyon değerindeki atık kimyasal madde ve makine aksarnı ihalesini 100 
milyar TL. 'ye kimler ve ne şekilde vermişlerdir? 

2-İhaleyi verenlerin, suç örgütüyle bir bağlantısı tespit edilmiş midir? 
Edilmişse, ·bu bağlantının boyutları nerelere kadar uzanmaktadır? Böyle bir 
bağlantı yoksa, 21 trilyon değerinde olan bir varlığın, 100 milyar TL.'ye ihale 
edilmesinin izahı, Bakanlığınızca nasıl yapılmaktadır? 

3-İhalede, tehdit ve şantaj söz konusu olmuş mudur? Olmuşsa, yetkililer 
zamanında niçin emniyeti haberdar etmemişlerdir? 

4-İhalesi yapılan malzeme listesinin haricinde, illegal yoldan çıkartılan 
malzemeler ne tür malzemelerdir? Hatay'ın yarısını havaya uçurabilecek güçteki 
kimyasal maddenin muhteviyatı nedir? Suların zehirlenınesinde kullanılacak 
madde, liste dışı illegal çıkarılan malzemeler arasında mıdır? ihale 
kapsamındaki ınalzerneler arasında ise, böyle tehlikeli maddeler, niçin ihaleye 
çıkartılmıştır? · 

S-İskenderun Demir Çelikte,bütün bu gelişmelere sebep olan yöneticiler 
ve görevliler hakkında şimdiye kadar ne. gibi işlemler yapılmıştır? Ne tür bilgiler 
elde edilmiştir? Bundan sonra neler yapılması di.işliniilmektedir? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIGI 

SAYI :B.02.0.006/6t-f59o 

KONU : 7/7735/15868 esas sayılı 
Soru önergesi 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIGINA 

ILGI : 20.06.2002 tarih ve A.01.0.GNS.0.1 0.00.02-15852 sayılı yazınız. 

f {') 1 ':1- /2002 

Karaman Milletvekili Zeki ÜNAL'ın tarafımdan cevaplandırılması istediği 7/7735/15868 -
37523 esas sayılı soru önergesine ilişkin cevap ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EKLER : 
EK-1- 6 sayfa 

DAGITIM 
Gereği 

TBMM Başkanlığına 
Bilgi 
Başbakanlığa 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Özelleştirme Idaresi Başkanlığı 

SAYI : B.02.1.ÖIB.0.65.00 fJ 1 (} 1 
KONU : Soru Önergesi 

DEVLET BAKANLIGINA 
(Sn. Dr. Yılmaz KARAKOYUNLU) 

ILGI: 20/06/2002 tarih ve (01)1420 sayılı talimatınız. 

. , l~ 

Karaman Milletvekili Sayın Zeki ÜNAL tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığı'na tevcih edilen, 7/7735-15868 esas sayılı yazılı soru önergesinde yer alan alan 
sorulara Demir Çelik Işletmeleri Genel Müdürlüğünce verilen cevaplar aşağıda sunulmuştur: 

Yazılı basında "Demir Çelikte ihale skandalı" başlıklı haberde; Emniyet kaynaklarından 
alınan bilgilere göre Hatay ve Istanbul'da devam eden Adnan Öcal Organize suç örgütüne 
yönelik operasyonlarda, lskenderun Demir-Çelikte piyasa değeri 21 Trilyon TL'Iık atık kimyasal 
maddeler ve makine aksarnı ihalesini n, söz konusu çeteye 100 Milyar TL 'ye verildiği, çetenin 
fabrikadan aldığı malzemenin listesinde, 160 kalem olması gerekirken, 207 kalem malzeme 
olduğu, 47 kalem malın fabrikadan illegal yollardan çıkarıldığı, çetenin aldığı malzemelerden, 
Hatay ilinin yarısını uçuracak nitelikte kimyasal madde olduğu, bu maddelerin kullanılması 
halinde, ilin içme suyunu, bir ay süreyle zehirieyebilecek özellikte maddelerin bulunduğu iddia 
edilmektedir. 

Sorutarım şunlardır: 

SORU 1-iddla/ar doğru Ise, söz konusu suç örgütüne, lskenderun Demir Çelikten 
21 Trilyon değerindeki at1k kimyasal madde ve makine aksam/ /ha/esin/100 Milyar TL 'ye 
k/mler ve ne şekilde vermişlerdir? · · 

CEVAP 1- lskenderun Demir ve Çelik A.Ş. (IS DEMIR) tarafından,· iş makinaları ve 
vasıtalara ait, ihtiyaç fazlası 4.650 kalem yedek parçanın satışı amacıyla, Resmi Gazetede 
ilan edilmek ve repertuarda kayıtlı 20 civarında firmadan teklif istenmek suretiyle, 29.11.2000 
tarihinde ihaleye çıkılmıştır. Ihale konusu yedek parçaların toplam muhammen bedeli, 
110.437.690.000 TL olarak belirlenmiştir. · 

lSDEMIR Satış Komisyonu, 29.11.2000 tarihinde yaptığı toplantı sonucunda, yedek 
parça satışı için teklif temin edilemediğinden, uzun süreli ihaleye çı kılmasına karar vermiştir. 

Ancak daha sonra Hanoğlu Inşaat Turizim Ticaret Ltd. Şti. tarafından 21.03.2001 
tarihinde ISDEMIR'e yapılan yazılı başvuruda, Kasım 2000'de açılan ihaleye yetişHemediği 
belirtilerek, sözkonusu malzemenin 30.000.000.000 TL bedelle kendileri tarafındna satın 
alınabileceği bildirilmiştir. 
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SAYI : B.01.1.ÖIB.0.65.00 
KONU : Soru Önergesi 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Özelleştirme idaresi Başkanlığı 

Bu başvuru 04.04.2001 tarihli Satış Komisyonu toplantısında incelenmiş ve adı geçen 
şirket pazarlığa davet edilmiştir. 11.04.2001 tarihinde yapılan pazarlık görüşmeleri sonucunda 
sözkonusu malzemenin 45.000.000.000 TL+KDV bedelle adı geçen şirkete satışı hususunun 
Genel Müdürlük Makamına sunulmasına karar verilmiş ve bu konudaki Komisyon Kararı, 
Genel Müdürlük Makamı tarafından 18.04.2001 tarihinde onaylanmıştır. 

Toplam 69.186.965.000 TL muhammen bedel belirlenen 162 kalem kimyasal 
malzemenin satışı~a ilişkin olarak ise, yine Resmi Gazetede ilan edilmek ve repertuarda 
kayıtlı 36 firmadan teklif istenmek suretiyle 21.02.2001 tarihinde ihaleye çı kılmış ve bu ihalede 
iki teklif alınmıştır. Teklif sahipleri (Yıldız Ticaret firması ve Hanoğlu Inşaat Turizim Ticaret Ltd. 
Şti.) ile 14.03.2001 tarihinde yapılan pazarlık görüşmeleri sonucunda 162 kalem kimyasal 
malzemenin tamamının 30.000.000.000 TL+KDV bedelle Hanoğlu Inşaat Turizim Ticaret Ltd. 
Şti.'ye satışı hususunun Genel Müdürlük Makamına sunulmasına karar verilmiş v·e bu 
konudaki Komisyon kararı, Genel Müdürlük Makamı tarafından 19.03.2001 tarihinde 
çmaylanmıştır. 

SORU 2- ihaleyi verenlerin,· suç örgütüyle bir bağlantlSI tespit edilmiş midir? 
Edilmişse, bu bağlantmm boyutlan nerelere kadar uzanma!<tad1r? Böyle bir bağlanti 
yoksa 21 Trilyon değerinde olan bir varllğm, 100 Milyar TL 'ye ihale edilmesinin Izahi 
Bakanllğm1zca nas11 yap1lmaktadtr? 

CEVAP 2- Hatay Valiliği tarafından, lSDEMIR'in özelleştirme kapsamına alınmadan 
önce bağlı bulunduğu Türkiye Demir Çelik işletmeleri' Genel Müdürlüğüne (TDÇI) gönderilen 
20.01.2002 tarihli yazıda, Aytaç HANOGLU, M. Camii DOKUZOGLU ve Cemil AYDINLAR 
isimli şahısların uyuşturucu madde kaçakçılığı yaptıkları ve bu yolla elde ettikleri paraları 
gayrimenkule çevirerek aklamaya çalıştıkları yolunda Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve 
Organize Suçlar Şube Müdürlüğüne intikal eden bilgiler doğrultusunda, bu konunun Adana 
DGM Cumhuriyet Başsavcılığının bilgisi dahilinde takip edilmeye başlandığı, bu çalışmalar 
sırasında, Aytaç HANOGLU'nun lSDEMIR'de görevli bazı şahısiarta temasa geçerek, bu 
şahısların yardımıyla bir takım malzemelerin ihale bedelinin %50-60 altında bir fiyatta 
Hanoğlu Inşaat Ticaret Ltd. Şti.'ye satılmasını sağladığı, bu suretle devletin ve ilgili kuruluşun 
zarara uğratıldığı yönünde tespitlerde bulunulduğu belirtilerek, bu iddiaların bir müfettiş 
tarafından incelenmesi istenmiştir. 

Bu talebe istinaden, bahse konu iddiaların tatkiki ve gerekiyorsa tahkikinin yapılmasını 
teminen, özelleştirme Idaresi Başkanlık Makamının 11.03.2002 tarih 216 sayılı "Oluru" ile 
TDÇi Teftiş Kurulu Başmüfettişi Şükrü BAYRAKTAR görevlendirilmiştir. 

Başmüfettiş Şükrü BAYRAKTAR tarafından hazırlanan 09.05.2002 tarihli inceleme 
raporunda, 

-640-' 



T.B.M.M. B: 120 22. 7. 2002 0: ı 

4.650 kalem yedek parçanın, gruplar lıalinde veya tamamının satışı için 1993 
yılından sonra birkaç kez ihaleye çıkıldığı, ancak bu ihalelerde teklif alınamadığı, 

-4.650 kalem yedek parça için Eylül 1999'da toplam 110.437.690.000 TL 
muhammen bedel tespit edildiği, 
Ancak muhammen bedelin tahmini bir fiyat olduğu, satış komisyonlarına bir fikir 
vermek amacıyla tespit edildiği, satışa esas fiyat olmadığı, ayrıca sözkonusu 
malzemelerin hangi fiyattan satılacağı konusunda alınmış bir Yönetim Kurulu 
kararının bulunmadığı, . 
ISOEMIR'in özelleştirme kapsamına alınmadan önce bağlı bulunduğu TDÇI 
Yönetim Kurulunun 17.03.1993 tarihinde aldığı bir kararla, iSDEMiR'e, 
kullanılmayan, stok fazlası malzemelerin şirket bünyesinde oluşturulacak satış 
komisyonları tarafından satışa çıkarılması, bu komisyonların verilen teklifleri 
muhammen bedele bağlı kalmaksızın değerlendirilerek satışa karar vermesi, üç kez 
ihaleye çıkarılmasına rağmen satışı mümkün olmayan malzemenin hurda olarak 
değerlendirilmesi ve hurda değeri olmayan malzemenin imha edilerek kayıtlardan 
düşülmesi konularında yetki verdiği, 
4.650 kalem yedek parçanın hurda olarak değerlendirilip satılması halinde elde 
edilebilecek bedelin 8.784.000.000 TL olduğu, böylece sözkonusu malzemenin 
h urda fiyatlarının çok üstünde bir fiyatla salıldığının anlaşıldığı, 
Aynı şekilde, 162 kalem kimyasal malzemenin satışı ile ilgili olarak d~. muhammen 
bedelin kesin satış fiyatı olmadığı, Satış Komisyonun bu fiyatın üstünde veya 
altında satış yapmaya yetkisinin bulunduğu, 
Şirket tarafından daha önce de, bu ihalelere konu malzemenin dışında pek çok 
malzemenin muhammen bedelinin altında satışının yapıldığı, 
Her iki ihaleye ilişkin işlemlerin ISOEMIR Satış Müdürlüğünce yürütüldüğü, bu 
ihalelerde alınan teklifierin Genel Müdür Yardımcısı Talip T. TOKTAMIŞ 
başkanlığında, Satış Grup Müdür Bahri ÖZKAN, Satış Müdürü V. Cengiz GÜZEL, 
Avukat Atilla KARACA, Stok Kontrol Müdürü HasanNAMAL ve Muhasebe Müdürü 
Mehmet ÖZDEMIR'den oluşan Satış Komisyonunda görüşüldüğü ve bu 
komisyonca alınan satış kararlarının Genel Müdürlük Makamınca onaylandığı, 
Ayrıca bazı ISOEMIR görevlilerinin ihaleler öncesinde Aytaç HANOGLU ile temasa 
geçerek, sözkonusu malzemelerin gerçek değerinin altında bir fiyatla Hanoğlu 
firmasına satılmasına yardımcı olduklarına ilişkin iddialar konusunda herhangi bir 
delilin bulunamadığı ve bu iddialarda adı geçen M. Gassam BEREKET, Mehmet 
Duran EGDEMiR, Orhan HEYBELI, Mehmet ÇELiK ve Süleyman GÖK isimli 
iSOEMiR görevlilelirin fiyat belirleme yetkilerinin olmaması ·nedeniyle ihale 
bedelinin altında satış yapılmasına karar veremeyeceklerinin anlaşıldığı, 

belirtilerek satış işlemlerindeki prosedürün, lSDEMiR mevzuatına ve · TDÇI Yö~etim 
Kurulunun komisyonlara verdiği yetkiye uygun olduğu kanaat ve sonucuna varılmıştır 
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SAYI : 8.02.1.ÖIB.0.65.00 
KONU : Soru Önergesi 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Özelleştirme idaresi Başkanlığı 

SORU 3· Ihalede, tehdit ve şantaj s8~ konusu olmuş mudur? Olmuşsa, yetkililer 
zamanmda niçin emniyeti haberdar etmemişlerdir? 

CEVAP 3- Başmüfettiş Şükrü BAYRAKTAR tarafından hazırlanan 09/05/2002 tarihli 
inceleme raporunda bu konuda herhangi bir iddia ve tespite yer verilmemiştir. 

SORU 4· Ihalesi yapilan malzeme listesinin haricinde, 11/ega/ yoldan ç1kart1lan 
malzemeler ne tür malzemelerdir? Hatay'm yans1m havaya uçurabl/ecek güçteki 
kimyasal maddenin muhteviyati nedir? Sulann zehlrlenmeslnde kullamlacak madde, 
liste diŞI ll/ega/ Çikanlan malzemeler arasmda m1dlf? Ihale kapsaromdaki malzemeler 
arasmda Ise, böyle tehlikeli maddeler, niçin ihaleye ÇJkartlfmiŞtlf? 

CEVAP 4· Başmüfettiş Şükrü BAYRAKTAR tarafından hazırlanan 09/05/2002 tarihli 
inceleme raporunda, 

ISDEMIR'in, 2000 yılı sonu itibariyle 94 Nolu Ambar Sayım Listesinde yer alan 
kimyasal malzemelerden 162 kalem malzemenin satışı amacıyla ihale açıldığı, 
Bu ihale sonucunda Hanoğlu Inşaat Turizim Ticaret Ltd. Şti.'ye satılan 162 kalem 
kimyasal malzemenin, şirket yetkilisi Aytaç Hanoğlu tarafından 27.07.2001 tarihinde 
teslim alındığı, 
162 kalem malzeme dışında stokta kalan kimyasal malzerneye ilişkin olarak 2001 
yılı sonunda yapılan sayımda, 94 No'lu ambarda muhafaza ediliyor olması gereken 
4 kalem malzemenin sayım listesinde ve dolayısıyla ambarda bulunmadığının 
belirlendiğ i, 
Bu tespit üzerine yapılan araştırmada, bahse konu 4 kalem kimyasal malzemenin, 
Kalite Kontrol Müdürlüğünün 01/1 0/1999 tarihli talep fişi ile Stok Kontrol 
Müdürlüğünün 94 No'lu arnbarından alındığı, 
Ambar çıkışının, ambar memuru Ali KURUM tarafından yapıldığı ve adı geçenin bu 
malzemeleri, imzasız olarak, Kalite Kontrol Müdürlüğü ambar görevlileri Mustafa 
DEMEZ ile Korhan BAŞLAK'a teslim ettiğini bildirdiği, 

- Ancak sözkonusu malzemelerin adı geçenler tarafından alınıp alınmadığının 
belirlenemediği, 
Elektronik bilgi işlem kayıtlarında da 1999 yılında böyle bir çıkışın görünmediği, 
01/10/1999 tarihli talep fişinde belirtilen ve bilgisayar sistemi tarafından otomatik 
olarak verilen çıkış referans numaralarının aslında 04/06/2001 tarihini taşıdığı, bu 
suretle sözkonusu malzemenin Stok Kontrol Müdürlüğü arnbarından 04/06/2001 
tarihinde çıkarılmış olduğunun anlaşıldığı, 
Bunun üzerine Kalite Kontrol Müdürlüğü kayıtlarının incelendiği ve bu kayıtlarda, 
01/10/1999 tarihli talep fişi ile 4 kalem kimyasal malzeme istendiğine dair herhangi 
bir belgeye raslanamadığı ve bu malzemenin Kalite Kontrol Müdürlüğü 
ambarlarında da mevcut olmadığı, ' 
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SAYI : B.02.1.ÖiB.0:65.00 
KONU : Soru önergesi 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Özelleştirme Idaresi Başkanlığı 

Ayrıca, 01/10/1999 tarihli talep fişinde imzası bulunan Kalite Kontrol Müdür 
Yardımcısının bu tarihte bu müdürlükte görevli olmadığının tespit edildiği, 
Bu durumda sözkonusu malzemenin 2001 yılında lSDEMiR'den usulsüz olarak 
çıkarıldığı hususunun gündeme geldiği, 
Bu arada, Kalite Kontrol Müdürlüğüne ait 01/10/1999 tarihli talep fişinde bulunan 4 
kimyasal malzemenin 02/05/2002 tarihli faks mesajı ile Antakya Emniyet 
Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Daire Başkanlığından alınan ve Adnan 
ÖCAL isimli şahıs tarafından pazarlanmak üzere bu . şahıs uhdesinde bulunan 
kimyasal maddeleri gösteren listede, hemen hemen aynen yer aldığının görüldüğü 
belirtilerek, 
Kalite Kontrol Müdürlüğüne ait 01/10/1999 tarihli talep fişinde yer alan 4 kalem 
kimyasal malzemenin ya ambar memuru Ali KURUM tarafından ya da Kalite 
Kontrol Müdürlüğü ambar görevlileri Mustafa DEMEZ veya Korhan BAŞLAK 
tarafından şirket dışına çıkarılma ihtimalinin bulunduğu, 
Ancak sözkonusu malzemenin şirket dışına nasıl çıkarıldığı, bir organizasyon ve 
işbirliği sözkonusu ise, bu işlemi kimin yaptığı hususunun, Emniyet Müdürlüğünün 
02/05/2002 tarihinde faks yoluyla gönderdiği kimyasal malzeme listesi üzerinde 
ismi yazılı olan Adnan ÖCAL hakkında yürütülecek adli ve polis soruşturması ile 
açıklığa kavuşturulabileceği, 

kanaat ve sonucuna varılmıştır. 

Konu hakkında, lSDEMIR tarafından 28/06/2002 tarihinde Özelleştirme Idaresi 
Başkanlığına intik~l ettirilen bilgi ve belgelerden, Hanoğlu Inşaat Turizim Ticaret Ltd. Şti.'ye 
satılan 162 kalem malzeme ile bu malzeme içinde yer almayan ve 192 Kg Sulfosalicylic Acid, 
242 Kg Mercury, 0,300 Kg Mercury (ll) Bromide ve 37,5 Kg Mercury (ll) Cloride den oluşan 4 
kalem kimyasal malzemenin, zehirli, parlayıcı, tahriş edici ve uçucu özelliğe sahip olduğu, 
satışa konu malzemelerin radyoaktif özelliğinin bulunmadığı, kimya laboratuvarlarında temin 
edilebileceği ve halen Antalya'da bir depoda muhafaza altına alınan bu malzemenin 
bulunduğu yerde muhafazasının halk sağlığı ve güvenliği açısından herhangi bir sakınca 
taşımadığı bildirilmiştir. 

SORU 5- iskenderun Demir Çelikte, bütün gelişmelere sebep olan yöneticiler ve 
göreviller hakkmda şimdiye kadar ne gibi işlemler yaptlmtştlf? Ne tür bilgiler elde 
edilmiştir? Bundan sonra neler yaptlmast düşünülmektedir? 

CEVAP 5- lSDEMIR tarafından 4.650 kalem yedek parçanın satışına ilişkin olarak 
yapılan ihalenin mevzuata uygun ve aleni olup olmadığı ve ihaleye fesat karıştırılıp 
karıştınlmadığı hususlarında TDÇI Başmüfettişi Şükrü BAYRAKTAR tarafından yapılan 

, inceleme sonucunda hazırlanan 09/05/2002 tarihli rapor, Özelleştirme ldares~ Başkanlığının 
16/05/2002 tarih 3766 sayılı yazısı ekinde Hatay Valil]ğine intikal ettirilmiştir. 
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SAYI : B.02.1.ÖIB.0.65.00 
KONU : Soru önergesi 

BAŞBAKANLIK , 
Özelleştirme Idaresi Başkanlığı 

Konu hakkında son olarak Hatay Valiliğinden alınan 28/06/2002 tarihli yazıda, 
Başmüfettiş Şükrü BAYRAKTAR tarafından hazırlanan inceleme raporu doğrultusunda, 
lSDEMIR'den gayri yasal yollardan dışarıya çıkarılan 4 kalem kimyasal madde ile ilgili olarak 
olaya adı karışan Hanoğlu Firması sahibi Aytaç HANOGLU, bu firmaya ihale sonucunda 
kimyasal maddeleri alması için para sağlayan Cemil AYDlNLAR, lSDEMIR'de görevli Malik 
Gassam BEREKET, Ziya DURMUŞ, Suat KAYA, Süleyman GÖK, Korhan BAŞLAK, Mehmet 
Duran EGDEMIR, Orhan HEYBETLI, Murat ATEŞ, Mehmet ÇELIK ve Ali KURUM hakkında, 
yasa dışı yollarla teşekkül oluşturmak suretiyle kimyasal madde temin etmek ve satın almak 
suçlarından tanzim edilen tahkikat evrakının 04/06/2002 günü Hatay Dörtyol Cumhuriyet 
Başsavcılığına sevk edildiği, adı geçen şahısların tamamının, davaları dışarıda görülmek 
üzere serbest bırakıldığı, bahse konu 4 kimyasal malzemenin, lskenderun'da bulunanCemil 
AYDINLAR isimli şahsa ait depoda mühürlü olarak muhafaza altına alındığı ve lSDEMIR 
yetkililerince yerinde yapılan inceleme sonucunda muhafaza yerinin çevre ve insan sağlığına 
.herhangi bir za·rarının bulunmadığının tespit edildiği bildirilmiştir. 

Saygılarımla bilgilerinize arz ederim. 
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105.- Van Milletvekili Hüseyin Çelik'in, sözleşmeli ve kadrolu kamu görevlilerinin özlük 
haklarındaki dengesizliğe ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Recep Önal'ın cevabı (7/7737) 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Recep Önal tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması hususunda delaletinizi saygıyla arz ederim. 

d11LİK 
Van Milletvekili 

657 sayılı devlet memurları yasasının 4/6 maddesine göre sözleşmeli 
olarak çalışan personel ile kadrolu çalışan, personel arasında görev ve 
sorumluluk açısından hiçbir fark olmamasına karşın, .ücret ve sosyal haklar 
açısından büyük farklar söz konusudur. 

DMS sınavı ile yeni göreve başlayan bir memur aylık ücret ·olarak net 
530 milyon TL. alırken, ll yıllık bir sözleşmeli personelin aldığı net ücret 460 
milyon TL.dir. Ayrıca, sözleşmeli personelin arazi tazminatı giyim yardımı vb. 
yan ödenekleri de bulunmamaktadır. Bir başka .deyişle aynı işi yapıp aynı 
sıkıntıları yaşamakta ve aynı meslek grubuna mensup bulunan bu insanlar eşit 
ücret almamakta ve aynı sosyal haklardan yararlanmamaktadırlar. 

Bu dengesizliğin giderilmesi ile ilgili bakanlığınızın bir çalışması var 
mı varsa hangi aşamadadır?. 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Devlet Personel Başlmnhğ1 

SAYI :B.02.l.DPB.0.12.01/ ./6//;/_ 
KONU: 

ANKARA 
1 /2002 

2 8 HAZiRAN 2002 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIGINA 

İLGi: 20.06.2002 tarih ve KAN.KAR.MD.A.O ı .O.GNS.O.I 0.00.02-7/7737-15870-37525 savılı 
' . 

yazı. 

İlgi yazı ekinde alınan Van Milletvekili Sayın Hüseyin ÇELİK'in 7/7737-15870 sayılı 
yazılı soru önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EKLER: 
Ek-1 Yazılı Soru Önergesinin Cevabı (2 sayfa) 

DAGITIM 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Başbakanlığa 
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VAN MİLLETVEKİLİ SAYIN HÜSEYiN ÇELİK'İN 7/7737-15870 
NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESiNE VERİLECEK 

CEV ABIMIZDIR 

SORU: 657 sayılı Devlet memurları yasasının 4/6 maddesine göre sözleşmeli olarak 
çalışan personel ile kadrolu çalışan, personel arasında görev ve sorumluluk açısından hiçbir 
fark olmamas!na karşın, ücret ve sosyal haklar açısından büyük farklar söz konusudur. 

DMS sınavı ile yeni göreve başlayan bir memur aylık ücret olarak net 530 milyon TL. 
alırken, ı ı yıllık bir sözleşmeli personelin aldığı net ücret .460 milyon TL. dir. Ayrıca, 
sözleşmeli personelin arazi tazminatı giyim yardımı vb. yan ödenekleri de bulunmamaktadır. 
Bir başka deyişle aynı işi. yapıp aynı sıkıntıları yaşamakta ve aynı meslek grubuna mensup 
bulunan bu insanlar eşit ücret almamakta ve aynı sosyal haklardan yararlanmamaktadırlar. 

Bu dengesizliğin giderilmesi ile ilgili Bakanlığınızın bir çalışması var mı varsa hangi 
aşamadadır? · 

CEVAP:Söz konusu yazılı soru önergesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
"4/6" maddesinden söz edilmekle birlikte, 4 üncü maddesinin (B) bendinin kastedildiği 
düşünülmektedir. 

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) 
bendinde "Kallunma planı, yıllık program ve iş programlarinda yer alan önemli 
projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zanıri ve 
istisnai hallere münlıasır olmak iizere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasma ihtiyaç 
gösteren geçici işlerde, kurumun teldifi Uzerine Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye 
Bakanlığının göriişleri alınaral{ Bakanlar Kurulunca geçici olarak sözleşm~ ile 
çalıştırılınasma karar verilen ve işçi sayılmayan lmmu hizmeti görevlileridir. (3'6 ncı 
maddenin ll-Teknik Hizmetler Sınıfmda belirtilen görevlerde yukarıdald fıkra uyarınca 
çalıştırılanlar için geçici şartı aranmaz) 

Bunlara ödenebilecek ücretierin iist sınırları Bakunlar Kuruluncu lmrarlaştmhr" 
hükmüne yer verilmektedir. 

Bu statüde çalışan personel hakkında, 06.06. I 978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuş olan ve 28.06.1978 tarih ve 16330 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştınlmasına İlişkin Esaslar'da yer alan 
hükümler uygulanmaktadır. 

Ayrıca, 12.12.2001 tarih ve 4726 sayılı 2002 Mali Yılı Bütçe Kanununun 43 üncü 
maddesinin ikinci fıkrasında, söz konusu sözleşmeli personelin unvan, sayı ve ücretlerini 
gösterir cetvelierin ve tip sözleşme örneklerinin Maliye Bakanlığının vizesine tabi olduğu 
hükmüne yer verilmiştir. 

Maliye Bakanlığının 03.01.2002 tarih ve 89(TEL) sayılı yazısı ile söz konusu 
sözleşmeli personelin ücret tavanı 2002 yılı için 1.221. 950.000.-Lira olarak belirlenmiş ve aynı 
Bakanlığın 07.05.2002 tarih ve 9202(TEL) sayılı yazısı ile bu statüde çalışan personelin 
sözleşme ücretleri; yeni bir sözleşme yapılmaksızın 15.05.2002 tarihinden itibaren geçerli 
olmak üzere %2.5 oranında arttırılmıştır .. 
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Söz konusu personel 657 sayılı Kanunun 4/B maddesinde de belirtildiği üzere geçici 
sürede istihdam edilmekte ve ilgililerin sözleşme süreleri, kalkınma planı, yıllık program ve iş 
programlarında yer alan ve sözleşmeli personeliQ. istihdamına dayanak teşkil eden projelerin 
gerçekleştiritme süreleri ile sınırlı olmaktadır. 

Devlet memurları ise 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (A) bendinde tanımlandığı 
gibi Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli Ye 
sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevli kılınmışlardır. 

16.10.2001 tarih ve 2001/3150 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen 2002 yılı 
programında belirtildiği üzere, kamu kesiminde mali ve sosyal hak ve yardımların tek ve ortak 
bir kanunda yer almamış olmasından kaynaklanan sorunlaqn tespiti yapılmış olup bu çerçevede 
tüm kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde yer alan mali ve sosyal hak ve yardırnlara 
ilişkin hükümterin ayıklanması suretiyle kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen 
memur, sözleşmeli personel ve diğer 'statüdeki personelin ücret rejiminin tek ve oıtak bir 
kanunda yer almasını sağlamaya yönelik çalışmalar devam etmektedir. 
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... ~06:- Van Milletvekili Hüseyin Çelik'in, Kocaeli Afet Bölge Koordinatörlüğünde Çalı~~ 
geçıcı ışçılerın kadroya alınmasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Rüştü Kazım Yüceten 'in 
cevabı (7/7738) . 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sorularıının İçişleri Bakanı Sayın Rüştü Kazım Yücelen 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda delaletinizi saygıyla arz 
ederim. 

7 

d:! ELIK 
Van Milletvekili 

17 Ağustos 1999 Marmara depremi nedeniyle Kocaeli ilinde kuntlan Afet 
Bölge Koordinatörlüğü'nde göreve başlayan ve daha sonra Kocaeli Valiliğine 
devredilen 382 geçici işçi 2 yıl 5 aydır bu göreve devam etmektedirler. TC. 
Başbakanlık Müsteşarlığı 29.03.2002 tarih -B.02.0.MÜS. 103/79 sayılı 
yazısında 28 Haziran 2002 tarihinde geçici görevli işçilerin çalıştırılmasının 
sona erdirilmesini istemiştir. 

Türkiye'nin deprem kuşağında olması sebebiyle bu alanda 2,5 yıldır fiili 
çalışarak . uzmanlaşan bu insanların Sivil Savunma Hizmetleri çerçevesinde 
kadroya alınmasını düşünüyor musunuz? Bu konuda çahşmalarınız var mıdır? 
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T.C. 
İÇİŞLERi BAKANLIÖI 

Sivil Savunma Genel Müdürlüğü 

SAYI : B.050.SSG.030.00.01-02/i t.";S} 
KONU : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ BAŞKANLIGINA 

OLı .Of .2002 

İLGi a)TBMM Genel Sekreterliğinin 20.06.2002 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.GNS.0.00.02-15852 
sayılı yazınız. 

b)576 Sayılı Doğal Afetlerde Yapılacak Yardımların Düzenlenmesi İle Vergilerin Ödeme 
Sürelerinin Uzatılınasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde 
Kararname. 

c) 3152 Sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun. 

d)609 Sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Hükmünde Kararname. 

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi nedeniyle Kocaeli İlinde kurulan Afet Bölge 
Koordinatörlüğünde göreve alınan, daha sonra Kocaeli ,Valiliğine devredilen 382 geçici işçinin Sivil 
Savunma hizmetleri çerçevesinde kadroya alınması hususunda İlgi (a) yazı ekinde alınan Van Milletvekili 
Sayın Doç.Dr.Hüseyin ÇELİK'in 06.06.2002 tarih ve 7/7738-15871 sayılı soru önergesi incelenmiştir. 

Büyük çapta can ve mal kayıplarına neden olan Marmara Depremi sonrası çıkarılan İlgi (b) Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 4.Maddesi ile İlgi (c) Kanuna eklenen Geçici 8.Maddenin 4.Fıkrasına 
istinaden, 336'sı Afet Bölge Koordinatörlüğü, 224'ü ise Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bolu, Düzce 
Valiliklerinde olmak üzere toplam 560 geçici işçi istihdam edilmiştir. Ancak, İlgi (d) Kanun Hükmünde 
Kararname ile Afet Bölge Koordinatörlüğünün kurulması ve geçici işçi istihdamını sağlayan İlgi (c) 
Kanunun Geçici 8.Maddesinin yürürlükten kaldırılması üzerine, bu işçiler Kocaeli Valiliğine 
devredilmiştir. Halen 378 geçici işçi mevcudu bulunmakta olup, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile 
prefabrike bölgelerinde çalışmaktadır. Ücretleri ise Acil Destek Programı çerçevesinde ödenmektedir. 

Ülke düzeyinde Sivil Savunma hizmetlerini yürüten ve Bakanlığımız ana hizmet birimi olan Sivil 
Savunma Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatında mevcut olan kadrolar, 657 Sayılı Devlet 
Memurları Kanununa tabi olup memur statüsünde personel istihdam edilmektedir. Sivil Savunma 
teşkilatında işçi kadrosu bulunmamaktadır. Memur kadrolarına ise Başbakanlık tarafından açıktan atama 
izni verilmesi halinde Merkezi Devlet Memurluğu Sınavını kazanan adaylar arasından Devlet Personel 
Başkanlığınca bildirilen kişilerden atama yapılmaktadır. Ayrıca, bu kadrolara diğer kamu kurum ve 
kuruluşların muvafakatı ile memur statüsünde çalışan personelden nitelikleri uygun olanlar da naklen 
atanmaktadır. 

Sivil Savunma teşkilatında işçi kadrosu bulunmadığından söz konusu geçici işçilerin Sivil Savunma 
kadrolarına alınmasına ilişkin herhangi bir çalışmamız bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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107.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Red Bull ithalatçısı firmaya ilişkin 
sorusu ve Tanm ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp'in cevabı (7/7740) 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sorularıının Tarım ve Köyişleri Bakanı Sn. Hüsnü 
Yusuf Gökalp tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için 
delaletlerinizi arz ederim. ~-- ~· ~·' '%t.ı ---·· \ ,· 

Musa Uzunkaya 
Samsun Milletvekili 

1. Red Bull ithalatçısı SoE fırmasının son günlerde hakkınızda 
başlattığı iddia ve ithaniların arkasında yatan gerçekler nelerdir? 

2. Red Bull 'un ülke ekonomimize vereceği tahmin e.dilen zararın 
boyutu nedir? 

· 3. Söz konusu ürünün bakanhğınızdan "olur" alarnamasına neden 
olan laboratuvar bulgularında alkol ve cafein miktarı nedir? 

4. Firmanın Red bull'un üretim ve pazarlamasında çalışan .. 2500 
kişinin bakanlığın tutumu nedeniyle işinden olduğu ve bu 
ürünün ihracatı nedeniyle yurda 26 milyon dolarlık da döviz 
girdisi sağladıgı yÖnündeki iddiaları ne ölçüde doğrudur? 

5. İthalat ve ihracatın yapıldığı ülkeler hangileridir? 
6. Firma tarafından dağıtılan CD ve yazılı dökümanda; 

Sn. Başbakan tarafından bu işin çözülmesi için yardımcılarına 
"talimat" verdiği bildirilmekte olup bu konuda size herhangi bir 
talep vukuunda tavrınız ne olacaktır? 
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T.C. 
TARIM ve KÖYİŞLERi BAKANLIGI 
Araştırma Planlama ve Koordinasyon 

Kurulu Başkanlığı 

SAYI : KDD.S.Ö.l.Ol/ ;J_·-ôLt,O 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

.~ .. ~0?.1~??.~' ,·. 
" . 

İLGi :A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/7740-15873-37528 sayılı 20.06.2002 sayılı yazınız. 

İlgi de kayıtlı yazınız ekinde. gönderilen, Samsun Milletvekili Musa UZUNKAYA 'ya 
ait 7/7740 nolu, yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımız görüşleri ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EKLER: 
EK -1 : Görüş 7/77 40- nolu önerge ( 1 Adet- 2 Sayfa ) 
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Y AZI Ll SORU ÖNERGESi 

Önerge Sahibi 

Önerge Nosu 

:Musa UZUNKAYA 
Samsun Milletvekili 
: 7/7740 

SORU 1 :Red Bu ll ithalatçısı So E firmasman son günlerde hakkmızda 
başlattığı iddia ve itharnlarm arkasında yatan gerçekler nelerdir? 

SORU 2:Red Bull'un ülke ekonomimize vereceği tahmin edilen zararın 
boyutu nedir? 

SORU 3:Söz konusu ürünün bakanlığmızdan "olur" alarnamasma neden 
olan laboratuar bulgularında alkol ve cafein miktarı nedir? 

. SORU 4:Firmanm Red bu ll' un üretim ve pazarlamasma çalışan 2500 
kişinin bakanlığın tutumu nedeniyle işinden olduğu ve bu ürünün ihracatı 
nedeniyle yurda 26 milyon dolarlık da döviz girdisi sağladığı yönündeki 
Iddiaları ne ölçüde doğrudur? 

SORU 5:ithalat ve ihracatın yapıldığı ülkeler hanglle'ridir?? · · 
SORU 6:Firma tarafından dağıtılan .. CD ve .yazılı · dökümanda; 

Sn.Başbakan tarafından bu Işin çözülmesi için yardımcılarana "talimat" verdiği 
bildirilmekte olup bu konuda size herhangi bir talep vukuunda tavrmız ne 

- olacaktır? 

Cevap:1,2,3,4,5,6) Red Bull SoE firması Bakanlığımıza karşı doğruluğu 
bulunmayan iddia ve itharnlarda bulunmaktadır. Gıdalarm Üretimi,TOketiml ve 
Denetlenmesine Dair Yönetmelik uyarınca sporcu gıdaları ve enerji içecekleri 
ürünlerinin ithalat başvurulan Bakanlığımızca değerlendirilmektedlr. Bu tür 
ürünlerin bileşen ve katkı maddesi kontrolleri, TOrk Gıda Kodeksi Yönetmeliği 
ile Kodeks Alimentarius Komisyonunun Sporcu ve Enerji içecekleri ile liglll 
taslak yönetmeliğine göre yapılmıştır. 

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) bünyesindeki Kodex 
Alimentarius Komisyonunun (CAC) Kasım 2001 'de Almanya'da yapilan Sporcu 
ve Enerji içecekleri ile ilgili taslak yönetmelik geçerliliğini yitirmiş, CAC 
tarafından enerji içecekleri ile ilgili kriterler, ülkelerin kendi inisiyatiflerine 
bırakılmıştır. 

Bakanlığımız bünyesinde Üniversiteler ile ilgili Bakanlıklardan oluşan 
Özel Beslenme Amaçlı Gıdalar Danışma Komitesi kurulmuş ve bu komite de 
söz konusu ürünlerin bileşiminde bulunan kafein miktan yüksek olarak 
değerlendirilmiştir. 

Bu kapsamda Bakanlığımız ve Sağlık bakanlığı tarafından Türk gıda 
Kodeksi Enerji içecekleri Tebliği (Tebliğ No:2002/24) 06.03.2002 tarih 'Ve 24687 
sayı ile yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Bakanlığımıza enerji içeceği ithal etmek için başvuruda bulunan tüm 
firmalara aynı uygulamalarda bulunulmuştur.SOE firmasına farklı bir yasaklama 
getirilmemiştir. 
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Bakanllğımızın birinci görevi tüketici sağliğını korumaktır. Ekonomik 
kriterlerle gıda gÜvenliğine- dair alınan önlemler farkli konular olup, 
karşılaştırılması doğru bulunmamaktadır. 

Kafein miktarı SOE firmasının ithal ettiği Red Bull adli üründe 330 mg/lt 
dır. Enerji Içecekleri Tebliğinde Ise 150 mg/lt dir. Enerji içecekleri alkolsüz 
Içecekler olup, alkol miktarı Tebliğ' e göre hacmen %0.05 den· fazla olmamalidır. 

SOE firması Red Bull adli ürünü Avusturya'dan ithal etmek Istemiştir. 
Bakanllğımız tarafından gıda güvenliğine dair kontroller yapılmakta olup, 
dünyadaki tüm ürünlerin hangi ülkelere ithalatının-ihracatının yapıldığı görev 
sorumluluklarımız arasında değildir • 

. -654-



108.- Ankara Milletvekili M.Zeki Çelik'in, TPAO bünyesindeki kuruluşlara, 
faaliyetlerine ve personeline ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Zeki Çakan'ın 
cevabı (7/7742) 

TÜRKiYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaiii sorularıının aracılığımzia Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Zeki 
ÇAKAN tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

~~ 
Zeld Çelik 

Ankara Milletvekili 

l.TPAO bünyesinde kaç tane lmruluş vardır, bunların ilgi alanları, hizmet 
konuları nedir ve nasıl bir faaliyette bulunmaktadırlar? 

2. TPAO bünyesinde ki bu kuruluşlara yönetici tayin etme hangi kıstaslara 
göre yapılmaktadır? 

3.TPOC (Turkish Petroleuru Overseas Company) hangi şartlarda, hangi 
ihtiyaçlar göz önüne alınarak kurulmuştur? 

4.TPOC 'ın sermayesi ne lmdardır ve merl{ezi nerededir? 
S.TPOC şu ana lmdar nerelerde faaliyet göstermiştir? 
6.Hangi ·şirl{etlerle işbirliği yapmıştır? 
7.İşbirliği yaptığı şirl<etlerle anlaşmayı l<imler hazırlamıştır? 

S. Yapılan anlaşm~llardan Türldye nasıl bir menfaat elde etmiştir? 
9.Türkiye TPOC'm çalışmalarından dolayı son üç yılda ne kadar kar elde 

etmiştir? 

lO.Zarar etmişse, ne kadar zarar etmiştir ve zarar etme sebepleri nelerdir? 
1 l.TPOC al<tif olarak faaliyetlerine devam etmekte midir? Eğer etmiyorsa 

sebebi nedir? 
~ l2.Adı geçen kuruluşun personel sayısı kaçtır? 

13.TPOC'ta görevlendirilen elemanların iş tecı·übeleri, müktesebatları ve 
TP AO bünyesinde hizmet süreleri ne kadardır? Şu anda hizmetlerine halen 
TPOC'ta ını devam etıneldedirler? 

14. TPOC'ta görevlendirilen elemanlarm her birine l<uruluşundan günümüze 
kadar do~ar cinsinden ne lmdar ödeme y~ıpılmıştır? 

lS.Kuruluş bünyesinde çalışan kişilerin mal varhldarıyla ilgili her hangi bir 
inceleme yapılmış mıdır? 

16.Kuruluş pcı·sonclinin mal varhklaı·ınua adı geçen kuruluşun faaliyete 
geçmesiyle birlikte artış meydana gelmiş midir? 
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T.C. 
ENERJi VE TABII KAYNAKLAR BAKANLIÖI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.15.0.APK.0.23-300-/ J (,(~? 

Konu :Yazılı Soru Önergesi 

102'i"'8 
TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIGINA 

Ankara 

ILGI: T.B.M.M. Başkanlığı'nın 20.06.2002 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
15852 sayılı yazısı. 

Ankara Milletvekili Sayın Zeki ÇELIK'in tarafıma tevcih ettiği 7/7742-15875 esas 
no.lu yazılı soru önergesi T.B.M.M. Iç Tüzüğü'nün 99. Maddesi gereği cevaplandırılarak 
ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EKLER : 
EK-1 önerge Cevabı (8 Sayfa) 

DAGITIM: 
Gereği 

TBMM Bşk. 
lli19L 
Başbakanlık 

Devlet Bakanlığı 
(Sayın H.Hüsamettin ÖZKAN) 
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1 

T.B.M.M. · B : 120 22 . 7 • 2002 O : 1 

Soru 1: 

ANKARA MiLLETVEKiLi SAYIN ZEKI ÇELiK'IN 
YAZILI SORU ÖNE.RGESi VE CEVAPLARI 

(7/7742-15875) 

· TPAO bünyesinde kaç tane kuruluş vardır, bunların ilgi alanları, hizmet konuları 

nedir ve nasıl bir faaliyette bulunmaktadırlar? 

Cevap 1: 

TPAO Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan Bağlı Ortaklık. ve Iştirakler aşağıda 

belirtilmektedir. 

Bağlı Ortaklıklar: 

1. TPOC (Turkish Petroleum Overseas Company Ltd.); 30.12.1995 tarih ve 25509 

sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yurtdışında yabancı mevzuata göre petrol 

arneliyeleri ve ticareti faaliyetlerinde bulunmak üzere 7.12.1995 tarih ve 95/7590 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararı ile Jersey Kanal Adaları'nda 6.2.1996'da kurulmuştur. Bu amaçla 

TPOC; 

a) Early Oil Finance Company Ltd.'i kurmuştur. Jersey'de kurulu ve hisselerinin 

tamamı TPOC Ltd.'e (dolayısı ile TPAO'ya) ait olan bu şirket TPAO Genel Müdürlüğü'nün 

Azerbaycan'da ortak olduğu Azeri-Çıralı-Güneşli (ACG) Projesi'nin "Early Oii-Erken Petrol" 

aşamasının finansmanı ve bazı diğer ortak şirketlerle birlikte alınan proje kredisinin 

tahakkuku ve TPAO Genel Müdürlüğüne transferi için kurulmuş olup, halen faaliyetlerini 

sürdürmektedir. 

b) Azerbaycan deniz alanında; 

i) Şah Deniz Arama-Geliştirme-Üretim Paylaşımı Anlaşması'na %9 hisse ile, 

ii) Kürdaşı Arama-Geliştirme-Üretim Paylaşımı Anlaşması'na %5 hisse ile, 

iii) AlovArama-Geliştirme-Üretim Paylaşımı Anlaşmasına %10 hisse ile ortak 

olmuştur. 

TPOC anlaşmalar uyarınca faaliyetlerini devam ettirmektedir. 
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c) Libya NC-188 ve NC-189 ruhsatlarında petrol arama-geliştirme-üretim'i 

faaliyetleri için %100 hisse ile faaliyetlerini sürdürmektedir. 

2. TPIC (Turkish Petroleum International Company Ltd.) TPAO Genel 

Müdürlüğü'nUn yurtdışı faaliyetlerini yürütmek üzere, 21.08.1988 tarih ve 19906 sayılı 

Resmi Gazete'de yayımlanan 88/13180 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 7.11.1988 

tarihinde Jersey Kanal Adaları'nda kurulmuştur. 

TPIC yurtiçi ve yurtdışında petrol ve doğal gaz sektöründe servis faaliyetlerini 

(workover, sondaj servis işlerini) sürdürmektedir. Ayrıca, Habur Depolama Tesisleri'nin 

devreye alınıp işletilmesi ile ilgili olarak motorin ithalatına da devam etmektedir. 

iştirakler: 

1. Libya-Türk Ortak Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri Anonim Şirketi; Libya Arap 

Halk Sosyalist Cumhuriyesinde veya dışında mühendislik ve müşavirlik hizmetlerinde 

bulunmak üzere, 30.12.1978 tarihinde her iki ülke tarafından imzalanan anlaşma uyarınca 

02.06.1983 tarihinde Bingazi Ekonomi Bakanlığı'nca tescil edilmiştir. Her iki ülkenin 

hisseleri yarı yarıya olup, sermayesinin tamamı ödenmiştir. Türkiye'yi TPAO Genel 

Müdürlüğü temsil etmektedir. Sermayesi 500.000 ABD Doları olan şirketin faaliyetlerinin 

durması sebebiylefeshiiçin Dışişleri Bakanlığı kanalıyla çalışmalar sürdürülmektedir. 

2. KAZAKTÜRKMUNAY Ltd. Ortak Şirketi (KTM Ltd); Kazakistan'da petrol 

arneliyeleri ve ticareti yapmak üzere 09.01.1993 tarihli anlaşma uyarınca kurulmuş olup, 

20.01.1993 tarih ve 21471 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. TPAO Genel 

Müdürlüğü'nün hissesi %49'dur. 

Soru 2: 

TPAO bünyesinde ki bu kuruluşlara yönetici tayin etme hangi kıstaslara göre 

yapılmaktadır? 

Cevap 2: 

Tayinler, TPAO Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu'nca, TPAO Genel Müdürlüğü'nde 

15 ila 25 yıllık iş tecrübesine sahip, uzman ve idarecilik özelliklerine sahip personel 

arasından yapılmaktadır. 
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Soru 3: 

TPOC (Turkish Petroleum Overseas Company) hangi şartlarda, hangi ihtiyaçlar göz 

önüne alınarak kurulmuştur? 

Cevap 3: 

TPOC, 30.12.1995 tarih 25509 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak bu tarihte 

yürürlüğe giren TPAO Genel Müdürlüğü'nün yurt dışında şirket kurması ile ilgili 95/7590 

sayılı BKK uyarınca Jersey Kanal Adaları'nda 6 Şubat 1996 tarihinde kurulmuştur. 

Yurt dışında yabancı devlet mevzuatına göre petrol arneliyeleri ve ticareti (arama,' 

sondaj, üretim, taşıma, pazarlama, servis hizmetleri ve rafınaj gibi) faaliyetlerde bulunmak 

üzere kurulmuştur. 

Soru 4: 

TPOC'ın sermayesi ne kadardır ve merkezi nerededir? 

Cevap 4: 

Şirketin sermayesi toplam 10.000 ABD Doları· değerinde olup, merkezi Jersey Kanal 

Adaları'nda bulunmaktadır. 

Soru 5: 

TPOC şu ana kadar nerelerde faaliyet göstermiştir? 

Cevap 5: 

TPOC öncelikle TPAO Genel Müdürlüğü'nün Azerbaycan'daki Şah Deniz Projesi'ne 

yasal olarak ortak olabilmesi için· kurulmuş olup, halen Azerbaycan'da Şah Deniz 

Projesi'nde %9, Kürdaşı Projesi'nde %5 ve Alov Projesi'nde %10 hisseye sahiptir. 

TPOC/TPAO, Kazakistan'da BP/AMOCO ile Tamir Ruhsatı· için kurduğu ve 

%50 hisse ile yer aldığı Ortak Işletme Şirketi-TEPCO şirketini 2000 yılında BP/AMOCO ile 

beraber tasfiye ed~rek Kazakistan'dan çekilmiştir. 
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Ayrıca; anlaşması 5 Ekim 1999'da imzalanan ve 22 Şubat 2000 tarihinde Libya 

Arap Halk Sosyalist Cemahiriyasi Halk Komitesi tarafından onaylanarak yürürlüğe giren 

Libya Projesi'nde %100 hisse ile yer alan TPOÇ, arama çalışmalarını yürütmek üzere 

Tripeli'de Ofisini açarak faaliyetlerine bc,ışlamış ve halen sismik operasyonları sürmektedir. 

Soru 6: 

Hangi şirketlerle işbirliği yapmıştır? 

C~6: 

TPOC'un işbirliği yaptığı şirketler ve projeler aşağıdadır. 

a) Azerbaycan Deniz Alanı'nda Şah Deniii Projesi'ndeki hisse dağılımı : 

BP Exp.(Azerbaijan)Ltd. (Ingiltere) 

STATdiL(Norveç) 

SCA (SOCAR Commercial Affiliate) (Azerbaycan) 

ELF Petroleum Azerbaijan B.V. (Fransa) 

LUKAGIP (Rusya-ltalya) 
ı 

NICO (Natt lr~n Intertrada Co.Ltd) (Iran) 

TPAO/TPOC (Türkiye) 

%25.5 

%25.5 

%10 

%10 

%10 

%10 

%9 
•, 

b) Azerbaycan Deniz Alanı'ndaki Kürdaşı Projesi'ndeki hisse dağılımı : 

SOA (Azerbaycan) %50 

AGIP (ltalya) %25 

MITSUl (Japonya) %15 

REPSOL (Ispanya) %5 

TPAO/TPOC (Türkiye) %5 
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c) Azerbaycan Deniz Alanı'ndaki Alov Projesi'ndeki hisse dağılımı : 

SOA(SOCAR Oil Affiliate)(Azerbaycan) %40 

STATOIL (Norveç) %15 

BP (Ingiltere) %15 

TPAO/TPOC (Türkiye) %10 

EXXONMOBIL (ABD) %15 

AEC (Kanada) % 5 1· 

d) Kazakistan-Temir Projesi'ndeki hisse dağılımı AMOCO %50 ve TPOC/TPAO 

%50'dir. 

TPAO Genel Müdürlüğü'nün 24.07.2001 tarih ve 1360/5 no.lu Yönetim Kurulu 

Kararı ile TEPCO LLC. Şirketinin Aktubinsk Ofisi'nin tasfiyesi ve Temir Bloğu'nun terk 

işlemleri tamamlanmıştır. 

e) Libya Projesi'nde %100 hisse ile yer alan TPOC NC-188 ·ve NC-189 adlı iki 

arama bloğunda yer almıştır. Şu günlerde riski ve yatırım miktarlarını paylaşmak açısından 

uygun olacağı düşünülerek yabancı petrol şirketlerinden ortak aranmakta olup, 

görüşmelerde bulunmaktadır. 

Soru 7: 

Işbirliği yaptığı şirketlerle anlaşmayı kimler hazırlamıştır? 

Cevap 7: 

Petrol endüstrisinin uluslararası normlarda, yukarıda belirtilen taraflarca, ev sahibi 

ülkelerce ve bağımsız hukuk danışmanı firmaların katkılarıyla hazırlanan anlaşmalar 

TPAO Genel Müdürlüğü prosedürüne ve onayiarına binaen yetkilendirilen TPAO Genel 

Müdürlüğü personeli tarafından imzalanmıştır. 
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Soru 8: 

Yapılan anlaşmalardan TOrkiye nasıl bir menfaat elde etmiştir? 

Cevap 8: 

öncelikle, petrol ve doğal gaz arama-geliştirme-üretim ve taşıma faaliyetlerinde; 

jeolojik ve ülke risklerinin olduğunu, yatırım miktarlarının milyarlarca dolar seviyelerine 

ulaşabileceğini, ancak getirinin çok daha fazla olabileceğini, faaliyetlerin ve yatırımların 

25 ila 35 yıl sOreceğini, yatırımların, geriye dönüşünOn anlaşma imza tarihinden itibaren 

5 ila 9 yıl sonra başiayacağını belirtmekte fayda vardır. Bunlar sadece TPAO Genel 

MOdOriOğO için değil, dOnyanın tom uluslararası petrol şirketleri için de de geçerli, çok 

önemli kriterlerdir. 

Yukarıda belirtilen anlaşmalar TOrkiye'nin menfaati (ticari, ekonomik,katma değer, 

siyasi, politik, stratejik, bilgi birikimi vb.)açısından önemli olacaktır. Örneğin; Şah Deniz 

Projesinde çok önemli miktarda gaz ve kondensat keşfi (490 milyar m3 gaz, 700 milyon 

varil kondensat), akabinde gazın ve kondensatın boru hatları ile 2005 yılında TOrkiye'ye 

getirilmesi kararının tOm proje ortaklarına, ev sahibi ülkeye, TPAO Genel Müdürlüğü'ne ve 

Ülkemize getirdiği faydalar çok önemli boyutlardadır. Aynı şekilde; Azeri-Güneşli-Çıralı 

üretim sahasında, şu anda günde 140.000 varil petrol Oretilmektedir. Bu miktar 2007'de 

günde 700.000 varil'e, 201 O' da ise günde 1,1 milyon varile ulaşacak olup, proje 

ortaklarının, Azerbaycan'ın ve TOrkiye Devlet politikasının ortak kararı gereğince 

Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı ile ülkemize gelecektir. Bunun ülkemize getireceği 

menfaatler, yukarıda bahis edilen boyutlar göz önüne alındığında, sayılamayacak kadar 

çoktur. Başlangıç aşamasında olan yukarıda sayılan diğer projelerde, başarı durumunda. 

TPAO Genel Müdürlüğü'ne ve ülkemize getireceği menfaatler de büyük olacaktır. 

Soru 9·10: 

-Türkiye TPOC'ın çalışmalarından dolayı son Oç yılda ne kadar kar elde etmiştir? 

-Zarar etmişse, ne kadar zarar etmiştir ve zarar etme sebepleri nelerdir? 

Cevap 9-10: 

Projeler henüz yatırım aşamasındadır. 2000 yılında tasfiye edilen TEPCO 

projesinde yaklaşık 15 Milyon ABD Doları harcanmış olup, geri dönüş olmamıştır. Diğer 

projeler ise devam etmektedir. 
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Soru 11 : 

TPOC aktif olarak faaliyetlerine devam etmekte midir? Eğer etmiyorsa sebebi 

nedir? 

Cevap 11 : 

TPOC halen aktif olarak, yukarda belirtilen anlaşmalar ve projeler gereğince, 

faaliyetlerine devam etmektedir. 

Soru 12: 

Adı geçen kuruluşun personel sayısı kaçtır? 

Cevap 12: 

TPOC'un kendi adına kayıtlı daimi personeli olmayıp, faaliyetleri TPAO Genel 

Müdürlüğü personeli tarafından yürütülmektedir. 

TPOC L TD.'de imza yetkisini haiz ve TPAO Yönetim Kurulu tarafından 

görevlendirilen üç tane' direktörü bulunmaktadır. Kendileri halen TPAO Yurtdışı Projeler 

Grup Başkanlığı ve Yurtdışı Projeler Grup Başkan Yardımcılığı ile Mali Grup Başkan 

Yardımcılığı görevlerini yürütmekte olup, asil görevlerine ilave olarak TPOC işlerini de 

koordine etmektedirler. Bu görevleri için TPOC şirketinden maaş almamaktadırlar. 

Soru 13: 

TPOC'ta görevlendirilen elemaniann iş tecrübeleri, müktesebatları ve TPAO 

bünyesinde hizmet süreleri ne kadardır? Şu anda hizmetlerine halen TPOC'ta mı devam 

etmektedirler? 

Cevap 13: 

Cevap 12'de bahis edilen TPOC direktörleri TPAO Genel Müdürlüğü'nde 15 ila 25 

yıl iş tecrübesine sahip, uzman ve idareci özellikleri olan personeldir. Şu anda hizmetlerine 

TPAO Genel Müdürlüğü personeli olarak devam etmektedirler. 
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Soru 14: 

TPOC'de görevlendirilen elemanların her birine kuruluşundan gunumuze kadar 

dolar cinsinden ne kadar ödeme yapılmışt,ır? 

Cevap 14: 

TPOC şirketinin daimi personeli yoktur. Libya'da TPOC operasyonlarını yurutmek 

uzere TPAO Genel MudurluğO personeli olan beş teknik personel ve diğer anlaşmalar 

uyarınca yurutulen projelerdeki (Azerbaycan) geçici görevli per,sonel bulunmaktadır. Söz 

konusu personele TPAO Genel Mudurluğu tarafından TPAO harcırah yönetmeliğine göre 

ödeme yapılmaktadır. 

Soru 15-16: 

-Kuruluş bünyesinde çalışan kişilerin mal varlıklarıyla ilgili her hangi bir inceleme 
i 

yapılmış mıdır? 

-Kuruluş personelinin mal varlıklarında adı geçen kuruluşun faaliyete geçmesiyle 

birlikte artış meydana gelmiş midir? 

Cevap 15-16: 

TPAO Genel Mudurluğu'nce bu konularda bir inceleme yapılmamıştır. 
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109.- Ankara Milletvekili M.Zeki Çelik'in, Atatürk Olimpiyat Stadı ek işler ihalesine 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Fikret Ünlü'nün cevabı (7/7747) 6 2_C( 

TÜRKlYE BÜYÜK MiLLET !vlECLİSi BAŞK.i\NLIGINA 

Aşağıdaki soruJarımın aracılığınızla Devlet Bakanı Pikret Ünlü taratindan 
yazlh olarak cevaplandırılmasım arz ederim. 

~~~ 
Ankara lviilletvekili 

lstanbul Olimpiyatlan çerçevesinde yapılan üıaliyetlerden Atatürk Olimpiyat 
Stadının tamamlanınası maksadıyla ek işler yapılması gündeme geldiğinden ilave işler 
içhı ih3le açılması kararlaştırılmıştır. 

3.Haziran 2002 de Olimpiyat Evinde THtvt1Vf KİT Alt Kornisyonu toplantısı 
yapıkhğı sırada stadm gedkmemesi için bir an önce ihalenin StJ.nuçhındırtlrnasmı 
is.teyt'rek KİT Alt Komisyonu'nun "Temenni Karan" almasım istemiş, Komisyon 
Baskanı Erdoiian Toprak'da Htemennivi " benimseverek lS l'vlilvar dolarlık ihale 

·7 ._. ; "' tl# "" 

protokolünün bir an önc.e iınzalanması doğrultusunda gürüş belirtmiştir. Hatta. 
Komisyon üyesi ve İstanbul 11illetvekili Al1met Güzel, ihaleye. Fransız ortaklığı 
finnadan daha az teklif veren İstanbul ''Büyükşehir Beldiyesi'nin fiyatlarda indirim. 
yapmasi'"·'' talebinde bulunmuştur. . · 

Fakat ilıaleyi imzalayan Gençlik ve Spor Genel "l\1Udl!rü Kemal I\1utlu ve 
Sözleşrrıenin Hazırltklarınt yapan Genel Direktör_ Yalçm Aksoy KİT Alt 
Komisyonunda bulunmasına rağ.men bu konuda hiçbir görüş beyan etmeyerek suskun 
kaidrlar. Ancak aym gün ve saatlerde kimseye haber vermeden ihalenin yüksek fiyat 
vermesine rağmen Fransız ortaklığındaki konsors.iyumla imzalandığı ortaya çtktı. 

SORULAR: 
1) !stanbul Olimpiyatlan çerçevesinde yapılan faaliyetlerden Atatti.rk Olin.ıpiyat 

Stadının tamamlanması. maksadıyla ek işler yapılması ihalesi için; stad işini yapan 
Fransız iim1ası öncüHiği.indeki fi.nna ne Hyat verdi. aynı iş için İstahbul BUyükşehir 
Belediyesi ne fiyat vermiştir'? . 

2) Aynı gün ynpı!an toplantıda konuyu gündeme getirdiğimiz halde niçin ilgililer 
bilgi vermeyerek TBMNI KİT Komisyonu 1)yelcrinch:n bilgi gizleıne gereği 
li b.setnıişlçrdir? 

J. TBl'vlrvf Konıisyonun aynı konuyu görüstü[ri'ı ~.;ırada inşaat alanında hjçbir 
~~atışma. yok .. l;.en Komisyon~ dan ·'giLl.crR~n.~k'' ihale sözleşmesi imzasından sonrH 
::-urctk· i~ nıak!ıwierinin hemen i~;;e koyulmasındnk1 acei.;;!çilik niçindir? 
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SA YI : B.02.0.0. 16/0 t19_3 
KONU: 

T.C. 
DEVLET BAKANLIGI 

03.!07 /2002 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

İlgi: 20.06.2002 tarih KAN.KAR.MD: A.Ol.O.GNS.O.l0.00.02-7/7747-15886/37594 
sayılı yazınız. 

Ankara Milletvekili M. Zeki ÇELİK'e ait 7/7747-15886 esas sayılı yazılı soru 
önergesinin cevabı ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

~ 
Fikret UNLU 
Devlet Bakam 

Ek: Cevap yazı. 

DAGITIM Bilgi 
Gereği Başbakanlığa 
T.B.M.M Başkanlığına 
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ANKARA MİLLETVEKİLİ M. ZEKi ÇELİK'E AİT 7/7747-15886 ESAS 
SA YILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI 

SORU 1- İstanbul Olimpiyatları çerçevesinde yapılan faaliyetlerden Atatürl<. 
Olimpiyat Stadının tama~lanması maksadıyla ek işler yapılması ihalesi için; 
stad işini yapan Fransız firması öncülüğündeki firma ne fiyat verdi , aynı iş 
için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ne fiyat vermiştir? 

CEVAP 1- 12 kalem halindeki "Atatürk Olimpik Stadyumu ye Çevresi İkınal 
İnşaatları. Yaptın İşleri" için İstanbul Büyükşehir Belediyesi 15.465.000 ABD 
Doları tutarında fiyat verirken Atatürk Olimpiyat, Stadyum u Müteahhidi ISB 
Ortak Girişimi, mevcut Ana Sözleşmeye dayalı ihtilafından ve tahkime gitme 
iradesinden de vazgeçerek, 14.950.000 Dolar fiyat vermiştir. 

SORU 2- Aynı gün yapılan toplantıda konuyu gündeme getirdiğimiz halde 
niçin ilgililer bilgi vermeyerek TBMM KİT Komisyonu Üyelerinden bilgi 
gizleme gereği hissetmişlerdir? 

CEVAP 2- 3.6.2002 tarihinde yapılaıi. TBMM KİT Alt Komısyenu,·Toplahhs!~ 
İstanbuf Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kuruhı'pun 2000 Yıiı 
Faaliyetleri~ Bilanço ve Gelir-Gider Hesapları ile ilgili Başbakanlık Yüksek 
Denetleme Kurulu Raporunda yer alan tespit ve temennilere verdi.ği cevap ve 
açıklamaların ele alınarak tetkik edildiği ve denedendiği bir ~oplantıdır. 

Toplantıda mevcut dunım ele alınarak Atatürk Olimpiyat Stadyumunun 
işletmeye alınmasının gecikmeınesi için, "bir an önce ihalenin sonuçlandırılınası" 
hususu bir Alt Koınisyon'ca Temenni'ye bağlanmıştır. 

Bu Teınenni'ye uygun olarak yapılan Sözleşme hazırlık çalışınaları ve 
Atatürk Olimpiyat Stadyuınü· Müteahhidi ISB Ortak Girişimi ile yapılan 
görüşmeler, KİT Alt Komisyonu Toplantısı sona erdikten sonraki saatlerde 
taınaınlanabilıniştir. Toplantı sırasında, anlaşmanın henüz kesinleşıneıniş. olması 
nedeniyle, Koınisyon'a bu konuda bilgi verileıneıniştir. 

SORU 3- TBMM Komisyonun aynı konuyu görüştüğü sırada inşaat alanmda 
hiçbir çalışma yold<en Komisyon 'dan "gizlenerek" ihale sözleşmesi 

imzasından sonra süratle iş makinelerinin hemen işe lmyulmasındaki 
acelecilik niçindir?-
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CEVAP 3- Komisyon, toplantı öncesinde Atatürk 'olimpiyat Stadında tetkiklerde 
bulunmuştur. O sırada ISB Ortak Girişimi ile henüz bir sözleşme yapılmamış 
olduğundan inşaat alanında doğal olarak herhangi bir çalışına görülmemiştir. 

ISB Ortak Girişimi, Sözleşmenin imzasından sonra, 8 Ağustos 2000 
tarihine ·kadar bitirilmesi gereken işlerin ivediliği ve kaybedilmiş olan yaklaşık 1 
aylık sürenin geri kazanılması amacıyla hemen çalışmalara başlamıştır. 
Çalışmalar işin başladığı 4.6.2002'den beri 3 vardiya halinde günde 24 saat 
üzerinden sürdürülınektedir. 

Sözleşmenin imzatanmasından sonra hemen işe başlanabilmesinin diğer bir 
nedeni de, müteahhit fırınanın şantiyesinin iş sahasında kurulu ve iş makinelerinin 
hazır olmasından ileri gelmektedir. Bu husus, aynı zamanda, işlerin 
yetiştirilebilmesi açısından, verilen kararda göz önüne alınmıştır. 

Saygılarımla .. 

~~ 
Fikrct UNLU 
Devlet Bakanı 
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110.- Çanakkale Milletvekili Sadık Kırbaş'ın, kalkınmada öncelikli yörelerin 
belirlenmesindeki kriteriere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Devlet 
Bahçeli'nin cevabı (7/7749) 

T.B.M.M. BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sorunların Devlet Bakanı Sayın Devlet Bahçeli tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını delaletlerinize saygılarımla arzederim.04.05.2002 

Türkiye farklı topoğrafya ve iklim özelliklerinin meydana getirdiği coğrafi bölgelerden 
oluşmaktadır. Gerek bu bölgeler arasında gerekse aynı bölgede kalan iller arasında 
sosyo-ekonomik ve kültürel açıdan gelişmişlik farkları mevcuttur. Bu farklılık ve 
dengesizliklerin giderilmesine yönelik politika ve tedbirlere rağmen amaca tariı olarak 
ulaşıldığını söylemek mi;imk.iin değildir. Ülkenin sadece doğusunda değil, batısında da bazı 
illerimiz az gelişmiş yöre olma özelliklerini ne yazık ki korumaktadır. 

Politikaların istenen neticeleri verememesinin sebepleri arasında, yöreterin seçiminde 
kullanılan kriterlerin kısmen yanlış veya eksik oluşu göze çarpmaktadır. Destekleme 
kapsamına alınacak illerin kriterlerindeki bazı ayrıntılar, sonucu oldukça etkilemekte milli 
serveti n ve çok kıymetli olan zamanın israf edilmesine sebep olmaktadır. 

Özelde incelemek gerekirse ilçelerinin birbirinden hayli farklı olan sosyo-ekonomik 
özellikleri ve düşük GSYİH' sı ile batı salıilimizdeki en uç ilimiz olan Çanakk~le dikkati 
çekmektedir. Bu ilimiz zayıf iktisadi yapısına rağmen Bozcaada ve Gökçeada ilçeleri dışında 
bu tedbirlerden yararlanamamakta, coğrafi konumunun neden olduğu avantaj ve yanlış imajın 
adeta kurbanı olmaktadır. Bu noktada açıklığa kavuşması gereken bazı hususlar akla 
gelmektedir. 

1. Devlet Planlama Teşkilatı'nca "Yatırımlarda Devlet Yardımları ve Kalkınmada 
Öncelikli Yöreler" le ilgili kriterlerin yol açtığı aksakhkların giderilmesi yönünde 
çalışmalar yapılmakta mıdır? 

2. Çanakkale'nin Yenice ve Ayvacık gibi ilçeleri ekonomik imkanlar açısından 
Türkiye ortalamasının çok altındadır. Yatırım teşvikleri için belirlenmiş olan 
kriterlerin ilçe ölçeğinde de düzenlenmesi düşünülmekte midir? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIGI 

VE BAŞBAKAN YARDIMCILlGI 

SAYI : B.02.0.001/t 1 ~ı· .. ~ 
KONU: • ~~ '· .1. /2002 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

İLGi: 20.06.2002 gün ve A.Ol.O.GNS.O.l0.00.02-7/7749-1.5890/37609 sayılı 
yazınız. 

Çanakkale Milletvekili Sadık KIRBAŞ 'ın, tarafıından cevaplandınlması 
tensip edilen 7/7749-15890 esas no'lu yazılı soru önergesine verilen cevap ekte 

ı 

gönderilmektedir. l 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK: I- Önerge cevabı ( 2 sayfa) 

DAGITIM 
Gereği 

TBMM Başkanlığına 

ı 

Bilgi 

.~:oELİ 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 

Başbakanlığa 
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Bilindiği üzere, Devlet Planlama Teşkilatı tarafından ülke genelinde 
"Illerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Seviyelerinin Tespiti Araştırması" muhtelif 
aralıklarla yapılmaktadır. Son olarak 1996 yılında yapılan çalışmayla beraber 
dokuz değişik araştırma mevcuttur. 

Bu çalışmalar, planlama kararlarının mekanla bütünleştirilmesine 
yardımcı olması yanında, illerde zaman içinde meydana gelen sosyo
ekonomik değişiklik ve gelişmelerin izlenmesi, kamu kaynaklarının rasyonel 
dağılımı, teşvik sistemi politikalarının belirlenmesi ve Kalkınma öncelikli 
Yörelerin tespiti gibi birçok konuda da karar vericilere yardımcı olması 
açısından ön~mlidir. 

1996 yılında yapılan araştırmada illerin sosyo-ekonomik gelişmişlik 
sıralaması, illerin ekonomik ve sosyal açılardan yapısal niteliklerini belirleyen; 
demografı,, istihdam, eğitim, sağlık, sanayi, tarım, inşaat, mali ve diğer refah 
göstergeleri olarak sınıflandırılan 58 değişkenin kompozit endeksi 
oluşturularak elde edilmiştir. Yöntem olarak birçok ülkede de değişik 
araştırmacılar tarafından benzer amaçlarla yaygın olarak kullanılan, çok 
değişkenli istatistik tekniklerinden "Temel Bi!eşenler Analizi" kullanılmıştır. 

Temel Bileşenler Analizi çözümlemesi çok farklı değişkenlerle 
tanımlanabilen gelişmişliği niceliksel olarak ve objektif kriteriere · göre 
tanımlayabilen, hata payını minimum düzeye indirgeyen tutarlı bir yöntem 
olarak bilinmektedir< 

Bu çalışmada, gelişmişliğin mümkün olduğu kadar çok boyutunu 
hesaba katabilmek için değişken sayısı güvenilir ve tutarlı veri bulunabildiği 
ölçüde geniş tutulmuş, yapılan ön inceleme ve değerlendirmeler sonunda 
kullanılabilir nitelikteki göstergeler alınarak araştırma sonuçlandırılmıştır. 

"Illerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Seviyelerinin Tespiti Araştırması", 
illerin göreli gelişmişlik düzeylerinin ve buna bağlı olarak Kalkınmada öncelikli 
Yörelerin belirlenmesine esas teşkil eden temel çalışmalar arasındadır. 
Kalkınmada Öncelikli Yöreler Bakanlar Kurulunca, Yılı Programının 
Uygulanması, Koordinasyonu ve Izlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı 
ekinde yayımlanmaktadır. Yıl içindeki değişiklikler ise, belirtilen Kararname 
uyarınca Yüksek. Planlama Kurulu Kararı ile yapılabilmektedir. 

1996 yılı illerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralaması araştırmasına 
göre Çanakkale 76 il içinde 20. sırada bulunmaktadır. Ayrıca, 1996 yılında 
Çanakkale ilinin kişi başına GSYIH'si 3.872 Dolar olup, Türkiye ortalaması 
olan 2.888 Doların da üzerindedir. 

Bilindiği üzere; ülkemizde . uygulanmakta olan Yatırımlarda Devlet 
Yardımları bölgesel ve sektörel bazda belirlenen kriterler çerçevesinde ilgili 
kamu kurumları tarafından uygulanmaktadır. 
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Uygulanan Devlet Yardımlarını kısaca şu şekilde özetlemek 
mümkündür. 

1 . Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde 4325 
sayılı Kanun çerçevesinde uygulanan devlet yardımları: Bu karar 
çerçevesinde öngörülen devlet yardımları 22 ilde uygulanmaktadır. Arsa veya 
arazi tahsisi ise Kalkınmada Öncelikli lllerin tamamında uygulanmaktadır. 

Bu Kanun kapsamınqa öngörülen devlet yardımlarının uygulaması 
Maliye Bakanlığınca yapılmaktadır. 

' 
2. Yatırımlarda Devlet Yardımları Kararı çerçevesinde öngörülen devlet 

yardımlarının uygulaması, teşvik belgesi kapşamında Hazine Müsteşarlığı 
tarafından yürütülmektedir. 

3. Küçük ve Orta Boy Işletmelerin yatırımlarında Devlet Yardımları 
Hakkında Karar çerçevesinde yöre farkı gözetilmeksizin düşük faizli yatırım ve 
işletme kredisi aracı bankalar aracılığı ile kullandırılmaktadır. 

4. Yarım Kalmış ve Işletme Sermayesi Yetersizliği Nedeniyle Işletmeye 
Geçernemiş Yatırımların Ekonomiye Kazandırılmasına Dair Karar 
çerçevesinde Türkiye Kalkınma Bankası aracılığı ile düşük faizli yatırım ve 
işletme kredisi öngörülen 26 ilde kullandırılmaktadır. 

5. Elektrik Enerjisinde Indirim Kararı çerçevesinde ve 26 ilde 
uygulanmak üzere,. teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımların ilk· üç 
işletme yılında elektrik enerjisi in~irimi uygulanmaktadır. ' 

Diğer taraftan, Sekizinci Beş . Yıllık Kalkınma Planı'nda Yatırım 
Politikaları başlığı altında yatırımlarda devlet yardımlarıyla ilgili olarak çeşitli 
politikalar belirlenmiştir. Bu pqlitikalardan birisi de "Devlet yardımlarının 
uygulanmasında karmaşık hale gelen bölge ve .yöre tanımlamaları, desteğin 
etkinliğini artırmak üzere yeniden yapılacaktır" politikasıdır. 

Avrupa Birliği müktesebatının Üstelenilmesine ilişkin Türkiye Ulusal 
Programında bölgesel amaçlı çeşitli kısa ve orta vadeli politikalar 
belirlenmiştir. 

Bu politikalardan birisi de "Avrupa Birliği kriteırlerine göre hedef bölgeler 
ve NUTs'lar istatistiki olarak tanımlanacaktır" politikasıdır. 

Bu bağlamda, Hazine Müsteşarlığının koordinatörlüğünde Avrupa 
Birliği kriterleri de dikkate alınarak yatırımlarda devlet yardımlarının kanuni 
dayanağını oluşturacak yasa tasarısı çalışmasına devam edilmektedir. 

Ulusal Programda/öngörülen politikalar çerçevesinde ise Avrupa Birliği 
kriterlerine göre hedef bölgelerin istatistiki. olarak tanımlanması konusundaki 
çalışmalar, Müsteşarlığımı~ koordinatörlüğünde sürdürülmektedir. 
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T.B.M.M. B: 120 22.7. 2002 o: ı 

111.- Kayseri Milletvekili Sevgi Esen'in, Kayseri'deki bazı sulama projelerine ilişkin 
sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Zeki Çakan'ın cevabı (717751) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLiSi BAŞKANLIGI'NA 

Aşağıdaki sorularımın aracılığınızla Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı 
Sayın Zeki ÇAKAN tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 
ederim. · 

Kayseri'de tarım sektöründeki en önemli ala11lar a biri olan 
sulama yatırımları, hali hazırda sulanan alanların kıf olduğu bölgede, 
tarımın gelişimine büyük katkılar sağlayacaktır. Şu anda çalışması 
devam eden projeler bitirildiği takdirde, Kayseri tarımında toplam 
86.166 hektarlık bir alanın sulama imkanı sağlanacaktır. 

ı. Sarımsaklı Yenileme Projesi; 
2. Sarıoğlan Barajı ve Sulama Projesi; 
3. Develi Sulaması II.Merhale Projesi; 
4. Bahçecik Sulama, HES ve İçme Suyu Projesi; 

Hangi aşamadadır? Projelerde harcanan miktar ne kadardır? 

Projelerin fiziki ve nakdi gerçekleşme oranı nedir? Ne zaman 
tamamlanması planlanmaktadır? 
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T.C. 
ENERJi VE TABII KAYNAKLAR BAKANLIGI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon l<urulq'Başkanlığı 
Ankara 

Sayı, : B.15.0.APK.0.23.300-/J 2~9 
• 2 TE~Jlfv1UZ 2002 

Konu :Yazılı Soru önergesi 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIGINA 

ILGI : T.B.M.M. Başkanlığı'nın 20.06.2002 tarih ve A.01.0.GNS.0.1 0.00.02-7/7751-
15900/37620 sayılı yazısı. 

Kayseri Milletvekili Sayın Sevgi ESEN'in tarafıma tevcih ettiği 7/7751-15900 esas 
no.lu yazılı soru önergesi T.B.M.M. Iç . Tüzüğü'nün 99. Maddesi gereğince 
cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EKLER: 
EK -1 önerge Cevabı 

(3 Sayfa) 

DAGITIM: 
Gereği 
T.B.M.M. Bşk. 

§l1gL_;_ 
Başbakanlık 
Devlet Bakanlığı 
(Sn. H. Hüsamettin ÖZKAN 
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KAYSERi MiLLETVEKiLi SA YlN SEVGi ESEN'iN YAZILI SORU 
ÖNERGESi VE CEVABI 

(7/7751-15900 esas no'lu) 

SORULAR: 

Kayseri'de tarım sektörUndeki en önemli alanlardan biri olan sulama yatırımları, 
hali hazırda sulanan alanların kıt olduğu bölgede, tarımın gelişimine bOyOk katkılar 
sağlayacaktır. Şu anda çalışması devam eden projeler bitirildiği takdirde, Kayseri 
tarımında toplam 86.166 hektarlık bir alanın sulama imkanı sağlanacaktır. 

1. Sarımsaklı Yenileme Projesi; 
2. Sarıoğlan Barajı ve Sulama Projesi; 
3. Develi Sulaması ll. Merhale Projesi; 
4. Bahçecik Sulama, HES ve Içme Suyu Projesi; 

Hangi aşamadadır? Projelerde harcanan miktar ne kadardır? 
Projelerin fiziki ve nakdi gerçekleşme oranı nedir? Ne zaman tamamlanması 
planlanmaktadır? 

CEVAPLAR: 

SARMISAKLI YENiLEME PROJESi: 

Proje ile Kayseri Ilinin 30 km doğusunda,Sarımsaklı KöyOnUn gOneyinde yer 
alan ve 1968 yılında işletmeye açılan Sarımsaklı sulamasında, iklim şartları 
dolayısıyla tahrip olan kanaletli sulama ş'ebekesinin bozulan kısımlarının klasik 
kanallara dönOştOrOI~esi amaçlanmıştır. 

Proje kapsamında yer alan Sarımsaklı sulaması ikmali ll. Kısım inşaatında 
bugOne kadar 28672 m beton kaplamalı kanal ve Ozerindeki sanat yapıları, 2600 m 
beton istinat duvarlı kanal yapılmıştır. Sarımsaklı YAS kuyu yenilernesi inşaatına 
bOtçe imkanları dahilinde devam edilmektedir. 

Projeye 2002 yılı için 500 milyar TL. ödenek ihtiyacı tespit edilmiş, ancak 350 
milyar TL. ödenek ayrılmıştır. 2001 yılı sonu itibariyle 2002 yılı fiyatlarıyla 7,467 
trilyon TL harcanmış olup, yaklaşık %74 fiziki ve nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. 
Projenin yıllık ödenek ihtiyaçlarının aynen karşılanması halinde 2003 yılında 

bitirilmesi planlanmıştır. 

SARlOGLAN PROJESi: 

Sarıoğlan Projesi kapsamında Kestuvan ve DOzencik ~ayları Ozerinde inşa 
edilmekte olan Sarıoğlan Barajında depolanacak 28 milyon m su ile vadide 6123 
hektarlık alanın sulanması sağlanacaktır. 
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Sarıoğlan Barajının 14/12/1990 tarihinde ihalesi yapılarak, 20/03/1991 
tarihinde işe başlanılmıştır. Barajda bugüne kadar baraj ulaşım yolu ve bağlantı 
yolları, derivasyon kondüvisi, batard o inşaatı tamamlanmış ve suyun derivasyon u 
sağlanmıştır. Baraj gövdesinin sıyırma ve temel kazıları ile enjeksiyon işleri 
bitirilmiştir. Gövde dolgusuna devam edilmekte olup, dolusavak 1. Kademe kazısı ile 2 
adet kondüvi yapısı tamamlanmıştır. Yeterli ödenek temin edilebildiği takdirde baraj 
inşaatı 2004 yılında ikmal edilebilecektir. 21,5 trilyon TL' lik toplam keşif bedelli 
Sarıoğlan sulamasının ihalesi, işin keşif bedelinin. %10'u oranındaki ödeneğin 
teminine ve Başbakanlık izninin alınmasına bağlı bulunmaktadır. 

Projeye 2002 yılı için 10,909 trilyon TL. ödenek ihtiyacı tespit edilmiş, ancak 
1,1 trilyon TL. ödenek ayrılmıştır. 2001 yılı sonu itibariyle 2002 yılı fiyatlarıyla 17,407 
trilyon TL. harcanmış olup, yaklaşık %26 fiziki ve nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. 
Projenin yıllık ödenek ihtiyaçlarının aynen karşılanması halinde 2005 yılında 
bitirilmesi planlanmıştır. 

DEVELi ll. MERHALE PROJESi : 

Develi ll. Merhale projesi ile bugüne kadar sulanan 18346 hektar alandan 
sonra kalan 34305 hektarlık alanın sulanması amaçlanmaktadır. Develi kapalı 
havzasına ovanın kendi su kaynaklarından karşı lanamayan ortalama 11 O milyon m3 

su, Zamantı Irmağından bir regülatör, bir tünel ve iletim kanalları ile derive edilecek_ 
olup, bu su ile ayrıca yılda 25 milyon kilovatsaat enerji üretilecektir. 

Kayseri Ili Develi Ilçesi sınırları içerisinde bulunan Zamantı regülatörü ve 
derivasyon tOneli inşaatı 06/09/1991 tarihinde ihale edilmiş ve 23/06/1992 tarihinde 
işe başlanılmış olup, halen inşaatı sürdürülen tOnelde bugüne kadar tünel giriş 
ağzında 220 m, çıkış ağzında 2766 m olmak üzere toplam 2986 m tünel açı,lmış ve 
köy varyant yolu ile 5320 m iletim kanalı yapılmıştır. Söz konusu işin mukavelesine 
göre 09/04/2005 tarihinde ikmali programlanmıştır. · 

Develi,Yahyalı ve Yeşilhisar ilçeleri sınırları dahilindeki 2037 hektarlık alanın 
yeraltısuyundan sulanmasını sağlayacak olan YAS sulamaları işi kapsamında 92 
adet kuyunun 46 adedi açılmış olup, bütçe imkanları dahilinde kuyu açımına devam 
edilmektedir. 

Yeşilhisar Ilçesi sınırlarındaki Akköy sulaması ile 738 hektarlık alanın 
sulanması hedeflenmiş ve iş 29/11/2001 tarihinde ihale edilmiş ve 01/04/2002 
tarihinde işe başlanmıştır. 

Proje kapsamındaki diğer sulamalar bütçe imkanları dahilinde ileriki yıllarda 
ele alınacaktır. 

Projeye 2002 yılı için 15,827 trilyon TL ödenek ihtiyacı tespit edilmiş, ancak 
1,4 trilyon TL ödenek ayrılmıştır. 2001 yılı sonu itibariyle 2002 yılı fiyatlarıyla 17,456 
trilyon TL harcanmış olup, yaklaşık %12 fiziki ve nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. 
Projenin yıllık ödenek ihtiyaçlarının aynen karşılanması halinde 2007 yılında 
bitirilmesi planlanmıştır. 
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BAHÇELiK PROJESi : 

Bahçelik projesi kapsamında Zamantı Nehri üzerinde inşa edilmekte olan, 
Bahçelik Barajında depolanacak 216,14 milyon m3 sudan Bünyan, Köprübaşı, 
Sarıoğlan, Tomarza ve Frakdin ovalarında toplam 36 282 hektarlık alanın sulanması, 
Kayseri Iline yılda 96 milyon m3 içme- kullanma ve endüstri suyu temin edilmesi ve 
Bünyan TOneli çıkışında yapılması öngörülen Doğanlar HES'den yılda ortalama 34,6 
milyon kilovatsaat enerji üretilmesi hedef alınmış olup, proje sulama ve içmesuyu 
yönüyle yatırım programında yer almaktadır. 

Projenin su kaynağı olan Bahçelik Barajı 05/12/1995 tarihinde ihale edilmiş ve 
07/03/1996 tarihinde işe başlanmıştır. Barajda şantiye ulaşım yolları ve Kayseri
Pınarbaşı yolu bitirilerek trafiğe açılmıştır. Gövde dolgusu devam etmekte olup, 
dolusavakta beton çalışmaları sürdürülmektedir. Yıllık ödenek ihtiyaçları aynen 
karşılanabildiği takdirde 2003 yılında bitirilmesi programlanmıştır. 

Ana lletim Kanalı inşaatının 2002 yılında ihale edilmesi gerekli izne tabi 
bulunmaktadır. 

Projeye 2002 yılı için tarım sektöründen 4,042 trilyon TL, hizmetler 
sektöründen 5,091 trilyon TL. olmak üzere toplam 9,133 trilyon TL. ödenek ihtiyacı 
tespit edilmiş ancak, tarım sektöründen 450 milyar TL, hizmetler sektöründen de 6,5 
trilyon TL. olmak üzere toplam 6,950 trilyon TL. ödenek ayrılabilmiştir. 2001 yılı sonu 
itibariyle 2002 yılı fiyatlarıyla tarım sektöründe 9,784 trilyon TL, hizmetler sektöründe 
19,021 trilyon TL olmak üzere toplam 28,805 trilyon TL harcanmış olup, yaklaşık 
tarım sektöründe %5, hizmetler sektöründe %25 fiziki ve nakdi gerçekleşma 
sağlanmıştır. Projenin yıllık ödenek ihtiyaçlarının aynen karşılanması halinde 2008 
yılında bitirilmesi planlanmıştır. 
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TÜRKiYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGI'NA 

Aşağıdaki sorunun Devlet Bakanı Sayın Kemal DERVIŞ tarafından yazılı 

·olarak cevaplanm.ası hususunda gereğini saygılarımla arz ederim. 13.06.2002 

Veysi ŞAHiN 

Köy ve Beldeleri ile nüfusu 50.000 olan Mardin Dargeçit ilçesi en yakın 

banka bulunan Midyat ilçesine 50 km'dir. Her bankacılık işlemi için vatandaş 

Midyat'a gitmek zorunda kalmaktadır. Bu mağduriyeti gidermek için ilçeye Ziraat 

Bankası kurulması için defalarca müracaat edilmesine rağmen neden bu güne 

kadar Dargeçit ilçesine bir şube açılmamıştır? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIGI 

SAYI : 8.02.0.019116·3~7 2.. 

KONU: 

.0-f.J.tı.l . ./2002 

TÜRKiYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

ILGi : a) 20.06.2002 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.1 0.00.02-7/7754-15919/ 
37765 sayılı yazınız. 

b) 02.07.2002 tarihli ve TZB.05.04.02.01/137026/140 sayılı yazı. 

Mardin Milletvekili Veysi ŞAHiN tarafından Bakanlığıma yöneltilen 7/7754-
15919 sayılı yazılı soru önergesi konusundaki ilgi (a) yazınız üzerine Bakanlığım ilgili 
kuruluşu T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'nden ilgi (b) yazı ve ekinin suretleri 
ilişikte gönderilmiştir. 

Bilgilerine arz ederim. 

~ 
Yazı ve ekinin suretleri (2 sayfa) 

DAGITIM 
Gereği 
TBMM Başkanlığına 

-679-

Dr. K:emal DERVIŞ 
Devlet Bakanı 

B i 1 g i 
Başbakanlığa 



z i R A A T 
'1'. c. 

B A N A. Ş. 
Genel Müdürlüğü 

SERMAYE: 2.500.000.000.000.000 TÜRK LİRASI 

SAYI 
KONU 

TZB.05.04.02.01 
Soru Önergesi 

T.C. 
DEVLET BAKANLIGI 

(Sn. Dr. Kemal DERVİŞ) 
(Özel Kalem Müdürlüğü) 

ANKARA 

2 - Temız 2002 

İLGİ: 21.06.2002 tarih ve 3121 sayılı yazınız. 

Mardin Milletvekili Sayın Veysi ŞAHİN tarafından verilen 7/7754-15919 sayılı yazılı soru 

önergesi yanıtı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederiz. 

Ek: 1 (1 Sayfa) 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
Z İ R A A T B A N K A S I A. Ş. 

~~~ fJ.Nıfıı~:~v'~~ 
Daire Başkanı Genel Müdür Yardımcısı 

-680-



Ek: 1 

Köy ve Beldeleri ile nüfusu 50.000 olan Mardin Dargeçit İlçesi en yakın banka bulunan 

Midyat İlçesine 50 km 'dir. Her bankacılık işlemi için vatandaş Midyat'a gitmek zorunda 

kalmaktadır. Bu· mağduriyeti gidermek için ilçeye Ziraat Bankası kurulması için defalarca 

müracaat edilmesine rağmen neden bugüne kadar Dargeçit İlçesine bir şube açılmamıştır? 

4603 sayılı Yasanın (T.C. Ziraat Bankası A.Ş., T.Halk Batıkası A.Ş. veT. Emlak Bankası 

A.Ş. Hakkında Kanun) 1. maddesinde ifade edilen Bankamızın çağdaş bankacılığın ve uluslararası 

rekabetin gereklerine göre çalışması ve özelleştirmeye hazırlanmasını sağlayacak şekilde yeniden 

yapılandmiması çalışmalan içinde; karlı ve verimli bulunmayan, ileride de bulunma ihtimali 

olmayan Şubeleıj.n kapatılması ile aynı vasıflara sahip, yeterli kaynak ve bankacılık potansiyeli 

bulunmayan ve zarar edebilecek yerlerde Şube açılmaması yer almaktadır. 

Bu nedenle Bankamızca Mardin İli Dargeçit İlçesine Şube açılması ile ilgili olarak muhtelif 

tarihlerde yapılan fizibilite son~çlanna göre yeterli mevduat ve kaynak yaratma ile kredi 

kullandirma potansiyeline sahip bulunmadığı ile karlı ve verimli çalışmayacağı anlaşılan adı geçen 

İlçe'de Şube açılmasının mümkün olmadığı görünmektedir. 
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ı 13.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, hac seferi düzenleyen VASCO Turizm Seyahat 
Acentası hakkındaki iddialara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı M.Zeki Sezer'in cevabı (7/7755) 

TURKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Hüsamettin ÖZKAN tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ede~~. 002 . . 

\~~H~ 
------···~ ~ 

ZekiUNAL 
Karaman Milletvekili 

Diyanet İşleri Başkanlığı ile V ASKO Turizm Seyahat Acentası arasında; 
19.9.2001 tari.hinde yapılan sözleşmenin 7. maddesinde " Suudi Arabistan'a 
götürdüğü hacı adaylarının hac ibadetlerini dini kurallara ve usulüne uygun, 
eksiksiz bir şekilde, her çeşit çıkardan uzak, sağlık ve güvenlik şartları içinde ve 
Devletimizin onuruna yaraşır biçimde yaptırır. Aksi takdirde bir daha hac seferi 
düzenleme izni verilmez" denilmektedir. 

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından V ASCO Turizm Seyahat Acentası 
adına verilen Hac Kimlik Belgesi taşıyan 6 kişiye, 7. madde' deki, açık sözleşme 
hükümlerine rağmen; VASCO Turizm yetkilileri Suudi Arabistan'da "Bu belge 
bizi bağlamaz " diyerek, sorumluluğu hiç üstlenmemiştir. Bu durum Diyanet 
İşleri Başkanlığı Müfettişlerince de Mekke'de tesbit edilmiştir. 

Sorum Şudur: 

Sözleşmenin 7. Maddesini yerine getirmeyen V ASCO Turizm Seyahat 
Acentası hakkında nasıl bir işlem yapmayı düşünüyorsunuz? 2003 yılı için hac 
seferi düzenleme izni verecek misiniz? 
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SA YI :8.02.0.007/40/ O o'] fl 
KONU: 

T.C. 
DEVLET BAKANLIGI 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISf BAŞKANLIGI 
GENEL SEKRETERLIGI 

Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığına 

ILGI: 25.06.2002 tarih ve A.01.0.GNS.0.1 0.00.02-15925 sayılı yazın ız. 

ANKARA 
1 Y' /.-;,/2002 

Karaman Milletvekili Zeki ÜNAL'ın hac seferi düzenleyen Vasco Turizm Seyahat 
Acentası hakkındaki iddialar ilişkin TOrkiye BOyCık Millet Meclisi Iç TCızCığCı'nün 99'uncu 
maddesi gereğince cevaplandırılması istenen 7/7755-15925 esas numaralı yazılı soru 
önergesi ile ilgili bilgiler ilgi yazınız çerçevesinde hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilginizi saygılarımla rica ederim. 

EK: 1 cevap 

DAGITIM : 
Gereği 

TBMM Başkanlığına 
BILGIICIN : 
Başbakanlığa 
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M. Zeki SEZER 
Devlet Bakanı 



Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın 06/06/2002 tarihli ve 717755-15925 sayılı yazılı 
soru önergesine verilen cevap: 

1- 2002 yılında Diyanet İşleri Başkanlığının denetim ve gözetimi altında hac seferi 
düzenlemek üzere Vasco Turizm Seyahat Acentası ile 19/9/2001 tarihli sözleşme 

imzalanmıştır. 

2- Diyanet İşleri Başkanlığı ile seyahat acentaları arasında imzalanan sözleşmenin 7 
nci maddesinde; "Suudi Arabistan'a götürdüğü hacı adaylarının hac ibadetlerini dini kurallara 
ve usulUne uygun, eksiksiz bir şekilde, her çeşit çıkardan uzak, sağlık ve güvenlik şartları 
içinde ve Devletimizin onuruna yaraşır biçimde yaptırır. Aksi takdirde bir daha hac seferi 
düzenleme izni verilmez" hükmü bulunmaktadır. 

Diyanet İşleri Başkanlığdle acentalar arasında imzalanan sözleşmede böyle bir hüküm 
bulunmasına rağmen Vasco Turizm Seyahat Acentasına kayıt yaptırarak hacca giden 6 
vatandaşımızdan herhangi biri tarafından Diyanet İşleri Başkanlığına intikal ettir,il.~n yazılı 
şikayet dilekçesi bulunmamakla birlikte Turizm Bakanlığı (İşletmeler GeneLMü4\iflüğü). 
23/5/2002 tarih ve 4392-8393-16615 sayılı yazısıyla aynı konu hakkında Başkarilıgimizdan 
inceleme yapıldığını belirterek ek bilgi istemiştir. 

3- Turizm Bakanlığı Denetim Ekibinin 2002 yılında hac seferi düzenleyen A grubu 
seyahat acentalarına ait raporları Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulunda gô'iüşülmek üzere 
henüz Diyanet İşleri Başkanlığına intikal etmediğinden Vasco Turizm Seyahat Acentası 
hakkında herhangi bir müeyyide teklif edilip edilmediği bilinme~ektedir.· 
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114.- Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün; 
Buğday fiyatı ve üretimine, 
-Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın; 
Tarım !!lanındaki gübre ve toprak kUllanımı ile su kaynaklarının korunmasına, 
Hayvancılığın desteklenmesine ve aşılama hizmetlerine, 
-Erzurum Milletvekili Aslan Polat'ın; 

2002 yılı doğrudan gelir.deste~i ödemelerine, . 
,... jlişkin ~ruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp'ın cevabı (7/7756, 

7758, 7766, 7781) 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIGINA 

. '· J 
Aşağıdaki sorularımın aracılılınızla 

Sayın Hüsnü Yusuf GÖKALP tarafından yazılı 

saygılarımla arz ederim. 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 

olarak cevaplandırılmasını 

İsmail ÖZGÜN 

Balıkesir Milletvekili 

SORULAR 

1- Toprak Mahsülleri Ofisi 2002 yılında ne kadar ton buğday alımı 

yapacaktır? 

2- Çiftçiye verileı1 alım desteğinin kaldırılması ile bu sene ve 

bundan sonraki senelerde buğday üretiminde büyük bir düşüş yaşanacağı 

düşünüldüğünde; Tarım Bakanı olarak ne gibi bir önlem ve çalışma yapmayı 

düşünüyorsunuz? 

3- Toprak Mahsulleri Ofisi buğday için 2002 yılında vereceği 

taban fiyatı ne alacaktır? 

4- Buğdayın Dünya ve Türkiye fiyatları mukayese edildiğinde; 

çıkan sonuç hakkında ne dü~ünüyorsunuz? 
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fORKiVE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sorularıma Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Hüsnü 
Yusuf GÖKALP'in yazılı olarak cevap vermesini delaletlerinize arz 
ederim. 

ç==-=-, r- -MUSa UZUNKA ~ A 
Samsun Milletvekili 

1- Tarım alanlarında bilinçsiz gübre kullanımının yakın, orta ve 
uzak vadede meydana getirebileceği zararlar var mıdır, varsa 
nelerdir? · 

2- İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerimiz toprak analizlerini sağlıklı 
bir şekilde yapabilecek teknik imkanlara malikse, ülke 
genelinde ciddi bir toprak analizi, bilinçli gübre kullanımı, 
konusunda ilgili ve yetkililer gerekli çalışmaları yapmakta 
mıdır? 

3- Samsun ilinde sulanabilir, ancak imkansızlıklar nedenJyle 
sulanamayan ve halen: sulanmakta olan tarım arazisi ne 
kadardır? 

4- Samsun dahil Türkiye genelinde birinci, ikinci ve uçuncü 
derecede tarıma elverişli olduğu halde., gittikçe imara açıJıp 
beton yığınlarıyla doldurulan düz, ova ve münbit arazilerin 
betonlaşmaktan kurtarılıp, şehireilikle ilgili bakanlıklar arası 
bir yeni koordinasyon ve acil mastır planı düşünülmekte 
midir? 

5- "2000'1i yılların en büyül{ dünya problemi su ve 
beslenmedir." gerçeğinden hareketle ,Türkiye olarak geleceğe 
dönük kendi kendine yetebilir tarım ve tatlı su kaynaklarının 
korunmasına dair somut çalışmalar yapılmakta mıdır? 
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TüiiKlYE BÜYÜK MiLLET 1\IECLİSİ BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sorularıının Tarım ve Köyişleri Bakanı Sn. ·Hüsnü Yusuf 
GÖKALP tarafından yazılı olarak cevaplandınlması için delaletlerinizi arz 
ederim. 

~~ 
~ ~\-

Musa UZUNKAYA 
Samsun Milletvekili 

1- Bakanlığımza bağlı İl Tarım Müdürlüklerinin ziraat ve hayvancılıkla 
uğraşan vatandaşlarımıza ücretsiz olarak verdiği hizmetler 
hangileri dir? 

2- Hayvancılık açısından büyük kayıplar yaşayan ülke hayvancılığına 
kredi dahil sağlık ve aşı hizmetleri açısından ne gibi katkılar 

sağlanabilmektedir? 
3- 2002 yılı içerisinde tarım ve hayvancılığa destek açısından belirlenen 

kredi miktarı şahıs ve bölge bazında ne kadardır? 
4- Hayvan sağlığı ve zabıta kanunu gereği çeşitli isimler altında 

hayvanlara yapılan aşı karşılığında alınan ücretin kaldırılarak 

halkımızın aşılama olayına daha fazla ilgisi sağlanabilir mi? 
5- Aşılarını herhangi bir nedenle yaptıramayan vatandaşlarımıza hayvan 

başına 142 milyon 400 bin liraya kadar para cezasının uygulanmasını 
ve bundan dolayı da köylülerimizin Jandarma gözetiminde Adiiye 
koridorianna sevk edılmesini doğru buluyor musunuz? 

6- Özellikle atlar için uygulanan ve ücretsiz olması gerektiği ifade edilen 
ruam aşısının yapılamaması karşılığında uygulanan_ yüzlerce ceza 
kararının vatandaşı mutazarrır ettiğini kabui ediyor iseniz bu ·konuda 
almayı düşündüğünüz önlemler nelerdir? 

7- Ceza uygulayıcı olmaktan çok bilgilendirici ve aydıntatıcı kurumlar 
olma konusunda elemanlannızı bilinçlendirme çalışmalannız olacak 
mıdır? 
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··"tftr-Rt<:lVlE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIGINA 

Delaletiniz ile aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köy Işleri Bakanı 
Sayın Hüsnü Yusuf GÖKAL tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
saygılarınila arz ederim. 

1 '1 • / 

l
l ,. ~. 

,· ,.../ 

/ 1 /' ,."'' 

Aslan POLAT 
Erzurum Milletvekili 

Ülkemizde son yıllarda büyüyerek artan bütçe açıklarında temel 
sorunların ödeneği olmayan kalemlerde yapılan destekleme alımları 
olduğu buna en temel misal olarak ta 1993-1994 yıllarında yapılan 4. 7 
trilyon TL'Iik kütlü pamuk destekleme alımlarının 2000 yılı sonunda 13,5 
katrilyon TL'Iik bir toplam meblağa ulaştığı belirtilmekte ve yeni dönem 
bütçe uygulamalarında ödeneği olmayan kalemlerde harcama 
yapılmayacağı önemle HükOmetinizce vurgulanmaktadır. 

Tarım ürünlerindeki destekleme alımlarına son verilirken 
çiftçilerimize bir nebze destek olması için 2001 ve 2002 yıllarında 
doğrudan gelir desteğine geçilmeye başlanmış ve 2001 yılında bütçeye 
konan 500 milyar TL'Iik meblağ 2002 yılında bütçeye konan 1.4 katrilyon 
TL'nin 750 trilyon TL'Iik kısmı ile toplam 1.250 trilyon TL'·Iik bir ödeme, 
2001 yılı için çiftçilere yapılmıştır. 2002 yılı için enflasyon hedefiernesine 
uygun olarak 0/o35'1ik artış ile dönüm başına 13.5 milyon TL ödenmesi 
gerekmektedir. Bu durum karşısında 2002 yılı için 1.687.500.-TL'Iik bir 
ödenek gerekmesine rağmen bütçede doğrudan gelir desteği kaleminde 
650 trilyon TL kalmış olup, 1.037.500.-TL'Iik bir ödenek açığı 
kalmaktadır. 

Sayın Bakandan yazılı olarak cevaplandırmalarını beklediğimiz 
sorularımız şunlardır; 

1- 1.037.500 milyar TL'Iik ödenek açığını temin edip çiftçilere vaat 
edilen miktar kadar ödeme yapacak mısınız? 

2- Yoksa, Mayıs ayı itibariyle 24.630 trilyon TL faiz ödemesi 
yaparak 42.795 trilyon TL'Iik faiz ödeme rakamlarını önemli 
ölçüde aştığınız bütçede faizlere yapılan ödemelerden dolayı 
tüm yatırımları ve bu arada destekleme alımlarını kısarak 
çiftçilere bütçedeki rakam kadar yani olması gerekenin takriben 
1/3 tutarındaki 650 trilyon TL'Iik öd~me ile mi yetineceksiniz? 
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T.B.M.M. B: 120 22.7. 2002 
T.C. 

TARIM ve KÖYİŞLERi BAKANLIÖI 
Araştırma Planlama ve Koordinasyon 

Kurulu Başkanlığı 

SAYI : KDD.S.Ö.1.011? ~-);\-") 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ BAŞKANLIGINA 

İLGi :A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-ı5925 sayılı 25.06.2002 tarihli yazınız. 

0: ı 

.. ./07/2002 

İlgide kayıtlı yazınız ekinde gönderilen, Samsun Milletvekili Musa UZUNKAYA'ya 
ait 7/7758, 7/7766 nolu soru önergeleri, Balıkesir Milletvekili İsmail ÖZGÜN'e ait 7/7756 
nolu soru önergesi, Erzurum Milletvekili Aslan POLAT'a ait 7/778ı nolu soru önergelerine 
ilişkin Bakanlığımız görüşleri ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EKLER: 
EK -ı: Görüş 7/7756- nolu önerge (ı Adet -ı Sayfa) 
EK -ı :Görüş 7/7758- nolu önerge (ı Adet- 2 Sayfa) 
EK -1 :Görüş 7/7766- nolu önerge (1 Adet- 2 Sayfa) · 

-+\-·~~~ 
Prof.Dr. Hüsnü Yusuf GÖKALP 

Bakan 

~, ' 

EK -ı : Görüş 7/778 1- nolu önerge (ı Adet - ı Sayfa ) -~· ·; : ' 
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Y AZI Ll SORU ÖNERGESI 

Önerge Sahibi 

Önerge Nosu 

: ismail ÖZGÜN 
Balıkesir Milletvekili 
: 7/7756 

SORU 1 :Toprak MahsUlleri Ofisi 2002 yilında ne kadar ton buğday alımi 
yapacaktir? 

CEVAP 1·TMO' ne OrUn getiren Oreticilerin Ortinierin tamami barem ve 
satmalma şartlanmiZ dahilinde satm alınacaktir. 

SORU 2:Çiftçiye verilen alım desteğinin kald1nlmas1 lle bu sene ve bundan 
sonraki senelerde buğday Uratiminde bilyOk bir dOşUş yaşanacağı 
düşünüldüğünde: Tanm Bakana olarak ne gibi bir önlem ve çalışma yapmayi 
dOşOnüyorsunuz? 

CEVAP 2:2002 yılında buğday ve arpa'da Oretim dOşüşO söz konusu değildir. 
Buğday Uratiminin geçen yıla göre 2 milyon ton artarak 21 milyon civarında, 
arpa aretiminin ise 500 bin ton artarak 8 milyon ton civarmda gerçekleşeceği 
tahmin edilmektedir. TMO çiftçilerimizin mağduriyetlne yol açmayacak şeklide 
piyasa oluşu!l·ıu ve regülasyon görevine devam etmektedir. 

SORU 3:Toprak MahsUlleri Ofisi buğday Için 2002 y1lmda vereceği taban fiyati 
ne olacaktır? 

CEVAP 3: TMO tarafindan 08.07.2002 tarihinden Itibaren makarnalık buğdayda 
267.900 TL/kg, ekmeklik buğdayda 238.000 TL/kg taban fiyat belirlenmiştir. 

SORU 4:Buğdaym Dünya ve Türkiye fiyatlan mukayese edildiğinde; ç1kan 
sonuç hakkmda ne dOşünOyorsunuz? 

CEVAP 4:Hububat fiyatlari tespit edilirken maliyet fiyati, enflasyon hedefi, 
serbest piyasa ve borsa fiyatlan gibi unsurlar dikkate alınmıştir. 
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Y AZI Ll SORU ÖNERGESi 

Önerge Sahibi 

Önerge Nosu 

:Musa UZUNKAYA 
Samsun Milletvekili 
: 7/7758 

SORU · 1 :Tarım alanlarmda bilinçsiz gübre kullanı mm m ya km, orta ve uzak 
vadede meydana getirebileceği zararlar var· mıdır, varsa nelerdir? 

CEVAP 1:Bilinçslz gübre kullanımı yakm ve orta vadede çiftçinin ürettiği 
ürünün maliyetini artt1r1r. Uzun vadede ise toprak ve su kirliliğine neden 
olabilir. 

SORU 2:11 ve ilçe Tarım müdürlüklerimiz toprak analizlerini sağlikii bir şekilde 
yapabilecek teknik imkanlara malikse, ülke genelinde ·ciddi bir toprak analizi, 
bilinçli gübre kullammı, konusunda ligili ve yetkililer gerekli çalişmalan 
yapmakta mıdır? 

CEVAP 2:2001 yılmda toplam 28.956 adet parselden toprak örneği almarak 
analiz~eri yaptınlmıştlr. 

SORU 3:Samsun Ilinde sulanabilir, ancak imkansızliklar nedeniyle 
sulanamayan ve halen sulanmakta olan tarım arazisi ne kadardır? 

CEVAP 3:Samsun ilinde sulanabilir alan 392.300 hektardır. Imkansızliklar 
nedeniyle bu alanm 66.337 hektan sulanabilmektedir. 

SORU 4: Samsun dahil Türkiye genelinde birinci, ikinci. ve üçüncü derecede 
tarıma elverişli olduğu halde, gittikçe imara açılıp beton yığmlarıyla doldurulan 
düz, ova ve münbit arazilerin batanlaşmaktan kurtarılıp, şehireilikle ilgili 
bakanliklar arası bir yeni koordinasyon ve acil mastır plam, düşünülmekte 
midir? 

CEVAP 4: 1. ve ll. smıf tarım arazilerinin tarım dıŞmda kumınırnma izin 
verilmemektedir: 

SORU 5: "2000'11 yıllarm en büyük dünya problemi su ve beslemedir." 
gerçeğinden hareketle, Türkiye olarak geleceğe dönük kendi kendine yetebilir 
tarım ve tatlı su kaynaklarmm korunmasına dair somut çalişmalar yapılmakta 
mıdır? 

CEVAP 5:Bakanlığımız yetki ve sorumluluklan çerçevesinde gerekli çalişmaları 
yürütmektedir. 
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Y AZI Ll SORU ÖNERGESI 

Önerge Sahibi 

Önerge Nosu 

: Musa UZUNKAYA 
Samsun Milletvekili 
: 7/7766 

SORU 1: Bakanlığımza bağlı ll Tarım MüdürlUklerinin ziraat ve 
hayvancılıkla uğraşan vatand~şlarımıza ücretsiz olarak verdiği hizmetler 
hangllerldir? 

CEVAP 1 :Bakanlığımızca; Süne zarariısı ve yerli çeklrgeye karşı Devlet 
Mücadelesi şeklinde mücadele edilmektedir. 

"Tahmin ve Uyarı sistemleri" nin kurulması, 
16 konuda entegre mOcadele çalişmaiarı, 
42 değişik konuda bitki hastalık, zararlıları ve yabancı otla mücadele, 
Bitki koruma alanında teknik danışmanlık hizmetleri, 
450 konuda yönetimil çiftçi mücadeleleri, 
Hayvan hastalık· ve zararlıları lle mücadele, ve Bakanlığımız ana 

fonksiyonu olan yayım ve eğitim çalışmaları Bakanlığımızca ücretsiz olarak 
yürütOimektedir. 

SORU 2:Hayvancılık açısından büyük kayıplar yaşayan Olke 
hayvancıhğma kredi dahil sağlık ve aşı hizmetleri açısından ne gibi katkılar · 
sağlanabilmektedir? 

Cevap 2:Çiftçimize Hayvancılığın Desteklenmesi Kararnamesi 
çerçevesinde destek verilmektedir. Aşılama çalışmaları ise al<samadan devam 
ettirilmektedir. 

SORU 3:2002 yılı Içerisinde tarım ve hayvancılığa destek açısından 
belirlenen kredi miktarı şahıs ve bölge bazmda ne kadardır? 

CEVAP 3Çiftçilerlmlze Hayvancılığın Desteklenmesi Kararnamesi, 
Doğrudan Gelir Desteği Kararnamesi ve Prim Kararnameleri çerçevesinde 
destek verilmektedir. 

SORU 4:Hayvan sağlığı ve zabıta kanunu gereği çeşitli Isimler altmda 
hayvaniara yapılan aşı karşılığında alınan ücretln kaldırılarak halkımızın 
aşılama olayına daha fazla ligisi sağlanabilir ml? 

CEVAP 4:Bakanlığımız 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve ZabıtasıKanunun 4 
üncü maddesine göre bildirimi zorunlu 27 hayvan hastalığıyla öncelikle bütçe 
Imkanlarının elverdiği ölçüde mücadele etmektedir. 
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SORU 5:Aşılanm herhangi. bir nedenle yaptıramayan vatandaşlarımıza 
hayvan başına 142 milyon 400 bin liraya kadar para cezasının uygulanmasım ve 
bundan dolayı da köyiOierimizin Jandarma gözetiminde Adiiye koridariarına 
sevk edilmesini doğru buluyormusunuz? 

CEVAP 5:Mlicadele çalışmalarının top yeklin slirdlirOimesl zorunluluk 
arz etmektedir. Aksi takdirde yapılan aşı ve test uygulamalarından fayda 
beklenem ez. 

SORU 6:Özellikle atlar için uygulanan ve lleretsiz olması gerektiği Ifade 
edilen ruam aşısının yapılmaması karşılığında uygulanan ylizlerce ceza 
kararının vatandaşı mutazırnr ettiğini kabul ediyor iseniz bu konuda almayı 
dlişlindliğünüz önlemler nelerdir? 

CEVAP G:"Üikesel Ruam Eradikasyon Projesinde" Olke genelinde tek 
tırnakli hayvanlar teste tabi tutulmuştur. Test uygulamalarında 3285 sayılı 
kanunun 51 Inci maddesine göre kusurlu olan hayvan sahiplerine cezal işlem 
uygulanmıştır. 

SORU 7:Ceza uygulayıcı olmaktan çok bilgilendirici ve aydıntatıcı 
kurumlar olma konusunda elemanlarınızı bilinçlendirme çalışmalarınız 
olacakmıdır? 

CEVAP 7:Bakanlığımız il ve ilçe Mlidlirlliklerince dlizenli olarak hayvan 
yetlştirlcilerine bilgi verilmektedir. 
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Y AZI Ll SORU ÖNERGESI 

, Önerge Sahibi 

Önerge Nosu 

: Aslan POLAT 
Erzurum Milletvekili 
: 7/7781 

Ülkemizde son yıllarda büyüyerek artan bütçe açıklarmda temel 
sorunlarm ödeneği olmayan kalemlerde yapılan destekleme alimlan olduğu 
buna en temel misal olarak ta 1993-1994 yıllarmda yapılan 4.7 trilyon TL'Iik 
kütlü pamuk destekleme allmlarmm 2000 yıli sonunda 13,5 katrilyon TL'Iik bir 
toplam meblağa ulaştığı belirtilmekte ve yeni dönem bütçe uygulamalarmda 
ödeneği olmayan kalemlerde harcama yapilmayacağı önemle Hükumetinizce 
vurgulanmaktadır. 

Tarım ürünlerindeki destekleme alımlarına son verilirken çiftçilerimize bir 
nebze destek olması Için 2001 ve 2002 yıllarında doğrudan gelir desteğine 
geçilmeye başlanmış ve. 2001 yılmda bütçeye konan 500 milyar TL'Iik meblağ 
2002 yılmda bütçeye konan 1.4 katrilyon TL'nin 750 ·trilyon TL'Iil< kısmı ile 
toplam 1.250 trilyon TL'Iik bir ödeme , 2001 yılı Için çiftçilere yapılmıştır. 2002 
yıli için enflasyon hedeflamesine uygun olarak %35'1ik artış ile dönüm başma 
13.5 milyon TL. ödenmesi gerekmektedir~ Bu durum karşısmda 2002 yılı için 
1.687.500 TL'Iik bir ödenek gerekmasine rağmen. bütçede doğrudan gelir 
desteği kaleminde 650 trilyon TL kalmış olup, 1.037.500 TL'Iik bir ödenek açığı 
kalmaktadır. 

Saym Bakandan yazıli olarak ~· cevaplandırmalarmı beklediğimiz 
sorularımız şunlardır. 

SORU 1:037.500 milyar TL' lik ödenek açığını temin edip çiftçilere vaat edilen 
miktar kadar ödeme yapacak mısmız ? ' 

CEVAP 1:2002 yıli uygulamasına yönelik olarak 2002/4165 sayıli Bakanlar 
Kurulu Kararı 14 Haziran 2002 tarih ve 24785 sayılı resmi gazete de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bakanlar Kurulu Kararı'na istinaden 
yayımlanacak olan uygulama tebliği hazırlıkları sürdürülmekte olup, çiftçilere 
vaad edilen miktarda ödeme yapılacaktır. 

SORU 2:Yoksa, Mayıs ayı Itibariyle 24.630 trilyon TL faiz ödemesi yaparak 
42.795 trilyon TL'Iik faiz ödeme rakamlarm ı önemli ölçOda aştığınız b ütçede 
faizlere yapılan ödemelerden dolayı tüm yatırımları ve bu arada destekleme 
allmlarmı kısarak çiftçilere botçedeki rakaJll kadar yani olması gerekenin 
takriben 1/3 tutarındaki 650 trilyon TL'IIk ödeme lle mi yetineceksinlz? 

CEVAP 2:Çiftçl kayıt sistemi ve Doğrudan Gelir Desteği projesine kayıt olan 
tOm çiftçilerimize, uygulama tebliğinde belirlenecek olan destek ödemesi 
yapılacaktır. 
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ı 15.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun'daki köy yolları~ın yapım 
çalışmalarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Kocabatmaz'ın cevabı (717757) 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sorularıma Köy Hizmetlerinden sorumlu Devlet 
Bakanı Sayın Mustafa, YILMAZ'ın yazılı olarak cevap vermesini 
delaletlerinize arz ederim. 

c::: 

Musa UZUNKAYA 
Samsun Milletveldli 

1- Samsun Ondokuz Mayıs ilçesi Kösedik ve Aydınpınar 
istikametindeki grup köy yollarının bir an önce yapılması için 
emirleriniz ve ödenek arıtırımı yoluna gidilecek midir? 

2- Samsun genelinde köy yolları yapım oranı diğer illere göre 
nisbet ve oran olarak hangi noktadadır? 

3~ Çok gerilerde seyreden bir grafik çizilmekte ise, aradaki 
mesafenin kapatılması ve Samsun Köy Hizmetleri makine . 
parkının güçlendirilmesi için ekstra bir program ve çalışma 
di.işünülmekte midir? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIGI 

SAYI :B.02.0.010/ tJJ1. l/? z_ 
KONU: 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

İLGi: TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliğinin25.06.2002 gün ve 
A.O l.O.GNS.O.'l 0.00.02-7/7757-15929/3 7697 sayılı yazısı. 

(.f.t .. t'/2002 

Samsun Milletvekili Musa UZUNKAYA'ya ait soru önergesi incelenmiştir. 

Samsun Ondokuzmayıs İlçesi Çetiili pınar-Esentepe-Çepinler-Ormancık-Kuşyakası
Kösedik-Aydınpınar grup köy yolu, 2001 yılı master planına uygun olarak 4 km. dozer onm·ın1 
programına alınmış ve yılı içerisinde tamamlanmıştır. Bu yol ulaşıma açık olup, 2 km ek 
program teklif edilmiş, teklif edilen ek program da 2001 yılı içerisinde gerçekleştirilmiş ve 6 
km olarak 2001 yılı içinde onarım programı tamamlanmıştır. Grup köy yolu 2002 yılı dozer 
onarım programına 1 kın olarak alınmış, program tamamlanmış, ancak çalışmalar halen 2 adet 
dozer, 1 kaya delici ve stabilize ekibi ile sürdürülmektedir. Bu yapılan fazla çalışmalar 2002 
ek programına teklif edilecektir. Sanat yapılarına yönelik çalışmalarla birlikte stabilize yol 
yapım çalışmaları da program dahilinde devam etmektedir. 

Samsun ili köy yollarının iliere göre fiziki hizmet sıralaması ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK :2 Sayfa. 

DAGITIM 
Gereği icin 
TBMM Başkanlığı 

Bilgi icin 
Başbakanlık 
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Prof. Dı._ Mehmet KOCABA TMAZ 
Devlet Bak~ını 



NO 

1 

2 

3 

4 

5 
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12 

13 

14 
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20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

KÖYYOLLARI ENVANTERI 

FIZIKI HIZMET SIRALAMASI 

( 01.01.2002 TARiHI ITIBARIYLE) 

1 1 CEÖN 1 1 _(8 R NC DERE CELIKLI VE KINC DERECE YOL) 

TOPLAMYOL ASFALT UYGULAMA YOZCE SIRALAMASI 

NO ILI TOPLAM ASFALT 

ILI KM YOL KM YOL KM 

TRABZON 10799 1 ISTANBUL 1156 964 

KASTAMONU 9037 2 NEVŞEHIR 1263 989 

SAMSUN 8552 3 IZMIR 4143 3150 

ANTALYA 8255 4 GAZIANTEP ' 2871 2147 

SiVAS 8120 5 MANISA 4890 3414 

ŞANLIURFA 7264 6 DENIZLI 3642 2485 

ERZURUM 6940 7 YALOVA ·.:327 217 

KONYA 6830 8 ISPARTA 2013 1280 

ANKARA 6n8 9 SAKARYA 2525 1590 

ORDU 6394 10 TEKIRDA~ 1664 1044 

GiRESUN 6241 11 KOCAELI 2094 1309 

MALATYA 6202 12 BURDUR 2009 1227 

DIYARBAKlR 5819 13 HATAY 2692 1561 

ARTVIN 5138 14 KIRIKKALE 1502 838 

ADANA 5100 15 NiGDE 1478 805 

K.MARA$ 5087 18 AFYON 3544 1837 

BALIKESIR 5050 17 MUG LA 3987 2047 

VAN 4992 18 BURSA 4084 2093 

MANISA 4890 19 AKSARAY 1780 901 

'ÇORUM 4876 20 KiLis 781 392 

IÇ EL 4874 21 ANKARA sn8 3393 

SiNOP 4840 22 KIRKLARELI 1817 904 

TOKAT 4474 23 AYDIN 3360 1656 

YOZGAT 4333 24 ZONGULDAK 
' ~ . . . 

2419 1·184 

IZMIR 4143 25 KIRŞEHIR 1939 928 

BURSA 408_4 215 UŞAK 2296 1080 

GÜMÜŞHANE 4078 21 !ÇANAKKALE 3382 1566 

MU~l.A 3987 28 KAYSERI 3248 1503 

KÜTAHYA 3815 29 ICEL 4874 2255 

DENiZLI 3642 30 EDiRNE 1870 844 

ELAZI~ 3613 31 ANTALYA 8255 3503 

ERZINCAN 3603 32 ESKiŞEHIR 3326 1372 

RIZE 3562 33 BALIKESiR 5050 2080 

MARDIN 3556 34 BiLECiK 1818 730 

AFYON 3544 35 DÜZCE 1652 662 

AGRI 3528 36 AMASYA 3265 1296 

i ÇANAKKALE 3382 37 KONYA 6830 2709 

AYDIN 3360 38 KARAMAN 1848 729 

BOLU 3349 39 ADANA 5100 1975 

ESKI§EHIR 3326 40 OSMANIYE 1664 623 

AMASYA 3265 41 KÜTAHYA 3815 1315' 
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(BIRINCI DERE 
TOPLAMYOL 

NO 

ILI KM 

42 ADIYAMAN 3260 

43 KAYSERI 3248 

44 BINGÖL 3222 

45 TUNCELI 2973 

46 GAZIANTEP 2871 

47 HATAY 2692 

48 CANKIRI 2540 

49 SAKARYA 2525 

so MUS 2505 

51 KARS 2458 

52 ZONGULDAK 2419 

53 USAK 2296 

54 BITLIS 2138 

55 KARABÜK 2133 

56 BATMAN 2121 

57 KOCAELI 2094 

se ISPARTA 2013 

59 BURDUR 2009 

60 KIRSEHIR 1939 

61 SIIRT 1881 

62 EDIRNE 1870 

63 KARAMAN 1848 

64 BiLECIK 1818 

65 KIRKLARELi 1817 

66 AKSARAY 1780 

67 SIRNAK 1727 

6tl HAKKARl 16n 

69 TEKiRDAG 1664 

70 OSMANIYE 1664 

71 DÜZ CE 1652 

72 BARTIN 1608 

73 BAYBURT 1517 

74 KIRIKKALE 1502 

75 NiGDE 1478 

76 NEVŞEHIR 1263 

n ISTANBUL 1156 

78 ARDAHAN 1081 

79 IGDIR 928 

80 KiLis 781 

81 YALOVA 327 

GENEL TOPLAM 291217 

KÖYYOLLARI ENVANTERI 

FIZIKI HIZMET SIRALAMASI 

(01.01.2002TARIHIITIBARIYLE) 

CEÖN 1 1 1 CEL KL VE IKINC DERECE YOL) 
ASFALT UYGULAMA YUZOE SIRALAMASI 

NO ILI TOPLAM ASFALT 

YOL KM YOL KM 

42 CANKIRI 2540 856 

43 BARTIN 1608 524 

44 TOKAT 4474 1422 

45 ELAZIG 3613 1075 

46 CO RUM 4876 1409 

47 K.MARAS 5087 1364. 

48 YOZGAT 4333 1112 

49 BOLU 3349 845 

50 MARDiN 3556 897 

51 ADIYAMAN 3260 660 

52 KARABÜK 2133 427 

53 $ANLlURFA 7264 1444 

54 SAMSUN 8552 1619 

55 MALATYA 6202 1051 

56 MUŞ 2505 394 

57 BiTLiS 2138 321 

SB BATMAN 2121 306 

59 SiVAS 8120 1160 

60 SIRNAK 1727 238 

61 ERZINCAN 3603 439 

62 KASTAMONU 9037 1086 

63 SiiRT 1881 212 

&4 lG DIR 928 • 104 

65 BAYBURT 1517 164 

66 SiNOP 4840 504 

67 DIYARBAKlR 5819 602 

68 BINGÖL 3222 237 

69 VAN 4992 357 

70 TUNCELI 2973 194 

71 KARS 2458 144 

72 ERZURUM 6940 386 

73 GÜMÜŞHANE 4078 224 

74 HAKKARl 16n 80 

75 AORI 3528 156 

76 : ORDU 6394 282 

n ARDAHAN 1081 45 

78 GIRESUN 6241 :!22 

79 TRABZON 10799 283 

80 ARTVIN 5138 96 

81 RIZE 3562 25 

GENELTOPLAM 291217 85563 
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116 _Samsun Milletvekili MusaUzunkaya'~ın, din görevlilerinin sayısına kadro ve yer 
değişikliklerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı M.Zeki Sezer'in cevabı (7/7759) 

~~E BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGıı~A 

Aşağıdaki sonılanma Diyanetten sorumlu Devlet Bakanı Sayın 
·Hüsamettin ÖZKAN'ın yazılı olarak cevap vermesini delaletlerinize arz ederim. 

,...-= --....~ ~ 

Musa UZUNKAY'A 
Samsun Milletvekili 

1- Halen Diyanet İşleri Başkanlığı resmi personeli olarak hizmet veren 
din görevlilerinin sayısı ne kadardır ve ne kadar gö~evliye daha ihtiyaç 
vardır? 

2- Din görevlisi bulunmadığı için ibadete açık olamayan veya Diyanet 
görevlisi olmayan hocaların yönetimindeki cami adedi. kaç tru,ıedir? 

3- Son onaylananlarla beraber kaç adet vekiİ)mam ·l?.l:lluruİıaktadır, eğer 
imam verilmesi gereğine inanthyorsa neden· ·kadrolu değil. de vekil 
sıfatıyla atama yoluna gidilmektedir? · · · 

4- Son zamanlarda uygulamaya konulan, gerekçe olarak da bir· kısım 
tahkikattarla cemaati olmayan veya çok az certuia'ti · olan ·· kdy ve 
mahallelerdeki imam ve kadrolarının başka . camilere aktarılması 
gerekçesini sağlıklı buluyor musunuz, bu tür uygulamayla Türkiye 
genelinde illere göre kaç kadro ve görevli yer değişikliğine tabi 
tutulmuştur? 

5- Samsun genelinde bu tür uygulamalardan örnek olarak öteden beri 
"Selatin camileri" statüsündeki Samsun Merkez Büyük camisinin iki 
imam kadrosundan birinin bir başka camiye alınmasını ve bir çok köy 
ve mahalle imamının bahis konusu yöntemle yer değiştirip hem görevli 
hem de cemaati motazarrır etmiş olmayı hükümet olarak içinize 
sindiriyar musunuz? 

6- Samsun Merkez Özeren köyü Yeni camisine ait imam kadrosunun 
tenkis edilmesi gerekçesi kurallara uygun mudur, yeniden tahsisi için 
mahalle sakini ve cemaatin yoğun talebini yerine getirmeyi düşünüyor 
musunuz? 
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SAYI :8.02.0.007/40/0U ).) 
KONU: 

T.C. 
DEVLET BAKANLIGI 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIGI 
GENEL SEKRETERLIGI 

Kanunlar ve Kararlar Dairesi Baş~anlığına 

ILGI: 25.06.2002 tarih ve A.01.0.GNS.0.1 0.00.02-15925 sayılı yazın ız. 

ANKARA 
/tfiJ/2002 

Samsun Mil-letvekili Musa UZUN KA YA' nın din görevlilerinin sayısına, kadro ve 
yer değişikliklerine ilişkin TOrkiye BOyOk Millet Meclisi Iç TOzOğO'nOn 99'uncu maddesi 
gereğince cevaplandırılması istenen 7n759-15931 esas numaralı yazılı soru önergesi 
ile ilgili bilgiler ilgi yazınız çerçevesinde hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilginizi saygılarımla rica ederim. 

EK: 1 cevap 

DAGITIM : 
Gereği BILGIICIN : 
TBMM Başkanlığına Başbakanlığa 
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Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın 717759-15931 sayılı yazılı soru 
önergesine verilen cevap 

1- Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında 01.07.2002 tarihi itibariyle 53730 imam
hatip, 9813 müezzin-kayyım görev yapmaktadır. 9587 adet imam-hatip, 733 adet müezzin 
kayyım kadrosu münhal bulunmaktadır. 

2- Ülkemiz genelinde 9981 adet camide hiç kadro bulunmamaktadır. 

3- Kadrosu olduğu halde görevlisi bulunmayan köy ve kasabalardaki camilere 657 
sayılı kanunun 86 ncı maddesinin 3 üncü fıkrasına ·göre vekil imam-hatip atanmaktadır. 
Başkanlığımızda halen 1228 adet vekil imam-hatip görev yapmaktadır. Ayrıca Maliye 
Bakanlığının 09/05/2002 tarih ve 9508 sayılı yazısı ile verilen izin gereğince köy ve kasaba 
camilerine 1 150 adet açıktan vekil imam-hatip ataması yapılacaktır. 

Diyanet İşleri Başkanlığı Taşra Teşkilatında açık bulunan imam-hatip kadrolarına 
atama yapmak üzere 26.04.2002 tarih ve 5452 sayılı yazımızla Devlet Personel 
Başkanlığından görüş istenmiş ancak anılan Başkanlığın 29.05.2002 tarih ve 8103 sayılı 
cevabi yazısında Başbakanlığın 08.05.2002 tarih ve 6963 (2002/13) sayılı Genelgesi ile 
açıktan personel atamalan durdurolduğu belirtilerek açıktan atama izni hakkında herhangi bir 
işlem yapılmasının mümkün olmadığı bildirilmiştir. 

4- Diyanet İşleri Başkanlığı emrine uzun süredir kadro tahsisi y,apılmadığından kadro 
ihtiyacı her geçen gün katlanarak artmaktadır. Bu nedenle, mevcut kadroların erı iyi şekilde 
kullanılması ve kadro israfından kaçınılması, kadro ve görevlilerin hizmet için en uygun ve en 
gerekli yerde istihdamı gerekmektedir. 

Ülkeinizin bazı bölgelerindeki köy ler birbirine çok yakın olduğu gibi, bu köylerden bir 
kısmının da mahalle sayısı fazladır. Bu tarz köylerin hemen her mahallesinde de cami ·inşa 
edilmiş ve kadro tahsisi yapılmıştır. 

Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntı ve Devletimizin uyguladığı tasarruf 
tedbirleri dikkate alındığında; zikredilen özellikteki köylerde cemaatı bulunmayan cami ve 
mescitlerdeki kadrolardan ihtiyaç fazlası olanlar kadrosu bulunmayan, önemine binaen acil 
kadroya ihtiyacı bulunan camilere ilgili valilikterin teklifleri doğrultusunda görevlilerin 
kadroları ile birlikte nakil işlemleri gerçekleştirilmektedir. 

Türkiye genelinde yaklaşık 4983 adet ihtiyaç fazlası olarak tespit edilen imam-hatip 
ve müezzin-kayyım kadrosu, kadroya ihtiyacı olan kadrosuz camilere tahsis edilmiştir. 

5- Diyanet İşleri Başkanlığı emrine uzun süredir kadro tahsisi yapılmamaktadır. 
Ülkemiz genelinde ise 9981 adet camide hiç kadro bulunmamaktac;lır. 

Diyanet İşleri Başkanlığı Teftiş Ku~lu Başkanlığının raporunda ''Samsun İli Büyük 
(Camii Kebir) camiinde iki adet imam-hatip ve iki adette müezzin-kayyım kadrosunun 
bulunduğu, bu camide hizmetin üç kadro ile yürütülebileceği bildirilerek, imam-hatip 
kadrolarından bir adedi aynı ilin hiç kadrosu bulunmayan Yabancılar Pazar Camiine tahsis 
edilmiştir. Valiliğin teklifi doğrultusunda anılan kadrodaki görevlinin nakil işlemi 
gerçekleştirilmiştir. 
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6- Samsun İli Merkez Özören Köyü Çukurpınar Mahallesi Camiinde cemaat olmadığı 
bildirilerek imam-hatip kadrosunun aynı ilin hiç kadrosu bulunmayan Kayagüney Köyü 
Acıklı Mahallesi Camiine tahsisi istenmiştir. Valiliğin teklifi doğrultusunda anılan kadrodaki 
görevlinin nakil işlemi gerçekleştir!.lmiştir. 

Ülkemiz genelinde imam-hatip ve müezzin-kayyım kadrosu bulunan camiler 
mahallinde incelenerek, meskün mahal olmaktan çıkan, yıl boyunca ikamet edilmeyen, 
cemaatı olmayan, birbirine yakın mesafede bulunan ve birden fazla kadrosu olan camilerdeki 
ihtiyaç fazlası kadrolar tespit edilerek kadroya acil ihtiyacı bulunan kadrosuz· camilere 
verilmektedir. 

Ayrıca, Diyanet İşleri Başkanlığının kadro ihtiyacını karşılamak üzere çeşitli 
unvaniardan 16.667 adet kadronun ihdasına ilişkin Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel 
Başkanlığından görüş istenmiştir. Konuya· ilişkin ilgili kuruluşlardan alınan olumlu görüşler 
Başbakanlığa sunulmuş ve hazırlanan kanun tasarısı Başbakanlık tarafından Hükümet teklifi 
olarak TBMM Başkanlığına sunulmuş, ancak geçen yasama döneminde kanunlaşamamıştır. 

Söz konusu kadroların ihdası hususundaki kantin tasarısı ile ilgili çalışmalar devam 
etmektedir. İlıdası istenilen kadrolar verildiği takdirde Samsun ilindeki kadrosuz camilere· 
kadro verilebilecektir. 
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11.06.2002 
117.- Van Milletvekili Hüseyin Çelik'in, 2000 yılı nüfus sayımı sonuçlarının Iller 

Bankasına iletilip iletilmediğine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Tunca Teskay'ın cevabı (7/7763) 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sorularıının Devlet Bakanı Sayın Prof. Dr. Tunca Toskay 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda delaletinizi arz ederim. 

Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK 
Van Milletvekili 

2000 yılında yapılan gelen nüfus sayımından sonra bazı yerleşim 
birimlerinde azalma, bazılarında artışlar oldu. Resmi nüfus sayımı sonuçları 
yayımianmasına rağmen belediyelere ayrılan İller Bankası paylarında esas teşkil 
etmek üzere sonuçlar İçişleri bakanlığına hala iletilmediği. ifade edilmektedir. 

1- Sonuçlar şimdiye kadar resmen iletilmemiş midir? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ 
BAŞKANLIG I 

SAYI : B.02.1.DIE.0.12.00.05/906- ·h~ ·\·-:ı 
KONU : Yazılı soru önergesi 

ANKARA 
/07/2002 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIGINA 

ILGI: 25.06.2002 tarih ve A.01.0.GNS.0.1 0.00.02-7/7763-15937/37705 sayılı 
yazın ız. 

Van Milletvekili Sn.Doç.Dr.Hüseyin ÇELIK'in yazılı soru önergesindeki 
· konulara ilişkin cevaplar ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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T.B.M.M. B: 120 22.7. 2002 o: ı 
Van Milletvekili Sayın Doç.Dr.Hüseyin ÇELiK'in 11.6.2002 tarihli yazılı soru 

önergesine ilişkin açıklamalar aşağıda sunulmuştur: 

1. 2000 Genel Nüfus Sayımının değerlendirme çalışmaları il bazında yürütülmekte 

ve çalışması tamamlanan illerin sonuçları talep eden kurumlar ve diğer 

kullanıcılara verilmektedir. 

2 Ocak 2002 tarihinde Devlet Bakanı Prof.Dr.Tunca TOSKA Y tarafından 

yapılan basın toplantısı ile 2000 Genel Nüfus Sayımının değerlendirme ve kalite 

kontrol çalışmaları hakkında basına ayrıntılı bilgi verilmiştir. Ayrıca, "2000 Genel 

Nüfus Sayımı Geçici S~nuçları" yayını ile 41 ilin kesin 40 ilin ise geçici sonuçları 

kamuoyuna sunulmuştur. 

Bugüne kadar yürütülen çalışmalar sonucu 67 ilin idari bölünüşe göre nüfusu 

kesinleştirilmiş ve bu bilgiler talep eden kullanıcılara verilmiştir. Diğer 14 ilin de 

değerlendirme çalışması tamamlandığında istenen bilgiler kullanıcıya 

verilecektir. Ülke genelindeki tüm çalışmanın Ekim ayında tamamlanması 

planlanmaktadır. 

2000 Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre nüfusun sosyal. ve ekonomik 

niteliklerini içeren yayınlardan 59 ilin "Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri" 

yayını tamamlanmış ve kullanıcıların istifadesine sunulmuştur. Diğer illerin 

yayın çalışması devam etmektedir. 

Içişleri Bakanlığı tarafından 2000 Genel Nüfus Sayımı kapsamında istenen 

bilgiler, değerlendirme çalışması tamamlanan iller. için verilmektedir. Bununla 

birlikte 81 ilin değerlendirme çalışması tamamlandığında, tüm belediyelerin 

2000 Genel Nüfus Sayımına göre kesin nüfusları· Içişleri Bakanlığı'na toplu 

olarak gönderilecektir. 
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1 18.- Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak'ın, Kırıkkale Tüpraş Rafinerisi sosyal 
tesislerinin kullanımına ve lojman tahsisine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Yılmaz 
Karakoyunlu'nun cevabı (7/7768) 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sorularıının Devlet Bakanı Sayın Yılmaz KARAKOYUNLU tarafindan 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kırıkkale Milletvekili 

1- Kırıkkale Tüpraş Ratinerisinde ve misafir hanesinde toplu olarak ( sjyasi veya·''·· 
herhangi bir topluluk) yemek verebiliyor mu? 

2- Böyle bir yemek veriliyorsa ücretleri kururnca mı karşılanı yar? 
3- Tüpraş'ta personele verilen lojmanlarda aranan kıstas nedir. Sori 1 yıl içinde 

Kırıkkale'de lojman tahsisi yapıldı mı, yapıldı ise kimlere verildi? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIGI 

SAYI : 8.02.0.006/D~ .. \S"Si 

KONU : 7/7768-15948 esas sayılı 
Soru önergesi 

fo,. 1-!2002 

TÜRKiYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

1 LGI : 25 06.2002 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/7768-15948/37716 sayılı yazın ız. 

Kırıkkale Milletvekili Kemal ALBAYRAK'ın tarafımdan cevaplandırılmasını istediği 7/7768-
15948 esas sayılı soru önergesi incelenmiştir. 

TÜPRAŞ'a ait rafinerilerin sosyal tesisleri, öncelikli olarak görev evlerinde oturan personel 
ile ailelerin ve misafirhanelerde kalan bekar personelin sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasına 
yönelik olarak hizmet vermektedir. Ayrıca bu tesisler, şirket işlerinin gerektirdiği çeşitli faaliyetlerin 
(toplantı, tören vb.) yerine getirilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Bunun dışında, başta mülki 
amirler olmak üzere çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile topluma yönelik sosyal ve sportif 
faaliyetlerde bulunan dernek ve benzeri kuruluşlardan gelen taleplerin olanaklar ölçüsünde 
karşılanmasına çaba gösterilmektedir. 

Yukarıda belirtilen kurum ve kuruluşlar, tahsis yapılabildiği takdirde sosyal tesislerden 
ücreti karşılığında yararlanabilmektedir. 

TÜPRAŞ'a ait görev evleri, görevin önemi ve özelliği ile yetki ve sorumlulukları 
çerçevesinde gerekli görülen personele TÜPRAŞ mevzuatı uyarınca tahsis edilmektedir. 
Kırıkkale Rafineri Müdürlüğünde de son bir yıl içinde yukarıda açıklanan kapsamda gerekli 
tahsisler yapılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

DAGITIM 
Gereği Bilgi 
TBMM Başkanlığına Başbakanlığa 

-707-

ll· ,. ; 1"' / 

Dr.Yılmaz KARAKOYUNLU 
Devlet Bakanı 



119.- Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak'ın; 

Türkiye'de çeşitli şekillerde üretilen ve ithal edilen elektrik enerjisine, 

Kırıkkale-Keskin-Ceritmüminli Kasabasının gölet ihtiyacına, 

İlişkin soruları ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Zeki Çakan'ın cevabı (7/7769, 7770) 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sorutarımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Zeki ÇAKAN 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

;~ 
~Milletvekili 

1- Türkiye'de faaliyet gösteren kaç tane mobil enerji santrali vardır? Bunlar ne tür 
. yakıt kullanarak enerji üretmektedir? 

2- Ülkemizde kömürle çalışıp enerji üreten santral var mıdır? Varsa ne kadar enerji 
üretmektedir.Bu santraller hangileri dir? 

3- Doğalgaz ve fuel-oil ile çalışıp enerji üreten santraller ilerde kömüre dönüşüm 
yapılması mümkünmüdür? 

4- Enerji üretiminde doğalgaz kullanımımı daha ekonomik olmakta, yoksa kömür 
kullanımımı daha ekonomik olmaktadır? 

S- Barajlardan alın~n enerji şu an itibarı ile ne kadardır. 2002 yılı itibarıyla düşüş var 
mıdır? 

6- Ülkemizde 2002 yılı itibarı ile dışardan elektrik enerjisi ithal etmektedir. Maliyeti 
ne kadardır? 

7- Ülkemizde özel sektör hangi santrallerde ne kadar elektrik enerjisi üretmektedir. 
Üretilen enerji kullanıcıya ne ücretle verilmektedir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sorularıının Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Zeki ÇAKAN 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

1- Kırıkkale Keskin Ceritmüminli kasabası arazilerinin sulu tanma geçebilmesi içi~} 
buraya gölet yapılacak mıdır? 

2- Eğer yapılacaksa ne aşamadadır? 
3- Geniş bir araziye sahip olan kasabanın içerisinden akan dere suyunun 

değerlendirilmesi için herhangi bir yatırımınız var mıdır? 
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T.C. 
ENERJi VE TABii KAYNAKLAR.BAKANLIGI 

Araştırma, Planlflma ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

. . 13'\1.., Sayı . B.15.0.APK.0.23.300- o -r 
Konu :Yazılı Soru Önergesi 

10527 
TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIGINA 

Ankara 

ILGI: T.B.M.M. Başkanlığı'nın 25.06.2002 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-15925 
sayılı yazısı. 

Kırıkkale Milletvekili Sayın Kemal ALBAYRAK'ın tarafıma tevcih ettiği 7/7769-
15949 ve 7/7770-15950 esas no'lu yazılı soru önergeleri T.B.M.M. Iç Tüzüğünün 
99'ncu maddesi gereği cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EKLER: 
EK 1- Önerge Cevabı 

(3 sayfa) 
EK 2- Tablo (3 sayfa) 
EK 2- önerge Cevabı 

(1 sayfa) 

DAGITIM: 
Gereği : 
t.B.M.M. Bşk. 

.!2l!gL 
Başbakanlık 
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Soru 1: 

KIRIKKALE MiLLETVEKiLi SA YlN KEMAL ALBA YRAK'IN 
YAZILI SORU ÖNERGESi VE CEVABI 

(7/7769-15949) 

TOrkiye'de faaliyet gösteren kaç tane mobil enerji santrali vardır? 
Bunlar ne tür yakıt kullanarak enerji üretmektedir? 

Cevap_j_;_ 

Türkiye'de faaliyet gösteren 12 adet mobil enerji santralı fuel-oil ve 

motorin kullanarak elektrik enerjisi üretmektedir. 2001 yılı üretimleri Ek-1'de 

tablo halinde yeralmaktadır. 

Soru 2: 

Ülkemizde kömürle çalışıp enerji üreten santral var mıdır? Varsa ne 

kadar enerji üretmektedir. Bu santraller hangileridir? 

Cevap 2: 

EÜAŞ Genel Müdürlüğü'ne bağlı kömür yakıtlı santrallar ve bunların 

2001 yılında ürettikleri elektrik enerjisine ilişkin bilgiler Ek-2'de tablo halinde 

yeralmaktadır. 

Soru 3: 

Doğalgaz ve fuel-oil ile çalışıp enerji üreten santraller ilerde kömüre 

dönüşüm yapılması mümkün müdür? 

Cevap 3: 

EÜAŞ Genel Müdürlüğü bünyesinde işletilen doğal gaz santrallarının 

kömürü yakıt olarak kullanacak şekle dönüştürülmesi teknik olarak mümkün 

değildir. Fuel Oil santrallarının dönüştürülmesi ise (kömür temini ve nakli, kül 

atma sistemi tesisi, kazan dizaynının değişimi, yeni brülör temini, değirmen 

tesisi ve çevresel yatırımlar gerektirmesi gibi nedenlerle) ekonomik ve pratik 

değildir. 
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Soru 4: 

Enerji üretiminde doğalgaz kullanımımı daha ekonomik olmakta, yoksa 

kömür kullanımımı daha ekonomik olmaktadır? 

Cevap 4: 

Bu konuda bir genelierne yapmak mümkün görülmemekte olup, kömür 

fiyatları, maden sahasının özelliğine göre (kapalı veya açık işletme olması, 

dekapaj oranı gibi) büyük farklılıklar göstermektedir. Santral bazında doğal 

gaz yakıtlı santrallardan daha pahalıya elektrik enerjisi üreten kömür yakıtlı 

santrallar bulunmakla beraber 2001 yılında doğal gaz santrallarının ortalama 

ticari maliyeti 5,1 cent/kWh, kömür santrallarının ortalama ticari maliyeti de 

4,2 cent/kWh'tir. 

Soru 5: 

Barajlardan alınan enerji şu an itibari ile ne kadardır. 2002 yılı itibariyla 

düşüş var mıdır? 

Cevap 5 

2002 yılının ilk 5 ayında hidrolik santrallarımızda 8.958 milyon k\Mı 

elektrik enerjisi üretilmiş olup, b~ miktar 2001 yılının aynı dönemine göre 

(7.208 milyon kWh) ro24'1ük bir artış göstermektedir. 

Soru 6: 

Ülkemizde 2002 yılı itibarı ile dışardan elektrik enerjisi ithal etmektedir. 

Maliyeti ne kadardır? 

Cevap 6: 

Elektrik ithalatı TETAŞ Genel Müdürlüğü tarafından yapılmakta olup, 

2002 yılının ilk üç aylık döneminde 3.6~ cent/kWh, ikinci üç aylık döneminde 

ise, 3. 71 cent/kWh bedel ile elektrik enerjisi ithal edilmiştir. 
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Soru 7: 

Ülkemizde özel sektör hangi santrallerde ne kadar elektrik enerjisi 

üretmektedir. Üretilen enerji kullanıcıya ne ücretle verilmektedir? 

Cevap 7: 

Özel sektörün kendisinin üretip, kendisinin tükettiği elektrik enerıısı 

miktarının bilinmesi mümkün değildir. Bunun dışında, TETAŞ Genel Müdürlüğü 

faaliyetleri kapsamında YI, YID ve IHD modelleri ile özel sektörce işletilmekte 

olan santralların üretimleri satın alınmakta olup, bu santralların 2002 yılı için 

planlanan (ilk 5 aylık gerçekleşen dahil) elektrik enerjisi üretim miktarları toplam 

26.322.195.829 k\Ml'dır. Bu miktarın santral bazında dağılımı Ek-3'te tablo 

halinde yeralmaktadır. 

TETAŞ Genel Müdürlüğü elektrik enerjisini 1 Haziran 2002 tarihi 

itibariyle toptan olarak ortalama 79.221,- TL/kWh bedelle satmaktadır. 
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EK .. 1 

MOBiL SANTRALLAR 

Hakkari-1 (motorin) 91.645.714 O, 1 

Hakkari-2 (Fuei-Oil} · 5.7.668.562 0,0 

Isparta (Fuei-Oil) 37.962.649 0,0 

Kırıkkale (Fuei-Oil) 1.476.000 0,0 

Kızıltepe (Fuei-Oil) . 51.867.784 0,0 

PS3-1 IDIL (Fuei-Oil) 82.346.617 0,1 

PS3-2 IDIL (Fuei-Oil) 60.269.246 0,0 

PS3-1 SILOPI (Fuei-Oil) 308.638.000 0,3 

PS3-2 SiLOPI (Fuei-Oil) 65.791.000 O, 1 

Siirt (Fuei-Oil) 59.413.870 0,0 

VAN-1 (Fuei-Oil) 189.734.400 0,2 
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TAŞ KÖMÜR 

LiNYiT 

EÜAŞ KÖMÜR SANTRALLARI 

Brüt Üretim(2001 )(kWh) 

Çatalağzı 1.888.899.000 

Taşkömür toplam 1.888.899.000 

Çayırhan 1.546.623.000 

Elbistan 5.234.080.000 
Kangal 2. 705.253.000 
Orhaneli 1.487.367.000 
Seyitömer 3.842.800.000 
Tunçbilek 1.787.299.700 
Yatağan 3.561.085.000 
Kemerköy 2.924.650.000 
Sama-A 355.850.000 
Sorna-B 5.694.627.500 
Yeniköy 2.271.825.000 
linyit toplam 31.411.460.200 

EK-2 

Türkiye Üretimine 
Katk1(o/o) 

1 

1 

1,5 

1,5 

1,3 

4,3 
2,2 
1,2 

ı 

3,1 
1,5 
2,9 
2,4 
0,3 
4,6 
1,9 

25,7 



EK-3 

ÖZEL SEKTÖR SANTRALLARI 2002 YILI ÜRETiM 
PROGRAMLARI 

' 

Proje Modeli Santralar ÜRETiM (kWh) 

Gebze Doğalgaz 5.183.949.800 
Adapazarı Doğalgaz 2.364.004.000 

~. lzmir Doğalgaz 2.676.339.800 

Ankara Doğalgaz o 
lskenderun 1. K.S. o 

ARA TOPLAM (YI) 10.224.293.600 
Trakya Doğalgaz 2.961.088.000 
Unı-Mar Doğalgaz 3.486.847.946 
Doğa Doğalgaz 1.510.676.703 

Ova Doğalgaz 1.972.441.458 

Birecik HES 1.648.098.799 

Çamlıca-1 HES 431.220.000 
Kısık HES 36.170.440 
Ahiköy-1 HES 4.932.076 
Ahiköy-ll HES 4.779.914 
Aksu-Çayköy HES 40.409.448 

~. Berdan HES 52.270.200 
c Çal HES 10.216.343 

Dinar -ll HES 8.211.649 
Fethiye HES 50.760.191 

Girlevik-ll Mercan HES 23.878.811 

Gönen HES 49.777.476 
Hasanlar HES 35.484.225 
Suçatı HES 31.318.900 
Sütçüler HES 10.018.952 
Tahma-Medik HES 41-.793.130 
Alaçatı RES 17.172.520 
Bozcaada RES 32.486.170 

ARA TOPLAM (YiD) 12.460.053.351 

Proje Modeli Santralar ÜRETiM (kWh) 

Çayırhan TS 3.578.244.31 o 
:ı: Hazar-I 50.033.198 c 

Hazar-ll 9.571.370 

ARA TOPLAM (IHD) 3.637.848.878 

GENEL TOPLAM 26.322.195.829 
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KIRIKKALE MiLLETVEKiLi SA YlN KEMAL ALBA YRAK'IN 
YAZILISORU ÖNERGESi VE CEVABI 

(7/7770-15950) 

Soru 1: 

Kırıkkale Keskin Ceritmüminli kasabası arazilerinin sulu tarıma 

geçebilmesi için buraya gölet yapılacak mıdır? 

Cevap 1: 

Kırıkkale Keskin Ceritmüminli kasabası arazilerinin sulu tarıma 

geçirilebilmesi amacıyla DSI Genel Müdürlüğü'nce daha önceki yıllarda etüt 

çalışmalarına başlanılan "Kırıkkale-Keskin Ceritmüminli Göleti Planlama 

Raporu" çalışmaları sonuçlandırılmış olup, gölet yüksekliği talvegden 32,2 m, 

sulanacak arazi miktarı 776 ~a ve projenin rantabilitesi 2,26'dır. 

Soru 2: 

Eğer yapılacaksa ne· aşamadadır? 

Cevap 2: 

Söz konusu gölet, bütçe imkanları ve benzer işler arasındaki öncelik 

sırasına bağlı olarak önümüzdeki yıllar uygulama programlarının hazırlanması 

sırasında dikkate alınacaktır. 

Soru 3: 

Geniş bir araziye sahip olan kasabanın içerisinden akan dere suyunun 

değerlendirilmesi için herhangi bir.yatırımınız var mıdır? 

Cevap 3: 

K.ırıkkale-Keskin-Ceritmüminli göletinin inşa edilmesi ile Ceritmüminli 

kasabasının arazileri sulanabilecektir. 
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120.- Ankara Milletvekili M.Zeki Çelik'in, Kamu personel Seçme Sınavı başvuru 
kılavuzunda bazı okulların yok sayıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı 
Recep Önal'ın cevabı (7/7775) 

1 

TÜRKiYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sorularımın aracthğmızla Başbakan tarafından 
yazalt olarak cevaplandınlmasım arz ederim. 

~(A~(/ 
M. Zeki Çelik 

Ankara Milletvekili 

1. 6-7 Temmuz 2002 tarihlerinde yapılacak olan Kamu Personel 
Seçme Smavı(KPSS)başvuru kılavuzunda bazı okullarm yok 
sayıldığı doğru. mudur? 

2.'istanbul Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yül<sek Okulu, 
Radyo TV yayıncılığı bölümü' niçin teknik bir bölüm olarak 
görülmemiştir? 
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SAYI 
KONU 

:B.02.1.DPB.O.l7/ 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Devlet Personel Başkanlıi,'l 

ANKARA 
1 /2002 

TÜRKiYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIGINA 

ILGi:a)T.B.M.M Başkanlığı'nın 25/06/2002 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.1 0.00.02-
7/7775-15955/37727 sayılı yazısı ile Başbakanlığa intikal ettirilen 02/07/2002 tarih ve 
B.02.0.KKG.0.12/106-763-20/3683 sayılı yazı. 

b)Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın 04.07.2002 tarih ve 
B.30.1.ÖSM.0.00.00.00/397-93547 sayılı yazısı. 

Ilgi (a) yazı ekinde alınan Ankara Milletvekili Sayın M. Zeki ÇELIK'in Sayın 
Başbakanımıza tevcih ettiği ve Sayın Başbakanımızın da Bakanlığım koordinatöriOğOnde 
cevaplandırılmasını uygun gördOğO Kamu Personeli Seçme Sınavı'yla ilgili olarak Öğrenci 
Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'ndan bilgi istenilmiş olup, söz konusu Başkanlığın 
ilgi (b) yazısı çerçevesinde hazırlanan 7/7775-15955 numaralı yazılı soru önergesine 
verilecek cevap ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EKLER : 
EK 1 Yazılı Soru önergesine 

Verilen Cevap (1 syf.) 

DAGITIM 
TOrkiye BOyOk Millet Meclisi Başkanlığına 
Başbakanlığa 
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Recep ÖNAL 
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ANKARA MiLLETVEKILI SAYIN M. ZEKI ÇELiK'IN KAMU PERSONELI SEÇME 
SINAVI'YLA iLGiLi 7/7775-15955 NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESINE 

CEVABIMIZDIR: 

SORU 1. 6-7 Temmuz 2002 tarihlerinde yapılacak olan Kamu Personel Seçme Sınavı 
(KPSS) başvuru kılavuzunda bazı okulların yok sayıldığı doğru mudur? 

CEVAP 1. 2002-KPSS başvuru koşullarını adayiara duyuran kılavuzda, bu sınava lisans 
programlarından, meslek yüksekokullarının adalet ve teknik programlarından 
ve meslek liselerinin adalet ve teknik alanlarından mezun olan/olabilecek 
durumda olanların başvurabileceği koşulu yer almıştır. Bu belirlemede kamu 
kurum ve kuruluşlarının personel ihtiyaçları göz önünde tutulmuştur. 

Ülkemizde adalet alanı ile teknik alanlardan mezun olanların sayısı, idari ve 
sosyal alanlardan mezun olanların sayısından daha azdır. Kamu kurum ve 
kuruluşlarının ihtiyacını karşılamak için 1999 yılında Devlet Memurluğu Sınavı 
(DMS) adı altında bir sınav yapılmış, bu sınava girip 70 veya üzerinde puan 
alan adalet alanı ile teknik alanlardan mezun olan adayların çok büyük bir 
bölümü Devlet kadrolarına yerleştirilmiştir. Idari ve sosyal alanlardan mezun 
olanlardan 70 veya daha fazla puan alanların bir kısmı işe alınmış bir kısmı 
ise işe alınmayı beklemektedir. Ayrıca, Devletin özelleştirme nedeniyle açıkta 
kalan memurlarını diğer kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirmek zorunda 
olduğu önemli sayıda personel bulunmaktadır. Bu nedenle, iş bulmak için 
bekleyen büyük bir grup varken yeniden sınav hakkı verilerek bu grubu 
büyütmenin,. gençlere gereksiz yere umut verme anlamına geleceği 
konusunda fikir birliği oluşmuş; lise mezunları ile meslek liseleri ve meslek 
yüksekokulları mezunlarından adalet ve teknik alanlar dışındakilere 2002-
KPSS'ye başvurma hakkı tanınmamıştır. 

Lise mezunları ile meslek liselerinin ve meslek yüksekokullarının adalet ve 
teknik alanları dışındaki alanlardan mezun olanların 1999 yılında yapılan 
DMS'dekj hakları korunmuş,· bu sınavdan 70 veya daha fazla puan alanla·rdan 
bir kamu kurum ve kuruluşuna ataması yapılmayanların Devlet kadrolarına 
atanmak üzere başvurma haklar,ı iki yıl daha uzatılmıştır. 

SORU 2. Istanbul üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Radyo-TV Yayıncılığı 
bölümü niçin teknik bir bölüm olarak görülmemiştir? 

CEVAP 2. Meslek liseleri ile meslek yüksekokullarının teknik alanları belirlenirken, bu 
alanlarda matematik, fen bilimleri ve el becerisine ne ölçüde ihtiyaç duyulduğu 
göz önünde tutulmuştur. Radyo-TV Yayıncılığı adlı programda matematik, fen 
bilimleri ve el becerisine büyOk ölçüde ihtiyaç duyulmaması nedeniyle, bu 
program 2002-KPSS Kılavuzunda yer almamıştır. 
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T.B.M.M. B: 120 22.7. 2002- 0: ı 

121.- Erzurum Milletvekili Aslan Polat'ın, para piyasala!ı?.daki gelişmelerin Hazineye 
getireceği ilave yüklere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Kemal Dervış ın cevabı (7 17777) 

TÜRKIYE BÜYÜK MiLLET MECLISI BAŞKANLIGINA 

Delaletiniz ile aşağıdaki sorularımın '-Hazinedem sorumlu Devlet 
Bakanı Sayın Kemal DERVIŞ tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

eP/) 
Aslan POLAT /,.... 
Erzurum Milletvekili 

3 Mayıs 2002 itibariyle bonO faizleri % 53.0, dolar kuru 1 ~362.000.
ve IMKB-1 00 endeksi 11.470'1erde seyrederken, gerek Başbakan Sayın 
BÜlent ECEViT'in hastalığı gerekse Hükumet kanatları arasında baş 
gösteren ·uyumsuzluk neticesinde bozulan ekonomik dengeler Avrupa 
Birliği normları konusunda Hükumeti teşkil eden partiler arasındaki görüş 
ayrılığı ve Hazine'den sorumlu Devlet Bakanı Sayın Kemal DERVIŞ ile 
Merkez Bankası Başkanı'nın enflasyon hedefi ve büyüme konusundaki 
farklı görüşleri sebebiyle bugün 14 Haziran 2002 itibariyle bono faizleri 
% 72, dolar kuru 1.542.000.- ve IMKB-1 00 endeksi 9.550 seviyelerde 
seyretmektedir. 

Sayın Bakanımın yazılı olarak cevaplandırmalarını istediğimiz 
sorularımız şunlardır; 

1- Bono faizlerinin °/o 53'1erden % 72'1ere tırmanması sonucu bono 
faizleri bundan sonra bu oranda sabit kalması kabulüne göre 
yapılacak bir hesaplama ile 2002 yılı içinde bundan sonra 
yapılacak borçlanmalarda Hazineye ne kadar bir ilave yük 
getirecektir? 
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2- Bono faizlerindeki 1 puanlık bir artışın 2002 yılı faiz 
ödemelerinde; · 

a- 2002 yılının tümü göz önüne alındığında ne kadar bir ilave 
yük getirmektedir? 

b- 2002 Haziran ayından sonra 2002 yılında . yapılacak 
ödemelerde ne kadar bir ilave yük getirecektir? 

3- Iç borcumuzun Haziran ayı itibariyle; 

a- Ne kadarı döviz cinsinden, 
b- Ne kadarı Türk Lirası cinsinden, 
c- Ne kadarı dövize endekslidir? 

4- . Dolar kurundaki bu artışın döviz cinsinden veya dövize endeksli 
iç borç yükünde meydana getireceği ilave yük ne kadardır? 

5- IMKB endeksi 11.470'1erde iken borsadaki tüm şirketlerin toplam 
piyasa değeri ne kadardır, endeks 9.550'ye düştüğünde bu 
değer ne kadar olmaktadır? 

6- Bono faizleri artarken, enflasyonun düşmesi sonucu reel 
faizlerin artmasının iç borçlarının çevrilmesindeki olumsuz 
etkisini nasıl yorumluyorsunuz? 

7- Bono faizleri artarken, enflasyonun düşürülmesini ekonomi 
açısından gerçekçi buluyor musunuz, bulmuyor is·eniz ne gibi 
tedbirler almayı düşünüyorsunuz? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Hazine ·Müsteşarlığı 

SAYI : B.02.1-HM.O. KAF.15.01 
KONU: Yazılı Soru önergesi 12.0/.02· 4 5 72 5 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIGI 
GENEL SEKRETERLIGINE 
(Kanunlar Kararlar Dairesi) 

ILGI: TBMM'nin 25.06.2002 tarih ve 15962/37760 sayılı yazısı. 

Ilgi'de kayıtlı yazı konusu, Erzurum Milletvekili Sayın Aslan POLA T'ln 
Devlet Bakanı Sayın Kemal DERVIŞ'e tevcih etmiş olduğu yazılı soru 
önergesine ilişkin bilgi ve tablolar ekte sunulmaktadı·r. 

Bilgilerinize arz ederim. 

./ '· ~ ,. 
'·· 

EKLER : 
EK 1- Cevap Yazısı (5 sayfa) 

DAGITIM: 
Gereği: Bilgi: 
TBMM Başkanlığına Başbakanlığa 
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CEVAPLAR: 

Cevap 1-2-4: 

Hazine, 30.06.2002 tarihi itibariyle 3.268 trilyon TL'si kamuya 
ortalamadan satışlar ve 34.467 trilyon TL'si piyasalardan olmak üzere ihale 
yoluyla net 37.735 trilyon TL tutarında satış yapmıştır. Ayrıca aynı 
dönemdeki 4.589 trilyon TL direkt satış ve 440 trilyon TL Halka Arz satışları 
da ilave edildiğinde toplam 42.764 trilyon TL tutarında iç borçlanma 
gerçekleştirilmiştir. Söz konusu ihraçlara ilişkin detaylı tablolar(*) ekte yer 
almaktadır. (EK1- 3 Sayfa) Yine 30.06.2002 tarihi itibariyle, TL cinsi ve döviz 
cinsi ihaleler ve halka arzlarda oluşan ortalama vade 9,4 ay ve ortalama faiz 
%65,3 olarak gerçekleşmiştir. 

Buna göre, 2002 yılının geri kalan döneminde yapılması planlanan iç 
borçlanma, 2002 yılı ve sonraki dönemlere ilişkin iç borç itfaları, yurtdışı 
tahvil ihracı başta olmak üzere yılın kalan döneminde yapılacak dış 
borçlanma, kasa kullanımı, vade/faiz kompozisyonu, kur ve enflasyon gibi 
pek çok faktörün etkisiyle şekillenmektedir. 

2002 yılı borçlanma programı ile sözü edilen tüm faktörler dinamik bir 
yapıda dikkate alınarak Hazine'nin net finansm~n ihtiyacı hesaplanmakta ve 
bu kapsamda faiz oranlarındaki ya da döviz kurlarındaki muhtemel artışların 
iç borç yüküne etkisi de sözkonusu değişkenierin bileşimine göre farklılık 
arzetmektedir. 

Cevap 3: 

31.05.2002 tarihi itibariyle iç borç stokunun döviz-faiz dağılımı ekteki 
tabloda gösterilmektedir. (EK 2- 1 Sayfa) 

Cevap 5: 

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) görev alanına giren sözkonusu 
soruya ilişkin olarak SPK tarafından gönderilen cevap yazısı aşağıda yer 
almaktadır: 

Hisse senetleri IMKB'de işlem \gören şirketlerin piyasa değeri; IMKB 
100 Endeksinin 11.469 puandan kapandığı 03.05.2002 tarihi itibariyle 
56.961.923 milyar TL, IMKB 100 Endeksinin 9.464 puandan kapandığı 

· 14.06.2002 tarihi itibariyle de 48.782.441 milyar TL'dir. 

Cevap 6-7: 

Hükümetimiz tarafından yürütülmekte olan el<onomik program 
çerçevesinde, iç borçlanma stratejileri, genel makroekonomik hedefler ve 
finansal gelişmeler göz önünde bulundurularak oluşturulmaktadır. 2001 yılı 
içerisinde finansal piyasalarda yaşanan dalgalanmalar sonrasında ortaya 
çıkan borcun sürdürülebilirliği konusundaki endişeler 2002 yılı başında sona 
erdirilmiştir. 2002 yılının ilk yarısında finansal piyasalarda ve borç 
dinamiklerinde görülen olumlu gelişmeler, 2002. yıl sonu enflasyon ve 
büyüme hedefleri gibi ekonomik programın temel hedeflerinin 
tutturulmasında sorun . yaşanmayacağım gostermektedir. · Bu kapsamda 
mevcut iç borç dinamikleri çerçevesinde iç borcun çevrilmesinde herhangi bir 
problem bulunmamaktadır. 

(*) Sözkonusu konuyla ilgili gUncellenmiş tablolara www.hazine.gov.tr internet adresinden 
ı_.ııaşılabilir. · · 
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TEKLIF EDILEN 

IHALE SATIŞ EN EN 
TARIHI TARIHI 

İTFA 
TARIHI DUŞU K \"UKSEK ORT. 

OCAK 
5 A\'BON0(140ı:ün) 
8 AYBON0(238ı:ün) 
4AYBONO(II2ı:ün) •-• 
3 AY BOI"O (91 :ün) (R) 

ŞUBAT 

08.01.2002 09.01.2002 29.05.2002 
08.01.2002 09.01.2002 04.09.2002 
15.01.2002 16.01.2002 08.05.2002 
21.01.2002 23.01.2002 24.0<.2002 

17.31 
29.42 
13.85 
11.25 

1 YIL TAH\;L (J6.1 :üo) 05.02.2002 06.02.2002 05.02.2003 41.75 
3 AY BONO (91 :ün)(R) 12-02.2002 13.02.2002 15.05.2002 10.00 
6 AY BONO (182 :ün) 26.02.2002 27.02.2002 2!.08.2002 22-.<o 

MART 
6AYBOS0(175:iin)(r-o) 05.03.%00% 06.03.200% 18,0J.l00l 11.11 
ll AY BONO (336 :ün) (• .. ) 05.03.2002 06.03.2002 05.02.2003 36.92 
7 AY BON0(224 :ün) 12.03.2002 13.03.2002 23.10.2002 0.37 
JAYBON0{91ı:ün)(R) 18.03.2002 20.03.2002 19.06.2002 io.!5 

N ISA. lll 
.....;J 7AYBON0{203:üo){r-t~) 

N IYILTAHVIL{J6.1:ü•) 
Ul SAYBON0{231ı:üo) 

1 3AYBON0(91:ün){R) 

MAYIS 
IIAYBON0{3J6ı:üo)(~'"o) 

6 AY BONO {1!2 c'".m) 
3 AY BONO (91ı:ün) {R) 
5 AY BONO {161 ı:üoli•..,l 
9AY&ONO(Z!IO:üo) 

HAZIRAN 
3 AY BONO {91ı:ün) (R) 
7 AY BONO {203 ı:üo) 
4 AY BONO (133 tün) (""") 
6AYBON0{196ı:üo){M>) 

TEMMUZ 
5AYBONO{I6lı:üo)(•-o) 

5 AY BONO (154ı:ün) (1'"0) 
8 AY BONO (238:üo){<-o) 

{R)Refenosıı..ı.ı... 
ı ..... ıv...ııı.aö~ın<(,.._..,...,_ 

02.04.2002 03.04.2002 23.10.2002 22.25 
09.0<.2002 IO.ll4.2002 09.114.2003 49.86 
16.0<.2002 17.04.2002 11.12.200% 9.!19 
22-0<.2002 24.0<.2002- 24.07.2002 8.75 

07-'l5.2002 08.05.2002 
07.05.2002 08-'l5.2002 
13.05.2002 15.0S.lll<l2 
28.05.2002 29.05.2002 
%8.0!.2002 29.o5.l002 

09.0<.2003 
06-11.2002 
14.08.2002 
06.11.2002 
05.03..%003 

17.06.2001 19.06.2002 18.09.2002 
18.06.2002 19.D6.Z00l 08.01.200.} 
15.06.2002 %6.06.2002 06.11.2002 
15.06.2002 26.06.2002 68.01.2003 

02.07.2002 03.07.2002 11.12.2002 
09.07.2002 10.07.2002 11.1%.%002 
l19.07.l002 10.07.2002 OS.03.Z003 

11.11 
16.19 
7,50 

15.48 

8.75 
11.11 
14.58 
19.73 

17.65 
16.92 

29.53 
49.04 
27.69 
62,50 

90.00 
17.95 
35.60 

J,.C.!\1 
71.08 
41.l15 

36.29 

70.94 
4%.50 

111.03 
35.00 
15.00 
U.ll 

18.75 
42.86 
34.73 
40.38 

30.22 

51.17 

22.53 
4(,80 
18.07 
13.!19 

69.54 
13.96 
30.!14 

%1.65 
61.39 
37.66 
13.33 

-"'.62 
57.!19 
J.l.lll 

4S.J? 
24.10 
11.09 
21.99 

12-79 
35.33 
21.14 
34.61 

26.37 
%6.!13 

2001 YILIISKONTOLU IHALE TABLOSU (M"U,w TL} 

EN 
\"U KSEK 

22-91 
42.20 
IS.OO 
14.56 

69.54 
13.98 
30.96 

28.99 
6!.69 
37.74 
13.49 

30.37 
53.00 
34.00 
11.12 

48.74 
24.33 
ll~ 

22.27 

!U3 
36.15 
21.65 
35.27 

17.10 
%7.18 

FAIZ )lfKTAR 
IHALEDE KABltL EDILEN IHALEDE KABUL EDILEN 

THALE -- ORT.-\LA~L' TOPLAM 
YILLIK YILUK TEKLIF EDİLEN KAMU(•) 

DO:IIEM BASIT BILEŞIK NOMINAL NET NOM. !'>ET NOM. NET NOM. NET 

22-91 
41.20 
18.00 
14.56 

69.54 
13.98 
30.96 

21.99 

37.74 
13.49 

30.37 
58.00 
34.00 
11.12 

41.74 
2U3 
11.59 

14.13 
36.15 
21.65 
35.27 

27.10 
27.18 
46.69 

59.s"s 
64.54 
51.50 
51.25 

70.99 
71.34 
71.24 
il.lS 

OCAK TOPLA~Il 

1,606,.163.2 
3,420..%44.8 

997.!118.5 
939,116.2 

6,963,642.8 

69.54 
55.92 
61.91 

69.54 2,.199,336.3 
68.78 1,606,JSO.ll 
71.49 1,066.111.2 

ŞU B-H TOPLAMI 

60.30 
66.83 

61.32 
53.95 

69,80 

68.30 
68.25 
65.!13 

MARTTOPLAMI 

55.35 
51.00 
52-00 

62-00 
51.00 
56.46 
52-48 

NISAN TOPLAMI 

52-10 
41.65 
46.35 
50.35 
5S.23 

53.74 
54.57 
55.05 
S7.5S 
51.45 

MA\1STOPLAMI 

56.50 
64.32 
59.25 

69.64 
73.90 
70.97 

5,171,798.3 

2,207,691.9 
2.581,288.7 
I,D95,047.2 
1,070.586.6 

6.954.614.4 

4,285,871.0 
3,847,022-5 
2,694,001.5 
1,7ll,J12.3 

l%_540,007.8 

2,875,292.0 
l,ll0,9!9.9 
1,500,.115.0 
l,l%4,J00.7 
l,llft,670.ll 

S.l%1,638.4 

1,722,864.6 
1,899,107.1 
%,."02,193.3 
1,670,0%1.4 

HAZIRAN TOPLAMI 7,794,186.5 

61.27 
6U5 

71.97 
76.53 

521.507.6 
3,245,38"7.7 
1~9,332-5 

TEMMUZ TOPLAMI 5).5ô,%27.8 

l,lli,099.5 
2,.112,069.9 

845,130.5 
824.588.6 

1,501,811.1 
2,695,803.1 

451,989.7 
910,767.'7 

5.392,888.4 5.560.371.5 

1,474,204.9 1,204.!195.0 
1,409.565.6 661,081.7 

814,799.1 795,291.7 

3,69!.570.3 2,661,268.4 

1,716,055.4 
1,599,436.4 

795,483.0 
944.630.1 

1,903.944.9 
1,810,657.7 

705,111.0 
8-16,620.9 

5,055,604.9 5,266.534.5 

3,%11,257.-1 
2,436,574.5 
1,013,253.!1 
1.542,771.2 

3,460,784.3 
l,J97,805.3 
1,904,l45.9 
1,1)91,220.2 

9.273,856.9 1,&54,1SS.7 

1,936,321.7 2,.162,974.6 
1,056,378.4 1,106,1!9.7 
I,JSO,S74.3 1,.101,535.4 
1,003,6:!8.7 ffil.SS1.5 

850,890.1 802,205.2 

6,197,793.3 6,753.,456.5 

1.527,.191.4 
1,398,152.2 
2,065,579.5 
1,240,!;~ .• 

1,650,206.7 
1,589,!03.-1 
1.318,871.0 
1,.161,323.4 

6,!li,Sig.6 7,021,00-1.4 

411,().44.0 3iS,388.7 
%,557.!144.8 2,801,897.1 
1,015,227.0 959,038.2 

3,984,115.!1 4,139,324.0 

1,221.!143.5 
1,895.769.6 

383,0<3.2 
795,000.0 

51,JOU 
540,576.7 

49,854.9 
0.0 

41,7.0.0 
380,150.0 
42,250.0 

0.0 

1,5SJ,llS.l 
3,236,379.3 

501,8«.5 
910,767.7 

1,263.583.5 
2,275,919.6 

415,293.1 
795,000.0 

4,295,656.2 641,735.7 464,140.0 6,202,107.2 4,759,796.2 

710.671.1 lll,610.0 
510,000.0 0.0 
607,300.7 0.0 

1,897,971.3 111,610.0 

1.,476,1):51.4 
1,119,801.2 

511,931.7 
746,000.0 

131,7-19.3 
622.524.1 

275.5 
o. o 

65,830.0 1.316,505.0 776,501.1 
0.0 661,D81.7 580,000.0 
0.0 795,291.7 607,J00.7 

65,830.0 2,772,878.4 1,963,801.8 

102,140.0 2.035,694.3 
385,000.0 ı,.&l3,111.7 

100.0 705,l86.4 
846,620.9 

1,578,192.4 
1,50-1,801.2 

512.131.7 
746,000.0 

3,853,785.4 754.548.9 437,3.0.0 6,020.!133.4 4,l4!,125.-l 

2,644,419.9 
1,517.595.0 
1.,411,156.% 

9!2,000.0 

7i\3,529.7 
151,000.3 
171.580.0 

0.0 

541,394.7 4,169.314.0 
100,000.0 2-555,805.7 
1%1,045.0 2,075,925.9 

0.0 1,1)91,220.2 

3,185,814.5 
1,617,595.0 
1.549,201.2 

98%,DOO.O 

6.565,171.0 1,038,llG.I 769,439.7 9,89%,165.8 7.J34,6l0.7 

1.655,907.0 
889,752-6 

1,256,000.0 
801,9<..3.9 
563,019.7 

0.0 
55,380.!1 

0.0 
27,449.7 
38,751.5 

5,166,633.3 121.582-0 

1,.14~,960.6 

1,167,!64.7 
1,906,204.7 
1,081,41!.4 

559,096.2 
115.566.2 
%10,904.0 

0.0 
44_545.0 

0.0 
2%,.150.0 
27,197.4 

2,.162,974.6 
1,161,570.5 
1,.1~1,535.-1 

1,00!,001.2 
340,956.7 

1,655,907.0 
934,297.6 

1,256,000.0 
824,403.9 
590,217.1 

94,192.-1 6,875,038.4 5,%60,8%5.6 

0.0 1,650,206.7 
410,645.0 2,14!,199.6 

95,000.0 2,434,437.1 
1SS,91!.0 1.673~727.4 

1,445,960.6 
1,577,8&9.7 
l,O'li,IO.J.7 
1,237,336.-1 

5,600,751.-1 885~"66.4 661,560.0 7,906,570.3 6,%62,311.4 

197,71%.5 
2.203,047.6 

653,805.1 

0.0 
509,803.2 
146,685.6 

0.0 37S,JSS.7 
400,843.0 3,JI1,700.-I 
100,000.0 1,105,723.!1 

297,712-5 
2,603,890.6 

753,805.1 

3,154.565.2 656,458.9 500,83.0 4,795,81%.9 3,655,.101.2 

\"ILTOPUMI 52,802,116.0 39.!134,648.1 40,255,915.0 30.534.534.4 4.209,641.9 3.Q43,J45.0 44,465.556.9 33,577,879.4 
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2001 YILIISKONTOLU DÖVIZ ciNslı<DEN Dlııs IHALELERI 

FAIZ 
1 TEKLIF EDILEN i JHALEDE KABl:"L EDILEN f 

iHALE 
TARİHI 

SATIŞ 

TARIHI 
ITFA EN L~ EN YILLIK \1LUK lımoç 

TARlHI D0s0K YÜKSEK ORT. YÜKSEK ~"EM BASIT BiLEŞIK Bb ... r<yati 
HAZIRAN 
t YIL TAH\ iL-DO V. ds. C36'.. IU.K.ltiOZ 05."'-llOZ U.ll6.2003 l.ll 11.11 
JIAYBONO..OÖV.dN..pst~ II.IJCDOl lt.KlOGl U.tiCftli J..l.a lL.U 

TEMMUZ 
IYU.TAHVIL-D0V.cf:ı(.(3M~ 18.87.1101 JI.07.lOCII 0.17.11103 

ı .. ıv~;ı,..ı.....,...~ 

6.38 
7 ... 

'-51 '-58 '-SI L50 
1.111 1.111 LS! 1.51 

HAZIRANTOPLAM 

TEMMUZ TOPLAM 

YILTOPLAMI 

,..,. 
•.uı 

9.17-1 

TEKLIF EDILEN 
VSD(m~) 

NO~L NET 

TEKLIF EDILEN 
TL(MllyarTL){") 

NmL NET 
USD(ııDiJSWIS) 

NOM. J\'ET 
• TL(•) 

NOM. 1\'ET 

ı.m.a t..JU,7 1.115.730.7 t,9SS,B7l..l 826.5 776.1 ı~ın,ıu.t ı,ıı.ı.tıft.a 
757.3 785.' IJ97,5411.1 l,JIS,6SS.S 75..U 01..1 t.tt-1.21!.5 J,IOJ..93U 

Z,lJU l,U9tl.3 3,313,l7U 3,184.<5!1.8 1,5111.7 I~U l,351,3JI.3 l,.lii,6U.5 

.07.3 738,933.7 678,ot1.t ~.175.3 !01.'17.7 

738,933.7 678,1!C17.0 ~.175.3 !01.'17.7 

l,<7U :ı,a7.0 .,I!Sl,.l84 •• l,78l,566.8 1,91._7 1,779.6 l,tJS,..""'-6 l,7l7,1!5U 

· 'KA!illı~ ·• ;:·.·.::-;:;';:;:;:-,: ::rıırÇA.~'c;::. 
DO VIi TL USD(mllyoaS) TL(•) 
NO M. NET NO M. NET NO M. NET NOM. NET 

u D.l 8.1 U 126.5 ,,,_. 1;87,111.9 JJJ,f_6H..D 
17U ı....... -127$31.9 3~)82..9 1,1115.7 941 !,<ll~ U l"",lJU 

270..1 ı.qo ..tl7.6lt-' n5,llı.t 1,8!'1.1 1,7l.U l,f!OS,!IQ.l 1,<13,037.5 

SS..9175.3 ~ .. 17.7 

SS.C,J75.J ~17.7 

2SG.I .ı%7,631.9 l95,3CIU %.185.1 1,1!19.0 3.3'3.131.5 3,1ll.JS.<.l 



2002 YILI DEGİSKEN FAizLI DEVLETTAHYİLİ IHALE TABLOSU (Milyar TL) 

FAIZ MIKTAR .. 
HAZISECE BELIRLENEN TEKLIF EDİLEN IHALEDE KABUL EDILES 

MIN. MAX. ORT. .l ORTALAMA 
IHALE SATIS ITFA YILLIK FAIZ IHALEDE KABUL EDILEN YILLIK TEKLIF IH.>.LE KAMU TOPLAM 

TARIHI T.>.Rim TARIHI FAIZ EK GETIRI BASIT BILESJK• DÖNEM SPRF.AD FIYAT BASIT BILESlK EDILENNOM. NOM. NET NOM. !li ET NOM. NET 

1 
2Z.Oa.D2 :!J.Oa.D2 21.0ca.l» %1-1,56 ~.2,00 ~.66,24 ~~,59 ~.12,50 •1019.66 %16,87 ı "1·16.75 -!.2,.19 99.200 %66,99 ~.85,78 1.383.1120 1.185.721 1.176.236 33.942 33.670 1.219.663 1.209.906 

-..J ı 19.Şub.02 2D.Şub.02 21.0<a.l» o/el-1,56 o/a:Z,OO %66,24 '~,59 ~;ıı,ıs %48,15 %1S,59 "i6,76 %2,20 104.000 o/.67,DJ %8S,BS 1~.546 915.494 95l.IU UI.J!N l-17..855 1.056.1193 1.099.169 

N 
-..J 19.Mar.D2 2D.Mar .02 t7.Mar.l» •!.13,.&9 %2,00 o/.61,96 •!.77,90 %>~· •• ,,. %0~ ı •ht5.S9 •:.ı.ıo 99.5SO ~-62,37 %78,53 1.478.847 1.349.729 1.343.655 o o 1.349.729 1.343.655 

ı 02.Nis.02 03.NiL02 11-'•far.~» ~.u,u %2,00 o/.61,96 %77,90 •;.ı2,SO '7i.36.J.6 ··tl5,54 •;.ı.s,.s.ı •:.ı,os 102.000 ./.61,18 %7&.,2.& 1.089.259 789.798 805.594 58.824 60.000 848.622 865.594 

14.May.02 t5.May.D1 ll.M.ay.D-ı %11..59 ~.2,00 %54.36 •;.66,48 %7,25 %14,69 %13,69 %1J,74 •t.ı,ıs 99~1 •;.s.ı,.% %67,36 1.055.708 595.002 590.1137 90.147 89.516 685.149 680.353 

YILTOPLAMI 7.511.180.0 U35.744,ll UG8.H6,0 324.311.1 330.241~0 5.160.055,9 5.198.677.0 

• lluıfeJe bdirlenm birimfiytlt# b c tq/UI rderr $'1! gerçeilqm JMemfai;.ürin )'d h0f1111Ctl sabit kalması duNlmunda reçerli DilDI yülll bilqilfai:J FIDfsdm.ttktıulrr. 
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İÇ BORÇ STOKU DÖVİZ/FAİZ YAPISI (Trilyon Tl.)(*) 

N~_~};.;< ... ;•·~,);;~;t 
SABİT GETİRİLİ 

DEGİŞKEN FAİZLİ 

DÖVİZ CİNSİNDEN 

DÖVİZE ENDEKSLİ 
-IMF Kredisi 
-Takas/Tap 
-Halka Arz 

~~!b?~~~&-':.········ .. ,_,.,· .. ,. 
DEGİŞKEN FAİZLİ 

2002 OCAK (%) 

13,441 10% 

7,138 6% 

22,050 17% 
13,768 11% 
7,740 6% 

542 0% 

~~~~: "'T :52% 
- O% 

2002 ŞUBAT ('Yo) 2002 MART 

14,4981 12% 15,944 

7,054 6% 6,802 

15,890 13% 15,890 
7,639 6% 7,639 
7,740 7% 7,740 

511 O'Yo 511 
"l~·?§i% 

-

20 Temmuz 2002 tarihinde Haziran 2002'ye ilişkin veriler Hazine'nin internet sitesinde yayımlanacaktır. 

(,.o) 1 2002 NİSAN {ro) 2002 MAYIS (%) 

:~''49~~ 7;:~::::;;:·531~ 
-;:, '~,-~ ""',,:,,...::.w.:.,.,., V •• c'.:..\ '-""'""-- ~';_,:, 

20% 

13'Yo 16,764 14% 16,344 13% 

6'Yo 7,317_ 60' lO 7,595 6% 

13'Yo 15,890 13% 15,887 13% 
6% 7,639 6% 7,625 6'Yo 
6'Yo 7,740 6% 7,740 6% 
O% 511 0% 521 O% 



w 1~~.- .istanbul Milletvekili Zafer 9üler'in, Karayolları genel Müdürlüğünün bağlı olduğu 
Bakanlıga ılışkın sorusu ve Bayındırlık ve Iskan Bakanı Abdülkadir Akcan'ın cevabı (7/7782) 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sonılanının Bayındırlık ve İskan Bakanı Sayın 
Abdülkadir Akçan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda 
gereğini arz ederim. 

/ 

Zafer Güler / 
İstanbul Milletvekili 

Soru 1'-) Ülkemizdeki tüm karayoJları, ulaşımı sağlayan yapılardır. 
Karayolları Genel Müdürlüğü, ne zamandan beri ve ne gerekçeyle 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'na bağlı olarak çalışmaktadır. İlgili genel 
müdürlüğün aslen Ulaştırma Bakanlığı 'na bağlı· olarak çalışması 
gerekmez mi? 
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T.C. 
BAYlNDlRLIK VE İSKAN BAKANLIGI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu BaşkanlıAı 
ANKARA 

SA YI : B.09.0.APK.0.22.00.00.1 71 ( lf ll 
KONU : İstanbul Milletvekili 

Zafer GÜLER'in 
Yazı h Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ BAŞKANLIGINA 

SÜRE Lİ 
•• / ... /2002 

; • • '~ ~·' •••• ·- • ~ • • 1 .. ' .... ' 

! -~.~ 

İLGi: 25.06.2002 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/7782-15997/37822 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan İstanbul Milletvekili Zafer GÜLER'in Karayolları Genel 
Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakanlığa ilişkin Bakanlığımıza yönelttiği 717782 Esas Sayılı 
Yazı h Soru Önergesi incelenmiş olup, cevabı ekte gönderilmektedir. 

Bilginizi ve gereğini arz ederim. 

Bakan 

EKLER: 
EK 1- Cevap Yazısı 

(1 Adet- 1· Sayfa) 
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SORULAR: 

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ 
ZAFER GÜLER'İN 

717782 ESAS SAYILI YAZILI SORU 
ÖNERGESİNİN SORU VE CEV ABI 

1- Ülkemizdeki tüm karayolları, ulaşımı sağlayan yapılardır. Karayolları Genel 
Müdürlüğü, ne zamandan beri ve ne gerekçeyle Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 'na bağlı 
olarak çalışmaktadır. İlgili genel müdürlüğün aslen Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı olarak 
çalışması gerekmez mi? 

CEVAPLAR: 

1- Bakanlığımızın bağlı kuruluşu Karayolları Genel Müdürlüğü 16.02.1950 yılından 
bu yana "5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun"un 
Genel Hükümler başlıklı 1 inci maddesine göre, Bayındırlık ve İskan Bakanlığına bağlı olarak 
çalışmalannı sürdürmektedir. 

Aslında Kamuya ait bütün alt ve üst yapı yapım işlerinin (Baraj,Demiryolu,liman 
dahil; ki bu birimler halen Enerji Tabii Kaynaklar ve Ulaştırma Bakanlıkianna bağlıdır ) 
Bayındırlık Bakanlığına,Bayındırlık ve İskan Bakanlığına bağlı olan İskan la ilgili birimlerin 
de Toplu Konut Müsteşarlığının bağlı olduğu Devlet Bakanlığı ile birleştirilmesine gerek 
vardır. 

Yapımişleri Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca yapılan birimlerin.İşletme Fonksiyonu 
ilgili Bakaniıkça yerine getirilmelidir. Nitekim Karayolunun yapım işi Bakanlığımız 
Karayolları Genel Müdürlüğünce yapılmakta ve Karayolu ulaşımı ise Ulaştırma Bakanlığı 
Karayolu Ulaştırması Genel Müdürlüğünce yapılmaktadır. 
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123.- Bitlis Milletvekili Yahya Çevik'in, Bitlis ve Van'daki askerlik yapanların ulaşım 
sorunlarına ilişkin sorusu ve Milli Savunma ~akanı Sabahattin Çakmakoğlu'nun cevabı (7/7783) 

TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI BAŞKANLICI 1 NA 

Aşağıdaki soru önergemin Milli Savunma Bakanı Sayın Sabahattin 
ÇAKMAKO~LU tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla 
arzederim. l8.o6.2o02 

-
~ 

l994 yılından bu yana Bitlis ve Van'da vatani gÖrevını yerine 
getirecek olan asker adayları ulaşım konusunda birçok zorlukla·kar~ılaşmak
tadır. Şöyle ki; Bu illerden sUlüslerini alan asker adayları Elazığ'la 
anla~malı ara~lar: görev yerine g~l~ne dek günlP.rce bir toplama m~rkP.zin 
dP. ~~kletilmektcdir. 

Bu durum sonucunda zaten maddi imkansızlıklar içinde olan gençler 
asker ocağına teslim oluncaya kadar gerek~nin 3-4 misli para ödemekte 
YP. beş parasız birliklerine teslim olmaktadır. 

SORU: Bakanlığınızın bu yaşananlardan bilgisi var :m;tdı:r?r": 
Eğer' varsa Elazığ firmalarını bu şaibed~n k~rtarmak ve.bu 
asker adaylarının maddi manevi mağduriyetlerini gidermek 
için ne gibi bir işle~ yapmayı düşünüyorsunuz? 
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KAN.KAR. 

KONU 

T.C. 
MiLLi SAVUNMA BAKANLIGI 

ANKARA 

2002/7070-CS ( \ <t. oo~1) 

Yazılı Soru önergesi. 

/S TEMMUZ 2002 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIGINA 

ILGI : TBMM.Bşk.lığının 25 Haziran 2002 tarihli ve KAN.KAR.MD: A. 01 O. GNS. O. 1 O. 
00. 02-7/7783-15981/37838 sayılı yazısı. 

Bitlis Milletvekili Sayın Yahya ÇEVIK tarafından verilen "Bitlis ve Van'da askerlik 
yapanların· ulaşım sorunlarına" ilişkin 7/7783-15981 sayılı yazılı soru önergesinin cevabı 
Ek'te sunulmuştur. 

Arz ederim. 

S~ıi~LU 
Milli Savunma Bakanı / 

EKLER : 
EK-A (Yazılı Soru önergesinin Cevabı) 

DAGITIM 
Gereği Bilgi 
TBMM.Bşk.lığına Başbakanlığa 
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BITLIS MILLETVEKILI SAYIN YAHYA ÇEVIK TARAFINDAN VERILEN 

7/7783-15981 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESININ CEVABI 

Olağan üstü Hal Uygulamasının tedricen kaldırılması kapsamında, Kabul Toplanma 
Merkezleri (KTM) uygulaması da değerlendirilerek, gerekli değişiklikler yapılmakta olup, bu 
konuda, bölgedeki yerleşim merkezleri ve yol güzergahlarının maruz oldukları terör 
tehdidinin boyutları uygulamanın devamı veya kaldırılmasında esas alınmaktadır. 

Halihazırda,' Kabul· Toplanma Merkezleri (KTM) uygulaması gözden geçirilerek, 
yapılacak düzenlemelere ilişkin çalı~malara devam edilmektedir. 

Bilgilerinize sunarım. 

e:tıKOGLU 
Milli Savunma Bakanı 
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124.- Hatay Milletvekili Mustafa Geçer'in, transit yakıt karamamesinin gecikmesine ve 
deniz taşımacılığındaki vergilendirmeye ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Sümer Oral'ın cevabı 
(7/7785) ~ 

1ÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ BAŞKANLIGI'NA 

Aşağıdaki sorularıma Maliye Bakanı Sayın S ümer ORAL' ın yazılı olarak 
cevap vermesini delaletlerinize arz ederim. 18.06.2002 

S. I. Yazılı basın haberinde; Türk limanları arasında yolcu ve yük taşıyan deniz 
taşıtlarının daha ucuz motorin kullanmasını sağlayacak transit yakıt 
karamamesinin Bakanlığınızca bekletildİğİ belirtilmektedir. Bu karamarneyi 
bakanlığınız niçin bekletmektedir? Ve bekletme g~rekçeniz nedir? 

S.2. Üç tarafı. denizlerle çevrili olan ülkemizde denizcilik sektörünün 
gelişmemesini, çarpık vergi sistemine bağlayan görüşe katılıyor musunuz? 

S.3. Deniz taşımacılığından alınan aşırı vergiler sebebiyle, deniz yolu 
taşımacılığı ücretlerinin üç katına çıktığı doğru ise, yeni bir düzenleme · 
yapılması ve sektörün rabatlatılması sağlanacak mıdır? 

S.4. Komşumuz Yunanistan'nın deniz taşımacılığından yılda 60 milyar dolar 
gelir elde ettiği halde, ülkemiz gelirinin yılda 3 milyar dolar seyir izlemesi hangi 
gerekçelerle izah ediyorsunuz? 

S.5. Transit yakıt karamamesi taslağında olduğu gibi Türk Bayraklı gemilerinde 
kullandığı motorinden alınan akaryakıt tüketim vergisinin yüzde sıfıra, katma 
değer vergisinin yüzde I' e indirilmesi sağlanacak mıdır? 
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T.C. 
MALiYE BAKANLIGI 

Gelirler Genel MüdürlÜğü 

SA YI : B.07.0.GEL.O.H2/H211-227 
KONU: Soru Önergesi 

1 8. 07. u 2 o ::li ö ~ u 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

iLGi: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 25.06.2002 tarih ve A.O l.O.GNS. 
O. 1 0.00.02-7/77X5-15983/37840 sayılı yazısı. 

Hatay Milletvekili Sayın Mustafa GEÇER'in tarat1ma tevcih ettiği 7/7785-159H3 esas 
nolu yazılı soru önerg'esinde yer alan hususlara ilişkin cevabımız aşağıda açıklanmıştır. 

3074 sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanununun 4. ınaddesiyle, uygulanan 
akaryakıt tüketim vergisi tutarlarını, her bir mal itibariyle ayrı ayrı veya topluca en yüksek 
vergi tutarının iki katına kadar artırmaya veya sıfıra kadar indirmeye; bu sınırlar içerisinde 

, kullanım yerlerine göre farklı tutarlar belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır. 

Diğer taraftan, katma değer vergisi oranları 3065 sayılı Kanunun 28. maddesinin 
verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca tespit edilmektedir. Sözü edilen madde 
hükmüne göre, Bakanlar Kurulu, Kanunda % 1 O olarak tespit edilmiş bulunan vergi oranını 
mal ve hizmet grupları itibariyle % 1 ile' % 40 arasında belirlemeye yetkilidir. Bakanlar 
Kurulu Kararları ile belirlenen listelerde yer almayan akaryakıt teslimleri genel oranda (% 18) 
katma değer vergisine tabi bulunmaktadır. -

Ancak, kabotaj hattında çalışan gemilere ve ticari yatlara verilecek yakıtın akaryakıt 
tüketim vergisi tutarının sıtlra, Türk bayraklı gemilere verilecek motorinden alınan katma 
değer vergisi oranının % 1 'e düşürülmesi yönündeki bir düzenleme, akaryakttı girdi olarak 
kullanan benzeri sektörlerden de bu yönde talepler gelmesine neden olacaktır . 

. Öte yandan, ülkemizde son yıllarda yaşanan ekonomik kriz toplumun bütün 
kesimlerini olumsuz yönde etkilemektedir. Ekonomik krizin sona erdirilmesi ise, büyük 
ölçüde kamu fınansman dengesinin yeniden kurulmasına bağlıdır. Uygulanmakta olan 
ekonomik program nedeniyle kamu gelirlerinde azalmaya yol açacak bir uygulama, kamu 
tinansman dengesi üzerinde telafi edilemeyecek olumsuz etkiler yaratacaktır. 

Bu çerçevede, kabotaj hattında çalışan gemilere ve ticari yatlara verilecek yakıtın 
akaryakıt tüketim vergisinin sıtlra, Türk bayraklı gemilere verilecek motorinden alınan katma 
değer vergisi oranının% 1 'e düşürülmesi bu.aşamada uygun mütalaa edilmemektedir. 

Bilgi edinilmesini arz ederim. 

-736-

SiimcrORAL 
MALiYE BAKANI / 



T.B.M.M. B: 120 22.7. 2002 0: ı 

125.- Bursa Milletvekili Orhan Şen'in; 
Bursa İlinde yürütüleri gölet çalışmalarına, 
Bursa-Karacabey İlçesindeki bir kısım arazinin taşkın ve sulama sorununa, 
İlişkin soruları ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Zeki Çakan'ın cevabı (7/7786, 7787) 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sorularıının Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Sayın Zeki ÇAI(AN tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
arz ederim. 18. 06. 2002 

SORULAR: 

OrhanŞEN / 
Bursa Milletvekili 

1- Bursa İli hudutları dahilindeki KAY AP A göleti 1998 yılında, ÇALI 
göleti ise 2001 yılında ikmal edilerek su tutulmaya başlanılmıştır. 

Çalı, Kayapa, Demirci, Yaylacık, Tahtalı, !Iaattiiıbey· ve , 
Ürünlü yerleşim birimlerine ait 2710 ha .arazinin, Çalı ve Kayapa 
göletlerinden temin edilecek su ile sulanabilmesi için Bakanlığınızın 
ne gibi çalışmaları vardır ? 

2- Bahse konu tesislerin yapımına 2002 yılında başlanılması 
düşünülmekte midir? 

3- Söz konusu arazilerin adı geçen göletler vasıtası ile sulanabilmesi 
çalışmalarına ne zaman başlanılacak ve ne zaman bitirilecektir ? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ,BAŞKANLIGINA 

Aşağıdald sorularıının Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Sayın Zeki ÇAI(AN tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
arz ederim. 18. 06. 2002 

rhanŞEN / 
Bursa Milletvekili 

SORULAR: 

I-Bursa İli Karacabey İlçesinde Uluahat. Gölünden çıkıp Marmara Denizine 
dökülen dere ile Manyas Gölünden çıkıp yine Marmara Denizine dökülen Karadere 
arasında kalan ve bu derelerin etrafında bulunan Karacabey'in 6 mahallesi ile 
Taşlık, Harmanlı, Akçakoyun, Kulakpınar, Çarılc, Hayırlar, Al~çasusurluk ve 
Elunekçi lcöylerinin yaldaşık toplam 48.000delmr arazisi kış mevsiininde sular 
altında lrnlmakta, yaz mevsiminde ise sulama sistemi kurulmadığından çiftçiler 
kaderleriyle baş başa kalmaktadırlar. 

Kış mevsiminde sular altında kalan yaz mevsiminde de susıızluk çeken her türlü 
yaş sebze ve meyve yetiştirilmesine müsait 48000 dekar arazinin Ülke ekonomisine 
faydalı hale getirilebilmesi için Bakanlığınızın ne gibi çalışmaları vardır ? 

2- Böyle bir çalışma varsa ne aşamadadır? Ne zaman başlanılacak ve ne zaman 
bitirilecektir ? 
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T.C. 
ENERJi VE TABii KAYNAKLAR BAKANLIGI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
Ankara 

Sayı : B.15.0.APK.0.23.300- / ;j 6 'J 
Konu :Yazılı Soru Önergesi 

r., 8 TEMMUZ 2002 

10251 
TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIGINA 

ILGI: T.B.M.M. Başkanlığı'nın 28.06.2002 tarih ve A.01.0.GNS.0.1 0.00.02-15987 
sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Orhan ŞEN'in tarafıma tevcih, ettiği 7/7786-15987 ve 
7/7787-15988 esas no'lu yazılı soru önergeleri T.B.M.M. Iç Tüzüğünün 99'ncu 
maddesi gereği cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EKLER: 
EK 1- Önerge Cevabı 

(2 sayfa) 
EK 2- önerge Cevabı 

(2 sayfa) 

DAGITIM: 
Gereği : 
T.B.M.M~ Bşk. 

~ 
Başbal<anlık 
Devlet Bakanlığı 
(Sn. H.Hüsamettin-ÖZKAN) 
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Soru 1: 

BURSA MiLLETVEKiLi SA YlN ORHAN ŞEN'iN 
YAZILI SORU ÖNERGESi VE CEVABI 

(7/7786-15987) 

Bursa Ili hudutları dahilindeki KA YAPA göleti 1998 yılında, ÇALI göleti 

ise 2001 yılında ikmal edilerek su tutulmaya başlanılmıştır. 

Çalı, Kayapa, Demirci, Yaylacık, Tahtalı, Alaattinbey ve Ürünlü 

yerleşim birimlerine ait 271 O ha arazinin, Çalı ve Kayapa göletlerinden temin 

edilecek su ile sulanabilmesi için Bakanlığınızın ne gibi çalışmaları vardır? 

Cevap 1: 

DSI Genel Müdürlüğü'nce, Bursa Ili Çayırköy Ovasındaki arazilerin su 

ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Kayapa ve Çalı Göletleri geliştirilmiştir. 

Söz konusu göletlerden 1 810 ha arazinin sulanmasını sağlayacak 3,85 hm3 

toplam depolama hacimli Kayapa Göleti 1998 yılında; 900 ha arazinin 

sulanmasını sağlayacak 2,75 hm3 ·depolama hacimli Çalı Göletinin ise 

2001 yılında inşaatları tamamlanmıştır. 

Soru 2: 

Bahse konu tesislerin yapımına 2002 yılında başlanılması 

düşünülmekte midir? 

Cevap 2: 

Söz konusu göletlerin sulama sahaları ile ilgili kati projeler 

tamamlanmıştır. Ancak, DSI Genel Müdürlüğü 2002 Mali Yılı Yatırım 

Programı ve Uygulama Planı'nda yer alan bu göletiere ait sulama ünitelerinin 

ihale edilebilmeleri için gerekli %10 ödenek temin edilemediğinden ihalelermin 

yapılması mümkün olamamıştır. 
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Soru 3: 

Söz konusu arazilerin adı geçen göletler vasıtası ile sulanabilmesi 

çalışmalarına ne zaman başlanılacak ve ne zaman bitirilecektir? 

Cevap 3: 

Çalı, Kayapa, Demirci, Yaylacı, Tahtalı, Alaat.tinbey ve Ürünlü yerleşim 

birimlerine ait toplam 2 710 ha arazinin sulanmasını sağlayacak Çayırköy 

Ovası ve Sulama Tesisleri Projesi 1 ve ll. Merhale olmak üzere iki kısma 

ayrılmış ve bunlardan; Çayırköy Ovası 1. Merhale kapsamında Kayapa 

Göletinden temin edilecek su ile Kayapa Beldesi ile Tahtalı ve Ürünlü 

Köylerine ait 1 810 ha arazinin, Çayırköy Ovası ll. Merhale kapsamında ise 

Çalı Göletinden temin edilecek su ile Çalı Beldesi ile Demirci, Alaattinbey ve 

Yaylacık Köylerine ait 900 ha arazinin sulanması öngörülmüştür. Projenin 

1. Merhalesinin keşif bedeli 15 trilyon TL, ll. Merhalesinin keşif bedeli ise 

7 trilyon TL'dir. Her iki merhaleye ait 2002 yılı ödeneği birer milyar TL'dir. 

Söz konusu ünitelerden ı. Merhalenin ihale edilebilmesi için 1,5 trilyon TL, 

ll. Merhale için de 700 milyar TL ödeneğe ihtiyaç bulunmaktadır. Bu ödenekler 

temin edilmediği için ihalelerinin yapılması''mümkün olamamaktadır. 

Ancak, akarsuların mücavirindeki arazilerin mümkün olduğunca 

sulanmasının temini amacıyla akarsu yataklarına sulama periyodunda su 

bırakılmaktadır. 
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Sorular 1-2: 

BURSA MiLLETVEI<iLi SA YlN ORHAN ŞEN'iN 
YAZILI SORU ÖNERGESi VE CEVABI 

(7/7787 -15988) 

Bursa Ili Karacabey Ilçesinde Uluabat Gölünden çıkıp Marmara 

Denizine dökülen dere ile Manyas Gölünden çıkıp yine Marmara Denizine 

dökülen Karadere arasında kalan ve bu derelerin etrafında bulunan 

Karacabey'in 6 mahallesi ile Taşlık, Harmanlı, Akçakoyun, Kulakpınar, Çarık, 

Hayırlar, Akçasusurluk ve Ekmekçi köylerinin yaklaşık toplam 48.000 dekar 

arazisi kış mevsiminde sular altında kalmakta, yaz mevsiminde ise sulama 

sistemi kurulmadığından çiftçiler k~derleriyle baş başa kalmaktadırlar. 

Kış mevsiminde sular altında kalan yaz mevsiminde de susuzluk çeken 

her türlü yaş sebze ve meyve yetiştirilmesine müsait 48000 dekar arazi~in 

Ülke ekonomisine faydalı hale getirilebilmesi için Bakanlığınızın ne gibi 

çalışmaları vardır? 

Böyle bir çalışma varsa ne aşamadadır? Ne zaman başlanılacak ve ne 

zaman bitirilecektir? 

Cevaplar 1-2: 

Manyas Gölü ile Ulubat Gölünden itibaren Marmara Denizine kadar 

olan bölgedeki arazilerin su baskınlarından korunması ve sulanmasını, 

Manyas Gölü çıkışından itibaren Uluabat Gölü ayağı birleşim noktasına kadar 

ve bu birleşimden sorra deriize kadar olan kısım olmak üzere iki ayrı ünite 

halinde incelenmektedir. 

Manyas Gölü Ç1k1ş1-Kocadere Birleşimi 

Manyas Gölü çıkış ayağı olan Karadere'nin kuzey kıyısı ile Bandırma 

karayolu boyunca uzanan Gölecik, Karasu, Aşağıfevzipaşa, Arızköy, Dağkadı, 

Danişment, Tophisar, Sultaniye, Keşlik, Kıranlar ve Şahin Köylerine ait 

4 500 ha arazinin sulanması amacıyla DSI Genel Müdürlüğü'nce 
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"Karacabey-Gölecik Projesi" geliştirilmiştir. Planlama çalışmaları 

sürdürülmekte olan söz konusu projenin bu çalışmaları tamamlandığında, 

teknik ve ekonomik yönden uygun bulunması halinde, kesin projeleri de 

hazırlanarak bütçe imkanlarına bağlı olarak uygulama programiarına alınması 

mümkün olabilecektir. 

Uluabat Gölü Ç1k1ş1-Marmara Denizi Aras1 

Göl çıkışı-deniz arası olarak tanımlanan Kocadere (Karadere)'nin 

kenarında bulunan Taşlık, Harmanlı, Akçakoyun, Kulakpınar, Çarık, Hayırlar, 

Akçasusurluk ve Ekmekçi Köyleri arazilerinin tamamı yüksek debili akışlarda 

dere yatağı olan alanlardır. Bu alanlar, düşük seviyeli, bir başka ifade ile 

küçük akımlarda ekim yapılarak faydalanılan alanlardır. Kış ve bahar 

aylarındaki büyük akımlarda su altında kalan bu alanlarda bugüne kadar 

olduğu gibi bundan sonra da sadece yaz aylarında ürün yetiştirecek şekilde 

tarım yapılmasının mümkün olabileceği değerlendirilmektedir. 
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126.- istanbul Milletvekili Mustafa Düz'ün; 
Enerji içeceklerinin ithalinin yasaklanmasına, 
Bir ajansın Bakanlıktan aldığı baskı işlerine, 
Bastırılan çeşitli yayınlara, 
Bakanlığın yürüttüğü faaliyetlere, 
İlişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp'in cevabı (7/7788, 

7789, 7790, 7791) 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sorularınun Tarım Bakanı HUsnü Yusuf GÖKALP tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmak üzere işlenie konulmasını arz ederim. 19.06.2002 

Saygılarımla, 

MustafaDÜZ ~ 

Red Bull Enerji içeceği ithalatı hakkında 

ls:ftf:e/7~ ft ," ·~ 
1- Gerek Mecliste ki gUndem dışı konuşmanızda gerekse yaptığınız yazılı basın 

açıklamasında bir enerji içeceği olan Red Bull'un Avrupa'da pek çok ölümlere yol 
açtığını ifade ettiniz. resmi otopsi raporlarını ve ürUnün sağlıksız olduğunu belirten 
bilimsel analiz raporlarını var mı? Eğer varsa Kamu oyuna ve Meclise sunar mısınız? 

2- "Özel Beslenme Amaçlı Gıdalar Danışma Komitesi" adı altında toplanan kurulun 
görüşme tutanağı olarak Bakanlığınız tarafından açıklanan el yazısı metin, hangi bilimsel 
çalışmanın ve analizin sonucunda ortaya çıkmıştır. Bu konuda yapılmış analiz raporlarını, 
laboratuvar sopuçlarını açıklar mısınız? 

3- ithal enerji içeceklerinin genel olarak Ağustos 2001 tarihinden itibaren engellenmeye 
başlandığı, sUresi gelen kontrol belgelerinin uzatılmadığı ve başvuruların komite 
çalışınalarının sürdüğü gerekçesiyle askıya alındığı bilinmektedir. Bu tür bir 
engellemenin amacı nedir? 

4- Özel Beslenme Amaçlı Gıdalar Danışma Komitesi, 09 Ağustos 2001 'de eneıji içeeelderi 
ithalatı ile ilgili olarak olumsuz karar aldığı halde, neden Red Bull ithalatçısı SOE Gıda 
Ltci.Şti.'ne 5 kez (17.08.2001, 28.08.2001. 29.08.2001. O-L09.:woı ,.e 07.09.::!001 
tarihlerinde) bakanlığımza bağlı Tarım İl Müdürlüğü tarafından ''itlu1lntındn salmıca 
giiriihncıniştir" ibaresini içeren bir yazı ilc izin verilmiştir? Bu çelişki bakanlığın yanlış 
uygulamasından mı, kişisel nedenlerden mi kaynaklanmaktadır? 

5- Komite ruporunu 9 Ağustos ~OOJ'de wrdiği halde neden tirmaların kontrol belgesi 
ba~vunıları. komik çalışmıılnrımıı halı:n sürdiiğii gcrckçcsiyk 1'1.XiLb:lilmiştir'! T~..'bliğin 

çıkışına kadar gcçL'll yedi aylık siircdc b:ışka bir komite daha mı teşd;.kiil etmiştir? Varsa 
hu komitenin çalışınalnnnııı sonııçlarını :H,:ıklar mısmız? 
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6- 26.07.2001 tarihinde SOE Gıda Ltd. Şti. yetkilisi ile (iki şahit önünde) yaptığınız 
görüşmede Red Bull'un zararlı olmadığını bildiğİnizi ifade etmişsiniz. Daha sonra ifade 
değiştirerek ürünün sağlığa zararlı olduğunu ve ölümlere yol açtığını belirttiniz. Üç yıldır 
bakanlığınızın denetiminde ve izni ile ülkeye getirilen ve satılan bu ürün hakkındaki bu 
ifade değişikliğinizin sebebi neydi? Red Bull'un dağıtım hakkını halen bakanlığınızın 
bazı broşür ve kitaplarını basan ON AJANS'a verilmesine yardımcı olmak amacıyla bu 
engelleme sürecini başlattığınız konusunda basında çıkan iddialar hakkındaki görüşi.inüz 
nedir? 

7- Serbest gazeteci Kerim AYDOGDU imzasıyla parlamento üyelerine dağıtılan ve Red 
Bull ithalatının engellenmesi ile ilgili perde arkası olayların anlatıldığı ifadesi kullanılan 
CD ile ilgili olarak bakanlığınızda herhangi bir görüş alındı mı, bilgi talep edildi mi? 

8- Red Bull ithalatçısı So E Gıda Ltd. Şti. 'nin basında yer alan ifadesine göre, görevi kötüye 
kullanma suçundan Koruma Kontrol Genel Müdürü Sayın Hüseyin Sungur aleyhinde suç 
duyurusunda bulunuldu. Yasalar gereği savcılık, sayın SUNGUR'un hakkında tahkikat 
başlatmak ve ifadesini almak üzere bakanlığımza başvurduğunda neden soruşturma izni 
vermediğİnizi açıklar mısınız? Suçsuz olduğuna inanıyorsanız, bu bürokratınızın. 
hakkında soruşturma açılıp, kendini aklamasına neden izin vermediniz? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sorularıının Tarım Bakanı Hüsnü Yusuf GÖKALP tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmak üzere işleme konulmasını arz e~erim. 19.06.2002 

Saygılarımla, 

Mustafa DÜZ /~ 

~~ 
On Ajans ve Tarım Bal<anlığı arasındaki ilişld haldunda; 

Basında son günlerde hakkınızda çıkan haberler de söylenen ON AJANS ile bir 
bağlantınızın olmadığını açıkladınız. Bakanlığınız ve bağlı biriminiz Koruma Kontrol 
Genel Müdürli.iğü tarafından bastırılan bazı breşiirlerin arkasında adı geçen ajansın 

logosu bulunmaktadır. 

Ayrıca Adı geçen ajansın tanıtım broşürlerindeki referans listesinde bakanlığınızın, bağlı 
birimlerinizin (Koruma Kontrol Genel Md., TÜGEM) adı geçmekte ve bazı broşürleriniz 
örnek olarak yer almaktadır. 

1- Bu iki konuya açıklık getirir misiniz? 

2- Söz konusu ON AJANS, bakanlığınızdan ve bağlı birimlerinizden -göreve geldiğinizden 
beri hangi işleri almıştır ve tutarları ne kadardır? 

3- Bu çalışmalarda ON AJANS'm tercih edilmesinin sebebi nedir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ BAŞKANLIGI'NA 

Aşağıdaki sorularıının Tarım Bakanı Hüsnü YusufGÖKALP tarafından yazılı olarak 
cevaplandırmak üzere işleme konulmasını arz ederim. 19.06.2002 

Saygılarımla, 

1- Basım işlemi hangi matbaa ve şirketler tarafından yapılmıştır? Bu şirketlere basım işleri 
ihale ile verildi, yoksa davet usulü ile mi verildi. 

2- Kaç adet bastırılmıştır? 

3- Basım işlemi hangi matbaa ve şi~ketler tarafından yapılmıştır? Bu şirketlere basım işleri 
ihale ile verildi, yoksa davet usulü ile mi verildi. 

4- Üzerinde basımevine ait bir bilgi bulunmarnası ve bu ned~iıle de basın kanunun 4. 
maddesine aykırı olması kon'lısunu ("Her basılmış eserde o eserin yayın yeri, yılı ve 
tabii n, rarsa naşirin adları ve i~yer/eri gösterilir") nasıl açıklayabilirsiniz? 

5- Baskı kalitesi bakımından son derece "kaliteli" sayılabilecek bu ve diğer bazı kitapların 
Başbakanlık tasarruf genelgesine aykırı olmasına rağmen bastırılmış olmasının sebebi 
nedir? 

6- Bakanlığınız bünyesinde bir basımevi olduğu halde, neden çeşitli kitap ve broşürler başka 
matbaalam ya da ajanslara, üstelik de yüksek kalite ile bastırılıyor. 

7- Göreve geldiğinizden beri yayınlanan kitap ve broşürlere bakıldığında; 700 milyar TL. yi 
aşan bir kaynağın bu basım işleri için kullanıldığı görülüyor. Bu kaynağı, çiftçinin 
doğrudan ve daha verimli şekilde eğitilmesi için ya da AR-GE çalışmaları yerine, 
amacına hizmet ettiği şüpheli kitap ve broşürlere harcanmasını nasıl açıklıyorsunuz? 

8- Bakanlık olarak hangi konularda, kaç adet ve ne amaçla İngilizce broşür ve kitapçık 
bastırdınız? 

9- Yabancı elilde ve son derece kaliteli bir baskı ile yayınlanan bu kitap ve broŞürlerin 
muhatabı kimlerdir? 
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TÜRKİYI;: BÜYÜK MiLLET MECLİSİ BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sorularıının Tarım Bakanı HUsnü Yusuf GÖKALP tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmak Uzere işleme konulmasını arz ederim. 19.06.2002 

Saygılarımla, 

MustafaDÜZ 
İstanbul Milletvekili 

.~TJ:j/ 
Tarım ve Köy İşleri Balı:.am ve Bakanlık faaliyetleri haldunda; 

1- Geçtiğimiz günlerde Mecliste yapmış olduğunuz gUndem dışı konuşmanızda Amasya ve 
Tokat'taki ölUm olaylarının tarım ilaçlarından zehirlenme değil, doğal sebeplerden 
kaynaklandığı'nı belirtmiştiniz. Ancak otopsi raporları da göre ölüm sebeplerinin tarım 
ilacı kaynaklı olduğu açıklandı. Bu konudaki çelişkiye dair açıklamanız nedir? 

2- Bakanlığınızca herhangi bir araştırma yapıldı mı? Yapıldıysa sonuçları nelerdir? 

3- Bu tür ölUm olaylarının tekrarlanmaması için ne tUr tedbirler alınmıştır? 

4- Atatürk Orman Çiftliği'nde hobi bahçelerinin dışında hangi projeler uygulanmaktadır 
geleceğe yönelik ne tür planlar yapılmaktadır? 

5- Son model yeni kasa Mercedes 500 SEL marka makam aracınızın, hangi kaynakla 
finanse edildiğini belgesiyle açıldar mısınız? 

6- Bakanlığınız faaliyet alanı içinde olup da Tasfiye edilen fonlardan biri olan "mera fonu" 
bUnyesindeki çalışan kaç kişi bakanlık kadrosuna aktarılmıştır? 

7- Bu personelin, bakanlık bUnyesindeki görevlerini ve uzmanlık alanlarını açıklar mısınız? 
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T.C. 
TARIM VE KÖYIŞLERI BAKANLIGI 
Araştırma Planlama ve Koordinasyon 

Kurulu Başkanlığı 

SAYI : KDD.SÖ.1.01/ ;_:~:~-.,.,~ .. ./07/2002 
KONU: Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIGINA 

ILGI : 28 Hazirim 2002 gün ve A.01.0.GNS.0.1 0.00.02-15987 sayılı yazın ız. 

ligide kayıtlı yazınız ekinde gönderilen Istanbul Milletvekili sayın Mustafa 
DÜZ'e ait 7/7788-15989, 7/7789-15990, 7/7790-15991, 7/7791-15992 esas nolu 
yazılı soru önergelerinde belirtilen sorulara ilişkin bilgiler ekte sunulmuştur. · 

Bilgilerinize arz ederim. 

EKLER: 
EK- 1 Görüş 7/7788 (1 adet- 4 sayfa) 
EK- 2 Görüş 7/7789 (1 adet- 1 sayfa) 
EK- 3 Görüş 7/7790 (1 adet- 2 sayfa) 
EK- 4 Görüş 7/7791 (1 adet- 2 sayfa) 
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YAZILI SORU ÖNERGESi 

Önerge Sahibi :Mustafa DÜZ 
istanbul Milletveldli 

Esas No : 7/7788-15989 

Red Bull Enerji içeceği ithalati hakkinda 

SORU· 1-) Gerek Mecliste ki gündem dışı konuşmanızda 
gerekse yaptığınız yazılı basın açıklamasında bir enerji içeceği olan 
Red Bull'un Avrupa'da pek çok ölüıniere yol açtığını ifade ettiniz. 
Resmi otopsi raporlarinı ve ürünün sağlıksız olduğunu belirten 
bilimsel analiz raporlarmız var mı? Eğer varsa Kamu oyuna ve 
Meclise sunar mıs1nız? 

SORU 2·) "Özel Beslenme Amaçlı Gıdalar Danışma Komitesi" 
adı altında toplanan kurulun görüşme tutanağı olarak Bakanlığınız 
tarafından açıklanan el yaz1s1 metin, hangi bilimsel çalışmanın ve 
analizin sonucunda ortaya Çikmıştır. Bu konuda yapılmış analiz 
raporlarını, laboratuvar sonuçlarını açıklar mısınız? 

SORU 3·) ith~l enerji içeceklerinin genel olarak Ağustos 2001 
tarihinden itibaren engellenıneye başlandığı, süresi gelen kontrol 
belgelerinin uzatılınadığı ve başvuruların komite çalışmalarının 
sürdüğü gerekçesiyle askıya alındığı bilinmektedir. Bu tür bir 
engellemenin amacı nedir? 

SORU 4-) Özel Beslenme Amaçlı Gıdalar Danışma Komitesi, 09 
Ağustos 2001 'de enerji içecekleri ithalatı ile ilgili olarak· olumsuz 
karar aldığı halde, neden Red Bull ithalatçısı SOE Gıda Ltd.Şti.'ne 5 
kez (17.08.2001, 28.08.2001, 29.08.2001, 04.09.2001 ye 07.09.2001 
tarihlerinde) Bakanlığımza bağlı Tanm il Müdürlüğü tarafından 
"ithalatında sakınça görülmemiştir" ibaresini içeren bir yazı ile izin 
verilmiştir? Bu çelişki Sakanilğın yanlış uygulamasından mı, kişisel 
nedenlerden mi kaynaklanmaktadır? 

SORU 5-) Komite raporunu 9 Ağustos 2001 'de verdiği halde 
neden firmaların l<ontrol belgesi başvuruları, komite çalışmalarının 
halen sürdüğü gerekçesiyle reddedilmiştir? Tebliğin çıkışma kadar 

-750-



geçen yedi aylık sürede başka bir komite daha mı teşekkül etmiştir? 
Varsa bu komitenin çalişmalarının sonuçlanna açıklar mısınız? 

CEVAP 1-2-3-4;.5-) Tüm bu sorulara cevap olarak; konu tüm 
boyutu ile yargıya intikal ettirilmiştir. Mahkemesi devam eden bir 
konuda detay bilgi vermeyi uygun görmüyorum. Ancak yine de, 
ithalata esas, enerji içecekleri ile ilgili Kontrol Belgesi 
düzenlenmesi, tüm gıda maddelerinde olduğu gibi Türk Gıda 
Kodeksi hükümlerine ve 29 Aralık 2001 tarihli Resmi Gazete'nin 
mükerrer sayısında yayınlanan, 2002/5 sayılı "Dış Ticarette 
Standardizasyon Tebliği" hükümlerine göre yapılmaktadır. Ürün 
tebliğleri Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığı, üniversitelerin ilgili 
bölümleri ve gıda sektörü temsilcilerinin yer aldığı komitelerde 
hazırlanmaktadır. Bu komiteler, uluslararası Kodeks Alimentarius, 
Avrupa Birliği Diraktifleri ve diğer gelişmiş ülkelerin mevzuatlarını 
inceleyerek ve kendi ulusal şartları göz önüne alarak çalışmalarını 
özerk olarak yürütmektedir. 

SORU 6·) 26.07.2001 tarihinde SOE Gıda Ltd. Şti. yetkilisi ile 
(il<i şahit önünde) yaptığınız görüşmede Red Bull'un zararlı 
olmadığını bildiğinizi ifade etmişsiniz. Daha sonra ifade değiştirerel< 
ürünün sağlığa Zaralı olduğunu ve ölüıniere yol açtığını belirttiniz. 
Üç yıldır Bakanlığınızın denetiminde ve izni ile ülkeye getirilen ve 
satılan bu ürün hakkındaki bu ifade değişikliğinizin sebebi neydi? 
Red Bull'un dağıtım hakkını halen Bakanlığınızın bazı broşür ve 
kitaplarını basan ON AJANS'a verilmesine yardımcı olmak amacıyla 
bu engelleme sürecini başlattığınız konusunda basında çıkan 
iddialar hakkındaki görüşünüz nedir? 

CEVAP 6-) Bu konu yargıya intikal etmiştir. Bakanlığımızın 
uygulamaları firma ve markalara dönük olmayıp her türlü ürünü ve 
firmayı kapsamaktadır. Bu çalişmalar yürütülürken, hiçbir kuruluşa 
ayrıcalık tanınması mümkün değildir. 

SORU 7 -) Serbest gazeteci Kerim. A YDOGDU imzasıy la 
parlamento üyelerine dağıtılan ve Red Bull ithalatının engellenmesi 
ile ilgili perde arkası olayların anlatıldığı ifadesi kullanılan CD ile 
ilgili olarak Bakanlığınızda herhangi bir görüş alındı mı, bilgi talep 
edildi mi? 

CEVAP 7-) Böyle bir bilgi Bakanlığımdan talep edilmemiş olup, 
· Serbest Gazeteci Kerim AYDOGDU imzasıyla parlamento üyelerine 
dağıtılan korsan CD ile ilgili olarak Avukatım marifetiyle Ankara 
2.Sulh Ceza Mahkemesi'ne müracaatla eylemin 5680 Sayılı Yasa'nın 
4.maddesine aykırıhğı nedeniyle toplattırılmasına karar verilmesi 
talep edilmiş olup, talebimiz Ankara 2. Sulh Ceza Mahkemesi'nce 
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kabul edilerek adı geçen mahkemece korsan olarak dağıtılan 
CD'Ierin 17.02.2002 gün ve 2002/188 D.işl. Sayılı karar ile 
toplattınlmasına karar verilmiştir. 

SORU 8-) Red Bull ithalatçısı SOE Gıda Ltd. Şti.'nin basında 
yer alan ifadesine göre, görevi kötüye kullanma suçundan Koruma 
Kontrol Genel Müdürü Sayın Hüseyin SUNGUR aleyhinde suç 
duyurusunda bulunuldu. Yasalar gereği savcılik, Sayın SUNGUR'un 
hakkında tahkikat başlatmak ve ifadesini almak üzere Bakanliğımza 
başvurduğunda neden soruşturma izni vermediğinizi açıklar 
mısınız? Suçsuz olduğuna inanıyorsanız, bu bürokratınızın 
hakkında soruşturma açılip, kendini aklamasına neden izin 
vermediniz? 

CEVAP 8 -) Koruma ve Kontrol Genel Müdürü Sn. Hüseyin 
SUNGUR aleyhine, SOE Gıda Ürünleri Sanayi Ltd. Şirketi çalişanları 
Taner TAYLAN ve Barış KORTUN taratmdan "Çallştıklan şirketin 
kaçakçılık yaptığına dair asılsız olarak gazetelere beyanat verdiği" 
iddiası ile· Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet dilekçesi 
verilmiştir. 

Bu şikayet nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcıliğı'nca 
Hz.2002/12296 Sayıli dosya üzerinden yürütülen soruşturma sonucu 
01.04.2002 tarih ve 2002/8850 sayıli "kovuşturmaya yer olmadığına" 
karar verilmiştir. 

Daha sonra SOE Gıda Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited 
Şirketi ile adı geçen şirl<etin Genel Müdürü Aykut Ferah vekilieri Av. 
Aylin YEKELER ve Berkant YEKELER taraflarından Ankara 
Cumhuriyet Başsavcıliğı'na şikayet dilekçesi verilerek "Müvekkilleri 
SOE Gıda Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin RED BULL 
ürününün ithalatçısı olduğu ve bu ürünün 1998 yılindan itibaren 
ithali bakımından her yıl kontrol belgesi verilmesi tah~biyle Koruma 
ve Kontrol Genel Müdürlüğü'ne müracaat edildiği, taleplerinin 
reddedilmesi üzerine idari Yargıya başvurulduğu (Ankara G.idari 
Mahkemesince SOE Firmasının önce yürütmeyi durdurma) bu 
sırada Genel Müdür Sn. Hüseyin SUNGUR tarafından gazetelere 
kamuoyunu yanliş yönlendirici , yargıya intikal etmiş bir konuda 
yorum yapan açıklamalarda bulunulduğu, ürünün piyasaya kaçak 
olarak sürüldüğünün beyan edildiği, (SOE Firmasının usulsüz 
ithalatı konusunda Bakanllğımız Teftiş Kurulu ve Gümrük 
Müsteşarliğı. Müfettişliği raporu da vardır~) Sonuç olarak adı geçen 
şirketin ticari itibarinın zedelenerek zarara uğratıldığı" gibi iddialar 
üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcıliğı'nca Hz.No:2002/1 0721 
numarali dosya üzerinden soruşturma başlatılmıştır. 
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T.B.M.M. B : 120 22 • 7 . 2002 O : 1 

Hz. No:2002/1 0721 numarali dosya üzerinden işlem gören 
şikayet konusu ile Hz. No: 2002/12296 saylll dosya üzerinden işlem 
gören şikayet konusunun ayn1 olmas1, Hz.No:2002/12296 sayılı 

dosya üzerinden yürütülen soruşturmeJ sonucu Ankara Cumhuriyet 
Başsavciiiği'nca 01.04.2002 tarih ve 2002/8850 saylll "kovuşturmaya 
yer olmad1ğ1na" karar verilmesi gibi nedenlerle Ankara Cumhuriyet 
Başsavc1hğ1'n1n Hz.No:2002/10721 saylll dosyas.l üzerinden yapılan 
soruşturmaya taraf1mdan "soruşturma izni verilmemesi kararı" 
verilmiş ve karar1m1z Ankara Cumhuriyet Başsavciiiği'na iletilmiştir. 

Ankara Cumhuriyet Başsavciiiği da 16 Nisan 2002 günlü 
soruşturma izni verilmemesi karanm1z1 hukuka uygun bularak 
"Koruma ve Kontrol Genel Müdürü .Hüseyin SUNGUR hakkında 
soruşturma tamamlanmlŞ, görevi kötüye kullanmak, iftira, 
kamuoyunu yanliş bilgilendirme suçundan dolay1 26.04.2002 gün ve 
2002/10721 say1h karari ile işlemden kald1ralmas1na" karar 
verilmiştir. 
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YAZILI SORU ÖNERGESi 

Önerge Sahibi :Mustafa DÜZ 
istanbul Milletvekili 

Esas No : 7/7789-15990 

On Ajans ve Tarım Bakanliği arasmdaki ilişki hakkında; 

Basında son günlerde hal<kınızda çıkan haberlerde söylenen 
ON AJANS ile bir bağlantınızın olmadığını açıkladınız. Bakanhğınız 
ve bağli biriminiz ·Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü taratmdan 
bastırılan bazı broşürterin arkasında adı geçen ajansm logosu 
bulunmaktadır. 

Ayrıca Adı geçen ajansın tanıtım broşürlerindaki referans 
listesinde bakanllğınızın, bağli birimlerinizin (Koruma Kontrol Genel 
Md., TÜGEM) adı geçmekte ve bazı broşürleriniz örnek olarak yer 
almaktadır. 

SORU 1-) Bu iki konuya açıkhk getirir misiniz? 
SORU 2-) Söz konusu ON AJANS, Bakanhğınızdan ve bağlı 

birimlerinizden - göreve geldiğinizden beri hangi işleri almıştır ve 
tutarları ne kadardır? 

·soRU 3-) Bu çalışmalarda ON AJANS'ın tercih edilmesinin 
sebebi nedir? 

CEVAP 1-2-3-) Bakanhğımızca satın almalarda 2886 Sayılı 
Devlet ihale Kanunu ve ilgili yönetmelikler ve tebliğler çerçevesinde 
işlem yapılmaktadır. Basım işlerindeki hizmet satın alınması da 
aynı kapsamdadır. 
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YAZILI SORU ÖNERGESi 

Önerge Sahibi :Mustafa DÜZ 
istanbul Milletvekili 

Esas No : 7/7790-15991 

Bakanlığiniz ve bağlı birimlerinizin . kitap ve broşür tü ründeki 
bas1m işl~ri hakkinda; 

SORU 1-) Bas1m işlemi hangi matbaa ve şirketler tarafindan 
yap1lm1şt1r? Bu şirketlere bas1m işleri ihale ile mi verildi,· yoksa 
davet usulü ile mi verildi? 

SORU 2-) Kaç adet bast1nlm1şt1r? 

SORU 3-) Bas1m işlemi hangi matbaa ve şirketler tarafindan 
yap1lm1şt1r?Bu şirketlere bas1m işleri ihale mi ile verildi, yoksa 
davet usulü ile mi verildi? 

SORU 4-) Üzerinde basimevine ait bir bilgi bulunmamasi ve bu 
nedenle de bas1n kanununun 4. maddesine ayk1n olmasi konusunu 
("Her bas1lm1ş eserde o eserin yay1n yeri, y1lı ve tabiin varsa naşirin 
adiari ve işyerleri gösterilir") nas1l aç1klayabilirsiniz? 

SORU 5-) Baski kalitesi bak1m1ndan son derece "kaliteli" 
sayilabilecek bu ve diğer baz1 kitaplann Başbakanlık tasarruf 
genelgesine ayk1n olmas1na rağmen bast1nlm1ş olmas1n1n sebebi 
nedir? 

SORU 6-) Bakanlığ1n1z bünyesinde bir bas1mevi olduğu halde, 
neden çeşitli kitap ve broşürler başka matbaalara yada ajanslara, 
üstelik de yüksel< kalite ile bast1nlıyor. 

SORU 7 -) Göreve geldiğinizden beri yay1nlanan kitap ve 
broşUrlere bak1ld1ğ1nda; 700 milyar TL.'yi aşan bir kaynağin bu 
bas1m işleri için kullan1ld1ğ1 görülüyor. Bu kaynaği, çiftçinin 
doğrudan ve daha verimli şekilde eğitilmesi için yada AR-GE 
çalışmalan ye_rine, amac1na hizmet ettiği şüpheli kitap ve broşürlere 
harcanmasini nas1l aç1klıyorsunuz? 

CEVAP 1-2-3-4-5-6-7 -) Bakanlığ1m1zca; genel bütçe, fon, döner 
sermaye ve benzeri kaynaklardan yap1lan bas1m işleri; Yay1n Dairesi 
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Başkanliği ve Merkez ikmal Müdürlüğümüz Döner Sermaye 
işletmeleri tarafindan l<:endi matbaalanm1zda yapiimakta olup; ancak 
yetersiz olduğumuz baz1 konularda (renk aynm1 vb. işlemler) i~ale 
Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde k1smi hizmet allm1 
yapiimaktadir. 

Yay1n ve bas1m1 Bakanhğ1m1zca yapilan kitap, broşür ve 
benzeri her türlü basiii evrak, tamamen üretici, tüketici ve 
çiftçilerimize yönelik, Bakanllğ1m1z hizmet ve faaliyetlerinin 
tan1t1lmas1 amac1yla derlenmiş yay1nlard1r. 

SORU 8-) Bakanlik olarak hangi konularda, kaç adet ve ne 
amaçla ingilizce broşür ve kitapçik bast1rd1n1z? 

SORU 9-) Yabanci dilde ve son derece kaliteli bir baski ile 
yayinianan bu kitap ve broşürlerin muhatab1 kimlerdir? 

CEVAP 8-9-) Tanm ve Köyişleri Bakanliği kendisine kanunla 
verilmiş yetki ve sorumluluklar çerçevesinde yurt içinde yürütmekte 
olduğu görevlerin yan1 s1ra; OECD, FAO, OIE, EPPO, AB, UPOV, 
WHO, DTÖ, KEI,. DB, IMF gibi bir çok uluslararasi kuruluşun üyesi 
olup, Türkiye Cumhuriyetini onurla temsil etmektedir. Aynca an1lan 
kuruluşlann her düzeydeki faaliyetine aktif olarak kat1lmakta, bu 
kuruluşlardan gerektiğinde teknik yard1m almakta ve Türkiye de 
uygulanan projelere finans sağlamaktadir. ingilizce broşürlerin 
muhatab1 uluslararasi kuruluşlar ve Bakanllğ1m1z1 değişik amaçlarla 
ziyaret eden yabanci konuklar, kursiyer vb. kişi ve kuruluşlardir. 
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YAZILI SORU ÖNERGESi 

Önerge Sahibi :Mustafa DÜZ 
istan'bul Milletvekili 

Esas No : 7/7791-15992 

Tanm ve Köyişleri Bakani ve Bakanlik faaliyetleri hakkinda; 

SORU 1-) Geçtiğimiz günlerde Mecliste yapmlş olduğunuz 
gündem d1ş1 konuşman1zda Amasya ve Tokat'taki ölüm olaylannin 
tanm ilaçlanndan zehirlenma değil, doğal sebeplerden 
l<aynakland1ğ1n1 belirtmiştiniz. Ancak otopsi raporlarına göre ölüm 
sebeplerinin tanm ilac1 kaynakli olduğu aç1kland1. Bu konudaki 
çelişkiye dair aç1klaman1z nedir? 

SORU 2-) Bakanllğ1n1zca herhangi bir araşt1rma yap1ld1 m1? 
Yap1ld1ysa sonuçlan nelerdir? 

SORU 3-) Bu tür ölüm olaylannin tekrarlanmamasi için ne tür 
tedbirler ahnm1şt1r? 

CEVAP 1-2-3-) Bu konuda Bakanllğ1m1za ulaşm1ş herhangi bir 
bilgi ve belge mevcut değildir. Tanmda kullanilan her türlü· ilaç 
Bakanhğ1m tarafindan · ruhsatland1nlm1ş olup, yetkili bayilerde 
sat1lmaktad1r. 

SORU 4-) Atatürk Orman Çiftliği'nde hobi bahçelerinin d1ş1nda 
hangi projeler uygulanmaktadir geleceğe yönelik ne tür planlar 
yap1lmaktad1r? 

CEVAP 4-) Atatürk Orman Çiftliği Hobi Bahçesi projel.eri 
d1ş1nda uygulana projeler; 

- Atatürk'ün vasiyet mektubu doğrultusunda üniversite, 
meslek odalan, ilgili belediyeler, sivil toplum örgütleri ve benzeri 
kuruluşların üzerinde uzlaşacağ1 ve Atatürk Orman Çiftliği'ni 
gelecek nesillere de IŞik tutarak çağdaş ve güvenli bir şekilde 
taş1nmas1n1 sağlamayi temin etmek amac1yla "Atatürk Orman 
Çiftliği Master Plani Haz1rlama Projesi", 

- Çeşitli talan ve şaibe söylentilerine maruz kalan Atatürk 
Orman Çiftliği'nin Büyük Önderin ölümünden sonra ilk defa bütün 
arazi varllğ1n1n tespiti ve gerçek anlamda sahip ç1k1lmas1na yönelik 
"S1n1rlan Tespit Projesi", 
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• Özellikle fabrikalarda en son teknolojilerin uygulanmasi ve 
yeni ürünler Çikarmaya yönelik "Teknoloji Yenileme Projesi" 
uygulamaya konulmuştur. 

SORU 5·) Son model yeni kasa Mercedes 500 SEL marka 
· makam arac1n1z1n, hangi kaynakla finans edildiğini belgesiyle. 
açiklar m1s1n1z? 

CEVAP 5·) Mercedes 500 SEL Marka makam arac1, 6132 Saylll 
At Yarışlan Kanununun ilgili hül(ümleri gereğince, yanş 
gelirlerinden T JK tarafindan 2000 y1llnda allnm1ş, yan ş otoritesi olan 
Bakanllğ1m1za ihtiyaca binaen tahsis edilmiştir. 

SORU 6-) Bakanliğiniz faaliyet alan1 içinde olup da tasfiye 
edilen fonlardan biri olan "mera fonu" bünyesindeki çalişan kaç kişi 
Bakanlik l(adrosuna aktanlm1şt1r? 

SORU 7-) Bu personelin, Bakanlik bünyesindeki görevlerini ve 
uzmanlik alanlarıni açiklar m1s1n1z? 

CEVAP 6·7·) Daha önce mera fonu kapsaminda 
Bakanllğ1m1zda görev yapan 89 kişi, 4684 saylll baz1 Kanun ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yap1lmas1na Dair 
Kanun'un geçici 3'üncü . maddesine göre, Bakanliğimizdaki 
durumianna uygun boş kadrolara atanm1şlard1r.Bu elemanlar; 
Bakanllğ1m1z. merkez ve taşra teşkilatlannda Mera Kanunu 
çerçevesinde yürütülen hizmetlerde görevlendirilmişlerdir. 
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127.- Konya Milletvekili Lütfi Ya~man'.ın;. V 

DSİ'nin Kıbrıs'ta su toplama baraJı proJesı olup olmadıgına, ..,... ,.,... 
Kıbrıs ile Türkiye arasında elektrik kablosu projesi olup ?lmadı~ına, 
İlişkin soruları ve Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanıZekı Çakan ın cevabı (717793, 7794) 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sonılanının Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Zeki ÇAKAN 
tarafından yazılı olarak cevaplandınlmasını arz ederim. 18.06.2002 

1. DSİ'nin Kıbns 'ta su tutmayan bir toprak üzerinde su toplama barajı inşa etmek 
istediği doğru mudur? 

2. Bu projeyi hangi yabancı veya özel sektör fırmalan yapmaktadır? 

3. Bu gibi projelerde bazı Türk özel sektörünün, yanan~{ ·flrnia·.- teln~hcilerinin 
yanlışlıklan, yolsuzluklan, ihmali olup olmadığı araştınlmakta mıdır? Göz 
yumma ve görmezlikten· gelme durumu söz konusu mudur? Bunlarla ilgili 
herhangi bir işlem yapmayı ve önlem almayı düşünüyor musunuz? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sorulanının Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakarn Sayın Zeki ÇAKAN 
tarafından yazılı olarak cevaplandınlmasım arz ederim. 18.06.2002 

1. Kıbrıs ile ilgili yatırımı ve işletmesi son derece pahalı, Kıbrıs'ı Türkiye'ye bir 
elektrik kablosu ile bağlayacak olan bir proje var mıdır? Böyle pahalı proje 
yapmak yerine TEAŞ Kalecik mevkiine maliyeti son derece düşük olacak 
şekilde mobil santral yatınmıyla bu ihtiyaç giderilemez mi? Bu projede özel 
sektör temsilcilerine "Yap-İşlet ve Elektrik sat" formülü önerilmiş midir? 
Bunlarla ilgili bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

2. Bunun için' bazı· kablo şirket temsilcilerinin bu pahalı yöntemi satmak için 
Adana' da ve Ankara' da çeşitli yollara başvurarak yoğun bir gayret içinde 
oldukları doğru mudur? Bunların bu yaİılışlıklanna ve böyle yalan projelere göz 
yumulacak mıdır? 

3. Bu pahalı kablo yatırımının yapılmasma karşı çıkan teknisyenierin tehdit &t\~:t~,· 
ve susturulmaya çalışıldığı iddialan doğru mudur? Tüm bu konularla ilgili 
tedbir almayı ve çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 
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T.C. 
ENERJI VE TABII KAYNAKLAR BAKANLI~I 

Araştirma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanliği 

Say1 : B.15.0.APK.0.23.300 -/ J { ~ 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

10~[.2 

TÜRKIYE BÜYÜKMILLET MECLISI BAŞKANLIGINA 

~~.8 TEMMUZ ZOOZ 

ILGI: T.B.M.M Başkanlığı'nın 28.06.2002 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-15987 sayılı yazısı. 

Konya Milletvekili Sayın Lütfi YALMAN'ın tarafıma tevcih ettiği 7/7793-15994 ve 717794-
15995 esas no'lu yazılı soru önergeleri T.B.M.M. Iç Tüzüğünün 99'ncu maddesi gereği 
cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EKLER : 
EK 1- Önerge Cevabı 

{6 sayfa) 

DAGITIM: 
Gereği 
T.B.M.M. Bşk. 

Bilgi 
Başbakanlık 
Devlet Bakanlığı 
(Sn. Hüsamettin ÖZKAN) 
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KONYA MILLETVEKILI SAYIN LÜTFI V ALMAN'IN 
Y AZI Ll SORU ÖNERGESI VE CEVAPLARI 

(7n793-15994 Esas No'lu) 

DSI'nin Kıbrıs'ta su tutmayan bir toprak üzerinde su toplama barajı inşa etmek 

istediği doğru mudur? 

Cevap 1: 

Devlet Su Işleri Genel Müdürlüğü kullanılabilir su kaynakları bakımından oldukça 

kısıntılı imkanlara sahip KKTC'nin su açığına çare bulabilmek için 1980'1i yılların başından 

beri KKTC'de faaliyet göstermektedir. KKTC'nin aşırı kullanımlar nedeniyle miktar ve kalite 

itibariyle bozulan yüzey ve yeraltı suyu dengesi gözönünde bulundurularak DSI Genel 

Müdürlüğü Bakanlar KÜrulu'nun 23.09.1997 tarih ve 97/9974 sayılı kararıyla, KKTC'ne 

Türkiye'den su taşınması ve ülkenin su dağıtım ağının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için 

çalışmalar yapması yönünde görevlendirilmiştir. 

Bu çerçevede, daha ekonomik ve kısa vadede inşa edilerek işletmeye açılması 

mümkün oları KKTC'nin yerli su kaynakları potansiyelinin değerlendirilerek kullanıma 

sunulması amacıyla Yeşilırmak Göleti'nin planlama çalışmaları DSI Genel Müdürlüğü'nce 

tamamlanmıştır. 

Proje kapsamında, Yeşilırmak Deresi akımlarının değerlendirilerek optimum 

kullanımını teminen, proje sahasında ve öngörülen yapılarla ilgili, hidroloji, rezervuar 

kamulaştırma sulama sahası toprak ve tarımsal ekonomi etütleri ile mühendislik jeolojisi ve 

yapı malzemesi etütleri yapılmıştır. Göletle ilgili ilk etütler Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

tarafından başlatılmış olup, sondaj çalışmaları da bu Kuruluş tarafından tamamlanmıştır. 
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Bu çalışmalar sonucunda, Yeşilırmak üzerinde akarsu taban ketunun 38 m olduğu 
• 1 

kesitte gölet yapılmasının uygun olacağı tespit edilmiştir. 70 km2 yağış alanına sahip 

göletin, akarsu tabanından 27,20 m, temelden 30,20 m yüksekliğinde,' 653 000 m3 gövde 

dolgu ve 4,6 hm3 (milyon m3
) su depolama hacminde zonlu toprak dolgu tipinde yapımı 

uygun görülmüştür. Yeşilırmak Göletinde, doğal akımları 11 hm3 olan Yeşilırmak'ın 

sularının 4,36 hm3'ünün düzenlenerek 1,06, hm3'ünün sulamada ve 3,30 hm3'ünün ise 

içme-kullanma suyu ihtiyaçlarının· karşılanmasında kullanılması öngörülmüştür. Böylece, 

148 ha alan basınçlı bir sistemle sulanacak ve yaklaşık 40 000 kişiye içme-kullanma suyu 

sağlanmış olacaktır. Gölette düzenlenecek yıllık 3,30 hm3 içme-kullannıa suyunun 26 km . 

uzunluğunda ve 40 cm çapındaki kapalı bir boru sistemi ile Lefkoşe su deposuna iletilmesi 

planlanmıştır. Göletin daha yüksek yapılması halinde daha fazla su düzenleme imkanı 

olmasına rağmen, bu durumda su seviyesininin Kıbrıs Rum tarafı topraklarını etkisi altına 

alması nedeniyle yükseltilmesi mümkün olamamaktadır. 

2002 yılı birim fiyatlarına göre, 13 trilyon TL'sı gölet ve tesisleri; 2 trilyon TL'sı 

sulama tesisleri ve 3 trilyon TL'sı içmesuyu isale ve pompa tesisleri olmak üzere 

Yeşilırmak Göleti ~rojesinin, proje toplam bedeli 18 trilyon TL'dir. 

KKTC'nin su kaynakları gözönünde bulundurulduğunda, önemli bir potansiyele 

sahip Yeşilırmak göletinin yapımı, yörede bazı çevreler tarafından çeşitli nedenler ileri 

sürülerek engellenmeye çalışılmaktadır. Bu nedenle de kesin projesi yapılarak inşaasına 

başlanılması mümkün olamamaktadır. DSI Genel Müdürlüğü'nce yapılan inceleme ve 

değerlendirmeler sonucunda, planlamada öngörülen formülasyona göre göletin kesin 

projesi yapılarak, ihtiyaç duyulabilecek önlemlerin inşaat aşamasında alınması halinde, 

işletme sırasında su tutma ve yapı emniyeti yönünden herhangi bir sorunla 

karşılaşılmayacağı tespit edilmiş bulunmaktadır. Ancak, bu çalışmaların yapılmasına yö're 

sakinlerinin bir kısmı karşı çıkmaktadır. 40 000 kişiye su sağlayacak göletin yapılması 

KKTC için büyük önem taşımaktadır. 
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Soru 2: 

Bu projeyi hangi yabancı veya özel sektör fırmaları yapmaktadır? 

Cevap 2: 

Yeşilırmak Göleti'nin planlama çalışmaları tamamlanmış olup, bu çalışmalar 

DSI Genel Müdürlüğü'nce yapılmıştır. Sözkonusu çalışmalarla ilgili yerli veya yabancı 

herhangi bir fırma çalıştırılmamıştır. 

Bu gibi projelerde bazı Türk özel sektörünün, yabancı fırma temsilcilerinin 

yanlışlıkları, yolsuzlukları, ihmali olup olmadığı araştırılmakta mıdır? Göz yumma ve 

görmezlikten gelme durumu sözkonusu mudur? Bunlarla ilgili herhangi bir işlem yapmayı 

ve önlem almayı düşünüyor musunuz? 

Cevap 3: 

Yeşilırmak Göleti Projesinde herhangi bir fırma çalıştınlmadığından bir yanlışlık, 

yolsuzluk, ihmal, göz yumma ve görmezlikten gelme sözkonusu değildir. DSI Genel 

Müdürlüğü'nün faaliyet alanına giren ve özel fırmalar tarafından yapılan işlerde kontrolluk 

hizmetleri DSI Genel Müdürlüğü'nce yürütülmekte olup, soruda belirtilen hususların tespiti 

halinde gerekli yasal işlemler yapılmaktadır. 
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Sorular 1 ,2,3: 

KONYA MiLLETVEKILI SAYIN LÜTFI YALMAN'IN 
YAZILI SORU ÖNERGESI VE CEVAPLARI 

(7n794-15995 Esas No'lu) 

-Kıbrıs ile ilgili yatırımı ve işletmesi son derece pahalı, Kıbrıs'ı Türkiye'ye bir elektrik 

kablosu ile bağlayacak olan bir proje var mıdır? Böyle pahalı proje yapmak yerine TEAŞ 

Kalecik mevkiine maliyeti son derece düşük otacak şekilde mobil santral yatırımıyla bu 

ihtiyaç giderilemez mi? Bu projede özel sektör temsilcilerine "Yap-Işlet ve Elektrik Sat" 

formülü önerilmiş midir? Bunlarla ilgili bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

-Bunun için bazı kablo şirket temsilcilerinin bu pahalı yöntemi satma için Adana'da 

ve Ankara'da çeşitli yollara başvurarak yoğun bir gayret içinde oldukları doğru mudur? 

Bunların bu yanlışlıkianna ve böyle yalan projelere göz yumulacak mıdır? 

- Bu pahalı kablo yatırımının yapılmasına karşı çıkan teknisyenterin tehdit edildiği ve 

susturulmaya çalışıldığı . iddiaları doğru mudur? Tüm bu konularla ilgili tedbir almayı ve 

çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

Cevaplar 1 .2,3: 

KKTC (ı~ Türkiye arasında denizaltı kablosu ile tesis edilerek Türkiye'den KKTC'ne 

enerji aktarılması 1980'1i yılların başlarından itibaren zaman zaman gündeme gelmiş ve bu 

konuda Bakanlığım tarafından çeşitli çalışmalar yapılmıştır. 

KKTC'nin hızla artan enerji talebinin kalıcı, sürekli ve güvenilir olarak 

karşılanabilmesi için orta ve uzun vadede iletim ve üretim sistemine yapılacak yatırımlara, 

izlenecek ve uygulanacak politikalara ışık tutmak üzere, 2026 yılına kadar olan dönemi 

kapsayan Master Plan 2000 yılında hazırlanmıştır. 
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Master Plan bulguları doğrultusunda elektrik enerjisi ihtiyacının kısa dönemde 

karşılanması amacıyla EÜAŞ Genel Müdürlüğü'nce 20.09.2000 tarihli Bakanlar Kurulu 

Kararı doğrultusunda 5 yıl süreyle kiralanarak hizmet alımı yoluyla işletilmesi planlanan 

20 MW gücündeki mobil santreila ilgili son teklif verme tarihi 02.07.2002 olarak tesbit 

edilen ihaleye çıkılmış olup, ihale prosedürü devam etmektedir. 

Santralda üretilecek enerji KIB-TEK (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Elektrik 

Kurumu) tarafından satın alınacaktır. 

Bakanlar Kurulu'nun '18.02.2002 tarihli, kararı doğrultusunda iletim sisteminin 

iyileştirilmesi için tesis edilecek yaklaşık 5 milyon$ tutarındaki projeleri içeren ikinci iletim 

paketiyle ilgili olarak Türkiye Elektrik lletim A.Ş. Genel Müdürlüğü, Yönetim Kurulu 

Kararıyla ihaleye çıkılmasına karar verilmiş, beş adet Trafa Merkezi ihale teklifleri 

06.06.2002 tarihinde, üç adet Enerji lletim Hatları ihale teklifleri ise 11.06.2002 tarihinde 

alınmış olup, Temmuz ayı sonunda değerlendirmenin tamamlanması ve sözleşme 

imzalanması hedeflenmektedir. 

Ancak yine Master Plan bulgularına göre kısa dönem için mobil santralın devreye 

girmesi çözüm olmakla birlikte orta ve uzun dönem için yeni buhar tribünü ve/veya kablo 

gibi daha köklü çözümlerin uygulanması gerekmektedir. 

Bu nedenle KKTC elektrik enerjisi sorunun uzun vadeli ve kalıcı çözümü için Master 

Plan'da öngörülen alternatiflerin değerlendirilmesi, yatırım modelinin belirlenmesi ve bir 

politika oluşturulması amacıyla Kıbrıs Işleri Baş Müşavirliği'nce bir çalışma başlatılmış ve 

bu doğrultuda ilgili kuruluşlardan oluşturulan bir çalışma grubu görevlendirilmiştir. 

Çalışma Grubu orta ve uzun dönem için KKTC'de yeni santral kurulması ve/veya 

Türkiye'den KKTC'ne denizaltı kablosu ile enerji transferi alternatiflerinin teknik ve 

ekonomik boyutlarını karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. 
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Çalışma grubunca hazırlanan Nihai· Rapor'da kablo tesisi ile birlikte Türkiye'de ve 

KKTC'de tesisi gereken iletim projeleri belirlenmiştir. Bu belirlemelere göre Türkiye'den 

KKTC'ne denizaltı kablosu tesis edilmesinin maliyeti 150 milyon $,·Türkiye ve KKTC'de 

yapılması gereken iletim tesislerinin yaklaşık toplam maliyetinin 50 milyon· $ olacağı 

hesaplanmıştır. 

KKTC'nin enerji sorununun çözümü ve kablo ile enerji na~li ile ilgili bir Eylem Planı 

hazırlanması konusunda 05.06.2002 tarihinde Başbakanlıkta yapılan 2. toplantıda nihai 

rapor sunulmuş, bu durum dile getirilmiş ve yapılan görüşmelerde kararlaştırılan hususlar 

ve elde edilen bilgiler aşağıda verilmektedir. 

- Kıbrıs işleri Başmüşavirliği'nin koordinasyonunda ilgili Kuruluşların katılımı ile 

Dışişleri Bakanlığı'nın bu konuda alınacak görüşleri de gözönünde tutularak, KKTC'nin 

enerji sorununun mevcut üretim ünitelerine ilave alternatif üretim ve iletim yöntemleriyle 

çözümü için yapılacak yatırım projelerinin kaynak gereksinimi ve her yıla ait uygulama 

takvimini içeren bir Eylem Planı hazırlanması. 

- KKTC'nin elektrik enerji sorunu konusunda yapılan bu çalışmanın bir sonraki 

toplantıda sunulması. 

Ayrıca TElAŞ Genel Müdürlüğü'nce WASP-optimizasyon modeli kullanılarak 

yürütülen üretim planlama çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve sonuçlarına bağlı olarak 

mevcut iletim planlama çalışmalarında gerekli revizyonlar yapıl~rak KKTC Eylem Planı 

çalışmasının, 23.07.2002 tarihinde Başbakanlıkta yapılacak toplantıda sunulması 

planlanmıştır. 
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128.- Konya Milletvekili Lütfi Yalman'ın, Girne-Lefkoşe yol inşaatı ile ilgili bazı 
iddialara ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskan Bakanı Abdülkadir Alecan'ın cevabı (7/7795) / 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sonılanının Bayındırlık ve İskan Bakanı Sayın Abdülkadir AKCAN 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederi_m. 18.06.2002 

1. Gime - Lefkoşe çift yol inşaatının havaalanına giden yol üzerinde Türkiye de 
olmayan büyüklükte ilkel ve çok pahalı yöntemlerle kavşak ve üst geçitierin 
yapıldığı doğru mudur? 

2. Burada hangi amaçla bu pahalı yönteme başvunılmaktadır? Burada bir takım 
ayırma ve istismarlar var mıdır?. Bunlara yönelik herhangi bir işlem yapmayı 
ve önlem almayı düşünüyor musunuz? 
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T.B.M.M. B: 120 22.7. 2002 

T.C. 
BAYlNDlRLIK VE İSKAN BAKANLIGI 

Araştırma, Planlamil ve.Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
ANKARA 

SAYI : B.09.APK.0.22.00.00.17/ f4ı '/.
KONU : Konya Milletvekili 

Lütfi Y ALMAN'ın 
Yazılı Soru Önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLiSi BAŞKANLIGA 

o: ı 

SÜRE Lİ 

. ./ ... /2002 
l 9 ı 

İLGi: T.B.M.M.Başkanlığı'nın 28/06/2002 tarih ve KAN.KAR.MD:A.Ol.O.GNS:O. ıo.00.02-
ı5996/37856 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan, Konya Milletvekili Lütfi Y ALMAN' ın, Girne-Lefkoşe yol 
inşaatı ile ilgili bazı iddialara ilişkin, Bakanlığımıza yöneltmiş olduğu 717795 Esas sayılı 
Yazılı Soru Önerges\ inceJenmiş olup, cevabı ekte gönderilmektedir. · 

Bilginizi ve gereğini arz 'ederim. 

··EKLER: 
EK- ı Cevap Yazısı (ı Adet- ı Sayfa) 

DAGITIM: 
Gereği Bilgi 
-T.B.M.M. Başkanlığı -Başbakanlık 
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SORULAR: 

KONYA MİLLETVEKİLİ 
SAYIN LÜTFİ YALMAN'IN 

717795 ESAS SA YILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİNİN 
SORULARI VE CEV APLARI 

1- Girne-Lefkoşe çift yol inşaatının havaalanına giden yol üzerinde Türkiye'de 
olmayan büyüklükte ilkel ve çok pahalı yöntemlerle kavşak ve üst geçitierin yapıldığı doğru 
mudur? 

2- Burada hangi amaçla bu pahalı yönteme başvurulmaktadır? Burada bir takım 
ayırma ve istismarlar var mıdır? Bunlara yönelik herhangi bir işlem yapmayı ve önlem almayı 
düşünüyor musunuz? 

CEVAPLAR: 

1,2- Ercan Havaalanı-Demirhan Ayr.-Dörtyol-Gazimağusa bölünmüş yolunun Ercan 
Havaalanı Ayr. (Balıkesir) Kavşağında bir köprülü kavşak Bakanlığımızın bağlı kuruluşu 
Karayolları Genel Müdürlüğünce yapılmakta olup, çalışmalar devam etmektedir. Sözkonusu 
köprülü kavşak 2 açıklıklı olup, 2xl8,50-37 m. uzunluğunda ve kiriş sistemi öngerilıpelidir. 

KKTC Karayolu ağında bahsedilen köprülü kavşak dışında başka :lJir. kôprülü kavşak 
bulunmamakta ve yapılmamaktadır. 

Ercan Havaalanı Ayr. (Balıkesir) Köprülü Kavşağı pahalı yöntemlerle yanıimamakla 
birlikte, yurdumuzda yapılan köprü yapım teknikleri ve usulleri uygulariıİıakta'dır·; · · 
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., , 129.- İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, İstanbul Boğazında yolcu taşıyan teknelerin 
kontrolüne ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ramazan Mirzaoğlu'nun cevabı (7/7797) ,. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sorulanının Denizcilikten Sonunlu Devlet Bakanı Sayın Ramazan 
MİRZAOGLU tarafindan yazılı olarak .cevaplandınlmasında delaletleriniz talep 
olunur.- 19.06.2002 

CelalAnAN 
DYP İstanbul Milletvekili 

SORULAR: 

1- Son olarak boğazda 4 gencin ölümüyle son~çlanan teİme ·k.azaşı;':bütün 
Türkiye'yi üzüntüye boğduğu gibi, bu konud~_.yar9,~~ıi tehlikeyi de. bir kez 
daha gözler önüne serriıiştir. Bu tip faciaların önüne geçmek amacıyla 
boğazda yolcu taşınmasına dair yeni bir düzenlemeye . gidilmesi 
düşünülüyor mu? · 

2- Boğazda yolcu taşıyan teknelerin yeterlilikleri hangi sıklıkta kontrol 
ediliyor? 

3- "Denize Elverişlilik Belgesi" olmadığı halde deniz trafiğine çıkan, acil 
durum, personel ve teknik noksanlıklan bulm,ıan ·ve kapasitesinin üzerinde 
yolcu taşıyan teknelere uygulanan müeyyide nedir, cezalann artırılması 
düşünülüyor mu? 

4- Yolcu taşımacılığında vatandaşın bilinçlendirilmesine dönük bir 
çalışmaruz var mıdır? 
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SA YI : 8.02.0.011/ (t:''/'t, C 

KONU: 

T.C 
DEVLET BAKANLIGI 

ANKARA 
/l.r[. ')· ~;;( (.. 't 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIG I 
GENEL SEKRETERLiGiNE 

( Kanunlar ve .Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGi: 28.06.2002 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/7797-16001/37870 sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Celal ADAN'a ait ilgide kayıtlı yazılı soru önergesine 
Bakanlığıın bağlı kuruluşlarınca hazırlanan cevabı yazılar ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

DENiZCiLİK MÜSTEŞARLIÖI 
(Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü) 

1 

SA YI : B.02. l.DNM/0.06.(H.DT.5/ 
KONU: Soru Önergesine cevap 

DEVLET BAKANLIGINA 
Özel Kalem Müdürlüğü 

ANKARA 

08.07.02 o 4514 

:sayın Pro'f: Dr. Ramazan MtRZAOGLU) 

İLGİ: 03.07.2002 tarih ve 289 sayılı yazımz. 

İlgi yazınızda, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden alınan İstanbul Milletvekili Celal 
ADAN'a ait yazılı soru önergesinin cevaplandırılarak Bakanlığınız Özel Kalem Müdürlü~ünün O 
312 410 16 28 nolu faksına gf•nderilmesi talep f'..dilmektedir. 

Bu çerçevede, söz konusu yazılı soru önergesine ait cevap ekte gönderilmekte olup, 
bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Ek: 2 sayfa 
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Yaşar İhsanÇELEBİOGLU 

M üsteşar a. 
Deniz Ulaştırması 
Genel Müdür V. 



Soru 1· Son olarak Boijaz'da 4 gencin ölümüyle: sonuçlanan tekne kazası, bütün 
Türkiye'yi üzüntüye boğduğu gibi, bu konuda varolan tehlikeyi de bir kez daha göz 
önüne serm·iştir. Bu tip faciaların önüne geçmek amacıyla Boğaz'da yolcu 
taşınmasına dair yeni bk dOzenlemeye gidilmesi düşünülüyor mu? 

Cevap1· Ttirk Boğazları'nda yolcu taşıyan teknelerin denetlemeleri, 4922 Sayılı 
Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun'un 6. maddesine istinaden Liman 
Başkanlıkları ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca dOzenli olarak yapılmakla birlikte, 
ayrıca TOrk Boğazları Daimi Izleme Komitesi tarafından da konu gündeme alınmış 
ve gerekli çalışmalara başlanılmıştır. 

Soru 2-Boğazda yolcu 1aşıyan teknelerin yeterlilikleri hangi sıklıkla kontrol ediliyor ? 

Cevap 2- Bağazda yolcu taşıyan teknelerin yeterlilikleri, 4922 Sayılı Denizde Can 
ve Mal Koruma Hakkında Kanun'un 6. maddesine istinaden Liman Başkanlıkları ve 
Sahil GUvenlik Komutarlığı'nca hal icabına göre zaman zaman yapılmaktadır. 

Soru 3- "Denize Elverişlilik Belgesi" olmadığı halde deniz trafiğine çıkan acil durum, 
personel ve teknik noksanlıkları bulunan ve kapasitesinin üzerinde yolcu taşıyan 
teknelere uygulanan ml'ıeyyide nedir, cezaların artırılması düşünülüyor mu? 

Cevap 3- "Denize Elverişlilik Belgesi" olmadığı halde deniz trafiğine çıkan, personel 
ve teknik noksanlıkları oulunan ve kapasitesinin üzerinde yolcu taşıyan teknelere, 
4922 Sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun'un 20. maddesine 
istinaden cezai hükümler uygulanmakta olup, söz konusu Kanunun 
güncelleştirilmesi amacıyla Müsteşarlığımızca oluşturulan komisyon tarafından 
çalışmalara devam edilmektedir. 

Soru 4- Yolcu taşımacıiığında vatandaşın bilinçlendirilmesine dönük bir çalışmanız 
var mıdır? 

Cevap 4. Konu ile ilgili Müsteşarlığımızca düzenlenen şura, konferans 
sempozyum, bilgilenditme toplantıları ve çıkarılan yayınlarla sektörü tanıtıc; 
çalışmalar yapılmaktadır. 
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KlYI EMNİYETİ VE GEMİ KURTARMA İŞLETMELERİ 
GENEL MÜDÜRLÜGÜ 

1<1y1 H~zmetleri Dairesi Başkanliğa 

Say1 : B.02.2.KEG.0.11.03.00/ 533 5- 3G~~ 
Konu: 

T.C. 
DEVLET BAKANUGI 

Özel Kalem Müdürlüğü'ne 
(Sn.Prof.Ramazan MİRZAOGLU) 

İLGi: 03.07.2002 tarih ve 00860 sayılı yazınız 

04.07.2002 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına, İstanbul Milletvekili Sn.Celal ADAN 
tarafından verilen soru önergesine, ilgi yazınızla istenilen cevap kapsamında., 
kuruluşumuzun görev ve yetkisi bulunmadığı malumlannızdır. 

Bilgilerinize arz ederiz. 

_jJlıın 
M~~~.....__-;~~ 
Genel Müdür Yrd. 
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Genel Müdür 



130.- Kırıkkale Milletvekili Hacı Filiz'in, memur emekli aylıklannın ödeme dönemine 
ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Sümer Oral'ın cevabı (7/77.98) -

Tü~:<!YE 3JYJ.{ 141LLC:T d~CL!S! SASKA;•ILI~I:·J.~ 

Aşajıdaki sorularırıın Haliye 38!<anı Sayın SU:-:1er o~.~L tarafından yazılı 

olara!< ceva;llandırıl!:ıası hususunda gercJini arz edert:ı. 

SayJıları;:ı.la. 

1 

Sayın 3a'<a:ın, . ·ı:.:ıwr emekli-
leri her Uç ayda bir r:ıaaş alr.ıa~-<tadırlar. Zaten çok düşW< olan r:ıaaşları enflas
yon karşısında iyice azal~aktadır. 
SO;iU 1- ~vlei:1Ur emeklilerinin istekleri do~rultusunda maaşlarını aylık olarak 
ödemeyi düşUnUyor musunuz? 
SQRU 2- Bu konuda bakanlı~ınızca jöyle bir çalışıa başlatıldı ~ı? 
SO~U 3- Saşlandı ise maaşları ne za~an aylık olarak öde~eye başlayacaksınız? 
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T.C. 
MALiYE BAKANLIGI 

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 

SAYI :B.07.0.BMK.011.390/600-36 
KONU :Yazılı Soru Önergesi 1 '7 r'· ~ ··ı? _. ·~ ... , ') ,...t 

1 • i.~ ; ' u ·- * .i. • •J t ' 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ BAŞKANLIGINA 

İLGi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel s·ekreterliğinin 28.06.2002 tarih ve 
KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/7798-16002/37871 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan Kırıkkale Milletvekili Sayın Hacı FİLİZ' in 
yanıtianmasını istediği, 7/7798 esas numaralı yazılı soru önergesinde belirtilen 
hususlara ait cevabımız aşağıda sunulmuştur. 

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 122 nci maddesin
de,bağlanan aylıkların üçer aylığının peşin olarak ödeneceği hükme 
bağlandığından, T.C. Emekli Sandığının kurulduğu tarihten itibaren emekli 
aylıkları üçer aylık ve peşin olarak ödenmiştir. 

Söz konusu madde, 30.12.1989 tarihinde 351 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile; "bağlanan aylıklar her ayın başında peşin olarak ödenir, 
aylıkların · ödeme tarihlerini ve iki veya üç aylık olarak ödenmesini belirlemeye 
Maliye Bakanı Yetkilidir." Şeklinde değiştirilmiştir. 

Ayrıca, Sandıktan aylık alan emekli, dul ve yetimlere aylıklarının, aylık 
veya üçer aylık ödenmesi konusundaki tercihleri sorolmuş ve % 98'inin~ üçer 
aylık ödemelerin devam etmesi yönünde isteği, bulunduğundan, emekli, dul ve. 
yetim aylıklarının 3 aylık olarak ödenmesi işlemine devam edilmektedir. 

Bilgilerini arz ederim. 

..J..~ SümerORAL 
Maliye Bakanı 
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13 ı.- İstanbul Milletvekili Azmi Ateş'in, orman arazisinde faaliyet gösteren iki turizm 
şirketine ilişkin sorusu ve Turizm Bakanı Mustafa Taşar'ın cevabı (7/7799) -

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLI~I'NA 

Aşağıdaki sorularıının Turizm Bakanı 
cevaplandırılmasına delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla.20.06.2002 

SORULAR: 

tarafından yazılı olarak 

!\_ 
--,--,~ 

~ 
Dr. Azmi ATEŞ /

Istanbul Milletvekili 

Önergeme konu olan Orman · arazisi, -Bakanlığınız Işletmeler Genel 
Müdürlüğünün, Orman Bakanlığının 30.01.2001 tarih ve 563 sayı ile görüş talep eden 
yazısına istinaden, 15.02 2001 tarih ve 4702 sayılı yazıları ile Yatırımlar Genel 
Müdürlüğünün 14.02.2001 tarih ve 588 sayılı cevabi yazılarına dayanan olurlarıyla
lstanbui-Eyüp ilçesine bağlı Göktürk Beldesi sınırları içerisinde kalan, turistik tesis 
kurmak ve işletmek üzere, Kemer Yapı ve Turizm A.Ş.'no tahsis edilen 2068 
dönümlük bir alanı kapsamaktadır. 

Bu orman arazisinin amacına uygun olarak kullanılmadığı -basın ve medyada 
yoğun bir şekilde yer alan haberlerde de ifade edildiği gibi- Orman Bakanlığının 
sorularıma 02.11.2001 tarih ve 866-3001 sayıyla verdiği cevabi yazısıyla da teyid 
edilmektedir. 

Sayan Bakan, bu izahlarımın ışığı altında aşağıdaki sorularımı kamu 
vicdananı tatmin edecek bir şekilde cevaplandırmanız düşüncesiyle sormak 
istiyorum. 

_ 1- Kemer Yapi ve Turizm A.Ş'nin; 
a- Kurucuları kimlerdir ve her birinin bu firmadaki hissesi yüzde kaçtır? 
b- Kuruluş adresi neresidir? 
c- Kuruluş tarihi nedir? 
d- Kuruluş sermayesi ne kadardır? 
e- Bugünkü sermayesi ne kadardır? 

2- Kemer Country and Golf Club'un; 
a- Kurucuları kimlerdir ve her bir hissedarın bu firmadaki hissesi yüzde 

kaçtır? , 
b- Kuruluş adresi neresidir? 
c~ Kuruluş tarihi nedir? 
d- Kuruluş sermayesi ne kadardır? 
e- Bugünkü sermayesi ne kadardır? 

3- Kemer Country and Golf Club'un; 
a- Bugün itibariyle toplam üye sayısı kaçtır? 
b- Üyeleri kimlerdir? 
c- Herbir üyesi, bu kulübe bugüne kadar toplam kaç ABD doları ödeme 

yapmıştır? 
d- Bu üyelerin her birisinin yıllık üyelik aidatı kaç dolardır? 
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4- Kemer Yapı ve Turizm A.Ş ile Kemer Country and Golf Club kuruluşları arasında, 
bu orman arazisiyle ilgili olarak yapılan anlaşmaların muhtevası nedir? 

5· Ortakları aynı olan bu iki kuruluş arasında "kullanma hakkınm devri konusu ..• " 
Turizm ve Orman Bakanlıklarından ilk izin alındığında, -normal irtifak hakkı tesis 
edildiğinde- izin belgelerinde belirtilmiş midir? 

6- Kullanma hakkının devri yasal mıdır? 

7- Yasal ise, anayasal ve yasal dayanakları nelerdir? 

8- Bugün bu orman arazisinde başlanmış ve tamamlanmış olan bungalow sayısı 
-villa ve apart olarak- kaçtır? 
Bungalowlar; kimlere, hangi statü kapsamında, kaç yil süreyle, kaç dolar 
karşahğmda tahsis edilmiştir? 

9· Orman Bakanhğa, bu konuyla ilgili olarak hazırladığım 16 Ekim 2001 tarihli yazılı 
soru önergemin 2. sorusuna verdiği cevapta;. " ... Tesislerin kamuya açak olarak 
işletilmesinin devama amacayla ytlhk ve süreli kombine üyelik sistemine ek 
olarak, günübirlik giriş bedeli karşılığı işletilmesi amacıyla alınan 20 Mart 2q01 
tarih ve 10377 noter yevmiye nolu Yönetim Kurulu Kararı nda; günübirlik giriş ve 
kullanım için aile ve şahıs için ayrı ayrı "Geçici Üyelik" statüleri oluşturulması, 
aile günlük geçici üyelik tüm aileye "Gold Üyelik" statüsünde, şahıs günlük geçici 
üyelik için ise tek kişilik "Sosyal Üye" statüsünde 24 saat kullanım sağlanacağı 
karar altına alınmıştır. Bu suretle söz konusu tesisler amacına uygun olarak 
kamuya açık hale getirilmiştir'' demektedir. 
Saym Bakan, Bu tesbitierin ışığı altında, size sormak istiyorum. 
Bugüne kadar "Geçici Üyelik" kapsamında, kaç aileye "Gold Üyelik" ve kaç 
aileye "Sosyal Üyelik" statüsü sağlanmıştır? 
Bu üyelikler ne kadar süreyle geçerlidir? 
Böyle bir hizmet karşılığında, Gold Üyelik ve Sosyal Üyeliğin yıllık ve süreli ücreti 
ne kadardır? 

1 O-Aynı önergemdeki dördüncü soruya verilen cevabın 4. maddesinin d fıkrasında 
da, " ... Tesislerin kamuya açık olarak işletilmesinin devamı amacı ile yıllık ve süreli 
kombine üyelik sistemine ek olarak günübirlik giriş bedeli karşthğa işletilmesi 
amacı ile 20 Mart 2001 tarih ve 10377 Noter Yevmiye nolu Yönetim Kurulu Kararı 
Tutanağı'nın Bölge Müdürlüğüne ve Orman Genel Müdürlüğüne arz edildiği. .. " 
denmektedir. · 
Bu durumda, 20 Mart 2001 tarihinden itibaren bugüne kadar, bu tesislerden 
günübirlik -giriş bedeli karşılığında- olarak toplam kaç kişi faydalanmaştar? 
Bunun karşılığında kaç TL. ödeme yapılmıştır? 
Bu tesisiere günübirlik giriş ücreti, kişi başına -2001 ve 2002 yıllarında- kaç 
TL' dır? 

11- Kemer Yapı ve Turizm A.Ş; 2068 dönüm olan bu orman alanına turizm amaçlı 
olarak, kullanma karşılığında 2002 yılı için toplam kaç TL ödemektedir? 

-779-



T.C. 
TURİZM BAKANLIGI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B 17 O APK O 08 ·f L 1 (.iJ ·· (' ~( <f j 
Konu : Soru Önergesi 

~~ r) >r c( 
ANKARA 

;; ?v 
/ .. ./ .... : 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ BAŞKANLIGINA 

İLGi : TBMM Başkanlığı, Genel Sekreterliği, Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 
28 Haziran 2002 tarih ve 16005 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Azmi ATEŞ' in orman arazisinde faaliyet gösteren iki turizm 
şirketine ilişkin soru önergesine istinaden hazırlanan Bakanlığımız cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Ek: ll 
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İSTANBUL MiLLETVEKiLi SAYIN AZMİ ATEŞ'İN SORU ÖNERGESi 

Kemer Golf Country Club isimli tesis ekte bir örneği gönderilen belge 
kapasitesi ile Bakanlığımızdan 1/11/1991 tarih ve 5224 sayılı Kısmi Turizm 
Deneme İşletmesi Belgeli olarak faaliyet göstermekte olup, Bakanlığımızdaki 
dosyasında mevcut 4112/1996 tarih ve 4180 sayılı ticaret sicil gazetesinde tesis 
sahipleri olarak görünen Kemer Yapı ve Turizm A.Ş. İle Göktürk Yapı ve Turizm 
A.Ş. 'nin birleşme sözleşmesi akdedilerek, sözleşme konusu, mali hükümler,· 
şirketin sermayesi yayınlanmıştır. Sözkqnusu gazetenin bir örneği yazımız ekinde 
gönderilmektedir. 

Soru önergesinde yer alan Kemer Golf Country Club'un üye ~ayısı kaçtır, 
üyeleri kimlerdir, her bir üyesi, bu kulübe bu güne kadar toplam kaç ABD doları 
ödeme yapmıştır. Tesisten günübirlik giriş bedeli karşılığı kaç kişi yaroclaıimıştır. 
K işi başına alınan ücret nedir, 2001-2002 yıllarında kişi başı ne kadar ücret 
alınmıştır, konularına ilişkin tesisin dosyasında bilgi bulunmadığından cevap 
verilememiştir. · 

Ayrıca, orman alanına turizm amaçlı olarak, kullanma karşılığından 2002 yı I ı 
için toplam kaç TL. ödendiği ise, Orman Bakanlığı bilgisi dahilinde bulunmaktadır. 
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T.C. TURiZM BAKAN~iGI 

TURiZM KlSMi DENEME 
iŞLETMESi BELGESi 

IŞLETMENiN 

Adı : KEMER GOLF COUNTRY CLUB 
sınıfı ve türü : dZEL GOLF SAHAS. VE TES!SLER! 
Adresi : GOKTUR KOYU KEMERSURGAZ 
Bulunduğu yer : !ST.~NBUL 
KaQasitesi : 15 crA-12 Ş.f~J-182 (}.J!TE ADPRT+SD(J Pm Vfll A-t453.YAT.w vE CCLNJRYJ<LlP.G<FES, 

l8J KIŞ.ÇD< AVPC.Stl. (2) ,65 Kl~.LCK ,5J KIŞ • .Jro [.Q(PfıTPS[,b5 !ZI~.ITPLYPN.LCK ,6] KIŞ.FM\6IZ -. 
LO<PNTAS~~HJJ KİS. 't&E~ TEP.nSI ~~JWA'C-B!LJFm1SPL. ~.1ÇO KLŞ.etR.~Dt'illtvE S'UJilJRI ~j:fr.NAST!K SA... 
FID.v8.. CH.L,SJJO-l C2) ,SAJ\A,..ffu.L .KI$ ~ ~HJ, 'tLe.r.AV .~ IK ID-JIS ı<r:RTU C4J ,~!Iffi'J P.HIR 
(~~,_EO KIŞ.LO<. ,FUTBl SD-H •• CC:RSIİSJ s:GURI.rtwv..::ı'fCN B1'Asi PCIK 'tlY:.i.ıAV. ,LO< .. ErAT Ek:tiiVPN. 
BH"~D,f<AD.~A'EJ ~LP BINllSr<ATL s=t:R ~LBJ) KDP.TEN.KCRTU <3. PUl TEN.l<ffilD,s:CR Sit. llO 
!5J~. 't&l.Slt.) <YATIRIJvCA) 18 C8...GlF SP.fı.PNTFBM~}-ı ~MGlf l<LLLEJ TES.<~ ~~.ın<. ~3 PEft Off 

~aı%~df~pfuPC~);~ı~~~I~8~~1s~~~~~ ~ r3)~ffi ~~~~v~~ 
ı<LLLBJ!l2J KIŞ. Y&l.S'L) ,8 m TENJ<ı:RTU,~!Iı'[ FUT .S0H. ,ÇCO..K PPFKI, YGETICI LOJvl'ffi <I~fi:t) 

Belgesahibi : KE~IER YAPI VE TUR.A.Ş. 
Tesis sahibi : TA-SİS-İ Kf.tvU PPJlZİSİ CCFıV~D-4<&8 YPPI VE AA .. A.Ş.-+GJ<Tr.FX YPPI VE 1lR.A.Ş. 
Kiracı 

çalışma saatleri : GENELGESİNDE GOSTER!L~l!ŞTİR. 

Tarih: Ol/ll/1991 TES!S!N !~lAR KANU~IU, YURURLUKTEKİ İMAR PLANI VE İLG1L1 MEVZUP,· 
sayı : 5224 ÇEf~ÇEVESİNDEKİ DURL:~!U GİR1S1MCİNİN KENDİ SORU~lULUGUNDADIR. 
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4 Ar:lALIK 1!196 • SAYI: 4180 TÜRKIYE TICARET SICILI GAZETESI , SAYFA: 257 

KAII1\NFII. SOKAK NO: ~lı,IIAKANI.IKI.AII·ANKi\ltA ··n:l.ı-:I'ON: 417 771iıt/ 211M5.2UM71hanışnıal: iu7;,21171ı (,\hnno-l'usl"l • Tl·:ı.<:IIAI': SICII. ANKAilA 

ŞIRKETLER 

ISTANBUL 

Slcll No: 357363-304945 

llcnrol Onvnnı 
KArıAIIASANO{;LU KERESTECILIK INŞMT VE OTOMOTIV SANAYlliCAfiET LIMITED 

ŞIRKETI 

Tk:afi.Jkamelgtthı: bt;ınbul Mnllcpo E~Anyuıt ~ıırnğı O:ığL1I Cnd. No; 219 

Ticari Hnked lle dcU nu-·nu •• Omı'an& yutarula p•ıh "'• 21.11,11U 
urihinden b•l'l kurullllUt ohn liMited thlı.adn SarwııyJ. •• Ticarat 8akanhtının 
24.iO,ltU urihlnda onayından p•ç"n e•A• -.ır.,aladnln t••r:il...., ilanı iauruııdt, 
tı:aruJ ).notullflnln ıı,ıo.ıu' terlh 551n ••yı lle aıntı)'h. i•u b.y•nn•• .. i 
,...,.urtyeti•lıe verilıııil "1-kl•, nu urılı TO~Iı. Tica1'elt bınunu hGiı.öwılerin• uvvurı 
ohrak v• ••nıurluOUıııu•d•kl vutk.,l•r• dayanılanlı: Jt.ll.ıttl t•rlhinda t••c:U 
•d1ldJOi·Uan olıınu1'. 

MADDE 1 1 
l~lıJRULUS ı 

ı<AR'Ai"iASA"Nölii:ü"KeiiesTEcluK INşAAT ve oToMoTiv 
SANAYI TICARET LIMITED ŞIRKETI ANA MUKAVELESI 

AtalSt d• adl•rı, •oyAdl•rı, ikaaetg•hları ve uyruklat•ı 
yL.o:ılı kuı•ucular llıt"Atınd• TUr•k Ticar•t Vasası hUkU•lerl uva
r:ınca ,b lt" Lhit•d Şlrkttt kurul•'J'tur. 

1. t:IMER KARAHASANOGLU ı Ş••piyan H••Jt V.a.plan Solı. 
U:zun Latir Apt Naı~J/6. .· 
MALTEPE/ISTnNDIJI.. T.C. Uyı•uklu 

C:. YUSUf' ÇETiN ı GU:elyalı, lurgut O•h Sok. 

t1nDDE ı Z 
~i Rt'.ETiN UNVnNt 1 

Noı::ln PENDIK/ISTANDUL 
T.C. Uyruhlu. 

Şh•k•t in t icar-~t tJhYAna" HARAHASnNOta.U KERESTECiL il( 
INŞRA,T VE OTOMOTIV SANAYI TICAnEl LIMITED ŞIRKETI "dir. 

MADDE ı 3 
ŞtOV.ET:lN AMAÇ VE KONULARI ı 

Şırk•tın •••ç "• lconul•ra b•tlıı:• tunl•rdarı 

•l Jl•r• n•v• i .agDıç v• agaç UrUnl,.ri dal ın~• tlc~~ıı·i,aan•vJ 
topt•nc ı-ptı·~hllıdtC'i, i llıl"'llıtÇ ı, 1 JÇ i ı 11•-fiH·Ofl 1 pçl 1 i Ic, j•.,;:A~'lf'l ... 
·~cı, Uhalatcı, ihraçatc:ı olaı·.ak f•alıy•t gbct•r••"'· tlrt·tuı•lü 
•Q•ç ve a'Q•ç ül"i.ıııleriı\in v•n ••n•yl üı•liııl•r"l vt ••l::••eleı•Jv ... 
1• ılgi ltnı~•k. • 

b) 'Vut•t içi nd• v• yuı•t dıtınchı r·•••l ve 6.ı•J hwt• n•Y' i 
"'onut, toplu konut, apaı•t•an, o'kul, fAbrika, yol, k.an•l, 1 i••n, 
h anal i:•syon, b•ı·~J, tünwl, 1ndlutt•s tes i •l•t•ı, boru h•t l•wı, 
•nctı•j1 n•h11 hatları,bilu•ı.ı-' btton blnııl•rı,har-fiyat ve 
blnuı•i \.IJ~ i.nt••t itht•t v1 •Ut1•hitlik1 ta••ı:anluk \'•P•ak. 
lAahhUt:lerdl b•Jlunll•k. tJgill hi:••t:lerl gtrçtklt,tir••k için 
h•t"ti.ırlü al•t,•aldna,J, •aldnası ekip VI' •kıp•anhır-1• 
hertUrlU infaat •alı•••ht·lyl •• gayri••nkul l•rle,naki 1 Y•u~ 
tahrıyl• ilgihn••k.Bilu•u• t•knik hi:z•etl•ri v•ı·•elc.Htt"tUı• .. 
lU t•knolojld•n lstlradt •t•ek.Du lconularla ilgili hertUrlU 
i:Jn,ruhıat vt benzeri tU• beıa•ı•ri ahak. 

C') VIJI"t, içinde v• yur"'t datında,oto•obll,•lni.ibü•,•UdilbU•, 
ka•yon, ka• yon et, tu·, treyhr gibi bllu•u• luı.r• nakil Ya,ıt~~ıt.ıı
rıyla, bl ltJa•J• hava nakil Yllılltahır•ıyla, bllu•u• d•ni: nald 1 
VASitalırıylaCgtdhr dahil) ilgtl•n•tk. 
VuJcat•ıdaki tUa kar"'•,h•v.a ve dtniz nakil vaııtalarının 
bt lu•u• yedek parçalArı ve Aksesuarlarıı la tt ikltri YI bu 
nakil vautAları için gor•kl i olan bilu•u• ••1 YI •al:z•••l•ı·
lt ilgilen••k. H•rtf:.irlU it eakln•larJ Y• bunlar'la ilgi ll 
hl..-tlir"'lU yedek pat•ça ve •k•usuaı·lat•la 1 lgi l•n•ek. 

Au kon11l<lfda çtkmı' YI! çıkac:-lk h'"r tılrlil kanun, hrnmnnwt ve benzeri y:ısnl;ırt.lnn ve 
lı:»$VIk knnuniMııHi:\ll l51ifndıı elınl'!k 

Şııkı?t yııkruıd<tkl anu:"flanııı gı:trçekleştirehllınesl Için n1n!juJ.'1kJ tüm fanliyDUttrOO luılunRbl· 
i ır 

••1 S•n•yi vt ticar-i faallyttlerd• yurtiÇindeYe-yiırt- ..... 
dltında bulun•Ak, TlcAt"tt, Alı•-sat ••• pa:zarl.a•a, U:halat VI ih
t•acat Y•P•ak. ihaltltrt giraek, ihaleye Y•r•tk, Jhahl•ri d•y
ral•ah deYr•t•ek.T••inatl•r y•tıraa~ ve g•riy• ala.ak. ltht
•lci 1 tJc yap•Ak. 

bbl Yurt içindi Y• yurt dıtındaı tubeler' 1 ae•ntalıkl•r 1 
tuıs i lel 1 ik ı er, bay i ı iki tr, dlstribUtörlUkl•r açaak, kapat aA h, 
al••k-ver••k,dtvr"&hak YI d•vr•t••k, f•brik•l•r,i•alatho~n•Jtr- 1 
t •• h ı Ir" YI ••nt i ye 1 .,.. •ç•Ak, i J l•t ••k, k•p.at•ak, dtvr•t •tk, diY
I"#Ihak,kir•l••ak,klraya ver••k,al••"- v• ••t••k. 

eel l••inatı..r, Jpat•kler v•r••k ve al••k• Bu h•kl•rı di-
YU' YI ciro et•ek,d•Yir •l•ak. , 

d d 1 T •taı·onl u k, •Ut ••hh it lik, l••l•tçı 1 ı k, 11 let•tc 1 1 tk, 
•ll•-••t ı•, paıar ı•aa, toptancılık, P•r•kendtcl ll k, 1 'çi 1 lk, t'ason 
i tr; i ı i k, •lıt•vi ri i k, d anı t••nl ı k Y•P••k. 

lti Yurt içinde v• yuı·t dıtında ka ... , arta v• uzun v•dtl i 
fınans•anlar• IAQl.a••k,e•sal YI ktf•l•t krtdll•rl,•çıh kr•di·~ 
1tı• 1 J•z• ka~tılılfı kt••diler,t••lnat k•rtılıDa kr•dll••·,lpot•k 
h•ı"Jl 1 ıaı kr-•di hı·, t•pYlkltr, yat ır-ı• kr•dlıtri, ••t ta kı .. tdill .. 
t•i,akr•ditif hrtdil•,.l,J•hıt kr-•dil•r1 1 Jer•f "' •1A•ttJf .. rtka 
Uı•rlnt .YAn' lo-•dil•ri AÇtlr•,ak,tt•in tt:••k v• kuJJAnaak. 

i lt talr llgql VUrUrlUk hUkUiilorl. uv•rınc• tirktt fullyol 
lconuların• giren ltl•r"i Y•P•n gerç•k ve tUıtl kltlltrl~ or
t•kla•k ah· i 1 i•tnd• bulun•a.k, ak H ler i•z•l•••k•ftshtt:•ek, ot•tak 
o)•ak. l"'tvr:ut tfıc•rl i'llt••lar-e ittir-ak •t••k,tlcal"'i Stht

'•thri ve kifihr-1 ittlrakr;i olarak .al•Ak.· 
hh) FAbı•tJc•l•r, i•alathan•ltr,dtpolo~r, ticar•thantl·"'• i da

, • ., binal.arı, depola•a, btkht•t, a,.ınds,..a, •uhafa:• depo1ar"J l lt 
•U••••tJ tttithrın lcuruhau,bi:ı•t v•v• b•tkal•rına ihah 
aı.uottfıyh ınta etth•H••sl,•hnıp satıh•tı,klroaya alınaatı 
ve Y~t•il••si 1 dt\'r•dil•••t ve dtYraJın•a•ı,Uztt•lerindt hlrtUr·
lU •yni Yt JAhsi ta1ı1rruf faaliy•th,.ind• bulunul••u• • 

li 1 L.U:ualu •Ak ina, t•chlz•t• tl •htl•ri ve D•rletnkul
ltt•i iktil•p tt.uh,d•vfır ~• f•r•U •t••k,kiraya v•r••k-ah•k 
g•yt•h•nkul ııtr U:ztrindt U t i fa~, int i fA,sUkn•, gayt•h•nkul ltt"' 
•Uktlhfiyeti,kat aUlkiy•tl,kat lrtlfakı tesis •t••k,gayrt
••nltulhr U• ilgili oJara.k tapu YI k•dattt•o dah'thl"i,bth• 
diy•l•r n1:zdindt ifre:,d•vhid 1 per•al•syan ile tlglll htl" 
ntv' i •u••• h v• t•sar,~utlaı•ı gtt•çtklt,tlr•e~.Htr•tUI"'lU g•yri
ınnhul h ri Al••-••t••k, htrtu ... ıu Int•• •t••Jc, wtt lr•tk. 

JJ) ı;itrktt borçolat•ani YI a.1acalc1arını t••ln için ipotek 
t••htn,k•fAllt YI d1Qtr te.•inatları vet~•lk-al•ak, tpot•k, icı·• 
Y• h•ctz tesia • .,. f•k etaek,ticat•i ltht•• r•hnl a~d•t••k. 

kk) Şiı•ktt :itltrl llt liglll vt ligitiz btıuouo n•kll 
Y&Ut.alarını "•·lt ••kina.larını lkthap tt•tk,dtYt"'ahak-ptv-

retmak. kif;ıl;1mnk·ki'AY" nrmek, ıtyni ve ,alnı ıasR;n;na·rda bulunmak, satmAk. HerttlıiO. 
rııhsnl~ ııınhutomnk 

ll) nuıı~.ıtn.ıtnelıuin. m'isııd.,. ve bolg91eriniı\ izinierin lisnnsl~tnr'ı: imtiyezların. resim bröve 
va lk:tuel iınv<'nlnrının !ltl,i_ra hnklarının ve bernllannın, fikri hnklann va bonıan 

ıanai Y• ticari ~Uikty•t h"'kl•ı·ının v• ikiiS8p'dev&reraf ·•· ····
edil•tsi v1 bunhro.U:zet•indt lisans ~~ınl&JIIı11Arınır ,apıl•atı. 

••1 Htı• n•v
1
•·.•D•ç liı·Unhrinin vt Y•n UrUnlet-anln 

ür•atil••sı,alın~1P-t•tıhAtl.,ith&l YI ihrAç tdil•ts1. TicAri 
YI sınai ttsill•ı·•kurul•au 1 ktJ••ul•ut olAnlara ort•k 
olun••sı,n.akllYICillk hl:aetleri vt bu a•açla kar-a,d•nlz YI 
hav•yohındA yUJc, •tv• ve yolcu n•klly•t ı yapeak. · 

nn) Şirok•t 'lttig•l konulat·ı lh ilgili olat•ak ona yAr
dı•cl' vtya onu ko·l~yıattırıcı bilu•y• taserruf ve faAliyet-
leı•de bultJn•ak. . . 

oo) Yuh••·ıdaki ttierli ilgili pa:arl•••,•kono•lk or·g•
niz•syon,.u,avidik v1 rı:ibllfıtt çalıt•aıarı konusund• f•A
llyetltt•d• byJuna•k.Vuı·t dıtın• d•Yetli v•ya davetsiz tit•klt 
lttlgal konul•ı7iyl• ilgili ohr•k portanti ••Y• tlrkot hltu
dat•lat•ınd•n gö•••yli göndtr••k, bı,mun için ilg11J y~t•hrdtn 
h•ı·tı.wıu ı:lr.,\•in YI aüuatJ~ıht•i aha~.Gi.ı•ı•Ukbh•ııgı·hanun
lar·a v• som·adan çıkAc•l; diQtt• kaniJnlat• çeı•ÇtYIIJ.nde tic••••t, 1 

ithal•\. v• ih•·aca\ ya.p•~ılı içirı h••·ti.idU çalıt•• iç•rslnde 
bulun••" ..,. bı,ı çaıı, ... : .. ,•ı v•P••k Vf b!lu•u• bı.ı kanynl•t·,d•n 
lut t f'"d• •t••h. 

öti) 1Jt.agııl konYlaı•Jt•H• geı•çrkhttit•i ltbıl•••i içi rı htt· 
tüı•liJ t•knolojid•n v• ··•uvonila:asvon t•dbit•hı·tnd•n va·····
lıın&ak Vt bı. Jconud• ıt bit•Jitı~ yap•al. ··~cıyl• ilgili ol•t•ah 
•Jlu,:•l'aı·asJ se.-g11••·•, fu.aı•l•ı•ı.ı, lconf•t•aınlAı·•, Ti.wlı h,aftAl••·•-
na ıtth·ıııı.- •t•eh. · 

HADDE11f 
ŞJr.J~CTU~ MCmu:;: VE ŞUOE:..ERt ı 

Sıt•kttin aerJc•:i, utanbul ili, Haltepe Uçeıl, Estnyurt 
Duraaı, BaOdat: Cad. Noı2J9 • d•Jı·. · 
ndı·u d•~ıtJk11Di.nde yrn. adı•ın. ':"ı:•t••t !Hcilln• tes::il v• 
TIJ.t·ldyr Tat:aı·•t Sıcili Ga:ttu.tndt ı:an ttth•ilit• Yt oyt•ıc.a 
S•n•yı Yt Tıcat•et B•k•rılagı'u• bildıt·~lu·.T•tc.ı.l ve ilAn 
ediillit adı·••• yapıl••l \.•bllgat ıu·k•t• yapıhat 5•Y<~Iır. 
Ttsc11 v• ilan tdtl•it Adt~•st•n ayı•al••l ol•.-una t'aD••n,ytni 
adı••slni tıltt'tsi:lç•rsinde tescil etth·•••il tJ.t•klt ıÇin bu 
dut•ya feslh ••btbt ••yııu·. 

Şırket Sanayi Y• Tic"'ı•rt Dakanlılh'na bilgi v•r••h k•~·
dsvı• yur·~ içind• YI y•Jı•t dıtlnd• JYbtltt· aç•bilir. 

HADDEı~ . 
ŞiRV.ETIN SüRESI ı 

Şh·kttl.n sU"t·•sJ, tu::il vt ilan 1dlldiD'l tadhden batl• .. 
\'at•ak 99 CdoksAndoku:) ~·,ldıt•. BıJ slıı•t SAnayi v• Ticar•t Ba
lcAnlıQı'ndan hi'?- Alan111ak "' •n• •ukav•hda deVittklik yap••k 
JArtıyl• kualtıl-•bilir YI uıatdabllh·. 

MADDE: 6 • · 
ŞIRKETIN SERMAYESI: 
Şııkelln serınnyP."i 5~.000 000.· IB4Şyl1Zmilyon) TL stctır. 

250 000 000. llkiyilzellimilyon) TL. sı Öıner KaiBhnsanoQIU 250.000.000.• (lkiy(lzellimilyon) 
Tl ~• Vusııl Çetin · 

l<\rafından muv~zaadan ari olamk tamt'lmen laahhOt edilmiştir. Sarmayanin 114'0 flrilel ku· 
ruıu,unıın tltscll tarihinden tibaren tlçay lçor~inde kalanı Ise 10.10.1998 tarilinde ödenir. Bu 
hususdaki •anlar ana sözleşmenin il.ın maddesi uyannca yapıhr. 

HADDEı7 
ŞIRt<ETE RlT ILANLAR ı 

Şirk•t• iliJkin Uanl•r TUrk Ticartt Y.•nunu'nun 37.••d
dtsinin 4. btndt hUkU•ltri 1Akl 1 ıt•l••k kotulu J lt tit•k•t 
••rk••lntn bulunduQu yerd• çıkan bir ga:z•t• lh asgari 7 
(yedi) gUn IVYI) Y•Pllır. 

HADDEı8 
ŞIRKETIN IDARESI ı 

Şlt•k•t ln itltri YI •uA•thltrl or-taklar kur-ulu t•r•tan
dan ttçil•c:ek bir veya bir"kaç •UdUr• t•ı·atından yUrUtUlUı·. 
ilk an yıl iç_in tlrktt •UdUt•lUUUn• Jirk•t ot•taklarından 
bHER KARAHASANOILU g•tirll•lttiro. tık on yıl lçin fiJ'kttin 
ltltı•i bu •UdUr tarafınd•n yUrUtUlecekttr. 

HRDDEı~ 
ŞiRKETIN TEMSILI ı 

ffl Sın•i, t lcar·i, •al i, idat"i ve tAa•t"ruf fA•lly•t l•rınd• 
btJluıı•ak. 

OQI Gtr•lc yabAncı ••raay•yi tiJYik kanunu v• g•r•lt~t son 
radan çak.ı.cak tttYik kanyn,kıtr,arn••• y• yön•t•1lik hi.iklı•Jtrl 

Şu·'-ı•t ı •üdUr v•y• •Udi..lrhr t•••il •der. Ş irktti t•••i 1 
j v• ll:•" tdırctk J.•:•l•ı~ ort•klaı• kut•ulu tarafından t.tspU, 

L tt'lcil ve il•n olunuı·. ( 
· Oewunı 258, sayladn) 
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j8Aşlandı 257. s~yfnd:ı) 

şıt~Jutil tlJt Of'! yıl ıçtn tu•kwt. oı·t•kl•ı·ından Jh'ktl 
•UdUrU t!HER KARAHRSı:INOCLU, tir-k•t unvanı •ltında va: edect'g'a 

:~"!~~!~ ~::::~·ı!!~· 
1
tu"keti her yerde ve her Jelcildi tt•& il 

HADDEa lO 
MüDURLERIN DEtıtŞTIRILMESI ı 

MUdUı~ıer, tit•kttin Odwnıu~ '""'' ttr-••yestnin y.tı•ıundAn 
fAZletını t•••ll eden ot•t•klAr'Hı ~•rat•ı i h de~'ithrihbi lh•. 

MADDEıli 
HESAP Vll.l ı 

Şirketin hesap yılı, ocak •vının birinci günü b•tlar. 
•r.alık ayının som.meu gUnU tona eı•eı·. Ancak ilk hesap yılı 
tirketin kesin olarak k"ruldutfu taı•ihden b•tlayarak o yılın 
aralık ayının 1anuncu gUnU son• et·er. 

. HRDDEıiZ 
t\nRIN DA!lll.IMI ı 

Şit•ktt; in ••ft karı, h•t"'tUrlU aa11•afıar çıkat•ıleaundan 
som•a kalan •iktat·du•. Saft k.ıırd.ıın httryıl evvela X :S k.anuni 
ihtiyat akçtli ayrılır. K.alanı hittedat•lara Uden•iJ ••raaye
let•i Uzerinden hhselert oroarunda d•Dıtahr. Kar~tı k.ııtılanlat•
ıa, hhtedarlat•• d.ııtJatıhau kat••t•ıa,tırılan dktat•d.an TUt•k 
Ticartt Vasatı'nın ltE.t. ••ddest 3. nu•aralı bendi uyarınca 

%10 ayrılarak uınuıni y-.<lf:ok <'~çqye A"loıur. Knltm kann tirkal Adına Işletilması gıbi karA• 
lnr Şitkol Slfnn::ıyesıniıt ~:,.r, t'lni leınsil P.den hlss~daıl.ııın kruimna ba9lıdır. 

HAOOEıll 
lllöiYAT AIIÇESI ı . 

thtty•t akçest,th•k•t teraayetinan X 20" tlne çıkıncaya. 
kadar •v•·aıu•. l\•J Milctat•ın herh•nui t~b•ple •=••••u h.altnd• 
y•ntdtn ihtiyat .ııkç••• •v•·ıhauna d•v•• ol,unut·. 

t:~nuni vt lhtiyat·i ihtiy•t akı;tl•••tylt 1 kanun v• bu •••• 
Mukavel• hiJkUahl'l uyaranc• ayr&l•au O•rektn lliktat"lat• ••fl 
kat'dan a)'ı'&laadıkçJı hittedarlara kar daUati laaa:. 

HllDDEıllıı 
ı:•ıw ... nnnı DEVRI 1 

lHt• payarı dtvh·i, Jirktt h•hlıınd• •ncak Jirfcttt bildir
ın~ Yt IJII)'' d•fteı·ın• kaydtd11aaJ4 kotuluvla hUkU• lfadt •dın•. 
Dt\'ll' tıutut•.ınun p.-y dertrrine kaydttdihbil•••i içın ot•talt
ht'Jn rna;: 3/lt'Jjni.ın dtvit• 'Jle•ıne II'J•fakat et11t1i vt bunla-
, • .,, tııı·k~t •s•c. ı.o""••VIt,nıı·. vrı o~~: 3/.t."Un• IAt"!ip al•••• pf!ıt•t
tır·. 

HADDEa 15 
ESAS MUKRVELEOE 0Eı1ıŞit'.Lit~ ı 

!Jit•lttl ~uı •ıuluı\•ahtinın tJvgı,ıUitU TLH'Iı' Tıcaı•rt V•••
c.ı'nıı. :az. ~ıadder.ı hijkali uv.ır·ınc:a yapılır. 

MADDEıl6 
' onr.GA VERGtSiUH: C:SOC:NMESt ı 

toaag11ı veı•g i 1 t t 1 g i ı' v•ı•g ,~ dal ret ı ne öd•n~ıelı i.ııl"t'" ~ı.~ ... 
kat ltıJı•ul•J., ıtl•tılltt'l 511'aLınd• not.tı~c: bdtn•itth·. 

HAODEıl7 
YASA~ HüiWM\..E~ 1 • 

IJ lJ\.' ttet .uıuwfhdl' ver" ala.aynn hutusht• haklundil TUl"k 
7'ı:.•ı·et ..,.,.,.u: vt ılgıli h'.ikU•ht·ı ı.ıvu•.ılanu·. 

Kmucu Qrtı:tklor Onıor KtımhuMmo{ılu lının· Yusuf Çolin cıdınn Y9koloton hnreket eden 
Muslnfn Çetın hnzn 

OOzellme Ooynnnarn4sl 

Knılal 3 nctl ııulı~ıli{ılncn C\ımyh ll 10 19flG tarıh ve 55199 yevmlyfP snyıh Knroılıasnno{.ılu 
Kıtrtılecihk Inşaat ve Oloınutıv Snnayl Ticnrot Umıled Şirkell esas nnıknvGIG5inin 3. madde· 
sinin b henelinın 8 ve 9.nr.ıı satırınd;,kl nnkil vasılalarıyla llyi1Gnınok, çıJ..arıhuok nakil 
vasılalaunı nlnU'ık·&<'tmnk kPiımeiP.ıillln il.ıve e<.filclı(JI, J. mnddenin c lmndınin 4. snlırındakl 
Yn!lıl;darıyln gAmiler dnhıl ıl!lılennıek kli'limeh:ul çıkarıli1ıuk, vnsıtnlarıqı gaınıl•r dnhil alıMk 
salın.-•k kalimAleri ilave edıldı~i 3 ncli mntJclontn c bondinin 7 ve &.nci satırındaki nlnlzeıne· 

• utılıt llgiiE>nmek lı.PliıneiAıl çıknfllnmk, rnlıcunPIAı1 nlın:\k antmak kellmnleri llnve •dildiQi 3.nco 
rn.ıtddehin c bendinın 9 s;.tııındnkl nksRo~ımıl:ul:tı II~Jilflnnıek kelirneleıl çıkatılmuk aksesuar· 
huı nlmnk ıtnlın.ık kelııneiPıl ilaV4 Rrlıldı!Ji Ye dı~r maddelıttin oynon knlıırnk t,bu 
sözıe,menın bu $P.kil00 dıiullildıf~lni lıoyaıı edorlın 

Bayn11 EdP.n öınor Knr<thrısoııu(llu Vıt Yusuf ÇRiiıl \IPkıli Hilslln Aychn lını<ı 
Uit{ld:Jt Crıı.klıt~i No 19211 Cıwızh Knılnl ı~ınnlıul 

llosy• No 34 L/1!1600/ 

KnıahR!H'Inoğlu Kıtmul~cılık ln!fnnl wt O!cmıu1iv Snnnyi Tiı:nrellld. Şii. 

1$bU limited Şirkıt1ın P$:1'1 ıuuı..avı:ılnııi v~ diıı~~ıımı) h9yanı inceiRnmiş vo lOık Tlc.rıret Kn· 
nıınu'nun &OfJ. mm.ldosi gnrı•{Jinr:R şlıkolın kuıtıllışunn Izin Y@rilmişlır 

lsmet S~yın ŞubA Mtıduıu R1nnıl Mllhur VR lınzn 

Kumluş Seunnyetcıi' 500 000 000.• Tl 

lııtanbul llcaret Slclll Mernuılul)undan 

Slcll No.357339·304921 Ticarot Onvnnı . 
G/IM/1 TEKNIK MAKINA INŞMT OOÖ/ILGAZ M011ENDISLIK OTOMOTIV S/INAYIIÇ VE 

DIŞ TICAnET LIMITED şlnKETI 

Tlcaı1 lkRmalgahı: lslnnhul O!lYo{Jiu Knraköy Necnlibey Cad. VekUharç Sok. No: 20 

TicuJ..Merktlf ilf ticil nuNruı v. Cınnnı yukaud.a yau.h ve 2t,U.ıtJI 
udhind•n bul ku.-ul•u• olan llııılted •J.r-ae,in sanayi ve Ticar-t aaunııoınııt 
u.u.ıt" tarihinda onayından v•çen •••• -.aknel~dnin te•c;U ve Uanı "ı.t.•nııı'-•• 
lfyo§h.ı u,,.oterlltlnd•n 27.U.UU tarili "' l05U uyı Ue onaylı hıaa 
b•y•n•n•••i ..-urt"f•ti•lu vu!1ııı~a alıMkla, nu ••r,ıa Nrlıı Tic•r•t ıc.nunu 
Mlııılıllll•rtn• U)"9\\n olarak .,. ~M~IurluQumuadakJ vuikAlarad.lyanılu·•lc. 2,,U,ltll 
urUünde uecU edUdili Uan olunur, 

OAMA TEKNIK ENOOSTAI MALZEMELERI MAKINA INŞAAT DOÖALOAZ TMIIHOT 
MOttENOISllK GIDA TEKSTIL KIMYA OTOMOTIV ELEKTRIK ELEKTRONIK TURIZM 
MOZIK ALETLERI SANAYI IÇ VE.DIŞ TICARET LIMITED ŞIRKETI 

K~~Şı 
A .. tld• adllı'lt teyldh.-1, U'lrUhJ•ra "' Uta•ett•hhrt yiAJIII .. uı·u~u-

lar ar•unda ht,. l.tMUtd Virkt\ ~\lrvl•ut\ur. · • 
~· JULE.NT fiAL. t H DURŞUtl 

UyrwUu, R. Nefu GUru.n H•h•l Ini l.altbahc-e ltkak Ht lal Apartuıu 
tl\!•arat 9 Kapi Nu•ar•ıll JottrttriUTANBLA. 

~~ Nf:RI1 1 N ltARAI'IAN CIURŞUK) 

u,.r.,klu, A, Nafı: OUr .. n Hahalluı Lahbahc-r Sohf: HflaJ A&J•ı·t•uJ 
J<tuı:iar.u ' Kapa tlurıarat ll Mr.-hri.ISTAI-If·UL. 

ftfiV.flfN (JWJAN1 
MADDE2· 
Ciı•JıUI1ı ;Jtw•tıt DAMf\ TrKıHK ENDUSTRI t1AL.IEt1!Liflt HAH.WA tNVMT DO'I"ı:..• 

G~i TfWtrlUT MütiENDtBLtl. GIDA TEKBUL t<IMVA OlOHOTtV ELIKTAttt E:LEKTIICofUU 
TURUr $QUI;'fi IÇ VE Pl~ TICARE1 l..t"tTED ltRftElf'dtr. 

ŞtRKEl'.IN t;LIRUL.U5 GAYESI 
tiADDE1 3 , 
1•1 tf~r tUr1li•••ttln• torna ltçUiıJI "' ,.rvu •tı-hl~l """••h, 

, ; .. :~' .~!r.!~~l~r!:;,~·~:~:.::~·::~. '::·::t i:;:; ~::!:~. v1 t;rn:rrı u~d•-
.J ... J 1!t ht•u• lh,i,hhUt preJ• "' ttuhyon 1' ltrl r•P•flh, 
4"'1Hallhaur1 h•rU• •l••• apithatyon t•ar uyg_.l•"•u, ıuı 11 •a, lnu•m: ... , 

d~nu Nır1talfllır1nın v•ıt•••• htd .. aarafih llc-U•Itrh dthr"h,.darihul "' 
H~iltıdtl ı'1ul.,..ı, h••ulat\ar•• •ra:l \opJulattaraa, Ura;:, ,.,..,hld yola 
":P•'t ıth•h.-1' lıatr"o~,.afya cıto•••von hh••thrl, Gı>S Uuht·a htotr,..: 
utrtk ll U plal'kOtt 1 uuk\an aJgıhu thh•ltr1 1 coD,.•f'• D',·Jpi uuu. .. 
h•l ~'C•• uvtuh•ahrı vol P'"•J•hrlnfh yapahau· uydu "•rlhrinın 
d•~·"hndJriJaU11 .gl·bl tUa h•rltacalak hilatU•rlıi\Jıl\ rapılaast "• U!'fU" h••••• •unlarh •ıgtU t:lle aıtt, proJr•• vt bonurl dtDıtr ttclp••nhrı 
tahn ahn•au, "••t.ılaau. ~lra1anaau 1 kh•av• v•rU••••• U.-att•i biAkl.al 
ıhracatı n tthJhtı. 

~-• •n•••t, tUh•ndhJtk hh .. t.hr.i, •UtuhhUit .. hhuthrl, cıt .. rlrlc, 

::=:r.~: ::!~.= :!1•;!~~:~ ~~~~!:l!:~it :ı :r:·:1.~~:·:::!:!~.~=~::· v:u:~:j ... 
hr1n Ur•tJhnS. l:lohtf"Jh, 1ahtU t•tt .. t, •u, yol, kaftAlt' bal"'aj, prt
t•rol1 tı.ru h11tt1, tUntJ, at\ro, h4iv• ve d•nh u .. nhrth&ft .-•riaa, llh"" 
thi, bSne ve f•brikal.af"ln.·rhktrlh, •u, dcıtJ•lon, trltf•n. leana1h.•tıJıcn 
rrojrl.,.1nirı yapıJ••i• uyguhın•••• bunUt•.la JipSit hrr tUrlU ••Jn•onttl 
ı'lına .. l, 111tıh•u, ktrahn•au.".~tr•v• vrrılcut, Uı·"thl, ıthllla\ı. 
ttu·a~ata. • . 

O·) lsılnı" lıavakındırrna khına ve sıhhi lesisal kombl projelerini tasarlanmk v• uygulamak, 
bu ışlemlorl• ılgilı herturhı malzı~ıne nhm Sıllımını llhal·vrt ihrnCını, imalatını ynpmAit v• tttmir 
htık.nn !'fi'Wi:ıtleıl ohtfluın:ılo. 

7·1 Ally:tpı proıehHi, iınılr ıılcıııı, haıila ohnlt foloQrall çalttnml.nr bina Jlrojeler1, eleklronl~ 
davıe t~'1s.:lnınkuı y.ıJ1,ılıllir. M:.sıer plnn ve llzlbUIIe· çalışmaflm yapnbllit. 

8·) Inşaat. ınaktıı<\ elektronik hntito, ziraat çevre tekslll gıda maden, uçak. melalurjl v• je· 
oloji muhendislıOi konulnnna gtıen ı,ıarle ilgili Ihalelere katılabilir, yatırım dttnıtmanlıQı t•knlk 

• daıuşm..ınlık kesin h•s~~' ve kontrollı'ık hizmetleri yapabilir. 

9·) Oo(l:.lg:ız ı!Q ligıli her hlrblll makına doOnlgrıız y•dtk parçaları fllltct malzem•lari bonr 
nmkııuılttrı ve buna htnıet •ki~'meinlıuın unalotını Ithalat vt ıhrac~tl satıtını Y"Pnltık. 

10·) s~n~yıde kull:ınıl31l tınalni ç&h~l lavha saç trantmh.yon kartlama domlr ltö,eb•nl 
NPI·NPU ılrofil bon.ı ınş"at demııl DKP·HRP sac gibi maddelerin lmalahnı v• llhmsRtunını 
y.-ıfltn:tk ~ 

11·1 lın:ıl;ıll;u ıçın gerekli bilumuın ın:ıkınn lesiaat techl~al va yedek parça aktecuarlarını 
lttlın :ılın.-ık ıhmç ith;ıl ttmelo. kırnlt\mak, kıraya vermek ve bu konuda gerekli taslaler kurınak 
ışlııtlmek. kunılıı tesısler satın almnk. satnmk ve paıartamasını vapmak. 

li-t •ı•r tUrlll ~on•tr1ktiyon t•nk IOQuh'hav• d•po)ar• kalorJrrr ka:an
J•rı uaht tthcıl•t ıhracat .,. tahtını yap•ak. 

13'-J Hrr tUrl.U dogaıoaa hnkrrt nDuk hava d1pohrı kah.-trar ~•unları 
nın hclat Uhilh\ ihraciit YI tailtına rapı~ak, 

.... , l•n•yJ ıtolu Ut donduruhut, 'kuruhıhut, uva hale DtUrlhlt YtVa 
BtıUtUhUt ;>ttUll uvv• v• ubuhrl, nobaU v•U1•ra, n bahle, tıabuNiu 
hayvanhrın YI '"'" tlıf"IU tu UrUnhrtnl, un nltatt•, p•tUeahk •••Ulltr"t• 
nt,un "' unlu u•Uihrh taahtt rı-ı.arl•••••ı UhaU thraeı, .. ,waubU)ar" 
Urktltr, t•her •••UIItri 1 kakao "' •Ustahtal"larının Ithalatı, lhr•e•ta 
Vf dilhill Ucaı-rtt u·pauırh••unı r•P•ak • 

ka!~:!, f!~h!! ~::.~u~~~t ~:·;: .. ~;~:::,~r:!:ı:::u~:,.~ohant•lar açaratı 1•· 
16•t Kon•erv•eillk ••naytttıdr kullanalan oayl 1 kiay•vt ••ddflıtl"i, ••ki• 

"• v• •1Uift•inin ihr•~•nı VI Uhalo1t1n1, tlcar1t:trU va paıar1•••11n1 
r•P•«It. 
paı!~j~~!;~~~ •;::~.=~•.b•• tuyy n ••den· .IOdalal"ıftlft thr•c•tı, Uc•r•tı ..,. 

18•t \'at ••vvr u ttbu hububa\ v1 bakUya\ Ihracata v• pourlaaaun1 .,." ...... 
yap!:~: Yeaok l tk U"h" "' batıarapar i.th•loh Ucaret .,. p•u.-1~aauru 

ff;ı .. t tfutıub•t, b11kllyat, hUI\Ur bUiıılltroi, nar"onciyt, ••vv•, ubat"' 
••r• :Iraat 1 r•P••k, yaptıraak bunlarla tlatlt tohu• "' UrUnJ•rotn Jhracı, 
lth•lı, tıc•ıı•tti "' rıaıarh•11unı v•rı••k. 

fJool ~·aıtuk, tütUn, lt V\ ln 1 fındıh, h uru U:U•, hay au, lnctr, çay, ba• 
haı·at IJriJnhrınt:n lthnusı, ithall lhracı, ti~•r•ti Yt PIU~Iau11n1 
Y•rı•ah. . 

E2•1 H•r tUrlU IIUyUk Yf leUç-UhbAf h•yvan ytUttlrtctliD'1 1 •" vt hUau 
hay"""'•'"• UrUnhrt, dfnl: Urlinlrrl, et, tUt, yı.ıaurt;a, ptvntr, y~lf.l•'". vt 
bunl•roın kont1rvr vapıaı Uhoali lhı"aC''ı tlca.-ttt v• paaat"laaaunı yarı•ak. 

23 .. 1 H•l" tUI"lU \•kttU, leonfrkllyon n d•.-t •••Ulltl"'lnden IP"hfle, k•• 
dın, ÇoC"uk, hbt lh•Uerl CHol" tUrlU tc- Ça•aJtra, dtC'f'lta., labahhh, Tu• 
1u~,Ooplyet 1 hllvlu, Çorap, Tayt, Pantolon, ttlttt, Dl•lek, Kanit, Kravat, 
f'ton\, P•Ho, Pa .. dotU 1 lt ek, Vthk, G•celJie, 1~1ort., P•nvt, "•Jko1, t l•r 
~=~.;: ~~;:~:;:·,~:::,~•••••, paıarl•••u, 'u.on , Pttt.lo lt~ll.llli lh tt• 

t•·t H1r tUrlU hktUI Vf leonhktlyon aah:nthrt IK•••h At\ar, l1h 1 
hrr tUrlU iplik, DUtı••, far•u•r, C:•tpıt, vbt hahtıa, Topt•n v• Ptratıondt 
:!~~ latua, '•nn Y•P••• it~IUV1• Paıat•la•au,Uhalata, lhracatuu yap• 

2s~)'Şırkal hor JOıiO çorap Imal odor, alır, oolor, yurt Içinda !ınal odllonlo~n Jhracalını, yurt 
dıtında Imal edllenl~rin Ithalatıni yepar, çorap tmalahnda bulunan ltltlm•l~re ortakr olabilir. 
laoon Jmalol yap$blllr vo looon Imalat yaplırablllr. · · · 

26·) Her ti.lı1ıJ kumat Ozertne baskı yapmak v. h•r tOrti.l takalil mami.IUeıi Oreıım· ve b .. kkt 
maklnafıınnı Imal et.'f'8k, alım ve satımını, lhıacatını. Ithalatını yapmak ve bunl111n bakımı 
atıvisler oıu,ıurmak. • 

27·) Har to~o halt, uccada, baıtanlyo, havlu yada oOsOiomeyo yarayan mamOUo~n.Jmal•·'-· ..... 
'Imal ettirilmesi, alım1 1alımı, Ithali, lhracı v• pazarlamasını yapmak. 

IDovamt. 259. oayra'ı:raı 
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I
(Baıtarolı 262. aoyl•dı\1 

:~_ ·~~~7~~·:~·~~.U :ı~ ~~:~~~7~:~~~~.~~~~~~~·p:~:~·ı:;:·~~~~:~ ... 
hiçbir ortaQın Itıraz eımediQiıınlaşılarak gOndeml goroşmak Cızenı toplanıı, 
yOnelim kurulu Oyesl Mehmet Ibiahim Koyunoğlu laralından açıldı. 

1· Yapılan oylama eonucundaloplantı başkanlıQına M.lb,.hlm Koyı.ınoQiu, D) 
· · toplama ve tasnın Için Hanile GengOnül, kalipiiCe de Nilgün Has seçilmişler 

ve tutanaklan Imzalamak Cızere divana yetki verilmasi oyblrtiOI lle 
kerariaştınlmtştır: 

2· T.T.K Md. 391 gereğince Oneakl senneye olan 500.000.000.·n'sının 
tamamının Od~ndiQI Genel Kurulca tesbil va kabul edilmiştir. 

3- Başkan, If Sanayi ve Tlc:arel Bakanh(jı lslanlıul ll Sanayi ve Tlcareı 
MOdürlCrğO nün 8.11.1900 tarih ve 000308 sayılı Izni lle tadili l&lenen şirkel 
esas mukavelesiniri sermaye lle liglll G.maddeslnln yeni fekllnl okutarak 
madde lıknılonnı teker teker oya sundu ve mevcudun IUilakıyla yeni tekil 
ıışeOıdakl şeklide oy birHOIIIe kabul edildl : 

YENIMETIN 
ŞIRKETIN SERMAYESI 
VE HISSE SIONETLERI 
MAODEG-
Şirkelln sennayesi5.000.000.000.-TL 'dır. (Boş milyar liradır). Bu sermayenin 
heı:blr110.000 ,.n•ıı kıymalinde 500.000 adet hlaseye bOIOnmOşiOr, 

· Oneakl sermayeyi le1kil eden 500.000.000.·Tl (Ben<ızJnilyonlira) lamamen 
Odanmiş olup bu dela artıarılan .ıJ.soo.ooo.ooo.-n(DOrtbuçukmllyar lira) 'nın 
·tamamı M.D.V. Yeniden OeOertema Fooundan kıı~ılanacaklır. 
Artlinlan sennaye ortaklara hisselert erenında bedelsiz hisse senedi verilerek 
daOtlılacaklır. • . 
V6rlfttim lnnıltı ııılse INltK'UıHlni !'ırfıen çok .kllplhlııt _lıı:ıliuıtıı bıtcıt yeiJılktlt. 

.ıJ • Şirketimizin Maslak Mövenpick Oıel ile Yeşilyurt Polal Rönesans 
Otelindeki Işyerlerine kaynak aklarım ve kullanımında yOnelim kurulunun 
yetkili kılanmasına oy birli~llle karar verilmiştir. 

5- GCrndemde görOşülecek başka hususlar bulunmadığı ve söz Isteyen 
oımadıQından toplanıaya son verilerek Işbu lutanak mahallinde ıanzim ve Imza 
edildi .• 

S01'n01yı v. Tic:tr•l 8;lk~\nlı{Jı Kon"ı;,eıl ımza 

Divan Vl!' Yön&lhn Kutultı U:ıtknııı M. ltırnhiın Koyuno~u iınta· Oy Toııl~ma MRnıuru •ıa
nıfe Gengiinı1l lnızn· K:l!ip Nil!)~ln Hns lınza 

ESKIMETIN 
MAODE6· 
ŞIRKETIN SERMAYESI 
VE HISSE SENETLERI, 

Şlı1telsannoye~l beheri tO.OOO.·TL 
(onbln llra)nomınaı deOenıe 50.000.· TL 
(elllbln)adotpayobOiünmuı 
500.00D.ODO.·TL (Be?YOZmllyonllra)sıdır. 
Onceklsennoyeytıeıkll eden 10.000.000.-TL 
(onmllyon).tL•tıtamamen Odenmlştlr.Tezyldl 
sermeyeyl teıkO eden ·UO.OOO.DOO.•n 
00r1yüz dokSin milyon TL'ıının 1J.C'O lutanndaki 
kısım ödenmiş olup kelen Gdenmemı, ta.hhOI 
tutartarının Odeme zaman ve şekn Vtınetim 
KurutuncaltlrarlaştınlırvepayaaıhlıMcırin• 
taahhUUü meklul)la blkMIIr, Bu husuısa 111 
Ilanleres-s muktvele hUk~mterlne g~re yapılır .. 
Sennayinln tamamı CdendlOinde hlsst seneliert 
hamlfıne yazılı otar1k çıkartılabillr. Sermaye 
borçlannın ıam•nında lldıımeyen pay s.ıhiılleri 
:ı1kkında T.T.K 'nun -407 ve 408 madda hükmQ 
I)'OUIInablllr. 

•......,.....a ••twc'f1N.DM'ftT1UI11 At 
...,......__, 'CI'IC&ıCIUIIJ0:3•"1UJDI/J.n.unit11. 

YENIMETIN 
ŞIRKETIN SERMAYESI 
V,E HISSE SENETLERI 
MADDE 6. 

Şlıkelin urmayesi 5.000.000.000.-TL•dlr. 
{Beşmilyattirldır), Bu sennayenin 
her blri10.000.·ll"aı kıymelinde 
soo.ooo adet ~ısseye bOIUnmoşıur. 

Onceki termlyert lesitil Iden 
500.000.000.· TL (BeıyüzmllyonUra) 

tamamen OdenmlŞ otuo bu dela 
art1ınten ... 500.000.000.• Tl 
{Oörtbua.ıkmilyar lira)'nın tamtmt 
M.O.V. YenkJen o.eerteme fonund•" 
ka,ılanacaktır. '• 
_Artunıan sem:ı•ye.onakfara hiSSeleri. 
oranındi bedelsiz hisse senedi verilerek 
daOılılaeektır. 
V tmatim Kurulu hisse pnell~rinl birden 
çok kOaürfer halinde.lh~~ velkilidir, 

ı··UMUMI H~'ı'ET TOPLANTlLARI ı·. 

ISTANBUL 

Istanbul Ticaral sıc~ıi .ı.ıomu~ufıunda" 

SlcV No: 189430·1~~946 

.ı;.;. llearal Onvonı 
TADAL.;~!'ŞER GIDA SANAYli VE TICARET ANONIM ŞIRKEn 

Ticari t.lorhıl: lsL~n'!'•l ,Şiıli Feriköy Avukal Cad. Yeni Cami. Allı 

. Tiaırl Htık~d ·111 alc1l nuu.n•ı •e O.n•aıu f\'bn~ yaınh bulunan lh'htlft 
U.U.U" tarihl1,

1 
;ol•O•a6aılt , .... ı kunal Urarı.nın,· ••tlktat l.noud1GinLn 

u.u.u" t:arlh UGDI "••yı Ue onayll. yOnetle lnarvlv karanrun uecU "' Uaa-ı 
l•u,_ı, oı .. ıır.ıa, nu Nflh n .. k Ticaret kanunu hOiır.Qahdne U)'11UI'I olat:"ak •• 
....,rıuoı,.uırıuadak1 •••lkalera 4ayanı.hnlr. 2t,ıı.ınc tal'ihlnd• t .. cn edl.ldlOl lhn 
olunur. · ' ' 

TADAL BEŞEA' GIDA SAH VE TtC A.,'nln 
15.11.1~96 Tarihinde Yapılan OlaCanüstü ' 

GeMJ Kurul toplantı TutanaGı 

T·~~l ... Bes~r;·G;~:d~ S•!" ve Tic .A~Ş'nln.olaOanüatLI oeMl kurul 
· ·ıöi>ıantı'ıii ıs.h.i99&"farliifiııiıi; ·aaöi. .... u.oo'de Diklll ta• 

rtah, Fu)ya Sltesl.Ho.33 A,Blok Kat.J Dn.7 BEQIKTA,/ISTANBUL 
•dreainde sanayi ve TicereL Bakanııaı .. nın l•tanbul ll Sanayi 
..,. Ticaret t1UdürlüOO'nUn l4.ll.l996tarih 
ve 99008 sayıl.ı. yaularıyla gbr•vlendlrilen Bakanlık Koıniaeri 

Haz ı ... ~~ZGJ:ıı~Pl~ı~ ~~.:~:=~~:!~~·., ~::::~~:!~r~. 
200,000,000.-TL 'll k aerınaye•lne tekabül eden 200,000 adet 
hl'senin ıeo,ooo,ooo.-TL 'la k •er"'ayeye karlılık JBO,DOO adet 
nissenin asaleten 20.ooo.ooo.-rL•lık •ermayey• kartılık 
20,000 adet hisseninde vekaleten olmak üıare 200.000 adet 
hhaanln toolantıd• teın-sll edildilllnin ve böylece gerek kanun 
gerekse anasöıl•••ede bngörülen asgad t.oplant.ı nhabının 
trtevcut. olc:luOunun anlaııl•ası O.rerine toplantı Bakanlık 

. r..omiseri terahndan açılarak pündeıdn gbrüsOhı-.sln• oeçilıni$• 
tir. · · . 
l•Oivan easkanl10ına fEZAL ÇANOARLJ 'nın oy toplayıc1110ına 

KADAIYf OEI11ACI'nl" vo katlpl!Ge FIGEN KOYUHCUOGLU'run 
seçilMelerine oybirliGfyle karar verildL 

2·Cıienel kurul tutanııklarının htzalanM••ı lçfn dlvan heyetine 
yet.kl ve;.ııınesine oybfrli~fyle karar verHdL 

J•Şirketln YOoetiıtı kurulu üyelik'ler-ine .1 )'ll sUreyle gorev 
• yaom•k U.zer« t'llCHAEL SEtHER CPOLIMAk MAKINA V[ KIMYA SAN 

TIC A.s•ni•temsilen) FCZAL ÇANOARL%, YILMAZ KASAPOCLU'nun 
secflıneledpe · ve Ybnetia Kurulu Uy,lerin~ herhangibir 
ucrl'lt. vev• ·h•~kıhuıur bdenırıemeaine oyb1rlHHvle karar 

,,;:~~~!~~~i'~O~';·i vıi aU~~~~~ obrev ya~ak ü.zere BESNA. NrsR!N 
SClER ve f'i'~[H KOYUNCUOÖLU'nun seçilınelerine va HurakıpJara 
herhangi bir ücret ödenrniımesif,• oybl rliOiyle karar verildi. 

S .. G.Undeınd• gör:'O$Üleeek baoşka bi,. konu oh'ıad'ıOından tor>lantıya 
son ver-Ildi. 

Snn.-ıyi ve Tk:mol Baknnrıaı Komiseri 
S•zgın Vıhn~z imzn · 

.. Drvilil B>jRôi\I'FUı\1 Ça~«Mı·ınızA;·oy·T~j:>IAyıer Kadıtyo Domlrcllmıa· Kalip Flgon Ko· 
yunctto!llulmıa 

TADAL 'BE ŞER 
OlDA SAPlAYI VE TICARET A, Ş 

lSTANBtlL 20, 11. 1996 

001\DEN : ı-Yönethll Ji.uruJu' Oörev Tatal•f 
· ···• ··· ·-··-····· ·•·· ·· 2-Girket J n ·TeMa i J ·ve· llıaıru · 

IIAZJr. BULU~ANLA~ : NJCIIAEL DECIIER, \'ILNAZ J:ASAP<X:LU 
ftZAL ÇANOARLI, IlAZNI UTKU ÇANDARLI 

Ji:A"AR : J•OialanUatU aencJ kurul toplanı ıaınd•n 
sonra tirket 111er1teıJnde top)anan yönettm kurulu•uıc• ı;Orer 
tat.slmi hu.susunda yapılan ıöru,mehrden sonu Yönettm Kurulu 
baıkanlıtına NICIIAEL DECIIER' In Jlatkan Vekili ve Oenel NUdOr· 
IUiv YILilAZ J:ASAPOCLU'nun \'önetlll Kurulu OyciUJnc rEZAL 
ÇAXDARLI'nın kendilerini Jlalllndlren konularda rey'e 

... ___ ---· ----·~W~!~l1~~i~!"'~~m!~ioJ~!~~~·~!~Ml;-keYJ1Y•IIn. uaıilen ıea-..-.... ---.. 2M172 .. J.S)71J 
._,~ •Joo.ooo.ooo.-!:U.=: ,,,toO.ooo.ooo ... 

••.•• ~ ......... ~.&IIIDıJJIIııtınıı..ıı ..... ,~ •• ---···--· ........ . 

• ~-ŞIRJ:ETI/1 TENSIL VE ILZANI 
Şirkellmlıce teaeli YI ilan olunacak ( 4 J nolu l•u sirkUle 

·· ·-rlnln .. ooatıdo~-ı .. ,ctllde-ıubtılne .. lttllakla tour verildL · · 

_Uflat 1 ı ' • ' ! : r:~t !:1 !.::~:~:\ :::r ft~ '::•t.!:'::~!k,l!:i'!i' !~z '!! .. ~:~Ji! 1 

· · · ·1 ~· ~ 1·..,....,-~1-ı....=-.ı!l~l::::::-..:::-= ......... tdlyoruı·;--- .. -------·-····· .. ··----,.-···--.......... ,_ .. ,. ... · · · · 
_b'~- n.OGa.oaı..-ıı.tJıı.ooo.ooo,-f • .ı..... ller tUrlU ·rcaml \'t öıel daire ve.•Deaaeiehrdeı, kaııııu lkthadl 

ı 
UttkkUIItrinde, bankalarda tlrketlflllıln Makaat ve Me,·ıuun• 

ı-=!.,!!!'-"~·:..:· ~="""'""----+! ::::::0::::::: ~::~:::::~ : .~~~~~ !:~:~=~ e~!~~i!·:, '::~~~! t~!~! i:~ ~o::~.~j e~ 1 ::• b:d::h~;~ ı 
ı r..taı .. •lıJ.•aın"'rriiXX., ı: 1 uı.oooDOC.-1· uocıoooooı 1• utJ bt he v~ rnekluplar la her,nevl maL:.buı.lar, banka çelderi 

1 1 _,oo~ooo:.ı -· ~ooo~ooo·~ : t • ;:.!!J~:;~:n:~a~~h!a!~~~~.,!~!ı;: ~:~!:;!: .. :•h:!~:i!:: ::r: .,et 
1 1 1 LUJ'Jar, e\·raJ;. .. \'t \'elalklaran lınıaaanda ha u 11 tirket in her ka 

ll------+-----7----~--=-f-.. -t--:- $~~t.~Jn'~j~~r:!'u~~=~:d:ı~!~! 11 v~~.:::·~~~~i~ Batkan Vekili 

VuhrıdAkihMIJilttrin duQuıhıQU la~ik Oluntlf. ". ~~z~~"t!~~:~~~ ~!!~N~~~:::t~~L~t ::at1:~! 'i .. ~~~:! ~n~,V~:! UlUI 
Artırıla rı JmrMyenln (ftmftml MOV yanlclnn 
df!QorteınedoQer"''ıltonıın•ıımkft•1ıiAıvh Vh<INO TllrtllM YE ncAnET ANONIM ŞlnKETI acırel;.J Jdir. ~ 

~~:~ü;o'::~ne::~~~~~Uy•kKWWt ·----- .... - ·· ~-~ ~:~~ :~:! ~~~~~1 ~."~:•ı ~!~i:~ n:!:~~~;~~ c~~=t ~:~:~ 1 .::~~~::~~ r. 
Votkllllmı•tar ' 
VOnelim Kunılu Baıkon VekiU •• GoneiiAOdilr Yılmaz Kaaopo{Jiu 
Vontttm .. Kumıu-(JyAsı·Fmı-çanııanr-~----- ··-· .. · · • -· ·· 

Yönetim Kunıkı Baıkanı ·ı.ııchaol Doctior Imza· VllneUm Kurulu Bık. Vokih va Gonol 
... --,--.(101Ai(2171859)--·-·· ~0-~(~r,!ılmaı Knapo{Jiu ~~~~~~Y!~~·.Y.~.~da_~ı_ı!f'_ı_~ .• (51A)(2n21&1) 
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Istanbul noorel Siclll Momu~utıundon 

Slcll No: 239307·186875 

Tlcaraı Onvanı 
GÖKTORK YIIPI VE TURIZM 1\NONIM ŞIRKETI 

Tlcad Moıkozl: ls!onbul Ooııkıoı Eliler 1\kallnr, Meycl.'n Sok. No: 14/6 Edin sunor Pla~a 

u,u.I!:~"\:;~:;:• !~:9:!:!!o"u::::~a :- 6~"=' yutcaud.l yauıa bulunaıt tht.tin 

!:;!:~~!;!: !!•"!.!:::•h oı-.ua. ,.,:;u ••yı~:·;:~:11

Tı::::!ı ı::u!!•::k:!~!;::: 
te•cU ..UldlÔl thn olun:~•datl ,nlkalan dlıy•nılnat :U.U.Utl tarihinde 

GÖKTORK Y Al'l VE TUR.I7.M ANONIM şlRKI:Tl•NIN ll KASIM 1996 
T.ı\RİliİNDE YArJLAN OLACANOSTO GENEL KURUL 

TOrLANTI niTANACI 

m!ktıırk Yapı ve Turizm Anonim Şirketi'nin ObAmıı.tO Genel Kurul Toplanıısı 
ll Kasım 1996 !lrihinde 1111 IO:OO'da 'irket m<Tk .. adresi olon Edin Suner Plua, 
Meydan So!'- No' 14, Al<a~ar /!mn bul adrı:sindelmnbul ll Sanayi ve Ticaret 
MOdOrlOQIInOn 21.1 l,lrntR htrih VII' 102RM IIA'fllt yıııltlllnyh• gftrovlordlı'lkm 

Dıılcanlık Komüeri Metin YOney 'in gOu:timinde yapılm~. 

, Toplanunın TOrk Ticarti Kanununun 370 ,moddesine gOre iJansız olarak yapılmasına . 
' hiçbir ortaRın ilirazının olmadıAt, Hazinın CeMlinin ıetkikinden ıirketin ıoplarn 
600.000.000.-Uralık sermayesine tekibUl eden 120.000 adet hisseden 5.000.• TL'Iik 
ııemıayeyo brıılık 1 adet hissenin ıısaleten, 599.995.000.-TL lik oennayeyo ka11ılık 
119.999 adeı hiS3enin de vekalcıen olmak ııure 120.000 adeı hisscsinin tamarnının 
ıoplanudatemsil edildilinin anlaıılmuı Oun: toplanu Meiin Yoney tarafindan açılarak 
gündemin göRiıOimesine geçilm~r. 

KAMBJll Divan D.,kanlıAına Rasim Esat Edin'in, oy ıoplayıcıhAına Mu.u Güleç'in, 
btipliAıı Mustafa Erkan 'ın seçilmelerine oybirli!i ilc karar YOrildi, · 

~Genel Kurulluttn&Jdann•n imzalanması için divaft heyeıine yetki 
w:rilmesıne oybirliJ.iyle brar vcnldi. 

KABAB..l1l Şirketimizin Kemer Yapı ve Turizm Anonim Şirketi'ne devir sureli ile 
birl~mesi ile ilgili olarak; 

a) Yonetinı Kurullan tarafindan hazırlanarak imza edilen aıaJııdski "Birleşme 
S6ılttmear nin aynen bbulllne, • 

b) Dirl~menin 30.11.1996 unlıi rncsal111ıi aoniı iu'bariyle gerçekl~mesine, 

c) Şirketimizin 31.07.1996 ı.arihli bilonçosunda gOstcrilcn tirket borçlannııı, alacaklılar 
ilc yapılmış anlqma ..,ılan ve Türk :ricarel Kanunu ve sair ilgili mevzuat uyannca · 
Kemer ~apı ve Turimı A.Ş. tanfından Odcnmcsine ~bu konuda TUrkiye Ticarcı Sicil 
Gazetesınde yayınlanan beyanname ve taahhOrnamer.in onaylanmasına.; 

oybr.ijı Wo kamr vorlldl. 

.. ---ll-IWŞM·E-SÖZLESMESI 

l·l.'t.Mfl.Alli 

Bir tarallan, Edin Suner Plu.a. Meydan Sokak No: 14 Akadar Istanbul adresinde 
mukimIstanbul Ticarcı Sicil MemurluAunun 1946]9/142166 numaraJ~nda ıicile 
kayıllı KEMER YAPI VE l1JR1ZM ANONIM ŞIRKETI ilo diAer yandan aynı 
adrcsıe mukirn,lmnbul Ticaret Sicil MemurluRunun 1393071186875 numarasında 
sicile ksyıdı GöKTORKYAPI VE TURIZM ANONIM ŞIRKE11, ..,ılan .,aAtda 
BOsterilcn bir BIRLEŞME SÖZLEŞMESI akdetmiıJerdir. 

Du aödqmede Kemer Yapı w: Turian Anonim Şirketi kısaca•'KEMER" olarak. ve 
Göktürk Yapı ve Turimı Anonim Şirketi kısaca "GOKTORK" olarak anılıcakur. 

l· SOZLESMENIN KONUSU • 

hbu birl~ıne aöıltlmesinin konwu; Tork Ticaret KAnunu w Kurumlar Vergisi 
Kanununun ilgili ınaddclcrindo 6ngOrOidOAiJ OUre, GOK'TORK'ün bUton aleti( ve 
puifi Ue kül halinde KEMER'e devir aureıiyle birl~mesinin ve bu birlcıınenin bir 
sonucu oluak GOKTORI<'On resih bran alarak hukuki \'UiıAınason vermesinin 
boıon idari, mali ve hukuki yönlerinin hOküm oluna alınmasıdır. 

J. fDABI UCKÇMLtR ·, 

3.1.- OÖKTÜRK'Dn KJ!MER"e dcvrolunması suretiyle oluşacak birle;menin bUtün 
proscdnrtı ıarallarca birlil<1e ıamımlanocık ve her iki ıiıket yoncıinı ve genel 
kurullan TUrk Ticuel Kanununun ilgi6 hOkOmlttino gOre toplanarak devir 
surc1iyle birlqme k.aran vereceklerdir, 

3.2• GOKTORK'ıe halihazırda mevcut bOiün personel her türlü yasal, smyal ve 
ekonomik haklan ve veeibeleri ile KEMER'e devredilecckler w bu devire dair 
her !OrlU işi<Tn her iki ıirkeıcc birlikıe 1ekemmol ettirilecektir. 

3.3• GOKTORK, mülkiyetinde bulunan her lılriQ nakil ""ırootorlu aracı bir zabıOa 
KEMER'e devredccck, KEMER adı geçen areçlann Trafik MüdOrlüi!ündc 
lılcmle~ni ilanal edecektir. 

3.4· GOKTORK, maliki olduRu gayrimenkullerin bir listesini ve tapu senetlerini 
KEMER'e tcvdi edecek., KEMER ınezkur gayrimenkullerin kendi adına tescili 

i için Tapu·Sicil MuhorızlıAınd• isshih işlemlerini g<Tçeklcıtirecekıir. 

3.5-'GÖKTORK ;.,enkuller konusunda da bir liste hazırlayacak vr ıı.; lisıeye 
gOre.bir teslim ıuıana,tı lleıum. mevcudu KEMER'e teslim edecektir. 

J.6- GOKn:ıRK, her ıorlo ıleari del\erleri ilo bllcOmlo kayıdır, kıymetli evrak 
. ıuıanak,o sair dellerler ve bilcOmle belseleri zimmetli olarak KEMER 

• yetkilileııln~.leslim edecektir. 

3.7-.GO~'Qn RSI11i ve Oıel dai~ler ile Idari ve yorsı meralcnndeki mevaıı 
qi<Tnleijnln yQrüUllmosl ve sorekli yuıtmalannın yapılmu~ birleıme 
lılemletm'ın ıekernmOIOnden sonra J<EMER larallndan yerine getinlecel<ıir. 

· 3.1· Birlqmi..~n Once GöKTORK adıno aJınııuı Teıvik Delgeleri ve ~çılmış 
alaeditiOv1ile ilsı1i işlmdere Gonu1lk,Danlcs,Karnbiyo, Versi daireleri ve 
diAer resmi ve Oı.d merciiordeki iıi<TnleT, birietmeden sonra KEMER 
larlfiridanyonetilecel<ıir. · 

·4- MALf u11'ıd!My;R • 
·~.ı-1~~ =:~~7.1996 tarihi Itibariyle ve baıon lktir~ puifi 

U· ~R ~ ~KTORK·~n 31.07.1996 tarihi itibariyle hazırlanmil 
bılançolan,, d.evır yoluyla bırleımeye izin ven:n Istanbul Asliye 5. Ticaret 
Mahkemesının 1996/1779 Esassayılı dosyaya U~kin k.uannda esas alınan 
~~~;~~;,!;~ Dilirkişi Raporunda incelenmiı..ı her iki ıirketin OzvarhAı 

.C,3 .. KEMER'in aennayesi aözkonwu devir işlemi için kanuniann sercktirdiAi 
••kildo 600,000,000,• TL. arıınlacalcur, . . 

Arunlan bu 600,000,000.·(AitıyUzmilyon)Türk Liralık oennayo jısyı, 
&Ozkonuou mahkeme karinndatesbit edilntiı bulunan Ozvarhklann, her iki 
ıirketin özvarhk toplamı Içindeki oranı bu ılınmak sureıiyle yapılan 
hesaplama sonucunda, her iki ,ırkeı ortaklllina kendi tirkederindeki serrnavc 
hiS3eleri oranında bedelsiz olarak verilecektir. · 

4.<4- Du.anlqma llo KEMER'o devredilen GOKTÜRK mensubu iıçi ve mornuriann 
aahıp olduklan her lilrlü mali ve hukuki yQkümiOIUklerini KEMER 

Oslenecektir. 

~.5• GöTO'Ri<'an devir tarihindeki bllanço deAerieri KEMER taralindan ldU 
halinde d~v\'alınacık ... aynen bilançosuna seçirileccktir. 

4,6- GOKTCiRK'on devir tarihine kadar eldeeıti,ti kazançlar ü:ıerinden · ·• 
hesaplan~ ~raller KE~ i!• mlq.terkcn irnı:ılayaeaklan bir devir 
beyannamesi ile blrlcıme tanbınden tU 'b aren IS gQn içinde GöKTORK 'd n 
baAh bulunduRu vergi dairesine verilecek ve bu beY.annarneye devir bilançosu 

_ baAJana..ı<ıır. · · 

rin: :~ti~~k;:,~,~~~~!ıı~~~:~~r ~~:~l~h~l~ :~:;•k vergi borçlarını ddeyoco91ni vo dl9or voclbole· 

S. IDIKUKI SARJl.A~ • 

5.1-Dirloı,;,• ll~ GöKTORK lfirn akıltve puill De KEMER'in hukuki bOnyeoinc 
• · kablaclk, bu aun:do KEMER. GOKTORK'On kUW haleli olaeaktıt~ 

5.2· ~rek GOKTORK ve serekseKEMER her biri aralannda tesbit ed..,.kleri 
ömete. ao., birleırno anındeki bilançolanıu ve birleıme sebebiyle varlı!ı sona 
erecek olan GöKTORK'an mtvaıt borçlorının odenme ••klini gösteren bir 
bO)?nnamo dtıunleyerck Ilan edeceklcnlir 

5 .3· GOKTORK borçlannın ıufiycsi bakınundan alacaiddardan ya noterden 
tudikli bir rcrasaırıarne alacık ya do borçlan lUtanno muıeber bir bankaya 
ıeıninat olarak depo edecektir. 

5.<4- lnfısalı eden GöKTORK'Un rnallan, borçlan ıediye veya temin edilineeye 
kadu ayrı olarak wı KEMER ıaraftndan idue olunacalcur. 

KEMER'in V onetim Kurulu Üyeleri, alacaklılara karı• GOKTÜRK'On 
mallannan ayn olarak idaresini temin hususunda fAhscn ve müteselsilen 
mesuldorler. 

5.5· Dirleıme hukuki IISUmJf\ı kesinlcıtikten sonra devralan KEMER yeniden ve 
rovkalado olarak ~nel Kurulunu toplayacak ve 'irket organianno bu birlıeme 
haline göre yeniden ıcıkil edecektir. 

6- SON n0@MLER· 

6.1- lı bu sOzleımel nıı.sha olarak ıanzirn ve taralliica imil edilmiştir. 

6.2· lı bu sOd~medcn doaan ihtilallann hılli mercii lsuınbul Asliye Ticartı 
Mahkem~idir. . .. 

6.3- 'lı bu so.ı.cıme tarallara 04.11.1996 ıarilıinde istanbul'da imulanmıııır. 

6.<4- lı bu sOıleıme keoin olarak ve gayribbUi rOcu aurene uranan baAJu. 

&nAB.ı!lllirleıme SOzlqmr:>inin hükümlerine uyıun olarak, birleımcnin TOrkiye 
Ticaret Sicil Guelesinde ilan edildi4i tarih idbanyle 'irkeıimizin hukuki \'UiıAının aona 
erdirilmesi hususu mOıakere edilerek oybirliAi ilc kabul edildi. 

l<omıser 
MeUn Yöm•y hnZA 

;m~~~n~a~~~~~~;.,~'~~~~i~1~ ~~·;~ııı UyD'it Rashn F.snl Edin imzn· Oy Toplayı_tı Musn Glil•ç 

(101A)I2171931) 
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., .. 
SAYFA: 515 

fOattaralı 514 arıyfndn) 

AnA rnıti'IWf"l,.nlu ::t.m~ıdıht""lıılu-M.ftl~ı·4'•ttllfhb 71H·'Iti1U ttc~u •llhrtndf' 
1•1 FUAR VE lhıırıı·••l IH'<il ffl\tlo'WftiPfiCOII çtl.ıu·tılllltJtlro 
"'"' ınt.t1• .. Y~tJttııiU l::t.tnMiıJ~•\tllfl!" Yill1.1 lt hii1UU1"11 Y.:"il .lhl'ı f'llıtrl 411A 

ın\.tl•"veleden çıl~~~ıı·lllml' v,. ywrlt1n 3/lt lh~ıt·niPrl QntlrllıdtUr. 

PEVAN E'N!NI 
HAliCE FERSUN GOLEN,Mit1TI\t nnvnnK,I'\LI KJNACI vttkl U 
NUnnN 1uacu 
Gi..i.rte wL 1213 l~.d•re/1'\Nl·.nnn 

111117.11' 

Dosya No D.up.ITG.O.I0.00.02/101390 

G Teknik Servis Elektromekanik Montaj Tasisat Çelik Konslıükslyon 

Işbu Llmlled Şlrkelln esas mukavelesi lncelıınmlş va thketin TOık licnret Kanunu'nun 
509. maddul gereQince kuıulmasına Izin verilmiştir 

Bakan Adına Ctzml GOl Daife O:tşkanı Resnli Mlihilr ve ImZA· 

(30/A)(2/E·2HOBI 

Ankara Ticarat Siclll Mamurlu!)undon 

sıcn No: t 23330 

llearat Onvanı 
TATLlDlL DOCION SALONU FOTOÖRAF INŞAAT TURIZM VE GIDA SANAYI TICARET 

t LIMITED ŞIRKETI 

Ankara'da lçcebecl, CemAl OOrsel Cad. 54/B numar&lı mahalde ltietme ( neoret 
Ikametgah )· lttlhazla mevzuu OzRrinde çah,mllya ba,ladıQını bildiren ve teself Için ıoıumlu 
vasaikl memurlyatlmlze vannit bulunan ticıuet vıt lleartt siclll numarali yazılı ftrmımın TOrk 
1ıcarel Kanuhu ahkamına göre 2 Amlık 1996 tarihinde taseli edildiQI ve ana aöıleln'enln 
ata~ıda yazılı bulundu{ıU Ilan olunur. · 

TATLlDil DUGUN SALONU "FOTÖG~:nı'" INSMT .TU~ İ 211 VE GIDA ' 
· SANAVI TICnillll LIMITED Glf'I•:ETı 

· . t;Ur<UCULAr~ ı 

Maddll 1- As"'Qıd.t. adJ•rı, •oyaJtlnrı 1 . U:AmetQ•hlat•ı v'! 
uyrukl•rı y•zılı kuruculi!.r •rasınd• T\.\ı•.-. Tlc•ret K•nunu hU
t·.Umlerlne oöre bh· t.hıttwd Slrk.'!t t;ur-ulm~s~ur. 

1 Omer OFUC T .C uyruk lu Salc•rya M~th. C ır• S~ NOıl/b 
Alt ınd•Q/ANI<At::·A ol!ıdr'•• 1 n dr? rııLik lm. 

2 SUl.yman ORUC T.C. Uyruhlu Sl\l~arya t1ah. t'lra Sk NOa 1/6 
' Altınd,aQ/ANKn~A ad~""•indtt mukim. 

SIRKETIN üNVANI ı 

HaddfP 2- Sirlo:etin Onv•Ml TATLIOtL Oül'\iJN SALONU rllTOCir.:AF. 
tNSAAT TURIZM VE l;IDI'I SAN/\Vl TICAr.:E·r l..ttiiTED SJ~KI!.TI'dll·. 

AMAC VF. KONU tı. tHI"I~•tln •m•c. vr-, b:muwu b~\" ht: ll t>UnlArdl1'• 

... l.·~~~~u~rho~~oün, Nl•an. fçplaııtı v• tfz~l r.~l\nl"ı' icin 
salonl•t· acm•lt kit·alaınl'lo: ·k tr· aya ver.tnr.Jı', ı:unuauyla i ıvı 1 ı 
heı· tl.\ı·IU lhtlyaelJU'l 1·.-ı·vıl•yacAk •'ılııldeı hlzMotlf'r sunmAlt. 

Vu}':a.-ıdAid •m•çhırını ycıı·inP. çvtit"mf!'~. için QP.rttl.li tı•n"'ltl 
v• mUz i lt baQl•nt ı l•ı·ını yııpmalı:. 

2-FOTO!SJ~APCILıK VE FOTOts~nF MIII.ZEMELWı llCnRHI 
tt•r tOrll\ FotoQraf m•ldnahır•a 111!' yıuh,l( par·c.,.l.at"11H v• 

•k"•••tuırlar-&na v• Uunh.rla iloill m•ln~nı•l~rln pAu•rfoam.&ftıtU 
acent•l 1Qlnt lı:oml•yoncullıf]unu,ml\mpuJY.l l 1 iQinJ, toptan v~ 
p•rakenlft fC VR dUl t: ir:•rtttini yapma&<. • , 

H•r U\t·IU Fot.oQraf' malzvm•l•ı"l lth~lat ihr•c•t fotoQrflıF 
ceklml,•rrıatör t•l•ı"i,fotoçıraf 'l.•htrlnd• k'ull•nılan h•ı•tUrJU 
tnaklna viıl dlQer" m•lzeınel•rin •llıtıı s41tun v• paza.-lam,.slnı• · 
y•pmak. . · . 

Yatokopl v• h•••.n• k~O•~l•ıt'a yapıl,ncak ticari VIP sınai 
coaaıtm•, celt:.lm hlım•tl•ri i,r;ln bUrolar acmak v• ltl•trınrk. 

3· INŞAA ı' 1AAHH0t IŞLERI . . 
lntaallarla liglll mOhendlslik mlmaılık etot arattırma plan proja haıırtama masieki ve saha 

kontrollük hizmetleri montaj v• mUmeasUiik lennl masuliyet. llzlbtllto ve nıOieahhitlik ı,ıerinl 
yapmnk. 

Meskanler, resmi, özel lılnalar,l tUtlstik yapı V& tesisler end<lsiOriyel ve tarırnsRI yapı ve 
tesisleri Ue her torlU bina tesisini moteahhlllik hlzmetlerlnl ve ın,aatını yapmak. satrnak 
monte etmek. 

Her toı10 dekarasyon, onarım, sıhhı tAsisat, elekhtk 

t•&i•atı tUrU t•ahhUt t.-:oÖ~ıt.u· lslerl"yapm.ıık vw y~~ıptırmo'\k. 
'Het tUrlU bay&ndır)ık konu11un• Qlren 1sl.erln y•p&ml Vfl 

"ta•oronluk hiııtı•t.lerindrr bulunmak. 

4-TU~IZM I$LETt1ECıLıDI 
Her tUrlU tuı·ıetik t•f'l•l•r• Jcur~~t•k 'ot•l,mote1~t-:aınp,lt.•mping. 

pll•J v• b•nı•ri t••l•l•rin isletmeci 1 iglni y•pmak. Bu t~wh-
leri Idralamak klray• verm"k "at1n alftıak v• ••tınak. • 

U•r tUrlU turizm t••i•l•rindv konaklama eot•nc• •por ve 
q•zilfPr lcin orvanlza•yonlArda v• v•r r•z•rva•vonlarınd,a 
bulunmak. • 

·'(urt ici v• dt9lnrta turizm amacil tuı"\At' dUz•nlemnk 1 bunun-
la" 11Qlli t••unac1hk -F•llY•tl•rlnd• bulunmak. · · 

Turizm •m•cl• •Ol•ncM y•r-l•ı"i v• •ııartif faaliyett•r sin•-
• m~~ı,di•kotwk,••rohik ••lonu yl\zmtt hiiiVUZU Qibl tfl•l•l•r yaplll•k ... 

l•l•tıtı•lt:• klr-•l•m•k vrt l~lt·•v• "•rm•l-:. · 

:1-GIDI\ . f · . 
H•r tUrlU un Yil' b•nıef'l m•müller .. n •kınek v.b unlu Qıda 

lftadd•l~rl pasta,börttl(,kralt:er,o .. let r;~tbl qıdil ma.ddelerlntn 
•••• .v• ftatı.nJnl yapm•Sı·. 

Gıd• maddwl•rlnlri toptan vay• pvrllı~Pndf!' p,u·.-.rıamA•ı l\P. 
tıollt olar•h: •Op•r••r.,etlAr, Meoz•la•··"•tı• bOroları zinciri. 
kurma~ Ye i•letıınttlt.Du aın•cla !-:urulu t.,lqtlfıP.leri ••tın aliiiAk.• 

•atmak, klralam~k·,. kiraya vef·mek v• bu lwl•t••i•r• ortak 
olmak. ','11 - • 

Canlı hayv11nlv!"' su tii·Unleort !1• bunlnrrf•n ı~~amUl Q&da 
ıınadd•lerlnln ahm ••tun v• p•ı•rla•••ın& y.ıap11•k• , 

AmAC vtt i(rJnuhr'ı tl• (IQ11 l oı"~r,ak ta.yronlÜk f••lly•t.l•-. 
rtnd" ~bulunm•k, J~halat ve ihr•c•t i•l•ıtılerlnJ. yapmak, 

ŞIRKETIN MERKEZ, VE' SUDELt:IH ı ' ' 
' . . 

P1addw 4- Şl-rlc•ttn tnerkeıi Anlı:ar• 'dad&·r. Adr••l Cetnal 
Gi.ir•"l c•ddo•' ,NO.ı:S4,/8 Jc:c•lJG'CI/ANKARA 'd•dır • .Ad;: ... 
dwQiwlkliQind• v•nl adr•• y•ni adree ticar•t •tcCUntr te1ic.ll 
ve Tı.lddy•• Ttcaret -.J.c111 o•ı•t.•wind• ilan "tttrilJr ve · 
•vr-ıc111 9•n.ııv1 vtir Tir.at"ttt lhııkanhoa'na blldlt•Uit·. T•t~r.il v• ·-
ilen ttdllıtıta lld,.ttıı.lf y•palan teblioat •tr•;"t" y,.pıl~~ıı• • 
••v•lar. T••cll ve ilan edilrııi• a,.t•·enlndwn ayrJlfRa• Dlma•ın• 
rflıgnıen yent ·•dr••·tni eUresi lt:J.nde ttt•c:J.l ettirmtrmia •Jrket 
icin bu dunım f••lh ••babi ••vıhr •. 

SJ. rk11t SAn•v• ve Ttr~Arvt 9•k•n1 U] 1' n~ hattlir v•r·mwk ••'"t ıv 
la yurt Ic inde Ytt dı•ında "ub•l•r aç•hl 1 ir. • 

. Slrk•tln tc;cebıtcl Erdi'li'li ~oltalr. NOt2 1\nkar•·"• Cem•l Gnr,uıı 
cadde~! NOı:i2/C tcc•b•cl/ANKARI\ adreelnde kurulu 2 ad•t ,ube-
wi buJurinıektadır. • · 
ŞIRKETIN SORESI: ' 

Madde 5· Şirketin aOresl tascil ve Ilan edildi!JIIarih!en ba1lnınak Ozere 99 yıldır. 

SERMAYE 
t1adrie 6- Slrk•tin werıtı•Y••' :ı:oo.ooo.c:ıvt).Tl. CD•toyUzınilyonllra) 
kaymtrt:fndedir. Du ••rmaye hvr biri :z:s •. oı:ıo.ooo.- ı ira ~ıvm•
tlnd• 20 adet hi~••ve •vrı lmı•tır. 

• Du. ••rrn•v•nin • ~ 
10 hieee 1-:"r•ıllQı. :Z:50.0QO.OOı),Tl.'•l tlmt~t• OF.UC. , 
ı.o ht••• kareıııoı 2~o.ooo.ooo.Tt.'•1 &Ul•Y'"•" ORUC • 
tar"afında~ ınuv•zaada, ,.,., alarak t•ıııanıen· tA•hhUt •di1Mi9tir. 
Sirk•t ••rın•v•~lntn 1/4'U l••cil t•rihlnden ltibarwn •n o•c 
Uc •v. lc•rlalnde kalana ••• 31112/1•'1 t"r"lhlnde öd•nec•k-
tir. ' 

ILAN 

. Madıht 7- a't·rtc'•t~ .alt ilanlar, .'Türk Tlc"r•t ft:fllnU'nunun . 
37.m•~d••l hUkUnll•rt ••klı kalmak ••ı·tıyta, •lrk•t .-..rtt•ztntn 
bulunduQu •yer d~\'" az bir Q&ı•te U e asg.tt•l 7 QUn •vvtrl yap&-
lır. , ' . .. 

5 ı I'KETI N 1 o'n~ES ı ı 
,. . . . 

• N.t.ddtt e- Sirkat'in '"Jet•l vo' Mu•mıti•Urrl ortaltl•r kur·uıu 
~~;:fıntl•n 'lec~ı•c•lf bir v•v• b~rkac ~~tUdUr tf!ırafınc1an yUrUtü! 

tlk' lı) v.ıl ic:ln tlmwr Oft:UC •lrkttt mUdUt·O olarlik ••cll
"''•tlr. 

TEH9tL 

Hadd• '1- Slrk•t·ı müdürler t•~•ll erfl!r." Slr,..•tl i 1za"' 
:~=~·~.~~~:~•r ortakl~r kurulu' t~rafınd•n t••b&t, t••cl'l v• 

HESAP Dt1NEM 1 

t1edd•· ıo- Sirketın h•••P yılı fkAit- •v'ının birinci oUnU"n
d• b••l•r. At·•hk ayının •on vünU blt•r• .llk·h•••P yılı •tr
k•tln ke•ln olarak lt:urulduQu t•riht• tu,slar v• Ar•l ık ayanan 
•o" ounu biter. . 

KARlN DAiliTlMI 
Madde 11· Şirketin oafl kan yapılmıt hor çeflt masranann çıkanlmuından sonra kalan 

mlklardır, San kardan hor aono owela % 5 Vıllyal okçoal aynlır, Kalan miktardan hluodarla· 
ra Odenrrılt 18nnay• Oz•ı1oden hlssel•rl oranında ·dagıtıfır, Kara I1Urak edeni• rf• hluadarfa· 
ra daQılılmoaı korarlatbnlan miktardan TOrk Ticarat Ka~ununun 466. meddulnin 2. 
fıkıa11nın 3 numaralı bancl goraglnco 'll. tO aynianık umumi yedek okçeyo oklonlr, Kardan 
~r ::mının hlsoodarlara daQılılması voyo tirkol adına lıloUimesl voya momurlani, hlzmeUilo· 

fftly• olarak v•rUm••l ol bi kararlar •Irket ·•••·••v••inln en az' 

-~·:n;~~!v!;'":~~E::•n ~'•••.~-~~~~!.':'.~." ~.•r•r.•':1• b~.~ladar. :.~--· 

. tfadd• &2- Sh'tlyat .-kce•l ,ır~et •urıı~ty••Jntn X 20'ein• 
c;:ıkıncay• kad•r ıayrJllr. Du .,lktar&n azal"'"'•ı hallnd•·v•nlden 
lhtlyat •kc••lnf.n ayrı lmAsana d•v•m otunu,. •. 

kanuı:-ıt v• 1h\lyar1 akc:•l•rlyte kanun tt• bu •n• wezı ...... 
Nlklhtılwrine otlrW •Yıt'llm••ı v•r•k•n Ml.ktar &af'l tı:ard•n a)'rJ 1-
fllladıkca hi•s•d•~'l'ara kar dagıtılamaı. • 

1</)NUN.ı • Hüi<~L.ER • ı 
'Matfd• 13- tt; 'bu ana w&ı l••"'•de bulunm.ıyarı huttut~lar tc in 

TUrlı: Tlc•r•t. Kanunu'nun ilglll hUkUıııtl•ri uyoulanır. 

GECıCt MAPDE' ı . . 

O•r!'Qa Veroi•l Ana suzı!:~~~:~,~":.:~::•=:-ı~!~".:~~:=~~~d=~•n •. 
•onra :S ay ic:et·.lwind• J.lQlll Ver;l D•lre•ln• yat.ırı•lacak,tlr. 

Kurucu Ortaldar Omer ~ tmıa· SOiayman Oruç Imza 

Dosya No D. ı•.o.ITG.O. 10.00.02/101599 

TalildU DO!)On Salonu Folo~raf lnıaat•.Tu~zm .. Gıda SanaYı Tlcanit 

lıbu llmllod ŞlrkeUn "as mukavelesi lncaltı,nmiJ ve tlıi.odn TOrlı Ticaret' Kanunu'nun 
509. maddesi g.roQinco kuıulmasıno Izin vorllmlıdr. 

Dakan Adına Ctzml GOl Dal ra Batkanı Resmi MOiıOr vo Imza 

· fi0/AI(21E·24705) 
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SAYFA: 516 TÜRKIVE TICARET SICILI GAZETESI • 
1 _, • 

4 ARALIK 1996 • SAYI: 4180 

ı STATÜ TADILLERI ı 

ls~anbul Ticaret Siclll M•mu~uQundan 

Slcll No: tost t4·5t430 

ISTANBUL 

Ticaret Ünvanı 
OYAK RENAULT OTOMOBIL FABRIKALARI ANONIM ŞIRKETI 

Ttcarf Merkezi: lstnnhul a-.,ikl~$ Emirhfln Cad Kmn Uilrbaros Plz. No· 145 C Otk. 6·7-8· 
9·10·11•12 

Tlcad Hnk .. i Üe dcU nuunn v• 6nvanı yvk•;sd.l yau.l:ı. bulunaın Uı-k•tln 
li.U.UU tnlhU olaoantlstO genel kui'Ul kuuı.nd.l kabul edilen S•n•yi va TJ.carec 
MhnlsQuuun ~.ıı.ıtu urihinde on•rınMn façan udil ~nukueladnln pay 
enveUnht n•c:U ve Uanı hr;enıd.t oı~~~~ıır.ıa. nu uıysll TOrk Ticaret tt.nunu 
hOkQmhırlıur UJ"VUR. olarak v• llltınurbı\)ullll.ltdAki v .. lıt.thn dlıyanılauk u.ıı.ıtu 
tadbind• t .. cu edlldiOi Uan olunur. 

Es~~"J~~~~~~~~~~o~~~~:t:En~~i~nltet·eN 
6. MADDESINITADIL EDEN ESAS SOZLEŞME TADIL LAYIHASIDiR. 

~ 
ŞrraoyC .. Hnddc 6 

&irket.in ••r••Y••1 beherJ. 1.000,• TL f81n TUrk Liraa.ıJ itibari 
degerinde li. S413. 000. ooo C Be e ailyar yUztırkUç »ilyon) adet 
h1•••Y• ayrıl•ı.• s.ı•3.ooo.ooo.ooo.- n. (8ee trilyon yUzkırtUı; 

· allyar TUrk Lira•ı)'ndan .ib1rett1r. Bu ettrlllayenin 
•• ı••~ooa.ooo.ooo.- TL.'lık k.unııı daha evvel t•••••n t.aahhUt' ve 
ted1ye ed11•1et.ir, 

Bu kerre Pikten artırılan 9Sii,000.000.000."' 'It., 'lık CDokul yin 
ell1bea •1lyer TUr k t.1reeı J flerıııayenı.n, 2SS. 000,000, ODO.- Tt.. ' 
e ı p.e.ınen Oden•.ıatır, Bakıye• i 31, 12. 1995 ı.arJ.hıne kadar 
ttdenec::ek tir. 

H1a•• ••net ler .ı J.k~ grub• ayrıl•uu.ı.r. 

CAl Grubu hiase aenet.leri OYAK-Ordu Yard.ı.•l•••• Kuru•u, 
HAIS•Hotorıu Araçlar ı~tal ve Satıe A,S. ve Oyak•Sigorta .k.S. 'ne 
aıt olup' sırket. •.•r•ayea1nın ,,3 1 unu ıeıoeil tu1er. 

18) Grubu hieae aehetleri R6g.1e Hatlanale dea Uainea Renault. 
s. A,, Rcneult Developpeaent Xnduatr i el v~ Renault Group P. 9. 
SJ.rteı.s.ne ait olup Sirket ••r••Y••inın 157'11nJ t.eaeil eder YI 
2.t.1t6t gun ve 6112347 aay.ı.l.ı, 09.05,1973 gun v1 7/6349 eayıl.ıı 
11 ~ 1 ı .1176 vun ve 7/12726 ••yı.lı Dakanlar Kurulu kararları ve 
Daabakanh.k Devlet Planle•• Teek.Uatının 1J. 01,1980 gUn ve 
y,s,D. 10•30.112 la)'J.ll.; 12,02.ltllı ıı;rlın ve Y.S.D ... HTS 113261 
aayıll.l U.08,Jt8l tJUn ve .196-1430 111yılı: 04.04.1984 CJlın ve t1TD 

!!0~~2 s;:~ı!:~ıl~.; 0 ~i ~:~~9:~" 'l~~ ~ tr~3 :.1;:>'!!~~1~; 1 Ô~ ~~~ .1ı~~ 
gUn ve PDOIHO 9901 ••y.ılı kararlerı v~ Daebekenl.ık ttazıne ve Dıv 
Tacaret"' Huateaarhganın 14 J<aaı•. ıtU· '9Un ve THIO/l:t/9293 
aayılır 25,.11.199.2 9Un ve TMID/U/1Dl16J 29,6.1993 9Un ve 
'llfXO/HY/11-223 aay.ıı"ır 1.03,1994 tarih ve TH'ID/l'l/17524 aay.ıl.ı ve 
11,7,1tt• 9Un 5J&I2 aay.ılı've l1.01.19U gUn ve 4197 aayılı 
t.ararıarı uyer.ınca 62U ••Yılı Yabancı Sermayeyi TttiY1k 
Kanunundan v• 1191li J<ararnaae hUkU•lerinden yararlanır. 

(A) ve (8) gruplar.ına ait bU~Un hiaaeler n••• yazılıd,tr. 

Yukar.ıda yazılı grupllrından birine aenaup ve 1ltr.ide "Devreden 
H1aaedar" dıye an.ılacak bir h1e8ed•r h1aeelerJ.n1 bir UçUncU 
••haa devret•ek 1BteCU.9i takdirde cUger ıgruba aeneup olup 
1lerJ.de· •ot9er Hiaeedarıar" diye ·· .anılecak diger . grup 
hiaaedarları bu h1eaeler1 dogrudan do')ruya veya aer•ayewin1n ve 
oy hakl•r.ınan ekaerıyet1ne dogrudan dogruY1""•ah1p olduklarJ. bir 
f.tlyal vaeıtaaJyle 1ktteap et•ek huauaı.,nda .ı.rır rUçhan hakks.nı 
hat& olacaklerdır. · · 
au ••k•atıa O.vreden 1-tiaae·dar ,-·-aiı)er·:·-tirli·aedarlar• .t'lti"'i'ldi 
•Teklif" diye an.ııacak yaz.ıı.ı. bir teklifi yaparak Oner.tlen 
bedeli da bildirecektir. · 

Diger Hiaaedarlera tekli(j · kabul e taek veya Mukabil bir teklif 
yap•ek için 50 CJUnlUk bir •ehil tanınacaktır. Bu 50 9\JnlUk 
Mhlin hitaa.ı.n~an itibaren hesap edilecek SO gUnlltk aunz•• bir 
aeh11 1çer1a1nde Devreden JU•••d•r. Diger Hia•edarlardan bir 
veya birkeç.ın.ın yukarı.da öngörUldUgU gibi yapabilecekleri 
•ukab1l t.ekl1fi kabul et•ed.1fJ1 t.akdirde Devreden Hiaaadar, 
t.ek.\it1n konuaunu t.eekS.l eclen hia-aeleri. Teklifle 'yazı.lı olandan 
daha dUIUk ol•ayacak bır bedel karell.ıl)ınd• augıdaki ıı. ye 23. 
•addelerde yazal.ı aartlar daıreatnde, ball!lka•.ın•, CJtttekttgınde 
Boraa Yalıtaatyle, devret•ekte aerbe1t olacalctar. 

Diger H.taaedarlardan birkaçı yukar.ıd• yaz.ılı aartl•r dair8a1nde 
h1aaeleri .tkt.J.aap et•ek iatedikleri fakat aralar .ında bunıar.ı, ne 
aeklld:e t.evzi edeeeklecs. hueuaunda autabık kalaadıklar.ı 
t.akdir4•• aat11 kortu11u olan hıaaeler. difjer H1aaedarlar araaında 
birbirlerine taraı olan ""r•ııyeye tatırak payları niapet1nde 
t.evzi edilecektir. 

Sayet dlt;ter h1aaedarların eUml~~tai, yukarıda yazılı ilk SO qUnlUk 
•ehl.ın h1t••ından evvel Teklifi kabul et•edikleri ·gibi aukab11 
bir t.eklifte ele bUlunan~laraa, Devreelen Hlaaedar Teklif •.tn 
kanuaunu. teekil eden ht••• aenet.ler1n1, Tekli! • te zikredilenden 
daha dUIUk ola,.yacalr: bir ~dtt1 karaıhtj.ında, yukarada 
bngörUldUgU gibi, Uç UncU bir aa h••, lUzu•unda Por aa vaa.ı t.aeıyla 
da devreı..eltte aerbeat olac::ıktır, 

Yukar.ıdalt1 hUkiJalere i'ag•en hiDae aenetlerın.ın v~ya aer'aaye 
t.aahhUt etaek hakkının, Devc~den JU.II!III!Iedar•ın aeraa:roainin ve 
Cenel Kurulunda rey haklar.ının ekaeriyeline aahip oldugu 
filyallere devri aerbeat olacattır. 

keaa aynı hieae 9rubuna aenaup hiaeedarlar aruı.ında va~i hUıae 

devirleri vukarıda tarU' edilen ııroaedUre tabl olaavacakt.ır. 

Aynı surette, hiaaedarlardan biri airket ••raayeainin 
artırıl•aaına . ietirak et•ek. ieteaedigJ, takd1tde D19er 
Hilladarlar i ba'tıie kcınu•u ••r.••Y• art.ır.ıaına •••!ıda 29, Dtddede 
yazJ.ldıiJı 1urette aeraaye payları niapetinde illirak • huaueunda 
bir rUçhan haU:ına aahip olacaklardır. ' 

tU•••lerin veya herhen')1 bir aeraaye artırı.aın• ittirak 
haklarının yuk• rı-~• . tarif edilen yön te•• uygun· bir ••kUde 
b11kaa.ına devri, hiçbir aurett.e RDlAULT'dan 9ayr1 'b.tr ••rk• 
taoıyan otoaobiller1n iaarli veya tSaiJıtıaı ile d-ol)rudan dogruya 
veya dolaylı ~larak ilgilenen hakiki veya hUkld lthı•lar lehine 
tera ·edileaez. 

, Art..a.a bncea! ve a~nraaı ••r••Y• yap.ıe.ı , :v• ortaklar araundaki 
daiJ.ı.lı.•ı 8111J1.dak.ı. gib.id1t ı 

ARTIRIH tıNCESl ARTlRlH 'SONRASI 
nun Ounı Ser••r• Hit•• Onnı Ser••r• 

CIIIAIII.oAB -1-- .l..ll1Llı...l __ı,_ wa.:ıı..ı 

Ordu Yardı.a· 

lltaiKUtUIIU 
1.7U.7JO,IDO u,u ı.uı.nı.aoo IOYAIO 41,61 

HA~S Hotorlu 
Artı;hr ı.aı 

1,3065 U.7U.IJO !,lOIS n.ıu.ın Ye SltU A,S. 

oyn·Sıgort.l 
A.S. o,uıs ı.uı.no O,Olll 1.711.905 

fttı;ueNitlOnalt 
des Uunt8 

ı.uo.nı.ııı Ren1ult S.A. ı.us.ı?s.ıu 

Ren1uit Croup e, oJ; .. 
.sı,oo u,oo 

4.717 S.l7t 

Renault " 
Deveıapp .. en't 

; 1 ~ 

lndultrıtl 1,00 41.110.000 1,00 sı.uo.ooo 

iiö.ii i:'i'ii:iiö.ööi iD'ö.ii ~ 

xı:ııuı:ıw. 
sı:rmnyr ... ""'"r 6 

s.ı~ketin ••r••Y••1 J>eheri ı.ooo.- TL CBın Tt.ırk L.ıraaıJ itib.rJ. 
degerinda 1, 437.000.000 C Sekiz allyar dt)rtyUzotuzyedi tı&.Uyon, 
adet. h.&•••r• ayr1.1aı1 1. 437. ooo. oob. ooo.- TL cset.ız tr .ilyon 
dört.yUıotusyed.i ailyar TUr k Liraaı) •ııdan. ibarettir, Du 
••raayenin s,ı,.'I.OOO.ooo.ooo.- 'rtı.'l.ık k.ıeaı daha evvel ta•aaen, 
taehhUt v:• teds.,ye edUaıatir. 

8u. kerre art.ı'rılan 3.294.000,000.000.• n.. 'l.ı~ lUÇtrilyon 
iklyUzdokaandOrt ıd.lyar TUr k Lira al.) aeraayenin 
1,666,000.DOo.ooo.- n..•aı V,U.K. 291 •Ukerrer ·••ddeaine göre 
bortiaaana tabi %ktiaadi Kıyaetlerin Yeniden De9erlen•eai 
neticelinde Sirket bUnyeainde tahakkuk eden Yeniden Dete~l••• 
tronu'ndarı kareılanerek aer:aayeye kalbi aureuyle, bakiye 
ı. '21 • .o o o. ooo, ooo •• Ttı, • ai 1•• naklen va peainen bd~n•1•tir. 

Artırı~an · eer•axeni~ Yeniden Degtrtleae ronuniSan tera.ı.lanan 
kı••.ını teakil 'eden ••r••Y• kare.ıı.ıg.ındaki paylar Sirket 
h.ta•edarlars.n• •evcut hieeeler1 n1ebet1nde bedelei& olarak 
ta ha i• ecUlecekt.ir. ... 

·Hi••• ·~n•tleri iki truba ayr.ıl•ntır. 

c,u Crubu hi••• a•nelleri OY.lK•Ordu Yarcb•h••• Kuruau, 
HAXS•Hot.arlu Araçlar ıaal ve S• tn A.s •. ve Oyak•SitJorla A.S. 'n• 
ait olup Sirket aeraayea1nin ll.t3'UftU teaeil eder. 

UU Grubu hiıiaa aenetıeri Renault S.A. t Renault O.veloppeaent 
lnduatriel ve .Renault Group 8,', Sirketine aU. olup Sirket 
••raayeainin' IIS7'ain1 teaaJ.l •der ve 2.t.lt6t 9Un ve 6/U3417 
uyıllı Ot.ql.,1973 gUn ve 716341 uyUıı ll,ll,ıt76 gUn vo 
'1/12726 aayıla .ıtakanlar Kurulu tararıarı ve Daabakanlık Devlet 
Planla•• Te~kilatın.ın Jl.Ot,ltiO gUn ve Y.S,D. 10 .. 30,612 .. t.ıll.J 
12,02.1t12,g

1
Un•ve Y.S.O, • HTS J1.US1 uyalıı at.OI.1983 9Urı ve 

396•U30 ••yı.lı.ı 04,04,JII• gun ve t1TD 1301172 ~ay.ıl.ı: 
12,03.1116 gun ve um 1132 ••Yıl.ı·,. 1.7.1181 tlln ve UTD 1711 
aay.ılıı 21.1'.'1181 9Un ve UTD 1371 aayılı1 07,12.1190 9Un ve 
PDO/HC ttOt ••yılı tararları ve Delbakanlık HaZine ve DJ.e 
Ticaret HU•t.eearlıfJ.ının 14 Kaaı• ıttJ 9Un ve THID/1111293 
uyıhı n;ıı.nn ,un ve ntiDIUII0316ı n.t.ın3 91ın vo 
TltlDIHY/7U2l ooyıll; 1,01,1914 ~ar.lh ve TIIIDIU/17524 ny<h vo 
11,'7.1994 9Un US82 .. yılı ve .31.01.2995 9Un ve 4197 ••yılı 
kararlerı uyar .ınci 6224 aay.ılı . Yabanoı Ser•ayey1 T••v1k 
Kanunundan ve il'Jih Kara en••• hUtU•ler1nden yararlan ır. 

CA) ve CBJ 9ruplarına e.ıt bU't.Un hiaeeler naaa yazılıdır. 

Yuk.erıda yas.ıli gr~plaundan b'ırtnt ••n•up ve ileUde •Devreden 
H.ıaaedar• diye analacak bir hia•edar hıaaelerını bir t.ıçUneU 
••h•• devret••k ilted191 takdlrde, d iter truba aenaup olup 
ileride •oJtıer HJ.aaedarlar• dlye anılacak di1Jer grup 
h1aaedaclara bu hie .. leri doll)rudan dogruya veya ••r••Y••1n.ın ve 
oy haklarınan ekaerJyetıne dogrudan dotruya 1ahıp oldukları b1r 
t'1lya1 vaa.ıtaaJ.yle S.tUup•at.aU. huauaunda b1r rllçh•n hakkını 
ht U: olacaklardır. 

Bu ••kaatla oevrad•h Hiaaed1r, tUIJc.r hiaaedarlara ileride 
"TekU.!" d1ye anıl•c•k ya:uh bir teklifi yapir-ak önerilen 
ttedeU de b1ldirecekl1t. 

Diter IU.aaedarlara ı.•klUJ kabUl et.aetı: veya auUbU bir teklif 
yapaak 1çin 50 gUnlUt bir ••h11 tanın:~oaktu. Du SO 9UnlUk 
••nlin hitaaı.ndan ·ıt.tbar•n heaap edUecek 10 IJUnlUk · aunzaa bit 
aehil ıçer1a1nde Devnden Htaae..tar, Diger Hiu•darlardan b1r 
veya !)irkaçının yukarıda on9e,rUldUgU g1b1 yapabilecekleri 
aukabil tetilfi tabuıl eıaediti takcU.rde Devreden Hi•••d•r. 
tekliU.n kanu•unu t.eakU eden hlaaelar1, Teklifle yaa.ılı allndan 
daha d.UtUk olaayacak bir bedel ker1ı1ıgıncıa IIIC)ldAk1 1 S. ve l'l. 
••ddelerde .)"az.ılı aartıar Oa1re•inde 1 ba•t.aaıf'a, 1Jerettlt,J1nde 
Boraa vaaıta•J.yle, devretaekt• ••rbeet ol;tıcaktır. 

(Oovamı 517. 10ylada) 
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Oi!)er hiued:ui<H<L.'ln biıkaçı yukrırıd~ yazılı ~ardM dairesinde hisseleri ıkUSl'fl ıalın9k lsla· 
dill.ltıi l~knt pr.ılnrımlrı bunlnıı tut f&kılcJa levz~ edae~Jkltıi hıı~usunda rrnıtAl,ık knlmndıkları 
l<ıkUrde "'''' komısıı nlt'\n hlu-IAr <k{l~r hiS\9d.ııiM :lrnsında kiıblrlerina ki\r~ı ol:ın sennrıy•· 
ytt ışlirnk 11~ylaıı nıı:.pntlndt:t hwzı ı;t(h\ru:Aktir 

S•Y•t d19•r hinedarl•r;ın clı•1••1. yuhrıda yazı.la. ilk so IJUnlUt · 
aehlın h.ıta•a.ndan •vvel Tekhf1 kabUl et.aıed.Lk.leı:.l 'J'ib1 MUkabil 
bir teklif te de bulun•azlar-ea ~ -Devreden lfiaaedar Teklif' in 
tonuaunu teakil eden h1••• aenetlerini, Teklif' t.e zikredilenden 
datıa dUaUk ol•ayacak bir bedel . karaılıl)ında, yukarı.da 
6nCJOrUldUtJU 91bi, UçuncU bir eahaa. llızu•unda Boru vaaıtaaıyh 
da devretillektc aerbeat olacaktır, 

Yukarıdaki hUk.U•l•re ragaen hiaae aenatlerı.nın veya aer-•aya 
taahh\Jt •t•ek hatltının. Devreden IUaaedar 'ın aeraayeainin ve 
Cenel Kurulunda rey hatlar:J.nln ekaeriyetine aahip oldu9u 
fUyallere devri aerbeat olacaktı.r. 

J<eu aynı hiaae 9rubuna nırnaup hıaaedarhr araaında vaki h.la .. 
de-vuıerı yukarıda tarif ed.Llen proaedur:a tabı olaayacaktır. 

~yn,ı aurette, hıaaedarlardan biri air\C.•t aenıayeainJ.n 
artuıl•••ına iatı.ralı. etaek. .uıteaedil)i takdirde OıCJer 
tluaec1arlar. bah,ıa tonueu eer•aY• artı.rı.•ına aea9ıda 29, ıaaddeda 

· yazıldl'Jl auratte. .-,n·•aye paylat.ı niepetında iltirak huautunda 
bır ruçhan hattın• eahıp olaCiklard.ır. 

Hıaael•r.ı.n veya herhanııJ bir aer•aye artır.ı•ına letırak 
haklar·ının yukatıd• tarıf edilen yonteae UYIJUn bir sekilde 
baakaaına devrı, hiçbır aurette RENAULT'dan CJ•Yr1 bir ••rka 
Utıyan oto•Obillerln .\•ali veya dagıtıı:ıı.ı ile c1ogrudan dogruyl 
vey1 dalaylı olarak ilgilenen hakiki veya hUıt•i ••hıalar lehine 
.ıcra edilemez. 

Artıa ~nce•! ve 1onı-aılı aeraaye yap.ıu va ortaklar era•J.ndaki 
dal)ıh•ı •••CJıdakl 9ib.Jtdirı ' 

Ordu Yardıa .. 
ıa .. •tcuru•u 
COYAKJ 

ARTJRIK öNCES!, 
Hu .. orarıı Seratye Huu Oranı 
_ı__ .I.D1n-l1..l __ı_ 

4l,U 2,JU.17J.IOO .ca,u 

ARTIRIH SONRASI 
Seraey~ 

. .uaııJL..I. 

3,114.154 .2~0 

NAJS )(ot.orlu 
AUC'llrJ•d 
ve SatnA.S. 1,3045 n.su.2u '·''" 110.2Jt,US 

o,u .. Sıgorta 
A.S. 

Renault S.A. 

0,0335 1.'122.t0S 

2.9:ıl.rıoı.mı:ı 

q.n2~ı1 2.U6.3U 

(,~ot.D71,341 

Rt~1ult Croup 8.'. 

Renault. 
De-.aıop~••nl 
lnduttUd 

17,00 !1.870 

1.228• 

'·"' 
~~ .. ~-- .. 

.,._ .. -..;.-····. ~:~:~~~~ı.-:.~.~.~:.~.000,~~~·· ·-~~ 
~~~r.-~ f:f.;t:~~~·~:-- ........... ·- ........ ,.,_ 

, .... 
ı 

·--· , ......... . 
ı 

ı 

ı 

··-···· :· 
ı 
ı 

·~ı..-lıllWfU~iirtrı\&~.1 
, .. ,-.... 1 _ .............. ,,. ...... ·-··· 
ı "' ı , .. , • .-...... "' , ... , ... 
ı 1 1 f '• 

ı-· ·--· ' .............. "'··ı ................... ı ................. , '"·'"·-·-·· 1 ..... ··-·1 . 
ı ı 1 ı ...... ,_ ....... 

1 ı ı ı ··-···-·· 1 ................ , ............ -. ı ................ ı ............... ı ·-· -··· 1 
ı ı ı ı 1 i" 
ı ı.ut.Mt,Mt.•l t.tu,ıtt .... • ı '"·"'·'"··1 ht·-·"t·• ı .-.. -··'"·1 
ı 1 ı 1 lt•W•tll tnn 1 
1 1 1 ı 1 1 
1 •.• ıı ......... - •ı ................... 1 tn.tu .......... ı ......... "'·'"·' ı,.._-.. 1 
1 1 ı ı ltMO•tUtOI•III 1 • 
ı l.ttı,ttı .• ı .......... ı ........... ı ...... -.. • .... ,_- ' 
1 ı ı ı . ·-···"'"""' 1 
1 ı 1 1 1 • ı 

ı ...... -... '·'"·"''ı .... - •1 ............. --.. ı 

1 ı 1 1 '""'""''""' 1 
ı ı ı 1 ı 1 
ı ı ı 1 ı ı 
ı 1 ı ı 1 1 

(ıo/1\1(2/72060) 

iaıa.nbulllcan>t SlciH Momurlııt)undorı 

Sldl No: 194639·142168 

Tlcaret Onvanı 
KEMER YAPI VE TURIZM ANONIM ŞIRKETI 

llco~~:~~~~~~~";i~"iı~~::~'j =~:;~.~~~..:. ~7.:~~~~;~: ;.:~1~d:1~~::!.~;~:cı~. 
larwyf. ve Tieerat ••kanhQuın 2l,U.UU udhlnde onayından geçen udU 

, MUUv.ıeelnln 22,U,Utl ~arihli ohOartGno v•nal kurul u.-.nnın pa"y cetnllala 
t•acU . •• Uanı ahhf"• e6aı.,nı .. inln 1hnı hul'llh oı .. kıa, uu .. yılı TGk"lr. 
Tlcıal'lt ~nunu hftkO•hdna unun olarak •• ..-udul)'uMıi.S..Iır.i walkalal'l dayanı.hrak 
21.U.UU tarihinda taaçll adlldi01 lhn olunur, 

KEMER YAPI VE TURlı.M ANONİM SIRKETi'NİN %2 KASlM 1996 
TARtıılNDE YAPILAN OLACANOSTO GENEL KURUL· 

TOPLANTI TI1T ANACI 

Kemer Yapı"" Turizm Anonim Şirk'~·;.lı.·oıaıanosıo Genel Ku;,ı Toplıuııısı 
22 Kıısım 1996 tarihinde 1111 1 O:JO' de şirkcı merkez adresi olan Edin Sun er Plau 
Meydan Sok, No:I4,Ak.~dar,lsıanbulad~csinde,_lsıanbul ll Sanayi"" Ticareı 

' . 
t.40ıtnıiOI}Iiniiıı'}l.ll.lflf161ıtrihvalfl26"5uyıllyezıiArıytııı{J6revlendltUen 

Bıbnhk Ko"!iseri Metin VOney'in gOzetjmiııde ycpılmııur. 

Toplanbnın TOrk Ticaret Kanununun 370 .maddesine aore Uansıı olarak yapdmısına 
hiçbir oruAın iıiraıının olmadıAı, Hmnın Cetvelinin lcıltikinden ıirkotin ıoplam 
3S.OOO.OOO.OOO.-Liralık aennayesinctekabol eden 7.000.000. adethisseden 
2,699,92S,OOO U. lik ocmıayeye kiilılık S39,98S adethissenin ıwleten, 
3l,300.07S,OOO .• U. lık oemıayeye lwlılık M60,01S adet hissenin de vekıleıen 
olmak ıu.cre 1.ooo.ooo adcı hissenin umamının ıoplanııdaıcmsil edi!diAinin anlaıılması 
Uzere toplontı Meıin YOney tarafindan açılank allndemin s.oJ1lllllmcsine scçilmiıtir. 

MMB.lll Divan Baıkanlı#Jnaltasim Esat Edin'in, oy toplayıoılı#Jna Muıa 
Galeç'ın, kaıipliAe Musufa fı:kan'm ocçilmoleıine oybirli#i ile lwv verildi. 

~ Genel Kunıltııı.naldannın imzalanması için divan heyetineyeıki 
verilmesine oyblrliAi ilc katar verildi. 

MMlt.;lJ Gökıü~~· V apı ve Turizm Anonim Şirkeıi'.nin ıirkeıimize devri ourcıiyle 
birl~mesi ilc ilgili o:.;:ak; 

a)VOneıim Kunılla~:~ndan h~rlanarak imza edilen aıaAıdald "Dirleıme • 
SUıleşmur'nin 'Y!IFn kabııiOne, · 

. ;·ıı 

b) llirl~menin 30.11.:19,96 !lıihi mesai suti sonu itibariyle serçekleşmesine,, 

c) Göklürk Yapı"" Turizm Anonim Şirketi'nin 31.07.1996 tarihli bllançosunda 
gösterilen ı irket borçlaiuıırı,alacaklılar üe yapılmııanlqma ıanlan Ye Türk Ticareı 
Kanunu"" 11ir ilgili mevı:ııat uyannca ıirkeıimiz tarafindan.ödenmesine ve bu 
konuda TOrkiye : Ticarcı Sieil Gazetesi'nde yayınlanan beyanname ve 
tulıhOınam~~n·~n,ayl~uına, -· ·- · 

OybirUAi ile karar .verildi. 

DlRLE$ME SÖZLEŞMESI 

Dir ııratıın, Edin Sunet Plaza, Meydan Sokak No: 1~ Aklılar l.stJnbul adresinde 
mukimIstanbul Ticaret Sieil MemurluJunun 1946J9/14Z166 nıınıarasındaoicile .. 
kayıdı KEMERYAPI VE TUil1zM ANONIM S IRKETI Ue ıliA'It' yarıılan aynı 
adreste mu kim, ı.n.;,buı Ticatıl Sieil MemurluJunun :!39307/116115 numamında, 
sicile kayıUı GOKTORK YAPI VE TUR1ZM ANONIM ŞIRK.ETI, ıartJan aıaAıda ·• 
gOsıerilen bir BIRI.ESME SOZLESMESI akdcttniılerdir. 

Bu oOılqmede Kemer Yapı,. Turizm Anonim Şirkeıi kısaca "KEMER" olaralc, ve 
Göklürk Yapı ve TuJimı Anonim $ irketi kısaca "GOKTO~K" olank anılacaktır . 

2· SÖZLESMENIN KONUSU ı 

lıbL birlqme~ozloımcsina! konusu; TOrlc Ticarcı Kanun\ı,. Khnımlar Vergiıi 
Kanununun Ugili maddelerinde OngOrOidDAO nzere, GOKTÜRK'ün bDUln aklirve 
puifi ile kill halinde KEMER'• devir suretiyle birl~mosinin ""bu birl.,menin bir 
sonucu olank GOKTORK'ün (esilı lwan .alarak bukukl wrb!ın• son vonnesinin 
bütün idari, mali ve tıulruld yOnlerinin hDldim aluna alınmasıdır. 

3· iDARI nljK1l~;R • 
3.1· OOKn::rRK~bn KEMER'e devrolun,;ası suretiyle olup~k birl~menin bütün 

prosedonı• ı.'rallarea birlikte tamamionacak ve her iki ıirkeı yonctim ve gend . 
kurullan Türk Tiearcı Kanununun ilgili hOI:Ilmlerine gOre ıoplanank devir 
aııretiyle biri~~~ karan vcreceklerdir. · ' 

3 .2• OOKTORK't~ halihaİıtda mO\ICUI bUUln penonel her tllrlO yıwl, sosyal ve 
. ekonomik lıoklan vnecı'beleri ile KEMER 'e devn:dilt<ekler ve bu dcvire dair 

her uırıo iı!,mı h,cr iki ıirkeı"" birlikte tokem~oı eıtirileı:ekıir; •. 

3.3· GOKTORK, molkiyetinde bulunan her tOrlo nakli w moı;,u aracı bit iabıda . 
KEMER'o dcvn:docek, KEMER adıseçen a,..çlann Trafik ModoriOlQnde 
iıleınlerini ikmal edeı:ekıir. 

3.-4- OOKTORK, m~ki old~Au aayrimenkullerin bir ~.,;;,ı w tapu ...,dı,;,;ni 
KEMER' e ıovıli e4ec&. KEMER mezkur a•yrimenkullerin kendi adına ıescili 
için Tapu Sidl Muhafizlı#Jnda tashih iılemlerini scrçekleıtirectlctit. 

' ~.S· GOKn::rRK menkuller konusunda da bir Usıe haııılayacak w bu lisıeyo 
gOre bir teslim tıııanaAı ile uım meV<Udu KEMER'• talim edooektir. 

. . . 
··:ı~~· GOKTÖiÜ<, her ıorıa ticari defterleri ile biidı;;.ıi ka~,-kı'YiıiöiliO.nr

. ıuıanak, ulr dellerler ve bncamle belseleri ıimmeıli oWalc Ja!MEP. 
ye1kililerino talim edocektir. : 

3.7. OOKTOIU:'Qjı,;.,.,; ve Oıel cWreler Ueldari ve )'IIIP mercileriodeki m""'"'t 
iılcmleriniıı )'Or1lllllmesl ""ierckJi ~alannııı yapılması. blıleıme 
iılcml~ tekcmıııOIOndcn 10t1r1 K1!M1!R tarafindan ,.n.io ptitlllıcelair. 

3.8. Bitleımeden önce OOKTORK adına alıııttı~J T.,.;k Belatieri w açılmıf 
alereditiner Uo Ugili iılemlere 06mı1ık,llıınb.Kambiy0, Verııi dairderi w 
diJer resmi w Ozd mercilerdeki lıJemler; birlqmedqı IOIUI KEMER 
taralindany~~ecekıir 

" 
(Dovomı 518. ooıfocjo) 
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. 4- MALI HÜKÜM! ER • 

~.1· GÖKTÜRK, KEMER 'o 3 1.07.1996 !ari hi itibariyle ve bO tOn aktif vo pasirı 
ile kOI.olarak dovrolunacakur. • 

~.2• KEMER vo GÖKTÜRK'ün 31.07.1996ıarihi itibariyle hwrlonmıı 
bilançolan, devir yoluyla birleşmoye izin veren Istanbul Asliye S. Ticaret 
Mahkemesinin 1996/1779 Esas soyılı dosyaya iliıkin korannda em alınan 
03.10. )996 !arihli Dilirkiıi Raporunda ineolonmil ve hor iki 'irkcıin öıvarlılı 
Cesbiıedilmiııir. 

~.3· KEMER 'in sonnoyesi sözkonusu devir iılomi için konunların serekıirdijli 
ıekildo 600,000,000.· TL. onınlacakıır. 

Anınlan bu 600,000,000.·(Alııyüıinilyon)TUrk Liralık aennoye poyı, · 
sözkonusu mahkeme karonnda ıesbiı edilmiş bulunan öıvarlıklann, her iki. 
ıirkeıin öıvarlık ıoplamı içindeki oranı bu alınmak suretiyle yapılan 
hesaplama sonucunda. her jkj ,irkel onaklanna kendi 1irketl~rindeki şermaye 
hissoleri oronında bedelsiz olarak verilecektir. 

4,4- Du onlaıma ile KEMI!R'o devredilen GÖKTÜRK mensubu iıçi ve momurlonn 
sahip olduklan hor türiU mali ve hukuki yUkOmlülüklerini KEMER · 

üılenecektir. 

~.5• GÖTÜRK'On devir ıarihindeki bilanço deAerieri KEMER ıarafından kOl 
halinde devralınacak ve iynen bilançosuna seçirilecektir. 

~.6- GÖKTÜRK'an devir ıarihine kadar elde eHijli kuançlar Uzerindon 
hcıaplonan vergiler KEMER ile masıerken imııılayacakllrl bir de>ir 
beyannamesi ile birlqmolarihinden iıibaren IS sOn içinde GOKTÜRK'On 
baAh bulunduAıJ vergi doiresine verilecek ve bu beyannameye devir bilançosu 
boglanacakhr. 

o4,7- cioKTOR.K için tahaklcuk elmiş ve edecek vergi borçl~nnı öde~eceAini ~ 
diAor veeibelerini yerine geıirecejlini KEMER whhoıeder. 

ş. !lliKJIKI SARTLAR • 

S.I·Dirleşme ile GÖKTÜRK lllm aleiii've posifi ile KEMER'in hukuki bünyesine 
kltılacalc. bu suretle KEMER, GÖKTÜRK'ün kOIIi hıılefi olacakıır, 

(Yedımilyonyil%yirmibi~) adeı hisseye böiU;.,.,OI 35,600,000,oOo.
(0ıuıbeşmllyaralııyUzmılyon) TOrk Lirasından,ibaronir . 

Eski oennayeyi leşkil eden 3'-000,000,000.'(0ıuıbeımil;ar) TOrk Urasının ı.aıiıamı 
nakden ödenmiııit, ' 

1 

Bu kerre amnlan 600,000,000.-(AlllyOzmilyon) Toık Lirası oennaye; 

Göktiırk Yopı, w Turizm Anonim Şirkeıi'nin bütün aktif"" pasinerinin kOl holinle 
Kurumlar Ver~si Kanunu'nun 37,31 vo 39.moddoleri ilo TOrk Ticareı Kanunu'nu~ 
4S 1. maddesi .YI' difor Usili hükümlerine uysun olarak devir ıılınmasi suroıiyle 

, aorçekleştiril~ri birleşmesonu~u intikııl eden ve lıwıbul Asliye, S. TicarCI 
Mahkomeslnı" ;ı7:o~.l996·ıanh vo 1996ll779 Esas sayılı dosyoya iliıkin bran ve 
OJ.IO.I996.~ılif1i Bilirkiıi Raporu ilesaplinin özvorlıkıan korıılanmııur. 

Jıbu 600,0Q0~!100iCAlhyllzmilyon) Tork Lirıalık serrnoye payı, ıöıkonusu mohkomo 
karonnda ıesbıı tdılmlı,bulunan öıvorlıkl111n hor iki ıirkcıin öıvarlık ıoplomı içındoki 

' oranı bu alınnıak suroııylo.,yopılan hwpl1111o sonucunda, hor iki ıirkoı onaklanna 
kendi ıirkederindoki s~nnaye hisseleri oranında bedelsiz olorak verilmiııir. 

~ Se~oye ~oıyidl ~ do~ry~luyla birleıme iılemlerinin yUnliOimesi 
huswundoıırkeı,ıdoresıne yeıki vonlmosıno oybirliJi ile klıv verildi. 

KOMISER' Dtv AN BAŞKANI OY TOPLA YICI ~TIP 
t,fotın Yonoy. Yo!:'~mK~ıl;~;esi Musa oiiı.Ec. , Mwıal'a Eıkon 

KEMERYAPI VE TURizM ANONIM 'şiıua:J'J 
'ESKIŞEıdL .· ısi!,S~VE~.TADİLJ'ASARISI 

ESASSERMAYE 

Moddal 

Şirketin aennayosi boheri 5.000.· (Bqbin) Türk Liruı itibari delerde 7.000.000.
(Yedimilyon) adeı hisseye bölonmoı 35.000.000.000.-(0ıuıbqmilyar) TOrk Lirası'ndan 

~~:~:;. ';:~~":"J:O'~"!:ı~r~·soo.ooo.ooo- (DinnılyarbeşyQzmllyon) Tork 

. . ~ 

Bu kore ~nlan 33.500.000.000.- (Otuı:OçmilyarboıyOznıilyon) TOrk Liruı'nın ıamamı 
ıaohhOıodılmiı vo J/4'0 nlkdcn ödonmiııir. Geriye kıılan 3/4 ıorm•ye ise Yönoıim 
K~~~'jŞ~~~Jı kaıva ıore ödoneclcıir. · ' · 

ESAS SERJIIA YE 
Moddel 

5.2· Gerek GÖKTÜRK vo gerekse KEMER her biri Uld~nndaıesbiı ed etekleri 
öm•A• söıo birlqmc anındakl bilançolannı ve biıleımc sebebiyle vorlıAı son• Şirketin sermayesi boberi 5.000.• (Beşbin) Tork liruı iıib11i dojerde 7. 120.000.• 
erecek olan GOKTORK'on nıcvcuı borçlannın ödenmo ıoklini sösıercn bir (Yedimilyonyi!Jyi,rinibin) odeı hissoye bolunmııı35.600.000.000.· 
bcy~nn"'lıe d~ı~n!cyerek ilan :ı<Je,.~Jerdir. '• , ., . ••. .• · .

1 
, ··:·: . .. J "' (Qıuı~qmjl~~tm'}"'l TOrk Lıt,as'•dan ibueııii: 

· Es~ ~.,;.~y;yi,;~kiı .;r~ 3s.iiölı~ooo.oo~.- (lJ:uılıcımil~l 1uık l.ir...aun Uınrur.; 
5.3· ~d~~.~:;~::~:: :~:::~:ı:~ ~~:':~~:b~: ;;~~~:~~ya . nakden Odonnıi!ıir. · . , , 

~eminol olarak depo odocokıir. . D.u kore anınlin ,600.000.000.• (Aluyliımilyon) TOrk Urıılık sormoye; 

5.4- !nfisah eden GOKTORK'On maUan; borçlan todiye veya ıemin edilineeye 
kadu oyn olarak vo KEMER LU'I6ndan idare olun~cakıır. 

KEMER'in Yonctim Kurulu Üyeleri, afJ.eak.hlara k1111 GÖKTOP.ı:.'ün 
mallannın ayn olarak idaresini temin hwusunda flhsen ve mlıreselsilen 
!"esuldürlcr; 

5.5- Dirlcşme hukuld LU&&mlru kesinleştikten sonra devralan KEMER yeniden ve 
fevk.alade olarak Genel Kurulunu ıoplayacık ve 1irke1 organlanm bu birlıeme 
haline s öre yeniden ıqkll edccokıir. 

f.. SON UOKÜMLER• 

6.1• lş bu ıoılqme 2 nOsha ola;ak ıanzjrn ve taranarca imu cdilmittir, 

6.2• lt bu ıöıleşmeden dolan ihtilalionu halli mercii lsıanbul Asliye Ticarcı 
Mahkemesidir, 

6.3• lı bu ıöıleşme ıaraOuca 04.1 1.1996.ıarihindelıwıbul'do inuılanmıııır. 

\6.4- lı bu aOıleşme kesin olaılk vo pyrikabili rOcu surelle ıaraOm ballar 

~ Sermayoı~'di konus;;;;,;;;;;ıdo: T.C. s~.~· .. Ti~ıDakonlı4ı Iç 
TiCIRIGenel MOdllrlOAO'non 21/JI/1996 ıanlı ve 102173 sayılı izin yazısı ile 
Sennayo lllinmı Ue UgiU alınan Oniıin I""'Ainu ıirkoı analllılqmesinin '1. 
maddesinin IŞIAıdoki ıckilde de,Aiııirilmesine cybirUAi ile~ verildi. 

.n:ril..m:J:tH 
ESASSERMAYE 

Maddel 

Şirketin serrnoyesi bchori S,OOO.·(Doıbin) Tork Lirası ilibari deAerde 7,ıio,ooo 

Gökıork Yapı vo Turizm Anonim Şirkcıi'nin bOIOn lkıil',.' puiJieriniıikOI hıılindo, ·~ 
Kurumlu Versisi Kanunu'nun 37, 31 vo 39. maddeleri Uo TOrk Ticaret Kanunu'nun 451. 

__ moddesi vo diAor ilaili hDkllınJorine uyau" olarak devir ıılınmiSisurcıiyle aorçoklqıirilon 
bl~oımo oonu~u lrıtikal .eden va lolanbul Asiiyo 5. Ticaıal Mahkomeolnln "iiııT~ 

3.1.1996 larlhll 27,9.1998 larih~. 1996/1779 osauayıh dosyaya lllıkln kaıan lle sapinnon 
oıv.rhktan .kartılanmtfllt. . . 

lıbu 600.000.000.• (AIIıyUzmllyon) TOı1< liralık oomıayo payı s.oz konutu mahkome ka· 
konnda lotbil odlmlt bulunan Oıvarlıkların hor Iki tirllelin öıvarlık toplamı Içindaki oranı bıu 
alınmak lUreliyle ~pıtan hesaplama sonucunda her Iki flrkel orta"larına kamH 

• tlrl<oUorlndokl oormayo hl11olo~ oranınde bodololı olaroK vo~lmltllr. 
'IRKI!TINONVANI' 1 KfMERYAPIVI!TURIZMA.$ ..... - ................ . 

~~:~N:ı~~~=~MARAio': ~:.~~~~:aıau Moıd'n &oUkNo:t4110830-·lolaniKıl 
ONC!Kli!RMAYUI : . S$,000,000,000 
flMDIKII!RMAYEII : 35,ft00.000,000 
O!N!L KURUL TARltd ; 22.11.1806 

leRMAVI Allliii~INA IŞTIRAKIDIN PAY IWIIPLCRININ 

HISSEDARlN 
ADIIOYADUONVANI 

AHMET ŞECI EDIN 
OSIAAN TIBET EDIN 
MEHMET ALEV ATAJ<AH 
MIA KUYUIACUVAN 
METIN NECMETTIN IAANSUR 
ALliolANSUR 
RASIM ESAT EDIN 
EMINE LI!YIAAKTAY 
IDRAHIM RI~ATEDIN . 
AHMET AKIN UMUR ' · 
JAKKOfll!fiLT 
SILVIVO SAY AH 
ERDOOAN BERI 
HULKI SELIM EDIN 
MEHMET NAZIF EDIN 
EDIN HOLDING A.Ş. 
EDSAN INŞMT SAN.VI! Tlc . ...:ş. 
KEMER YN'I VI! TURIZM A.Ş. 

ARTIRIM ÖNCUI 

4.873.470,000 
7,0tl5.11115.000 
7,707,105,000 
I,I8U40.ııııo 
1,131.025.000 

IUD70,000 
. 2.8011,125.000 

1.718.200.000 
1,'118.875,000 
2.058.035.000 
1,815,1115.000 
ofı57.D45.000 
118.470,000 
51.175,000 
51.175,0110 
5.250,000 
1,250,000 

o 

ARTIRIM IDNRASI 

4.715.0115,000 
1.061.325,0110 
7,m,315.QOO. 

i:~:::: 
1,004,125.000 
2.724 •• 15,0110 

. 1,731,415.0110 
",1,732.215.000 

2.074,715.000 
.... 1,711.425,000 

482,110.0110 
171,010,000 
n.:ı.ıs.ooo 
U,:Jol5.000 
8.300.000 
5.300.000 

211,5:!0,000 

ARTIRIMDAKI 

42.525.000 
72.7110,000 
70.130.000 
17.010,000 
10,300.000 
1.055,000 

24.570.000 
IUIS.OOO 
18,810.000 
11.710.000 
15,430,000 
4,105.000 
1.540,000 

470.000 
470,000 
10,000 
eo.ooo 

281.5:!0.000 

JDPIAM ı n.ooo.ooo.ooo 35.1100.ooo.ooo 1100.000.000 

Omon Tlbel Edn Imza • Mohmol A.Aiakan Imza • Rasjm Eoal Edinimza • AH Mantur 
Imza. Molln N.Mansur .lmı• • H.Sollm Edn lmıo • E.layto Aklay lmu (IOIA)(2/J21931 
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132.- Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Harran Üniversitesi mezuniyet 
töreninde ilahiyat Fakültesi mezunu dönem birincisinin konuşturulmadığı .iddiasına ilişkin sorusu 
ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı A.Mesut Yılmaz'ın cevabı (7/7803) ..., 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sorularınun delaletlerinizle Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Sayın Mesut YILMAZ tarafından yazılı olarak cevaplandınlması 
için gereğinin yapılmasını arz ederim. 

"1- Harran Üniversitesi ilahiyat .Fakültesi öğrencisinin dönem biriticisi 
olduğu halde mezuniyet töreninde konuşturulmayıp, yerine yine onun 
yazdığı metni bir Tıp Fakültesi öğrencisine vererek konuşturulduğu 
basında çıktı. Doğru ise, bu durum AB sürecinde ülkemiz açısından 
nasıl bir görüntü verir? . 

2- Türkiye'nin vizyonuna zarar veren, üyesi olmak için yoğun çaba 
harcadığımız AB' ne girişimizi engelleyici, hukuk , dışı ve anti 
demolcratik bu davranışları ortaya koyanlar için yasal bir girişimde 
bulunmayı düşünüyor musunuz? · 

3- Partinizin Genel Başkan Yardımcılarından biri "Bu ülkede 
muhafazakarlann özgür olduğunu söyleyebilir misiniz? Cuma· 
narnazına gitmek isteyen bir bürokratın ·korkusuzca gitliğine inanıyor 
musunuz? diye konuştuğunu ekranlardan izledik. Konuşma hakkı 
elinden alınmış okul birincisi bir ilahiyatlı özgürlüğü olmayan bir 
muhafazakar şablonuna pek de uyuyor gibi. İnsanların özgürlüklerini 
ihlal eden, bireysel kabiliyederi köreiten kişiler hakkında ne 
düşünüyorsunuz? 

4- Her yıl mezuniyet törenlerinde birinci olan başörtülü öğrenciler bir 
şekilde konuşturulmuyor. Bu yılda bir İlahiyatlı erkek öğrenci 
konuşturulmuyor. Sizce aralarında her hangi bir benzerlik var mı? 

5- ilahiyat Fakültesi mezunlarının okul birinciliği gibi başanlara ulaşma 
özgürlüğü yok mudur? Bunlar "ikinci sınıf' vatandaş mıdır? AB 
ülkelerinde ikinci sınıf vatandaş var mıdır? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı 

SAYI : B.02.0.018/ ~~· ·' ~ .· ., ·" . . /071 2002 

KONU : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

İLGİ: 28.06.2002 gün ve KAN.KAR.MD. A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-16005 sayılı yazınız. 

Adıyaman Milletvekili Mahmut GÖKSU'nun vermiş olduğu (7 /7803-160 ll) yazılı 
soru önergesine verilen cevaplar ekte takdim edilmektedir. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 

~~~-
Mesut YILMAZ / 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

Ekler : 
Ek : 1 Soru önergesine verilen cevap (1 sayfa) 

Dağıtım 

Gereği icin 
T.B.M.M. Başkanlığına , 

Bilgi icin 
Başbakanlığa 
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Türkiye 8üyük 1\tiUet l\leclisi Uaşkanlığı'na 

Adıvanlan Milletvekili Sayın Mahmut GÖKSU t:ıratindı.ın verilen 14.06.2002 turih;.11C:. t~Pf.(. 
~ayı~h ya:tılı SC)l'U önergesindeki Harran Üniversitesiyle ilgili hususlur~ idrt~~ . p~tki*~Z,ın: 
Oakanlığnnla doğntdAn itişl-::ili konular değildir. Bunun dışmda kalan· hu~uslıı~a jljşfdı:ı 
ccvaplarımızın aşağıda yer nldığmı belirtir, durumu bilgilerinize sunurıın. 

S:Jygılı:trımla. 

1\•Icsut Y1Ll\-1AZ 
.Del'let Bakwıı ve BaşbCikan Yaidzmf..:ışl' 

Ülkc:rnizdc. duhu çok ünivı::rsitt!lr.mle )'oğunlnşan başörtlisü Hı.~ ilgili Sılnınl#ıı1,:· :~i'ıni·· 
nokL;,ılarda ayrımcılık boyutun:ı vaımt!i' olması, tasvip. etmemiı mümkün olriıayun. ynıihş:~hır 
uygulamadır. · ··. 
İnsnnttıı\7.1 kentli devletinin kurumlanna karşı soğııttıcıık sonuçlnrn Y')l. açnbilccek. J~ci'··.tür 
''yrı mc ı uygu larm~ hukuk dışıclır... Devletimizc vatnndtışlık bağı ile bağlı olan · hı.:rk.;.ı.s 
inancına. kökenine ve kıy3l'Ctine bakılınuksızın birinci :ı;mıfvatandnştır. · 
Hukuk dışı bu uygulnmaların önlenmesi iç:iıı kişi$cl hnl< ;mıma yollarına başvuruhnst~ı g~r~,kiJ·; 
bir önlcmdir. · 
Diger yandan sorunun kükten çözümü için öncı.:liklc geniş wbanll bir mutı.ıht-lkat satHaru~~liıtl· 
gct'cktigi açıktır. Çeşitli vcsilclcrlc ifade ettiğim gibi. Avrupa Birliği stnndaıihml·, ·~J(f;(:r. 
kcınulnr gibi, bu bakımdan da ihti);ncımıı nlan toplumsul lı1l"I1Şllla ve uzlaşmn z~ıhitli· ii"~: 
kurumsal esnekliği sağlayabilecek en uygun arn,~tır. 
Bunun için. t'Oru ()m:rg~niztlc or1rıya koyduğunuz sonınl~u·a saglıklı, gcr~~ekçi ·\1Ô: k.alıcı: 
çö7.ümler getirec.~t!k uhın Avmpn llirliği üyeliği Hiircdnı.:: sahip çıknıanızı ve bu·· sitrccın:,. 
gl~rcklcrinin hayatıl geçitilmesine katkı snğl:.tmcınt:lı diliyonun. · · 
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133- Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun; . . . . .. 
H~an üniversitesi mezuniyet töreninde ilahiyat Fakültesi mezunu dönem bırıncısının 

konuşturulmadığı iddiasına, . .. .. ı· · bak ki 
İstanbul üniversitesi ve Diyarbakır Hıfzıssıhha Enstıtusu persene ın~n . ma a 

"kümlü oldukları kimselere verilen sağlık karnelerinde kılık kıyafet şartları arandığı ıddıalarına, 
yu ilişkin soruları ve Devlet Bakanı Nejat Arseven'in cevabı (71780~, 7829) ., 

TÜRKİYE BUYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sorulanının delaletlerinizle Devlet Bakarn Sayın Nejat ARSEVEN 
tarafından yazılı olarak cevaplandınlması için gereğinin yapılmasını arz ederim. 

bu~~s;- .1 
Affiymnan ~~e~ 

1- Harran Üniversitesi llahi~at. Fakültesi öğrencisinin dönem birincisi olduğu 
halde mezuniyet töreninde könuştunılmayıp, yerine yine onun yazdığı metni 
bir Tıp Fakültesi öğrencisine vererek konuşturulduğu basında çıktı. Doğru 
ise bu insan hakkı ihlali değil midir? Bu ihlale sebebiyet verenler için yasal 
bir girişimde bulunmayı düşünüyor musunuz? 

2- Şanlıurfa Harran Üniversitesi 'nin mezuniyet törenlerinde, birinci olan 
İlahiyat Fakültesi öğrencisi niçin konuşturulmamıştır? 

3- Üniversitelerde her yıl düzenlenen mezuniyet törenlerinde dönem birincisi 
olan öğrencinin konuşma yapması ve plaket çakması gelenek haline 
gelmişken bunu Harran Üniversitesi Rektörlüğü niçin ortadan kaldırmıştır? 

4- ilahiyat Fakültesi öğrencisinin hazırladığı metin niçin Tıp Fakültesi 
öğrencisine okutturulmuştur? 

5- ilahiyat Fakültesi mezunlarının okul birinciliği gibi başanlara ulaşma 
özgürlüğü yok mudur? Bunlar "ikinci sınıf' vatandaş mıdır? 

6- "İlahiyat Fakültesi mezunları birinci olamaz" gibi bir mevzuat hükmü var 
mı? 

7- Her yıl mezuniyet töreninde birinci olan başörtülü öğrenciler bir şekilde 
konuşturulmuyor. Bu yılda bir İlahiyatlı erkek öğrenci konuşturulmuyor. 
Sizce aralarında her hangi bir benzerlik var mı? 

8- Sizce Harran Üniversitesi olayı bir skandal mıdır? Skandalsa ilgili ve 
yetkililer hakkında idari soruşturma başlatınayı düşünüyor musunuz? 

9- Harran Üniversitesi Genel Sekreterinin okul birincisi İlahiyatlı öğrenciyi 
tehdit ederek azarladığı basında yer aldı. Doğruysa bir bilim yuvasına hiç 
yakışmayan bu tavırları sergileyen kişi hakkında ne düşünüyorsunuz? 

10-Partinizin Genel Başkan Yardımcılarından biri "Bu ülkede muhafazakarların 
özgür olduğunu söyleyebilir misiniz? Cuma narnazına gitmek isteyen bir 
bürokratın korkusuzca gittiğine inanıyor musunuz? diye konuştuğunu 
ekranlardan izledik. Konuşma hakkı · elinden alınmış okul birincisi bir 
ilalıiyatlı öğrencinin özgürlüğü olmayan bir muhafazakar şablonuna pek de 
uyuyor gibi. İnsanlarm özgürlüklerini ihlal eden, bireysel kabiliyederi 
engelleyen ve gölgeleyen kişiler hakkıııda ne düşünüyorsunuz? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sonılanının delaletlerinizle Devlet Bakanı- Sayın Nejat 
ARSEVEN tarafından yazılı olarak cevaplandınlması için gereğinin yapılmasını 
arz ederim. 

Mb~K..__S_U __ 
Adıyaman Milletvekili 

1- İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü yayınladığı bir genelge ile Üniversite 
Hastanesinde başörtülü vatandaşların tedavi olmasını yasaklarlığına 
dair haberler ile Sağlık Bakanlığına bağlı Diy~rpakır Hıfzıssıha 
Enstitüsünde çalışan personelin başörtülü ve sakallı yakinianna sağlık 
karnesi verilmediğine dair haberler basında çıktı. Doğru mu? Doğru ise 
böyle bir yasak yasal mı? Yasal değilse bu yasağı uygulayanlar için 
soruşturma başiattınız mı? Başlatmadıysanız başlatınayı düşünüyor 
musunuz? 

2- Bu yasağı ortaya koyanlar hasta haklarını ihlal etmekle Anayasal suç 
işlemiyorlar mı? Hekimlerin ettikleri hipokrat yeminine ters düşmüyor 
mu? 

3- Hastanın tedavi olması en temel insan haklarından Anayasal bir hak 
olduğu halde bunu engellemeye cüret edenler insanlık suçu işlemiş 
olmuyorlar mı? . 

4- Milletle devleti aynştıracak, kin ve husumet tohumları saçacak böyle 
bir uygulamayı tasvip ediyor musunuz? Etmiyorsanız bu tür keyfi 
uygulamaların devam etmesi ve başka yerlere sıçramaması için tedbir 
almayı düşünüyor musunuz? 

5- Dünyanın bir başka ülkesinde böyle bir uygulama hiç görülmüş mü? 
Böyle bir uygulamayı (varsa) devam ettiren her hangi bir ülke var mı? 
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T.C. 
DEVLE'J' BAKANLIGI 

SAYI : B.02.0.009 1 1 'i 6 ANKARA 

"KONU 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIGINA 

İLGİ : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli 28.06.2002 tarih ve A.O l.O.GNS.O. 
10.00.02/16005 sayılı yazınız. 

Adıyaman Milletvekili Sayın Mahmut GÖKSU'nun 717804-16012 esas sayılı ve 

717829-16044 esas sayılı yazılı soru önergelerine verilen cevaplar İç Tüzüğün 99. 

maddesine istinaden ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Ek: Soru Önergesine verilen Cevaplar (2 Adet) 

DAGITIM: 
Gereği: Bilgi icin : 
- T.B.M.M. Başkanlığına -Başbakanlığa 
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ADIYAMAN MILLETVEKILI SAYIN MAHMUT GÖKSU'NUN 7/7804-16012 
SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESINE VERILEN CEVAPLAR 

1. Soru önergesine konu olan iddia ile ilgili olarak Şanlıurfa Valiliği aracılığıyla 
Harran Üniversitesi RektöriOğO'nden alınan yanıtta, söz konusu iddiaların 
gerçeği yansıtmadığı, zira Harran Üniversitesinde 2000 yılından itibaren 
genellikle fınal sınavlarının bittiği son gOnde (2001-2002 öğretim yılı için 8 
Haziran 2002 tarihinde) tom üniversite Yüksekokul ve FakOitelerin tüm son 
sınıf öğrencilerinin katılımıyla bir mezuniyet töreninin dOzenlenmekte 
·olduğu ve bu törende tom son sınıf öğrencilerinin son sömestr öncesi 
sömestrlerdeki almış bulundukları başarı ortalamalarına göre geçici bir 
sıralama yapılmak suretiyle kesinlik taşımayan biçimde, program ve 
böiOmlerin birinci, ikinci ve üçüncülerinin belirlendiği belirtilmektedir. 

2. Yanıtta ayrıca, Harran üniversitesinin kendi birimi olan Ilahiyat Fakültesi ve 
öğrencilerine karşı her hangi bir ayrımcı tavrın söz konusu olmadığı ve 
dönem birincisi olduğu iddia edilen kişinin yazdığı metnin Tıp Fakültesinde 
bir öğrenciye verilerek onun konuşturulduğu iddiasının asılsız olduğu 

bildirilmektedir. 

3. Soru önergesinde ifade edilen olayla ilgili olarak, Bakanlığıma ve Insan 
Hakları ll Kurulu'na yapılmış bir başvuru bulunmamaktadır. Diğer taraftan, 
her türiO ihlal iddiasının ve başvuruları n, TOrkiye çapında 81 il ve 831 ilçede 
-soru önergesine konu olayın geçtiği yer olan Şanlıuifa ili ve ilçeleri de 
dahil olmak üzere- oluşturulmuş bulunan Insan· Hakları ll ve Ilçe 
Kurullarında titizlikle incelenmesi için hazırlanan yeni yönerge, 29 Mart 
2002 tarihinde tüm valiliklerimize bir genelgeyle gönderilmiştir. Insan 
Haklarının Ihlaline ilişkin başvuruların gecikmeksizin işleme konulması ve 
incelemenin ivedilikle yapılması hususunda gerekli özenin ve dikkatin 
gösterilmesine büyük önem verilmektedir. 
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ADIYAMAN MILLETVEKILI SAYIN MAHMUT GÖKSU'NUN 7/7829-16044 
SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESINE YERILEN CEVAPLAR 

1. Soru önergesine konu olan iddialardan Diyarbakır Hıfzısıhha Enstitasüne 

ilişkin iddia ile ilgili olarak Diyarbakır Valiliği'nden alınan yanıtta, Diyarbakır 

Hıfzısıhha Enstitüsü Bölge Müdürlüğünde görev yapan personelin 

bakmakla yükümlü oldukları yakınlarının başörtülü ve sakallı fotoğraflarının 

bulunduğu sağlık karneleri ile işlem yapıırabildikleri ve aksi yönde ortaya 

atılan iddiaların gerçek durumu yansıtmadığı bildirilmektedir. 

2. Istanbul Üniversitesi hastanelerinde başörtülü hastaların tedavi edilmediği 

iddiaları ile ilgili olarak, Bakanlığıma bağlı, Başbakanlık Insan Hakları 

Başkanlığı uzmanlarınca yerinde yapılan incelemeler sonucu bu iddiaların 

doğru olmadığı tespit edilmiş olup, söz konusu genelgenin bütün hastaları 

değil sadece personelin yakınlarını kapsadığı anlaşılmıştır. Ayrıca söz 

konusu genelge, 05/07/2002 tarihli bir genelge ile değiştirilerek kılık-kıyafet 

yönetmeliğine uygun fotoğraf şartı sadece görevli personeli için 

düzenlenmiş ve personelin yakınları için ise fotoğrafın sadece kişinin 

tanınmasına engel olmayacak biçimde, cepheden ve son altı ay içinde 

çekilmiş olma şartı getirilmiştir. 
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134.- Diyarbakır Milletvekili Osman Aslan'ın, KDV oranlarına ilişkin sorusu ve Maliye 

Bakanı Sümer Oral'ın cevabı (7/7808) 

TÜRKİvt BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki. sorularıının Maliye -Bakanı Sayın S ümer ORAL 
1 tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda delaletlerinizi 
saygılarımla arz ederim. 14.06.2002 

Katma Değer Vergisi Kanunu'nun tanıdığı yetkiye istinaden 
yayımlanan "Mal Teslimleri ve Hizmet İfalarında Uygulanacak Katma 
Değer Vergisi Oranının Tespit Edilmesi Hakkındaki Bakanlar Kurulu 
Kararında; I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1 ; ll 
sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8; m sayılı listede yer 
alanlar için %26 ve bu üç listede yer alan mal ve hizmetler hariç 
olmak üzere, vergiye tabi her işlem için %18'1ik KDV oranları 

öngörülmektedir. 

Buna göre, ücrete tabi bütün mal ve hizmetlere KDV uygulan
maktadır. Öyle ki, Morga giren cenazeden dahi %1 8 KDV alınmakta
dır. KDV'nin bütün AB ülkelerinde uygulandığı bilinmektedir. AB ile 
uyum sürecinde vergi mevzuatında da uyumluluk esastır. Ancak, AB 
üyesi ülkelerde kişi başına düşen gelir yıllık ortalama 20 000 dolar 
iken, Türkiye'de 2000 dolardır. Ücret gelirleri arasındaki fark, yani 
asgari ücret ile en yüksek ücret arasındaki fark AB' de 7 misli iken 
Türkiye'de bu fark 33 mislidir. Diğer gelirler arasında AB'de 12-13 
misli fark varken, Türkiye'de bu fark 252 mislidir. 

Bir ülkede adil ve eşit bir gelir dağılımı sağlanmışsa, KDV ideal 
bir vergi türüdür. Ancak gelir dağılımında Türkiye gibi büyük 
uçurumlar varsa KDV, "Vergide Adalet Prensibi"ni büyük oranda 
zedeler. Çünkü, herhangi bir "X" malına asgari ücretli Veli efendi de, 
holding sahibi Ali efendi de aynı ıniktarda vergi ödemiş olacaktır. 
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Bu cümleden olmak üzere; 

1- Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin çoğunda KDV uygulan-
mayan mal ve hizmetlerin tasnifı yapıldığı halde (Örneğin, 
özüdülerin araç-gereçleri, sağlık giderleri, ilaçlar, temel gıdalar, 
eğitim, vb.), Türkiye' de istisnasız bütün mal ve hizmetlerden KDV 
alınması büyük bir adaletsizlik . örneği değil midir? Hele hele 
morgdaki cenazeden %1 8 'lik KDV alınmasını nasıl açıklarsınız? 

2- Aşağıdaki KDV oranları arasındaki çelişkinin bir mantığı var 
mıdır? Varsa açıklar mısınız? 

·Gazete %1 
Kitap %8 
Ekmek %1 
Simit, yufka, kuru pasta %18 
Kırmızı et (toptan) %1 

(perakende) %8 
Beyaz et (tavuk-balık) %8 
Fakirin gıdası sakadat %18 
Paket çay %8 
Dölane çay %18 
Kuruyemiş (toptan) o/o 1 

(perakende) %ı 8 
Kullanılmış binek oto, jeep %ı 

Kullanılmış kamyon, otobüs %ı 8 

3- Kurşunsuz benzinin rafineri çıkış fiyatı nedir? Bu fiyata hangi 
aşamalarda ne tür vergiler ekleniyor. Son tüketim aşamasında fiyatı ne 
olmaktadır? 

4- ithal ve yerli muz, elma vb. meyvelerle köpek ve bebek 
marnalarına (ayrı ayrı olınak üzere) uygulanan KDV oranları nedir? 
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T.B.M.M. B: 120 22.7. 2002 
T.C. 

MALiYE BAKANLIGI 
Gelirler Genel Müdürlüğü 

SAYI :B.07.0.GEL.0.82/8211-228 
KONU: Soru Önergesi 

1 8. 07. o 2 o 318 4 9 

. TÜRKiYE BÜYÜK MiLLET MECLiSI BAŞKANLIGINA 

iLGi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 28.06.2002 tarih ve 
A.01.0.GNS.0.1 0.00.02-16005 sayılı yazısı. 

o: ı 

Diyarbakır Milletvekili Sayın Osman ASLAN'ın tarafıma tevcih ettiği 7/7808-
16016 esas nolu yazılı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin cevabımız 
aşağıda açıklanmıştır. 

1- Türk katma değer vergisi sistemi, mal ve hizmetlerin üretimindenbaşlayarak 
tüketimine kadar bütün safhalarda uygulanan ve her safhada yaratılan katma değeri 
vergileyen bir yapıya sahiptir. Bu işleyiş, her safhada hesaplanan vergiden, katma 
değer yaratılmasıyla ilgili alım ve giderleri için ödenen katma değer vergisinin 
indirilmesiyle sağlanmaktadır. Bu çerçevede, bazı teslim ve hizmetlerin katma değer 
vergisinden istisna edilmesiyle, mükelleflerin bu teslim ve hizmetler nedeniyle 
yüklendikleri vergiyi indirememelerine yol açacağından indirim mekanizmasını 
olumsuz yönde etkileyecektir. 

2-3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28. maddesinde, vergiye tabi 
her bir işlem için katma değer vergisi oranının % 1 O olduğu belirtilmiş, bu oranı dört 
katına kadar artırmaya, %1'e kadar indirmeye ve bu oranlar dahilinde muhtelif mal ve 
hizmetler ile bazı malların perakende safhası için farklı vergi oranı tespit etmeye 
Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır. 

Bu yetki uyarınca düzenlenen 92/3896 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar 
ile mal ve hizmetlere uygulanacak katma değer vergisi oranları liste halinde tespit 
edilmiştir. Listelerde yer almayan mal teslimi ve hizmet ifalarına genel oranda (%18) 
katma değer vergisi uygulanmaktadır. 

3-Kurşunsuz benzinin son tüketim aşamasındaki satış fiyatı (Istanbul) 
1.509.000.-TULT olmaktadır. Satış fiyatına etki eden unsurlar ise ekli tabloda 
gösterilmiştir. 

4-Katma değer vergisi oranlarına ilişkin 92/3896 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 
eki ll sayılı listenin A/6. sırasında taze sebze ve meyveler (mamülleri hariç, tohumları 
dahil) ibaresi yer almaktadır. 

Buna göre, ithal veya yerli olduğuna bakılmaksızın taze meyve teslimleri % 8 
oranında, listelerde yer almayan köpek maması ve bebek maması teslimleri ise % 18 
oranında katma değer vergisine tabidir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK: 1 Tablo 
-801- . ef.fbı SümerORAL .. 

Maliye Bakan~. 



i 
! 
i 

i 
i 
ı 
i 

1 

! 
ı 
1 

ı 

i 
1 • 

: 

! 
ı 

KURŞUNSUZ BENZiN'iN iSTANBUL SATIŞ FiYATI 

HESAPLAMA TARIHI ı 28.06.2002 

VURURLUK TARIHI 04.07.2002 

DOLAR (5 GUNLUK ORT.) 1.587.192 
1 

FOB ITALYA __ $/M.Ton 0,00 
1 

NAVLUN $/M.Ton i 0,00 

SIGORTA $/M.Ton 0,00 

CIF (BEŞ GÜNLÜK ORTALAMA) $/M.Ton 263,70 

TAVAN FIYAT $/M.Ton ı 271,61 

YOGUNLUK 0,775 

TAVAN FIYAT TULITRE 334.102 

AF IP TULITRE o 
AKARYAKIT TUKETIM VERGISI TL/LITRE 793.440 

i 

DAGITIM PAYLARI TL/LITRE 0,09~0 

DAGITIM PAYLARI TULITRE 142.847 
1 

DENIZ NAKLIYE TL/LITRE 1 5.417 

KARA NAKLIYE TULITRE 3.246 

KDVMATRAHI TL/LITRE 1.279.053 

KATMA DEGER VERGISI (%18) TULITRE. i 230.230 : 

TOPLAM VERGI VE FON TL/LITRE 1.023.670 

AZAMI SATIŞ FIYATI TL/LITRE i 1.509.000 
ı 

ENERJI VE TABii KAYNAKLAR BAKANLIGI PETROL IŞLERI GENEL MÜDÜRLÜGÜNDEN 
ALlNMlŞTlR. 

-802-

i 

1 

ı 

i 
ı 

1 
i 

ı 

! 



135.- Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, kamu kurum ve kuruluşlarına memur 
ve işçi alımı için yapılan sınaviara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı H. Tayfun içti'nin 
cevabı (7 /7812) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki ' sorularımın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması Için gereğini saygıyla arz ederim. l.l:\ 1 06 1 2002 

~:t:!:::f 
AK Parti Nevşehir Milletvekili 

HOkOmetlnlzce çeşitli kamu kuruluşlarınca alınacak memurlar. ve Işçilerin 

lmtlhanla alınmasına karar verilerek, memurlar ve Işçiler Için ayrı ayrı Imtihanlar 

yapılmışt~r. 

Yapılan imtih~nlarda kazananiann tamamı Işe alınmamıştır. Ancak buna rağmen 
çeşitli bakanlıklar lle kuruluşlarca bazı kişller açıktan atama yapılarak işe alınmışlardır. 
Mesela Tarım ve Köyişleri Bakanlığında olduğu gibi. Hatta işe almalarda bazı 

usulsüzlükterin yapıldığı Iddiaları da bulunmaktadır. 

Şimdi Ise yeni bir memurluk sınavı açılmaktadır. 

SORULAR 

1. 1999 yılında yapılan memurluk sınavını kazananlardan kaçı Işe yerleştirilmiştir? 

2. 1999 yılındaki sınavı kazanan ancak işe yerleştirilmeyen memur adaylarının 

durumu, yeni sınav neticesi açıktandıktan sonra ne olacaktır? 

3. İşe yerleştirilmeler hususunda ortaya atılan Iddialar hakkında herhangi bir 
araştırma ve soruşturma yapılmış mıdır? Yapıldıysa sonucu ne olmuştur? 

4. İşçi sınavını kazananlardan kaçı işe yerleştirilmiştir? 

S. İşçi sınavını kazanan ancak işe yerleştirilmeyen işçi adaylarının durumu ne 
olacaktır? 

6. 1999-2000-2001 yıllarında hangi bakanlık ve kuruluşlarda kaç kişi memur ve işçi 
olarak AÇIKTAN ATAMA suretiyle Işe alınmıştır? 

7. 2002 yılında yapılmasına karar verilen memurluk sınavına kaç kişi~ ~IJ.? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Devlet Personel Başkanh~t 

SAYI 
KONU: 

:B.02.1.DPB.O.l7/03-0400/ ( 1 ·~·. \
1

, ·~ı::~ -

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIGINA 

ILGI: T.B.M.M. Başkanlığı'nın, Başbakanlığın 02.07.2002 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-
767-13/3703 sayılı yazısı ekinde alınan 28.06.2002 tarih ve 
KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.1 0.00.02-7 n812-16020/37897 sayılı yazısı. 

Ilgi yazınız ekinde alınan Nevşehir Milletvekili Sayın Mehmet ELKATMIŞ'ın 7n812-
16020 numaralı yazılı soru önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EKLER: 
EK 1 Yazılı Soru önergesine 

Ilişkin Cevabımız (2 Syt.) 

DAGITIM : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Başbakanlığa 
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NEVŞEHIR MILLETVEKILI SAYIN MEHMET ELKATMIŞ'IN 7n812-16020 NUMARALI 
Y AZI Ll SORU ÖNERGESINE CEVABIMIZDIR: 

SORU 1. 1999 yılında yapılan memurluk sınavını kazananlardan kaçı işe yerleştirilmiştir? 

CEV~P 1. Devlet Memurluğu Sınavı'nda başarılı olan ve bugüne kadar yerleştirilen aday 
sayısı 72.734 dür. 

SORU 2. 1999 yılındaki sınavı kazanan ancak işe yerleştirilmeyen memur adaylarının 
durumu, yeni sınav neticesi açıklandıktan sonra ne olacaktır? 

CEVAP 2. 18.03.2002 tarih ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 
"Kamu Görevlerine lık Defa Atanacaklar Için Yapılacak Sınavlar Hakkında 
Genel Yönetmelik" in Geçici 2'nci maddesiyle; 17.10.1999 ve 12.12.1999 
tarihlerinde Devlet memurları için yapılmış olan merkezi sınavlarda 70 veya 
daha yukarı puan alarak başarılı olanların kariyer meslekler dışında (B) grubu 
kadrolara yapılacak yerleştirmeler için adı geçen Yönetmeliğin yayım tarihi olan 
03.05.2002 tarihinden itibaren iki yıl süreyle geçerli olacağı hükme bağlanarak, 
söz konusu tarihlerdeki sınavlardan başarılı olanların iki. yıJ!ık sürede kamu 
kurum ve kuruluşlarına yapılacak yerleştirmelere müracaat etme imkanı 
sağ·lanmıştır. 

Bu itibarla, Devlet Memurluğu Sınavı'nda başarılı olan adayların hakları 
yapılacak yerleştirmeler için devam etmektedir. 

SORU 3. Işe yerleştirmeler hususunda ortaya atılan iddialar hakkında herhangi bir 
araştırma ve soruşturma yapılmış mıdır? Yapıldıysa sonucu ne olmuştur? 

CEVAP 3. Başbakanlık T.eftiş Kurulu Başkanlığı tarafından soruşturma yapılmış olup, bu 
soruşturma sonucunda Disiplin cezasını veya Adli yargıya intikali gerektirecek 
herhangi bir durum tesbit edilememiştir. 

SORU 4. Işçi Sınavını kazananlardan kaçı işe yerleştirilmiştir? 

CEVAP 4. 08.07.2002 tarih ve 2423-10177 sayılı yazı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı (Türkiye Iş Kurumu Genel MüdOriOğü)'ndan alınan bilgiye göre 
Türkiye Iş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme 
Merkezi (ÖSYM)'ne 1 Ekim 2000 tarihinde 81 il merkezi ve Lafkoşa'da 
yaptırılan, Daimi Işçi Sınavı'na (DIS) dört eğitim düzeyinde toplam 485.218 aday 
başvurmuş, bunlardan 468.897'si sınava girmiş; sınava giren adaylardan 
468. 705'inin sınavı geçerli sayılmış ve sınavı geçerli sayılan adayların 
180.282'si, 60 veya daha fazla puan alarak başarılı olmuştur. 

Ayrıca, Özürlü Işçi Sınavı'na (ÖZS) dört eğitim düzeyinde toplam 17.104 aday 
başvurmuş, bunlardan 16.462'si sınava girmiş; sınava giren adaylardan 
16.452'sinin sınavı geçerli sayılmıştır. 2000-ÖZS'de başarılı olabilmek için 
herhangi bir baraj puanı bulunmamaktadır. Eski HOkümiO Işçi Sınavı'na (EHS) 
dört eğitim düzeyinde toplam 2.599 aday başvurmuş, bunlardan 2.485'i sınava 
girmiş ve sınava giren tüm adayların sınavı geçerli sayılmıştır. 2000-EHS'de 
başarılı olabilmek için herhangi bir baraj puanı bulunmamaktadır. 

Söz konusu merkezi sınavın yapıldığı 01.10.2000 tarihinden 31.05.2002 tarihine 
kadar kamu kurum ve kuruluşlarından TOrkiye Iş Kurumu'na 2972 Daimi Işçi, 
607 özOriO Işçi, 1219 Eski HOkOmiO Işçi talebi intikal etmiş ve bu taleplere 
uygun işçilerin puan sıralamasına göre işe yerleştirilmeleri sağlanmıştır. Işe 
yerleştirilenleri n dışında kalan adaylar, işe yerleştirilmeyi beklemektedirler. 
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SORU 5. Işçi · sınavını kazanan ancak işe yerleştirilmeyen işçi adaylarının durumu ne 
olacaktır? 

CEVAP 5. 08.07.2002 tarih ve 2423-10177 sayılı yazı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı (Türkiye Iş Kurumu Genel Müdürlüğü)'ndan alınan bilgiye göre, 2001 
ve önceki yıllarda alınan ancak çeşitli nedenlerle kullanılamamış olan daimi işçi 
alım izinlerinin 2002 yılı içerisinde kullanılabilmesine Başbakaniıkça ·izin 
verilmiştir. 

Söz konusu sınavı kazananların işe yerleştirmelerine yeni bir sınav yapılineaya 
kadar devam edilecektir. 

SORU 6. 1999-2000-2001 yıllarında hangi bakanlık ve kuruluşlarda kaç kişi memur ve işçi 
olarak açıktan atama suretiyle işe alınmıştır? 

CEVAP 6. Devlet Memurluğu Sınavı'na girenlerden (392.539)'u 70 veya daha yüksek puan 
alarak başarıfı olmuştur. 1999-2000-2001 yılına kadar 4 defa yerleştirme işlemi 
yapılmış olup, bu yerleştirmelerde Bakaniıkiara (24.504), Oniversitelere (5.690), 
Müsteşarlıklar, Başkanlık ve Genel Müdürlüklere (17.113), Askeri kurumlara 
(6.439), Mahalli Idareler ve ll özel Idarelerine (3.027), Kamu Iktisadi Teşebbüs 
ve bağlı ortaklıklarına ise (9.453) olmak üzere toplam (66.226) aday 
yerleştirilmiştir. 

2002 yılında yapılan 5. yerleştirmeda ise Bakaniıkiara (4.985),Üniversitelere 
(445), Müsteşarlıklar,Başkanlık ve Genel Müdürlüklere (382), Askeri Kurumlara 
(627), Mahalli Idareler ve ll özel ldarelere ise (69) olmak üzere toplam (6.508) 
aday yerleştirilmiştir. 

Türkiye Iş Kurumu'ndan alınan bilgiye göre söz konusu merkezi sınavın 
yapıldığı 01.10.2000 tarihinden 31.05.2002 tcırihine kadar kamu kurum ve 
kuruluşlarından Türkiye Iş Kurumuna 2972 Daimi Işçi, 607 Özürlü Işçi, 1219 
Eski Hükümlü Işçi talebi intikal etmiş ve bu taleplere uygun işçilerin puan 
sıralamasına göre işe yerleştirilmeleri sağlanmıştır. 

SORU 7. 2002 yılında yapılmasına karar verilen memurluk sınavına kaç kişi müracaat 
etmiştir? 

CEVAP 7. 08.07.2002 tarih ve 405-93564 sayılı yaiı ile ÖSYM Başkanlığı'ndan alınan 
bilgiye göre, 2002 Kamu Personeli Seçme Sınavı'na 538.418 kişi müracaat 
etmiştir. · 
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n6~~. Adıya~an Milletvekili Mahmut Göksu'nun, İstanbul ~niversitesi Rektörlü~ il~ 
Diyarbakır Hıfzıssıhha Enstitüsünün sağlık karnesi düzenlenmesınde ve sağlık hızmetı 
verilmesinde kılık kıyafet şartları arandığı iddialarına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Osman 
Durmuş'un cevabı (7/7823) 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET ~CLİSİ BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sorularıının delaletlerinizle Sağlık Bakanı Sayın Osman 
DURMtJŞ tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğinin yapılmasını 
arz ederim. 

ht~KSU 
Adıyaman Milletvekili 

1- İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü yayınladığı bir genelge ile Üniversite 
Hastanesinde başörtülü vatandaşların tedavi olmasını yasakladığına 
dair haberler ile Bakanlığımza bağlı Diyaı:-bakır Hıfzıssıha 
Enstitüsünde çalışan personelin başörtülü ve sakallı· yakİnlarına sağlık 
karnesi verilmediğine dair haberler basında çıktı. Doğru mu? Doğru ise 
böyle bir yasak yasal mı? Yasal değilse bu yasağı uygulayanlar için 
soruşturma başiattınız mı? Başlatmadıysanız başlatınayı düşünüyor 
musunuz? 

2- Bu yasağı ortaya koyanlar hasta haklarını ihlal etmekle Anayasal suç 
işlemiyorlar mı? Hekimlerin ettikleri hipokrat yeminine ters düşmüyor 
mu? 

3- Milletle devleti ayrıştıracak, kin ve husumet tohumları saçacak böyle 
bir uygulamayı tasvip ediyor musunuz? Etmiyorsanız bu tür keyfi 

• uygulamaların devam etmesi ve başka yerlere sıçramaması için tedbir 
almayı düşünüyor musunuz? 

4- Dünyanın bir başka ülkesinde böyle bir uygulama hiç görülmüş mü? 
Böyle bir uygulamayı (varsa) devam ettiren her hangi bir ülke var mı? 
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Sayı : B100PER0100000 
Konu: Yazılı soru önergesi 

T.C.,. -
SAGLIK BAKANLIG I 

Personel Genel Müdürlüğü 
ANKARA 

11. 01. o 2 •t 16 5 ~z 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIG I 
GENEL SEKRETERLiGiNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

·İLGi: 28.06.2002 tarih ve Kan.Kar.Md. A.O 1.0.GNS.0.1 0.00.02-1005 sayılı yazınız. 

Adıyaman Milletvekili Mahmut GÖKSU tarafından tarafıma yöneltilen "Sağlık 
karnesi düzenlenmesinde ve sağlık hizmetlerinin verilmesinde kılık kıyafet şartları 
arandığı iddialarına" ilişkin 7/7823-16038 sayılı yazılı soru önergesinin cevabı ekte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

EKLER: 
EK-1 Soru Önergesi Cevabı 
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Adıyaman Milletvekili Sayın Mahmut GÖKSU tarafından verilen "Sağlık karnesi 
düzenlenmesinde ve sağlık hizmetlerinin verilmesinde kılık kıyafet şartları 

arandığı iddialarına"·ilişkin yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

SORU: 

1- İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü yayınladığı bir genelge ile üniversite 
Hastanesinde başörtülü vatandaşların tedavi olmasını yasaklarlığına dair 
haberler ile Bakanlığımza bağlı Diyarbakır Hıfzıssıhha Enstitüsünde çalışan 
personelin başörtülü ve sakallı yakınlarına sağlık karnesi verilmediğine dair 
haberler basında çıktı. Doğru mu? Doğru ise böyle bir yasak yasal mı? Yasal 
değilse bu yasağı uygulayanlar ıçın soruşturma başiattınız mı? 
Başlatmadıysanız başlatınayı düşünüyor musunuz? 

2- Bu yasağı ortaya koyanlar hasta haklarını ihlal etmekle Anayasal suç 
işlemiyorlar mı? Hekimlerin ettikleri hipokrat yeminine ters düşmüyor mu? 

3- Milletle devleti ayrıştıracak, kin ve husumet tohumları saçarak böyle bir 
uygulamayı tasvip ediyor musunuz? Etmiyorsanız bu tür keyfi uygulamaların 
devam etmesi ve başka yerlere sıçramaması için tedbir almayı düşünüyor 
musunuz? 

4- Dünyanın bir başka ülkesinde böyle bir uygulama hiç görülmüş mü? Böyle 
bir uygulamayı (varsa) devam ettiren herhangi bir ülke var mı? 

CEVAPLAR: 

Son günlerde bazı basın yayın organlarında başörtülü hastaların hastanelere kabul 
edilmediği, başörtülü ve sakallı hastalara sağlık karnesi verilmediğine dair haberler yer 
almaktadır. 

Bilindiği üzere, Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri 
Yönetmeliği, 15.06.2001 tarih ve 24433 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 

14.05.2001 tarih ve 2001/2473 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilerek, sağlık 
karneleri kendinden kopyalı reçeteli olarak yeniden düzenlenmiştir. ..· · · • 

Sağlık Karnelerinin hak sahiplerine dağıtımının, sözkonusu Yönetmelik 
değişikliğinin Resmi Gazete'de yayımlandığı 15.06.2001 tarihinden itibaren en geç bir 
yıl içerisinde tamamlanması gerektiğine dair yazı Maliye Bakanlığı ~arafından tüm 
kamu kurum ve kuruluşlarına bildirilmiş ve bu çerçevede her kurum kendi bünyesinde 
çalışan personel ile bakınakla yükümlü bulundukları aile fertlerine 15.06.2002 tarihine 
kadar kendinden kopyalı reçeteli sağlık karnelerinin verilmesini sağlamıştır. 

Bakanlığımızca, sağlık karnelerinin dağıtımı ve kimlere ne şekilde verileceğine 
dair bir genelge, talimat veya yönerge yayınlanmamış olup, konu ile ilgili olarak 
Bakanlığımın· müdahale ve tasarrufu bulunmamaktadır. 

Diğer taraftan, sağlık karnelerinin yenilenmesi sürecinde, Diyarbakır Bölge 
Hıfzıssıhha Enstitüsü Müdürlüğünde görev yapan personelin bakınakla yükümlü 
bulundukları aile fertlerinin tümüne hiçbir ayırım yapılmadan sağlık karneleri süresi 
içinde verilmiş ve herhangi bir kimsenin tedavi hizmetlerinden faydalanamaması gibi 
bir problem yaşanmamıştır. \ 
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Ayrıca, İstanbul Üniversitesine bağlı olarak hizmet veren Çapa Tıp Fakültesi 
Hastanesi'nin Bakanlığıınızia idari yönden hiçbir 1 bağlantısı bulunmamaktadır. 
Bakanlığımızın temel prensibi tıp etiğinin de emrettiği gibi hastaları din, dil, ırk ve 
cinsiyet ayrımı yapmadan tüm hastalara aynı ilgi ve şefkatle tedavi olmalarına 
yardımcı olmaktır. Dolayısıyla Bakanlığımıza bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında 
başörtülü hastaların hastaneye giremernesi veya tedavi hizmetlerinden 
yararlanamaması gibi bir durum söz konusu değildir. 

Bilindiği üzere, vatandaşlarımıza sağlık karneleri sosyal güvenlik kuruluşları 
tarafından verilmekte ve Sağlık Bakanlığı'nın sağlık karnelerine bakmak, üzerindeki 
fotoğrafları denetlernek gibi bir görev ve yetkisi bulunmamaktadır. Bakanlığıma bağlı 
Devlet Hastaneleri ile sağlık ocaklarında hiçbir ayının yapılmadan tüm hastalara eşit 
bir sağlık hizmeti sunulmaktadır. 

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederim. 
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. 137.- Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü ile 
Dıyarbakır H~fzıssıhha Enstitüsü personelinin bakınakla yükümlü olduğu kimselere kılık kıyafet 
şartlan nedenıyle sağlık karnesi verilmediği iddiasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı A.Mesut Yılmaz'ın cevabı (717828) 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET :MECLİSİ BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sorulanının delaletlerinizle Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Sayın Mesut YILMAZ tarafından yazılı olarak cevaplan dırılınası 

· için gereğinin yapılmasını arz ederim. 

l_ C\.. ?l . MaLu~KSU / ~ 
Adıyaman Milletvekili 

1- İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü yayınladığı bir genelge ile Üniversite 
Hastanesinde başörtülü vatandaşıann tedavi olmasını yasaklarlığına 
dair haberler ile Sağlık Bakanlığına ·bağlı Diyarbakır Hıfzıssıha 
Enstitüsünde· çalışan personelin başörtülü ve sakallı yakınlarına sağlık 
karnesi verilmediğine dair haberler basında çıktı. Doğru mu? Doğru ise 
böyle bir yasak yasal mı? Yasal değilse bu yasağı uygulayanlar için 
soruşturma baştattınız mı? Başlatmadıysanız başlatınayı düşünüyor 
musunuz? 

2- Milletle devleti ayrıştıracak, kin ve husumet tohumları saçacak böyle 
bir uygulamayı tasvip ediyor musunuz? Etmiyorsanız bu tür keyfi 
uygulamalann devam etmesi ve başka yerlere sıçramaması için tedbir 
almayı düşünüyor musunuz? 

3- Dünyanın bir başka ülkesinde böyle bir uygulama hiç görülmüş mü? 
Böyle bir uygulamayı (varsa) devam ettiren her hangi bir ülke var mı? 

4- AB sürecinde böyle bir uygulama Birliğe giriş çabamızı nasıl etkiler? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Devlet Bakanı ve Başbal{an Yardımcılığı 

SAYI : B.02.0.018/(;:·_,.,,~: ·":·:· /071 2002 

KONU : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

İLGi: 28.06.2002 gün ve KAN.KAR.MD. A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-16005 sayılı yazınız. 

Adıyaman Milletvekili Mahmut GÖKSU'nun vermiş olduğu (7/7828-16043) yazılı 
soru önergesine verilen cevaplar ekte takdim edilmektedir. 

Bilgi ve gereğini arz ederim .• 

Mesut YILMAZ 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

Ekler : 
Ek: I Soru önergesine verilen cevap (1 sayfa) 

Dağıtım 

Gereği İcin 
T.B.M.M. Başkanlığına 

Bilgi icin 
Başbak~lığa 
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Üniversitelerde ve İmam-Hatip Liselerinde uygulanan başörtüsü yasağının yol açtığı 
sıkıntılar ve mağduriyetler sürerken, bu yasağın sokağa doğru yaygınlaştırtlması anlamına 
gelecek hiçbir uygulama ve tavrı tasvip etmemiz mümkün değildir. 

Kamunun sağlık hizmetlerinden yararlanmak, herkesin vatandaşlık haklarından 
biridir. Bu hakkın engellenmesine yol açabilecek uygulama ve tavırlar, yasa ve anayasa bir 
yana, insanların temel hak ve hürriyetlerine aykırıdır. 

Hükümetimizin başörtüsü yasağını böylesine genişletmeye dönük herhangi bir karan 
ve uygulaması yoktur. Bu tür sorunlar, bazı kurumların başındaki yöneticilerin kimi killaHarı 
ülkemizin sosyal ve kültürel gerçeklerine ters düşecek şekilde, bu konularda hassas oldukları 
bilinen kesimlere yaranma anlayışı ile uygulamaları sebebiyle ortaya çıkmaktadır. 

Bu sorunu ortaya çıkartan uygulamalar hukuki mesnetten yoksundur. Buna rağmen, 
mağdurların kişisel olarak hukuk yoUanna başvurması dışında, sorunun temelden çözümü 
geniş tabanlı bir uzlaşma zemini dışında mümkün gözükmemektedİr. 

Avrupa Birliği üyeliği sürecinin bize, diğer birçok alanda olduğu gibi, bu konuda da 
çözümü mümkün kılacak toplumsal ve kurumsal mutabakatı sağlamamıza imkan verecek 
atmosferi sağlayacağına inanıyorum. 
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138.- Bolu Milletvekili İsmail Alptekin'in, Abant Gölü çevresindeki köyterin yaylalarla 
ilgili sorunlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Orman Bakanı Nami ÇaAan'ın cevabı (7/7833) -

TÜRKiYE BÜYÜK MiLLET MECLISi BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sorularımı n Anayasanın 98. ve içtüzüğün 1 06.maddesi gereğince 
Sayın Başbakan Bülent Ecevit tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
saygılarımla arz ederim. 

Yargıtay kararıyla Bolu ilimiz dahilinde bulunan ABANT gÖ,I(f Civarı ve .bazı 
yaylalarımızda bulunan yayla evlerinin yıkılması hükmünce, bir çok vatandaŞımız 
1983 yılında yürürlüğe giren 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu'na muhalefetten 2-3'er 
ay ceza almışlardır. Yıllardır kullanılan bu yayla evleri sahiplerine verilen ceza 
temyizde de onaylanmıştır. 

Geçen yıl aynı köylüler yayiaya çıkmaları nedeniyle bu defa ORMAN 
KANUNU'na muhalefetten yargıç değişmesiyle 12-18'er ay hapis cezalarına mahkum 
olmuşlardır. Bu cezada yargıtayca onanmıştır. 

Bu sene de yayla mevsimi başladığından bu konu acil çözüm beklemektedir. 

Bu konuda hukuki olarak yeni bir yasa çalışması yapıldı mı? Yapıldı ise ne tür 
bir çalışma yapılmaktadır.? Bu sorunun çözümü için neler düşünülmektedir.? 
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T~c. 
ORMAN·BAKANLIGI 

Araştirma Planlan:ıa ve Koordinasyon Kurulu Başkanlıği 
Koordinasyon ve Mevzuat Dairesi Başkanlıği 

SAYI : KM.1.SOR/ -Ll~- 1 './.f J 
KONU : Sn. lsmail ALPTEKIN'in . . 

.l.lt.}./2002 

Yazılı Soru önergesi 

TÜRKiYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGiNA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanliği) .· 

iLGi: Başbakanlığın 02.07.2002 tarih ve B.02.KKG.0.12/106-787-34/3713 sayılı 
yazısı 

Ilgi yazı ekinde alınan Bolu Milletvekili Sayın lsmail ALPTEKIN tarafından 
Sayın Başbakana yöneltilen ve Bakanımız koordinatörlüğünde cevaplandırılrt:lası 
istenilen 7/7833 esas sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, 
cevabı yazımız ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

EKLER: 
EK-1: Cevabi yazı (2x1 sayfc:ı) 

DAGITIM: 
Gereği: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Bşk. 
(Kan. ve Kar. Dairesi Başkanlığı) 

M. C?~;~ 
Prof.Dr. Nam AGI\J 

Bakan 

Bilgi: 
Başbakanlık 
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BOLU MiLLETVEKILI SAYINISMAiL ALPTEKIN TARAFINDAN 
SAYIN BAŞBAKANA YÖNELTiLEN VE BAKANIMIZ 

KOORDiNATÖRLÜGÜNDE CEVAPLANDIRILMASI ISTENILEN 
7/7833 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESI HAKKINDA 

ORMAN BAKANLIGININ CEVABI 

Yayla evleri ile ilgili olarak Bakanlığımızca yeni bir yasa çalışması 
yapılmamıştır. 

Ancak, 2873 sayılı Milli Parklar Kanununun 4. maddesi uyarınca Abant Tabiat 
Parkı'nın özellik ve nitelikleri göz önOnde tutularak, koruma ve kullanma amaçlarını 
gerçekleştirmek Ozere; kuruluş, geliştirme ve işletmelerini kapsayan "Abant Tabiat 
Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı" planlama çalışmaları halen devam etmektedir. 
Söz konusu yayla evleri ve yayla yaşantısı da planlama çalışmaları sOrecinde analiz 
edilerek değerlendirilecektir. Planlama sOrecinin 2002 yılında tamamlanması 
hedeflenmiştir 

-816-



T.B.M.M. B: 120 22.7. 2002 0: ı 

139.- Bolu Milletvekili İsmail Alptekin'in, Gerede. Işıklı Baraji inşaatı çalışmalarına 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Zeki Çakan'ın cevabı (7/7834),.. 

TÜRKiYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sorumun Anayasanın 98. lçtüzüğün 96.maddesi gereğince 
Başbakan Sayın· Bülent ECEVIT tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
saygılarımla arz ederim. 

ismail ALPTEKi~ 
Bolu Milletvekili 

Ankara içme suyu II.Merhale projesi kapsamında yapılması düşünülen 
GEREDE IŞIKLI Barajı inşaatına ne zaman başlanacaktır.? 

Baraj konusunda çalışmalar hangi noktaya gelmiştir? 
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T.C. 
ENERJI VE TABII KAYNAKLAR BAKANLIÖI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlıöı 

Sayı : B.15.0.APK.0.23.300-/'1 J-6 
Konu :Yazılı Soru önergesi ,., TEMMUZ 2002 

10526 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIGINA 

ILGI: a) T.B.M.M. Başkanlığı'nın 28.06.2002 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/7834 
16049/37926 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü'nün 02.07.2002 tarih ve B.02.0.KKG.O 
12/106-767-35/3712 sayılı yazısı. 

Bolu Milletvekili Sayın lsmail ALPTEKIN'in Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği, Sayın 
Başbakanımızında tarafımdan cevaplandırılmasını tensip ettikleri, 7/7834-16049 esas no'lu yazılı 
soru önergesi, T.B.M.M. Iç Tüzüğü'nün 99'ncu Maddesi gereği cevaplandırılarak ekte 
gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EKLER : 
EK 1- önerge Cevabı 

(1 sayfa), 

DAGITIM: 
Gereği 
T.B.M.M. Bşk. 

Bilgi 
Başbakanlık 

./ 
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BOLU MILLETVEKILI SAYIN ISMAIL ALPTEKIN'IN 
YAZILI SORU ÖNERGESI VE CEVABI 

(7n834 Esas No'lu) 

Ankara içme suyu ll. Marhale Projesi kapsamında yapılması düşünülen GEREDE 

IŞI KU Barajı inşaatına ne zaman başlanacaktır? 

Baraj konusunda çalışmalar hangi noktaya gelmiştir? 

Ankara Su Temin Projesi Gerade Sistemi Revize Planlama çalışmaları 2002 yılı 

Ocak ayında· bitirilmiştir. 1996 yılı planlamasında önerilen Jşıklı ve Körler Barajları 

regülatöre dönüştürülmüştür. Gerede Sisteminin yılda 173 hm3 su temin edecek olan 1. 

kademesinin gerçekleştirilebilmesi için Japon JBIC Bankası ile Hazine Müsteşarlığı 

arasında kredi görüşmeleri sürdürülmektedir. Kredi teminini müteakip lşıklı regülatörü 

ihalesine girişilecektir. 
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. .......... ı .. 
14-Ö.- Bolu Milletvekili İsmail Alptekin'in; 
Bolu Göynük İlçesindeki turizme yönelik çalışmalara, 
Bolu Mudurnu İlçesindeki turizme yönelik çalışmalara, 
Bolu Kartalkaya bağlantı yollarına ve Gerede-Esentepe Milli Parkı'nın alt yapısına, 
Bolu' da turizme yönelik yatırımlar yapılıp yapılmayacağına, "" · ,/ ,-
İlişkin soruları ve Turizm Bakanı Mustafa Taşar'ın cevabı (7/7835,7836,7839,7841) 

TÜRKiYE BÜYÜK MiLLET MECLISi BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sorumun Turizm Bakanı Sayın Mustafa TAŞAR tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Göynük, Bolu'ya 100 km Ankara ve istanbul'a 220 km uzaklıklarıyla tam iki 
büyük şehrin ortasında bulunan bir ilçemizdir. 

Tarih, kültür ve tabiatıyla, yer altı zenginliklerine sahip, kaplıcaları, gölleri ve 
türbeleriyle, tarihi evleriyle zengin olan Göynük ilçemizin turizme açılması noktasında, 
Bakanlığınızca ne tür çalışmalar yapılmıştır? Ulaşım ve konaklama yönünden de 
bundan sonra neler yapmayı düşünüyorsunuz? 

-820-



TÜRKIYE BÜYÜK MiLLET MECLISI BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sorumun Turizm Bakanı Sayın Mustafa T AŞAR tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Mudurnu Bolu'ya 50 km. Ankara'ya 200 km uzaklıkla olan, .yaylaları, gölleri 
(sülük) tarihi evleri bulunan, Abant'a 12 km uzaklıkta olup, kaplıcaları {Mudurnu -
Babas, Taşkesti- Sarot), bulunan tabii ve tarihi zenginliklere sahip bir ilçemizdir. 

Mudurnu ilçemizin turizme açılması yönünde, ulaşım ve konaklama başta 
olmak üzere nasıl bir çalışma yapılmıştır. Yahut nasıl bir çalışma yapmayı 

düşünüyorsunuz? 
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TÜ.RKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sorularımı n Turizm Bakanı Sayın Mustafa TAŞAR ,tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

ismail ALPTEKiN / 
Bolu Milletvekili 

1-Deprem felaketi geçiren Bolu ili %52'si ormanla kaplı bir. turizm ve tabiat 
güzelliğine sahip cazibe merkezidir. Kalkınmasında ağırlıklı kış- yayla - kaplıcalar 
başta olmak üzere, turizm yönünden gelişmesidir. 

Kış turizminin merkezi Kartalkaya alt yapısının tamamlanması ve teşvik 
görmesi gerekmektedir. 

Bolu - Kartalkaya bağlantı yolu çok yetersizdir. Ankara ve Anadolu 
bölgesinden Kartalkaya'ya gideceklerin en kısa ve kestirme yolu E-'S veya TEM 
üzerinden Dörtdivan ilçesinden geçip ulaşmalarıdır. Hal böyle iken Dörtdivan -
Kartalkaya yolu çok yetersizdir. 

Her iki bağlantı ·yollarının standartiara uygun ve 12 ay açık olacak şekilde 
yapımı düşünülüyor mu? 

2-Gerede - Esentepe Milli Parkı'nın alt yapısı yapılarak daha cazip ve bakımi ı 
hale gelmesi için yerel yönetime bir yardım ve destek düşünüyor musunuz? 
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TÜRKiYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi'BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sorularımın Turizm Bakanı Sayın Mustafa TAŞAR tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Bolu, Ankara ve Istanbul gibi iki büyük metropol şehirlerimizin ortasında 
sayılabilecek, Abant, Yedigöller, Kartalkaya, Gölcük vb. tabiat güzelliklerine sahip 
şirin, yeşil\iklerin hakim olduğu bir ilimizdir. 

Turizm Bakanlığı olarak deprem gören ilimizin canlanabilmesi (kalkınabilmesi) 
için Bolu'ya turizm talebini artırıcı faaliyetlerden neler yapılmaktadır? 

Talebi arttırıcı aktivitelerden; 
A- Spor Tesisleri: 

-Mini golf sahası 
-Orman içi bisikler parkuralır 
-Atlı spor alanları 
-Paten sahaları 

B- Eğlence: 
-Çocuk eğlence merkezi 
-Çocuk oyun sahaları 
-Piknik alanları 

C- Alişveriş: 
-Markaların sezon satış mağazaları 
-Süpermarketler 
-Tamir bakım servisleri 

D- Kültür: 
-Kongre salonu - oteller 
-Türk mutfağı araştırmaları ve yarışmaları için çok mutfaklı salonlar 
-Sinema ve tiyatro salonları 

E- Sağlik: 
-Orman içi kamp alanları 
-Rehabilitasyon merkezi gibi 

yatırım faaliyetleri düşünüyor musunuz? 
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T.C. 
TURİZM BAKANLIG I 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
Sayı : B17 O APK O 08 1 ?,':}~- 223ZS 
Konu: Soru Önergesi. O'B,01, 1 OOZ 

ANKARA 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ BAŞKANLIGINA 

İLGi : TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliği, Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı'nın 
28 Haziran 2002 tarih ve 16005 sayılı yazısı. 

Bolu Milletvekili Sayın İsmail Alptekin'in vermiş olduğu soru önergesine istinaden 
hazırlanan Bakanlığımız cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK: 6 
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T.B.M.M.-BOLU MiLLETVEKiLi SAYIN İSMAİL ALPTEKiN'İN 
SORU ÖNERGESi 

SORU-1 Göynük, Bolu'ya 100 km., Ankara ve İstanbul'a 220 Km uzaklıklarıyla tam iki 
büyük şehrin ortasında bulunan bir ilçemizdir. · 
Tarih, kültür ve tabiatıyla yer altı zenginliklerine sahip kapl,ıcaları, gölleri ve türheleriyle 
tarihi evleriyle zengin olan Göynük ilçeınİzin turizme açılması noktasında Bakanlığınızca ne 
tür çalışmalar yapılmıştır. Ulaşım ve konaklaı.na yönünden de bundan sonra neler yapmayı 
düşünüyorsunuz? 

SORU-2 Mudurnu Bolu'ya 50 Km uzaklıkta olan, yaylaları, gölleri (sülük) tarihi evleri 
bulunan Abant'a 12 Km uzaklıkta olup, kaplıcaları (Mudurnu-Babas, Taşkesti-Sarot) bulunan 
tabii ve tarihi zenginliklere sahip bir ilçemizdir. 
Mudumu ilçeınİzin turizme açılması yönünde, ulaşım ve konaklama başta olmak üzere nasıl 
bir çalışma yapılmıştır. Yahut nasıl bir çalışma yapmayı düşünüyorsunuz.? 

CEVAP-1,2 Bolu İl Turizm Envanteri ve Turizmi Geliştirme Planı'nda Mudumu ve 
Göynük ilçe merkezleri için, 

Mevcut eski kent dokusunun korunınası ve turizm faaliyetlerinde kullanılması ile 
ihtisastaşmış talebe yönelik nitelikli konaklama ve yeme-içme tesislerinin 
geliştirilmesi, 

Yöresel özelliklerin sergileneceği aktiviteler düzenlenmesi ile tanıtıma ağırlık 

verilmesi, 
Plan döneminde konaklama arzının, talebe göre mevcut kentsel doku içerisinde 
pansiyonculuk şeklinde, değişken olarak kendi dengesini kuracağı, bu nedenle 
pansiyonculuğun teşvik edilmesi dışında yeni konaklama yapıruma gidilmemesi 
öngörülmekte olup, 

Bu kapsamda Bakanlığımızca çalışmalar yürütülmektedir. 

Söz konusu envanter esas alınarak ve Bakanlığımız teknik elemanlarınca yerinde yapılan 
incelemeler neticesinde ise; turizm potansiyel belirleme çalışınaları yapılmış ve Göynük 
ilçesinde ~ Eski Han bu İpek Yolu projesi kapsammda değerlendirilebilecek eser olarak tespft 
edilmiştir. 

SORU-3 Deprem' felaketi geçiren Bolu ili,% 52'si orınanla kaplı bir turizm ve tabiat 
güzelliğine sahip cazibe merkezidir. Kalkınınasında ağırlıklı kış-yayla-kaplıcalar başta olmak 
üzere turizm yönünden gelişmesidir. 
Kış turizminin merkezi Kartalkaya alt yapısının tamamlanması ve teşvik görmesi 
gerekmektedir. ......_ 
Bolu-Kartalkaya bağlantı yolu çok yetersizdir. Ankara ve Anadolu bölgesinden Kartalkaya'ya 
gidecekleri en kısa ve kestirme yolu E-5 veya TEM üzerinden· Dörtdivan ilçesinden geçip 
ulaşmalandır. Hal böyle iken Dörtdivan-Kanalkaya yolu çok yctcrsizdir. 

Her iki bağlantı yollannın standartiara uygun ve l 2 ay açık olacak şekilde yapımı 
düşünülüyor mu? 
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CEVAP-3 Karayolları Turistik Yollar Yatırım Programında "Saraycık-Kındıra
Kartalkaya" yolları (Bolu) (25 km) yer almaktadır. Bu yol için ayrılan 2002 yılı ödeneği 1 
Milyar TL. 'dir. Bu projenin 2004 yılında tamamlanması planlanmıştır. 
Ayrıca Bakanlığımız 2001 yılı bütçesinden Bolu Valiliği İl Özel İdaresi Müdürlüğüne 
Kartalkaya Yolu Yapımı İşi için 500 Milyar T.L. ödenek gönderilmiştir. 

SORU-4 Gerede-Esentepe Milli Parkının altyapısı yapılarak daha cazip ve bakımlı hale 
gelmesi için yerel yönetime bir yardım ve destek dÜşünüyormusunuz? 

CEVAP-4 Milli Parklar, Milli Parklar Kanunu gereği Orman Bakanlığı-Milli Parklar ve 
Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü'nün görev ve sorumlulukları kapsamında kalmakta olup, 
Milli Parklar bakım ve diğer tüm altyapısından söz konusu Bakanlık ilgilenmektedir. 

SORU-5 Bolu, Ankara ve İstanbul gibi iki büyük metropol şehirlerimizin ortasında 
sayılabilecek Abant, Yedigöller, Kartalkaya, Gölcük vb tabiat güzelliklerine sahip şirin, 
yeşiliiiderin hakim olduğu bir ilimizdir. 
Turizm Bakanlığı olarak deprem ~ören ilimizin canlanabilmesi (kalkınabilmesi) için Bolu'ya 
turizm talebini artırıcı faaliyetlerden neler yapılmaktadır. 
Talebi artırıcı aktivitelerden: 
A-Spor Tesisleri: 
-Mini Golf sahası 
-Orman içi bisiklet parkurları 
-Atlı Spor Alanları 
-Pa ten Sahaları 

B-Eğlence: 
-Çocuk eğlence merkezi 
-Çocuk oyun sahaları 
-Piknik Alanları 

C-Alışveriş: 

-Markaların sezon satış mağazaları 
-Süpermarketler 
-Tamir bakım servisleri 

D-Kültür: 
-Kongre salonu-oteller 
-Türk mutfağı araştırmaları ve yarışınaları için çok mutfaklı salonlar 
-Sinema ve tiyatro salonları 

E-Sağlık 

-Orman içi kamp alanları 
-Rehabilitasyon merkezi gibi, yatırım faaliyetleri düşünüyormusunuz? 

CEV AP-5 Bakanlığımız doğal, kültürel kaynaklarının tespiti ve turizm sektöründe 
değerlendirilebilecek kaynakların oluşturulması amacıyla 1990 yılından itibaren ''İl Turizm 
Envanteri ve Turizmi Geliştirme Planları"nı yaptırmıştır. Bu kapsamda Bolu ilinin de 
envanteri hazırlatılmıştır. 
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Söz konusu envanter esas alınarak ve Bakanlığımız teknik elemanlarınca yerinde yapılan 
incelemeler neticesinde; ilin turizm potansiyel belirleme çalışmaları yapılmıştır. 

Bakanlığımızın turizmin çeşitlendirilmesi, ülke sathına ve tüm yıla yaygınlaştırtlması 
politikası çerçevesinde, illerimizin ihtiyaçlarının belli bir program dahilinde karşılanması ile 
turizmin geliştirilmesi ve ekonomik kalkınmalarına turizm aracılığı ile destek sağlanması 
öncelikli hedeflerimiz arasındadır. 

Söz konusu envanter esas alınarak ve Bakanlığımız teknik elemanlarınca yerinde yapılan 
incelemeler neticesinde ise; turizm potansiyel belirleme çalışmaları yapılmıştır. 

Bu çalışmalar kapsamında; 

İpel{ Yolu 

Merkez ilçede bulunan Aşağı ve, Yukarı Taşhan ve Fil Ham, Göynük ilçesinde bulunan Eski 
Han bu proje kapsamında değerlendirilebilecek eserlerdir. J 

Y ayla Turizmi · 

Merkez ilçede bulunan Abant- Sinekli Yaylaları, Gerede ilçesinde bulunan Rumşah, Seviller 
ve Hacıveli Yaylaları, Seben ilçesinde bulunan Aladağlar ve Seben Yaylaları, Karacasu 
ilçesinde bulunan Kuşçular, Örencik ve Demirciler Yayiaları potansiyel arz etmektedirler. 

Kuş Gözetierne 

Abant Gölü ve çevresi, Yedi Göller uygun atanlardır. 

Dağ-Doğa Yürüyüşü 

Köroğlu Dağı ve Aladağlar'da yapılmaktadır. 

Fotosafari 

Abant Gölü ve yayialar uygun atanlardır. 

Sportif Olta Balıkçılığa 

Abant Gölü ve Yedi Göll~de yapılmaktadır. 

Bisiklet Turları 

Abant Gölü ve Gölcük Gölü çevreleri uygun atanlardır. 

Botan ik 

Abant Gölü çevresi ve Yedi Göller çevresi uygundur. 
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Mağara Turizmi 

Merkez ilçede bulunan İn, Çaltepe ve Buzluk Mağaraları, Mudurnu ilçesinde bulunan 
Derinini Mağarası bu kapsamda değerlendirilebilecek mağaralardır. 

Akarsu Turizmi 

Büyük ve Küçük Melen Çayı uygun alanlardır. 

BOLU KÖROGLUDAGI KIŞ SPORLARI TURİZM MERKEZi 

* Bolu Köroğludağı'nın potansiyelinin değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan 1/25000 ölçekli 
Çevre Düzeni Planı O lll 0/1981 tarihinde onaylanmış ve plan ile önerilmiş olan I. ve II. 
Gelişim bölgeleri 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu çerçevesinde 06/09/1982 tarihinde 
Turizm Merkezi olarak ilan edilmiştir. Üst ölçek plan kararları doğrultusunda I. Gelişim 
Bölgesine ilişkin Bakanlığımızca hazırlanan lll 000 ölçekli Uygulama imar Planı 29/09/1983 
tarihinde Bakanlığımızca on~ylanmıştır. 

* 1. Gelişim bölgesi kapsamında su problemi ortaya çıktığı için bu alan kapsamında 
yatırımları dondurmak amaçıyla plan revizyonu 13/09/1996 tarihinde Bakanlığımızca 
onaylanmış onaylı planlar ile 2.250 yatak kapasiteli 4 adet turizm tesis. alanı ile 4. 750 kişi/saat 
kapasiteli 7 adet mekanik tesis önerilmiş ve Bakanhğımızdan tahsisli alan üzerinde 733 yatak 
gerçekleştirilmiştir. Orman Bakanlığından tahsisli alana ilave alan tahsisi Bakanlığımızca 
yapılmıştır. 

* 2. Gelişim bölgesine ilişkin ağırlıklı olarak yayla turizmine yönelik planlama çalışmaları 
Bakanlığımızca devam etmekte olup, ilgili kurum ve kuruluşların göriişleri tamamlanmış ve 
plan incelenmek üzere Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'na iletilmiştir. Ancak mülkiyet 
sorunları ile birlikte yapılmak istenen göletle ilgili mali sorunlar yaşanmakta olup, bu 
sorunların giderilerek alanın bir an evvel turizme kazandırılınasına yönelik çalışmalar Valilik 
ile birlikte çözümlenıneye çalışılmaktadır. 

* 3. Gelişim bölgesi olarak tanımlanan alan Orman Bakanlığı'nca yatırımcı bir şirkete tahsis 
edilmiş olup bu alanın planlama çalışmaları tamamlanmıştır. 3.Gelişim Bölgesinin 1125000 
ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonu Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca 24.09.1997 
tarihinde onaylanmıştır. Bu alana ait lll 000 ölçekli uygulama imar planı ise Bakanlığımızca 
22.1 O. ı 997 tarihinde onaylanmıştır. 

Dağ sporları ve kış turizm bakımından önemli bir yeri bulunan ve yukarıda açıklanan 
çerçevede planlama çalışmaları Bakarilığımızca gerçekleştirilen Bolu Köroğlu Dağı Turizm 
Merkezinde Çevre Düzeni Planı ile planlanan yatak kapasitesi 4500 olup, mevcut yatak 
kapasitesi 1760'tır. Toplam 7000 kişi/saat kapasiteli 1 I adet mekanik tesis hattı 
bulunmaktadır. 

Bakanlığımızca bu güne kadar, Bolu İli, Köroğlu Dağı Turizm Merkezi. Kartalkaya 
mevkiinde yer alan 3 parsel üzerinde 1228 yatak kapasiteli konaklama tesisi ile Karacasu 
Termal Turizm Merkezi"nde ı parsel üzerinde 500 yatak kapasiteli kür+termal tesisi 
gerçekleştirmek üzere arazi tahsisi yapılmıştır. Bu tahsisl1,rden 2 adedi işletmede, 1 adedi 
kesin tahsisli (inşaat aşamasında) ve 1 adedi ise halen ön izinlidir. 

' 1 
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BOLU-YAŞAMKÖY PROJESİ 

Bakanlığımız tarafından Bolu İlinde Turizm Sitesi yapılması ve söz konusu site içinde yer 
alacak prefabrik konutların Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca kalıcı iskanların 
tamamlanmasına kadar geçen sürede, 12 Kasım 1999 tarihinde meydana gelen deprem 
felaketinden zarar gören yurttaşlarımızın barınak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 
kullanılması için Turizm Bakanı Erkan Mumcu'nun tensİpleri ile Bolu Yaşamköy projesi 
başlatılmıştır. Bolu Yaşamköy Projesi merkezi ve yerel yönetim, sivil toplum örgütleri ve özel 
sektör kuruluşları arasında "ortaklık" anlayışı sonucunda geliştirilmiştir. 

Bolu Valiliği ile Turizm Bakanlığı arasında düzenlenen Protokol ile Bolu Valiliği tarafından 
yaklaşık 50 dönüm arazinin kamulaştırılması gerçekleştirilmiştir. 

Bakanlığımız, altyapı harcamaları için 1 64.500.000.000TL. Bolu İl Özel İdaresi bütçesine 
ödenek aktarmıştır. Gönderilen ödenek kamulaştırma harcamalarında kullanılmıştır. 

08.05.2000 tarihinde Turizm Bakanlığı ile TÜRSAB ve TÜROB sektör kuruluşlarımız 
arasında Bolu Yaşamköy Proje'si kapsamında yer alacak üstyapı ünitelerinin yapımı ve 
kullanımına ilişkin protokol imzalanmıştır. 

Sözkonusu arazi .için Bakanlığımız denetiminde ve yönlendiriciliğinde İnsan Yerleşimleri 
Derneği tarafından mimari proje ve planlama çalışmaları tamamlanmıştır. 

Bolu Yaşamköy Projesinin temeli 29 Ağustos 2000 tarihinde Başbakan Yardımcısı Mesut 
Yılmaz tarafından atılmıştır. 

Ancak gerek proje süresince farklı kurumlararası ortaklık ve eşgüdüm sağlanmasının yarattığı 
güçlükler ile proje muhtevasının farklılaşması (taşınabilir sistemden kalıcı siterne geçiş), 
gerek projeye dahil kurumların muhataplarındaki değişiklikler, gerekse proje bedellerinin 
öngörülenden daha yukarı rakamlara ulaşması nedenleriyle proje sekteye uğramış ve 
depremzede amaçlı kullanım rasyoneli ortadan kalkmıştır. 

Projenin yeniden rasyonel bir temele oturtutması amacıyla 8.5.2001 tarihinde TÜRSAB, 
TÜROB, Bolu Valiliği, Bakanlığımız arasında yapılan bir toplantı ile yayla turizmi amaçlı 
hazırlanaca,k bir projenin Bolu Yaşamköy ismiyle gerçekleştirilmesi konusunda anlaşmaya 
varılmıştır. Anlaşmada yayla turizmi amacıyla kafeterya, lokanta gibi hizmetleri kapsayan bir 
tesisin TÜRSAB tarafından finanse edilmesi, yol, su, elektrik gibi altyapı yatırımlarının 
Bakanlığımızca karşılanması ve elde edilecek gelirin ise %25inin TÜRSAB'a, geri kalanın 
depremzedeler kullanımına ayrılması kabul edilmiştir. 

Bu amaçla yayla turizmi imkan ve niteliklerine sahip arazilerin tespit edilerek Bakanlığımıza 
gönderilmesi istenmiştir. Alternatif alanın mera vasfı niteliği taşıması nedeniyle Bolu 
Valiliğince mevzuatın öngördüğü prosedürün tamamlanması beklenmektedir. 
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BOLU KARACASU TERMAL TURİZM MERKEZi 

Bolu Karacasu Termal Turizm Merkezi 17.10.1993 tarih ve 21731 sayılı resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 30 hektarlık alanda mevcut yatak kapasitesi 500 olup, 
planlanan yatak kapasitesi ise 1500'dür. Böylece gelecekte 2000 yatak kapasitesine ulaşılması 
planlanmaktadır. 2000 yılında sondaj için Bakanlığımızdan 1 O Milyar Tl. ödenek 
aktarılmıştır. 

*Ayrıca Bolu'da Yedigöller Milli Parkı, Abant Göl U Tabi at Parkı, Kökcz, Si.iiUk!U Göl, 
Akdoğan ve Rüzgarlık Ebe Çamı ve Demirciönü Tabiatı Koruma Alanları, Samandere 
Şelalesi Tabiat Anıtı bulunmakta olup, bu alanların koruma ve geliştirilmesi Orman 
Bakanlığı 'nca yapılmaktadır. 
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141.- Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, OHAL uygulamasının kaldırıldığı illerde 
ekonomik ve sosyal yatınmlann teşvik edilip edilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Devlet Bakanı Kemal Derviş'in cevabı (7/7842) 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sorularıının Başbakan sayın Bülent ECEViT tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Y:!A~N 
Şanlıurfa Milletvekili 

Milli Güvenlik Kurulu (MGK )'nun, 31.5.2002 günü yaptığı toplantıda, 
Hakkari ve Tunceli illerinde 'olağanüstü hal' uygulamasının 30 Temmuz 
2002 'de kaldırılması, Diyarbakır ve Şırnak illerinde ise son defa olmak üzere 4 
ay uzatılınası yönünde tavsiye kararı alması, Bölge halkı tarafından sevindirici 
ve olumlu karşılanmıştır. MGK'nun almış olduğu bu tavsiye kararı demokrasi 
ve insan hakları açısından da önemli bir gelişmedir. 

Ancak OHAL'in bu haliyle kaldırılması yeterli değildir. Bölgenin 
kalkınması ve 15 yıldır sürmekte olan OHAL'in izlerinin silinmesi için 
ekonomik bir programla Bölge ekonomisinin desteklenmesi gerekmektedir: 

Sorulanın şunlardır: 

1- Yıl sonuna kadar OHAL uygulamasının tamamen ortadan kaldırılması 
düşünülürken, Bölgede yaşayan vatandaşlarımızın demokratik hak ve 
özgürlüklerini daha iyi kullanabilmeleri için hangi önlemler 
alınmaktadır? Yıllarca sıkı yönetim ve OHAL ile yönetilen Bölgede, 
Hükümetinizce demokratikleşme yönünde hangi adımlar atılmıştır? 

2- Bölgede durumun resmi olarak da olağan hale gelmesinin ardından 
ekonomik alanda Bölgeyi kalkındırmak için hangi çalışmalar 
yapılmaktadır? Bölgedeki ekonomik sıkıntıyı ve işsizlik sorununu 
çözmek için nerelere hangi yatırımları yapmayı tasarlıyorsunuz? 

3- 'OHAL kalkarsa iş imkanı çoğalacak, ben de sigortalı olarak bir işte 
çalışabileceğim' diyen vatandaşımızın ümidi gerçekleşecek midir? 

4- OHAL uygulamasının tamamen kaldırılmasıyla beraber Bölgede 
yatırımları teşvik etmek amacıyla yatırımcılara hangi kolaylıkları 
sağlamayı düşünüyorsunuz? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIGI 

SAYI : B.02.0.019!16-!JJ1J .liı.J.IJJ.. .. /2002 

KONU: 

TÜRKIYE BÜYÜK MiLLET M~CLISI BAŞKANLIGINA 

ILGI : a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 28.06.2002 tarihli ve KAN. KAR. 
MD.A.01.0.GNS.0.1 0.00.02-7/7842-16057/37934 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 02.07.2002 tarihli ve B.02.0.KKG.0.12/106-767-43/3701 
sayılı yazısı. 

c) 10.07.2002 tarihli ve B.02.0.009/982 sayılı yazı. 

Şanlıurfa Milletvekili Yahya AKMAN'ın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ve 
Sayın Başbakanımızca kendileri adına koordinatörlüğümde cevap verilmesi tensip 
olunan 7/7842-16057 sayılı yazılı soru önergesi konusunda Devlet Bakanlığı'ndan 
~lınan ilgi (c) yazı ve ekinin suretleri ilişikte gönderilmiştir. 

Bilgilerine arz ederim. 

~ 
Yazı ve ekinin suretleri (5 sayfa) 

DAGITIM 
~ereği 
TBMM Başkanlığına 

-832-

/) 

/-;;f~~~L 
Dr. Kemal DERVIŞ 

Devlet Bakanı 

B i 1 g i 
Başbakanlığa 



T.B.M.M. 

SAYI :8.02.0.009/ .9ıı 
KONU 

B: 120 22.7. 2002 

DEVLET BAKANLIGI 

DEVLET BAKANLIGINA 
(Sn. Dr. Kemal DERVİŞ) 

İLGi : a) 04.07.2002 tarih ve 16-3255 sayılı yazınız. 

o: 1 

?17-
ANKARA 

.... 1 .... /2002 
1 O TEM 2002 

b) Vakıflar Genel Müdürlüğünün 08.07.2002 tarih ve 12797 sayılı yazısı. 

c) İnsan Hakları Başkanlığının 8. 7.2002 tarih ve 484 sayılı yazısı. 

Şanlıurfa Milletvekili Yahya AKMAN'ın Sayın Başbakanİimza tevcih ettiği ve Sayın 

Başbakanımız tarafından Bakanlığınızca cevaplandırılması öngörülen 717842-16057 esas 

sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili olarak Bakanlığım bağlı ve ilgi kuruluşları~dan alınan 

yazılar ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Ek: İlgi (b) ve (c ) de kayıtlı ya~ılar 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Vak~arGenclMüdürlüöü 

SAYI : B.02.1.VGM.0.10.00.01/ 3515 
KONU: Soru Önergesi 12 7 ~ 7 

DEVLET BAKANLIGINA 

İLGi : 05.07.2002 tarih ve B.02.0.009/942 sayılı yazınız. 

os to:; 12oo2 

Şanlıurfa Milletvekili Sayın Yahya Akman'ın Türkiye Büyük Millet Meclisine vermiş olduğu 
18.06.2002 tarih ve 1556-7/7842-16057 esas sayılı yazılı soru önergesiyle hakkında bilgi sorulan 
OHAL Bölgesinde bahse konu hususları kapsayan herhangi bir yatırımımız bulunmamaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 

Nimet B ERK OK TOYGAR. 
Genel. Müdür V. 
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SAYI : B.02.0.İHB-Oll ~~<t 
KONU : Soru Önergesi 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

İnsan Haklan Başkanlığa 

DEVLET BAKANLIGINA 
(Sn. Nejat ARSEVEN) 

iLGi : 05 Temmuz 2002 tarih ve 8.02.0.009/942 sayılı yazınız. 

~ ••• l.i-.12002 

Şanlıurfa Milletvekili Sayın Yahya AKMAN'ın OHAL uygulamasının sona 
ermesi ve sonrasında alınacak tedbirlere ilişkin soru önergesi hakkındaki bilgi notu 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

EK : 1 Adet Bilgi Notu 
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BİLGİNOTU 

Bilindiği üzere; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında, tabii afet ve ağır ekonomik 

bunalım ve şiddet olaylarının yaygınlaşması ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması 

sebepleriyle olağanüstü hal ilan edilebilecbği belirlenmiştir. Keza, Anayasanın 5.maddesinde 

de, devletin temel amaç ve görevleri belirtilirken kişinin temel hak ve özgürlüklerini, sosyal 

hukuk devleti ve adalet ilkeleri ile bağdaşmayacilk surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve 

sosyal engelleri kaldırmaya çalış~ası vurgulanmıştır. Hiç şüphe yok ki ülkenin bölünmez 

'bütünlüğünün, cumhuriyetin ve demokrasinin korunması, huzur ve güven ortamının 

sağlanması, demokratik hak ve özgürlüklerin kullanıl:abilmesi için vazgeçilmez şartlardır. 

Terör kamu düzenine, ülke bütünlüğüne, kişi hak ve özgürlüklerine yönelik en ciddi 

tehdittir. Bu tehdidin olduğu yerd~ halkın can ve mal güvenliğinin, temel hak ve hürriyetterin 

güvence altında olduğunu söylemek mümkün değildir. Her şeyden önce terör, en temel insan 

hı:tkkı olan "yaşama" hakkını tehdit eder. 

Nitekim kanlı terör örgütü asker, polis, çocuk, kadın-erkek, yaşlı-genç demeden on 

binlerce insanımızın canına kıymıştır. Bugün gelinen noktada ise artık kanlı terör örgütü 

eylem yapamaz hale getirilmiştir. Kökünüri tümüyle kazınması ise an meselesidir. 

Devletimiz te,rörle mücadele ederken Anayasa'da olağanüstü hal yönetim şekillerinden 

biri olarak sayılan olağanüstü hal ilan edilmesi kaçınılmaz olmuştur. 

Bu olağanüstü yönetim şeklini zorunlu kılan terörün bitme noktasına g~lmesiyle, 

Hakkari ve Tunceli illerinde Olağanüstü Halin kaldırılm.ası , Diyarbakır ve Şırnak illerinde ise 

son kez olmak üzere dört ay uzatılınası kararlaştırılmıştır. 

Olağanüstü hal yönetiminin sona ermesiyle, bu yönetim şeklinden kaynaklanan 

Anayasa ve yasa hükümlerine uygun olarak getirilen kısıtlamalar da sona erecektir. Böylece 

bölgede yaşayan insanlarımız, demokratik hak ve hürriyetlerini yasalanınıza uygun bir 

biçimde kullanabileceklerdir. Burada özellikle vurgulamak gerekir ki; temel hak ve 

hürriyetterin belli ölçüde kısıtlanması sadece terör ve terörle mücadele zorunluluğundan 

kaynaklanmış ve bu kısıtlamalar olağanüstü hal bölgesinde yaşayan bütün insanlarımız ve 

kamu görevlileri için geçerli olmuştur. Olağanüstü halin kalkmasıyla o bölgedeki insanlarımız 

da, Anayasamız'da ifade edilen "Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, 

din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. "hükmü 

gereğince tüm temel hak ve hürriyetlerini özgürce kullanabileceklerdir. 

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda, insan hakları, demokrasi ve hukuk devleti 

çağdaş uygarlık hedefleri olarak önümüze konmuştur. Geçmiş dönemde olduğu gibi bugün de 

Hükümetimiz bu. hedeflere ulaşmak amacıyla Anayasamızda ve birçok yasada değişiklikler 
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yapmaya yönelik tasarıları T.B.M.M.'nin yüksek tasviplerine sunmuş ve bilindiği gibi Yüce 

Meclisin yoğun çalışmaları sonucunda önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Anayasa'da ve 

çeşitli yasalarda yapılan değişiklikler ile temel hak ve hürriyetterin sınırlarını genişleterek 

çağdaş normlara uygun hale getirilmesi, hukuksal yapılanmanın insan haklarını koruyucu v.e 

geliştirici olması amaçlanmıştır. 

Hukuki düzenlemelerde kaydedilen ilerlemeyle yetiriilmemekte, yenilikterin ve 

gelişmenin uygulamaya·da yansıtılması doğrultusunda önemli adımlar atılmaktadır. 

Ülkemizin yönetim yapısında önemli bir konumu ve işlevi olan mülki idari 

amirlerinden Vali yardımcıları ve Kaymakamlara yönelik on bölgede insan hakları eğitim 

seminerleri gerçekleştirilmiştir. Diyarbakır' da İnsan haklarından sorumlu Devlet Bakanı ile 

Adalet bakanı ve İçişleri Bakanırun da katılımlarıyla ll ilin Vali, il jandarma komutanı ve il 

emniyet müdürlerine yönelik insan hakları konferansı yapılmıştır. Ayrıca, kolluk kuvvetleri 

mensuplarının insan hakları alanındaki eğitimleri kesintisiz sürdürülürken, yargı 

mensuplarının bu konudaki bilgilerini yenilernek ve geliştirmek amacıyla eğitim seminerleri 

ve konferanslar düzenlenmektedir. Bu çalışmalar kesintisiz sürdürülecek, böylece 

uygulamaların iyileştirilmesi yönünde önemli gelişmeler kaydedilecektir. 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIGI 

SAYI: 8.02.0.019/ f6 ·1qt'i .f..'!..J.f).l../2002 

KONU: 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISi BAŞKANLIGINA 

ILGI : a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 28.06.2002 tarihli ve KAN. KAR. 
MD.A.01.0.GNS.0.1 0.00.02-7/7842-16057/37934 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 02.07.2002 tarihli ve B.02.0:KKG.0.12/106-767-43/3701 
sayılı yazısı. 

c) 17.07.2002 tarihli ve B.02.0.001/1172 sayılı yazı. 

Şanlıurfa Milletvekili Yahya AKMAN'ın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ve 
Sayın Başbakanımızca kendileri adına koordinatörlüğümde cevap verilmesi tensip 
olunan 7/7842-16057 sayılı yazılı soru önergesi konusunda Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcılığı'ndan alınan ilgi (c) yazı ve ekinin suretleri ilişikte 
gönderilmiştir. 

Bilgilerine arz ederim. 

§sL__;_ 
Yazı ve ekinin suretleri (13 sayfa) 

DAGITIM 
Gereği 
TBMM Başkanlığına 
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Dr. ~emal DERVIŞ 
Devlet Bakanı 
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SA YI : B.02.0.001/ 11'1--Z. 
KONU: 

T.C. 
DEVLET BAKANI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILlGI 

DEVLET BAKANLIGINA 
(Sn. Kemal DERVİŞ) 

/~!;ı. /2002 

İLGi: 04.07.2002 gün ve B.02.0.019/16-3255 sayılı yazınız. 

Şanlıurfa Milletvekili Yahya AKMAN'ın Sayın Başbakana tevcih ettiği ve 
tarafınızdan cevaplandırılması tensip edilen 717842-16057 sayılı yazılı soru 
önergesine verilecek cevaba esas olmak üzere, · Bakanlığım görev alanlarını 

ilgilendiren sorulara verilen cevaplar ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize rica ederim. 

EK: 1 Önerge cevabı (12 sayfa) 
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EK : SORU ÖNERGESI HAKKINDA AÇIKLAMA NOTU 

Yürürlükte bulunan 4325 sayılı "Olağanüstü Hal Bölgesinde ve 

Kalkınmada öncelikli Yörelerde Istihdam Yaratılması ye Yatırımların Teşvik 
Edilmesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 

Kanun", "Yatırımlarda DeVlet Yardımları Kararı" ve Doğu ve Güneydoğu 

Anadolu Bölgelerindeki iliere yönelik diğer Devlet Yardımları OHAL 

uygulamasıyla birebir ilişkilendirilmediğinden sözkonusu devlet yardımları 

OHAL uygulamasının tamamen kalkması halinde de devam edecektir. 

4325 sayılı Kanun onbiri Olağanüstü Hal Bölgesi ilieri ve Mücavir 

Alanına giren iller olmak üzere toplam yirmiiki ilde uygulanmaktadır. Bu Kanun 

ile çalışanlardan kesilen vergilerin ertelenmesi, işlemlerde vergi resim harç 

istisnası, sigorta primi işveren paylarının Hazinece karşılanması, bedelsiz 

yatırım yeri tahsisi gibi teşvikler sağlanmaktadır. 

OlağanOsto Hal Bölgesi ilieri Yatırımlarda Devlet Yardımları ~ararı 

çerçevesinde Kalkınmada öncelikli Yöreler kapsamında yer almakta olup, 

devlet yardımlarının yöresel mukayasesi ekte tablo halinde verilmiştir. 

Ayrıca, OHAL kapsamındaki Diyarbakır, Hakkari, Tunceli ve Şırnak 

illerinin 2002 kamu yatırımları ekte verilmektedir. 
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, DEVLET YARDIMLARININ YÖRESEL MUKA YESESi 

4325 SAYILI 
KANUNLA 

DESTEK GELIŞMIŞ NORMAL KALKlNMADA OLAGANÜSTÜ 
UNSURLARI YÖRELER YÖRELER ÖNCELIKLI iLLER VE BKK 

YÖRELER iLE 
BELiRLENEN 
DiGER iLLER 

-TEŞVIK BELGESI 
ALT SINIRI (TL.) 600 Milyar 400 Milyar 200 Milyar 
-BAŞVURU 
TEMINATI (TL.) 600 Milyon 400 Milyon 200 Milyon 
-GÜMRÜK VERGI 
VE TOPLU KONUT 
FONU ISTISNASI VAR, VAR VAR 
-YATIRIM INDIRIMI 
(YÜZDE) 40 60 100 
-YERLI VE ITHAL 
MAKINA VE 
TEÇHIZAT 
ALIMLARlNDA 
KATMA DEGER 
VERGISI iSTISNASI VAR VAR VAR 

-ASGARI 
ÖZKAYNAK ORANI 
(YÜZDE) 40 40 20 
-VERGI, RESIM, 
HARÇ ISTISNASI VAR VAR VAR 
-ARSA VE ARAZi 
TAHSISI VAR 

-GELIR VE 
KURUMLAR 
VERGISI 
ISTISNASI (Ilk beş VAR 
yıl muaf, ikinci beş 
yıl yüzde 40-60) 
-ÇALI ŞANLARDA 
VERGILERIN VAR 
ERTELENMESI 
-SIGORTA PRIMi 
IŞVEREN VAR 
PAYLARININ 
HAZINECE 
KARŞlLANMASI, 

-GENIŞ KAPSAMLI 
VERGI, RESIM VE VAR 
HARÇ iSTISNASI 
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OIYAABAl:IR lt İ 2002 Yili ICNU YATIR111lARI (Hi !yar TU 

iŞIN 
BAŞI.N'A . 

PROJE TUTARI 
2001 SONUHA ~ 
TAliMINI IIARCAM..\ 2002 YATIRIHI 

YER BITIŞ 
PROJE llO Pf!!UE ADI 1 İl ve İLÇESI> ı::ARAı:TERİSTiı:: TARilll 

D I Ş 

!IT'ı'AAilMTRill tOP[~ --- - ---- ----- --- ----- -----1528354 

TARIH SEICTÖ!!Ü TOPLAHI 

DEVLET SU ISLERI GN.tD. 
198~010170 Kralkızı-Dicle ı. Merhale (GAI'l 

1997A010110 ı::ralt ızı -Dicle ı ı. Merhd le CGAI'l 

IMLAT SEICTl\RÜ TOPLAMI 

TEHSA!i GN . 11>. 
1992C250030 Türbin ve JeneraLOr fab. Tamanı.Prj. 

ENERJI SEICTÖRÜ TOPlAMI 

DEVLET SU IStER! GN.I1l. 
19810020070 GAP ıı::ralkızı-Dicle) 

ıı::ralkızı ve Dicle barajı ve lllS) 

ICK GN.I1>. 

Diyarbakır 

Diyarbakır 

Diyarbakır 

Diyarbakır 

Depolama: 595 tırnJ 1985-2008 
Sulaıııa : 85209 ha 
Sulalliii : 44950 ha 1997-2006 

Tamamlama 1992-2002 

Oepolaıııa 1919 tırnJ 1981-2002 
ı::uru!u ~ : 204 Iii 
OrLUretim : 444 GWh 

19900020070 Dicle Barajı Gölü Alt.ı::al.Yoi.Yer.Yap.Yollar Diyaı·batır 
([ryani-Oicle-ııani Yolul 

2A Top.63 ı::m.I.Y. 1990-2003 

UIASTIRMA SEı::TöRÜ TOPlAMI 

EffiiYEl GIU1l. 
1999[040330 Blsıııil BOlge Jrafik Den. isL Jıınirli!)i CGAPl Oiyaı·bakır inşaat 

ECITIH SEICTÖRÜ TOPLAHI 

GEN~Llı:: VE SPOR GN.I1l. 
197 i050790 - Spor Salonu Inşaatı (GAP} 
199111050100 - Merkez Açıl Yüzme lla1ruzu 

11[8 ERKEK TEIC.Ol'ıiH .GN.I1l. 
19BBI!020060 Çok Programlı lise Yeni Bina 

Diyarbakır-Ergani 1500 ı::ş. 
Diyarbakır Inşaat 

D.batır-tıerlez 500 Ogrenci 1 ik 

1999-2002 

1990-2002 
1992-2005 

1991-2002 

1320218 

1320218 
725888 

594330 

940. 

940 
940 

40912 

40912 
"40912 

TOPLA11 

3285""834 

2206971 

on 
ICR[OJ ÖZICAYNAJ: 
l9129:r--222"50 

95348 

TOPLAH 

TI5543I 

354840 

on 
ı::R[Oİ ÖZICAYNAJ: 
48ôl9 

TOPLAM 

ID9I7C4606l 

18501 

2206911 95348 354840 ı 18501 
1505652 95348 354840 ı 18500 

701309 

1740 

1740 
1740 

547610 

519452 
51945Z 

28158 
28158 

19602 

19602 
19602 

940 

940 
940 

21310 

21310 
2ı:ııo 

940 

940 
940 

540871 

517152 
517152 

23719 
23719 

BOO 

800 
ııoıı 

3250 

2300 
2300 

950 
950 

355 300 55 

& D ~ 
155 300 ~ 55 

55298 31651 7323(1251) 

4423 
2677 
1746 

2873 411(1) 
2267 410 
606 om 

1850 1500 350 
1850-- 150() 350 

a?ı::n 11[B ORTAffiRETI11 GN.I1l. 
199411010580 Genel lise Oiyarbatır-8isıııi 1 

Diyarbakır-Merkez 

71 45 1650Cl250) 
.... s 50 16 Derslik 1994-2002 ~~~~ ~;, 

199711010520 Anadolu Gütel Sanatlar lisesi 

199711010530 Beşbinevler Genel lise 
199811010180 Genel lise 
20011!()10550 Atatürk lisesi n Bina 
200111010580 Fen lisesi Ele Bina 
20021!010340 Gene ı ll se 

ICÜL TÜR IlMANI 1 t.l 
199511040040 -Kültür Hcrl..cıi 

Diyarbakır-Merkez 
Diyarbatır-Herkez 

Diyarbatır-Merl:ez 
Diyarbakır-Merkez 
Diyarbak ır-Herl:ez 

Oiyarbak ı r-llani 

Di yarlıiık ır 

lı:m. İnş. +300 ligr Pans. 1997-2002 
+10 D.Lojman 
21 Dersilt 1997-2002 
16 Derslik 1998·2003 
12 Derslik+Spor sı. 2001-2003 
40()(")g .Pan+ V .llane+IO D.L 2001-2003 
16 Derslik 2il02-2003 

100 O!)r. Pansiyon 1997-2002 

Uüd-Proje 1995-2003 

143() 1280 150 

670 620 50 
1200 ıso 
1500 0(300) 
1600 0(350) 
1155 0(600) 

650 500 ıso 
650 soo ıso 

1025 30 
1025 30 



DIYARBMI!< iLi ZOUZllll !.Atıl YAT!Kit11t\Rl CHilvar TU 
2001 SONUNil KilDAR 

IŞIN PROJE TUTIIRt TililMİNI IIIIRCN111 2002 YATIRIHI 
BAŞLAK<\ Ol$ DIŞ 

YER BITIŞ D I Ş TOPLAH TDPLAH TOPLAH 
PROJE NO PROJE 1101 1 İl ve İl([SI l ı::ARIIKTERISllı:: TIIRiı!l ı::REDI ÖZı:AYNAı:: ı::REDI ÖZı:AYNAı:: 
OICLE UNIVERSIHSI 33100 24403 4760 
l98SHOJ0760 Ka~s Allyapısı Oiyartıa~ır Ç.Düz.Eik.Art. Tes.Su.Yol 1988·2003 6000 4854 750 
199011030950 ltih. ve tl im. fakültesi 133000 nı2l Diyaı·bal:.ır lıış. 16000•3000 m2J•Don. 1990·2003 7600 6827 600 
199411030920 Veteriner fal:.ıiltı:si 124000 nı2l Diyarbakır lnşaat•Altyapı•Donat. ı994-2003 4000· 3ı99 750 
199411030930 Ziradt fa~ültesi 124000 nı2J Diyarbakır lıışaat•Dorıat. ı994-2003 3500 25ı3 500 
ı9941!030940 Ilahiyat Fakültesi 124000 ın2J Diyarbakır lnşaat•Dorıat. ı994-2003 2750 2353 300 
199711030320 f9ttim fakültesi !26000 ııı2l Diyarbakır lıışaat•Altyapı ı997·2003 2500 ıo65 900 
199111030500 ~rLı::ütüplıane ve Kongre Binası Diyarbakır lnş.(5000•10000 nı2J 1991·2003 3250 2432 670 
ı994H050070 Dicle ün.Spor Salonu !GAPl Diyarbakır Inşaat !1500 Kişilik) 1994·2004 3500 1160 290 

YURT·WR GN.I1J. 6000 
ı996tıo3ızıo ·Yurt Inşaatı Diyarbakır 1000 ~rerıci 1 ik ı996·2003 6000 

SACl tı:: SEKTÖRÜ TOPLAMI 52651 ı42661 45925 65985 ll 9852 

SACLIK BAı::AtlLIGI 20075 -- 1524 702 
1996lo00240 Dev i et ııastanes ı !GAPl Diyarbak ı r-Çennik 50 Yatak ı996-2003 895 460 50 
ı9961000250 Devlet Hastanesi IGAPl Diyarba~ ır-Dicle 25 Yatak ı996-2003 626. 220 ı5o 
ı9951000260 Devlet Hastanesi !GAPl ·Dıyarbak ı r-ııani 50 Yatai: ı996-2003 1456 340 50 
ı9991000320 ~urrevi (GAP) Diyarba~ır tlev. Ha st. El: 50 Yatak ı999·2003 6000 230 
ı9991000330 Devlet ııastanesi IGAPJ Diyarbak ır-Ba~lar 200 Yatak. ı999-2003 8700 ı 
ı9991000340 Devlet Hastanesi IGIII'l Diyarb.ı~ ır-Bismi 1 [k Bina 1999-2003 488 ı o 10 

ı 
1987lOOı050 ·Saglıl: [vi Diyarbakır 40·37•3 Adet 1987-2003 114ı 314 ı 
ı9991000590 llall:. Saglıgı Laboratuvarı !GAP) Oiyarbak ır Inşaat 1999-2003 529 ı5o 

QO 19941000140 ·Verem Savaş Dispanser! (GAf') Oiyarba~ ı r-L ice Inşaat ı994-2002 240 ı8o 60 
.ı:. 

~ REFIK SAYDAHIIIFZIS 1-RK.BfK. 422 958 ı 250 
ı ı99SI000740 Diyarbakır BO ge lhfz.[nst.Tropikal ve Oiyarbal:ır Hdlina ve Teçhizat ı998-2003 422 958 ı 250 

Parazıter Gezici Lab.ı::urulması ~ 

DICLE ÜNIVERSITESI 52229 113028 45925 64011 10 7500 
l9931ooo3ıo Tıp Fauıast.Hal. ve Teçlı.Alınıı Diyarbakır Hat.· Teç. ve Don. ı993-2003 52229 60000 45925 50000 ı o 1000 

(500) 
19941000590 Radyoterapi HerL Inşaatı 19.500 nı2l Diyarbal:ır lıış.•Oon.•Altyapı ı994-2003 9755 56ıO ı500 
ı994100ı630 ı:ardiyoloji ~rl.lnşaatı !24.000 nı2) Diyarbakır lnş.•A.yapı•Don. ııoovt.ı ı994·2005 23200 7B31 2000 
1999tooı060 Çocuk Hastanesi Diyarbal ır Hüd·Proje•lnş.OOO Yl.l ı999-2004 ı3200 450 ı 
20001000500 ~il Yrd.ve Travıııatoloji tlrk.!IO.OOO m2l Diyarbakır Inşaat 2000-2003 4375 ı2o ı 
20021000430 Univ .Arş. ve Uyg .ııast.Büyük Onarımı Diyarbakır Büyük. Onarım +Tadllat 2002-2002 ı300 800 

(500) 
20021000440 Üniv.Arş.ve Uyg.llast.ve Diş llek.faL Diyarbakır Hd~ina ve Teçhizat 2002-2002 ı078 698 

tıaLve Teçh.AI. 380 
20021000450 Univ.Arş.ve Uyg.ıtast. Taşıt Alıını Diyarba~ır T · ı512 Ad.l.T · ı311 Ad. l 2002-2002 120 ı20 

SSK BASKIINLIGI 8600 450 ı400 
ı9971001370 Kadın ~um ve Çocuk ııast.ııast. Di yarbak ır 200 Yatak. ı997-2004 8600 450 1400 

DIGER KA11.1 Hİ ZHETLERI SEKTÖRÜ TOPLAH I 11J643 331199 3241B 160844 4B627 78ı36(3355) 

GAP BÖLGE KALKINW. IDARESI B~ı:: 3550 ı788 526 
1999ı:.o7oı6ö ı::oye OOııüş ve Rehabi ı ı tasyon Pı·ojes i Diyartıak ır 5 KOy. 472 Aile ı999-2003 3422 ı706 4SO 
ı999K090050 -ı::entsel Gelişnıa Diyarbakır-Merkez Etüd-Proje ı999-2003 128 82 46 

IIIJAl[l BAı::ANLIGI 28153 15452 2728 
ı9ası:.oıoo20 Adli Tıp n Binası Oiyartıak ır Etüd-Proje. !nşaat 2002-2002 2 ı ı 
1983ı::OJOJ20 400 ı::işilil Cı!Zaevi llnkll lıış O i yarbak ır Hüd-Proje.Jnşaat ı993-2003 27952 15452 2527 



QC 
.ı:ı.. 
.ı:ı.. 

ı 

DIYARllAJ:IR iLI 2002 YILI mu YATIRIMLARI 

PROJE NO PROJE ADI 
~BAXANllGI 
20ÖOK100050 Hizııet Binası Inşaatı 

ı::Ov HIZMETlERI G!Ufl. 
1994K0700SO -Beritanlı GOçelıeleri Iskanı 
1997ı::07U06D Beritarılı Göç.Olcle Balm:lıı Barajı Isk. 

-ı.ı::ısıuı 
-ıı.ı::ısım 

19911:070280 -ı::oy lçıresu_yu Yapımı 
199SX:07012D -Susuz ı:oy lçıııesuyu Yapıını 

SANAYI VE TICAAH BAKANlilH 
ı99ıı:090I2Ö Organize sanayi BOlgesi 
19951:110020 -Küçük Sanayi S i tes i (lJ ı. Oto) 

SHCEK GN.I1J. 
1994KlJ1290 Huzurevi Inşaatı <GAP> , 
1994K1312BD Kız Yetiştinoo Yurdu Inşaatı !GAP> 

DIClE ÜNIVERSITESI 
1995ıa203JO Diyarbakır ı::oşull.lkinci Ürün Geliş. 
1996K120590 .i!aerikan Asıru Agaçlarının Adaptasyonu 
19961:120600 G.Dogu Anadolu Hercimeki.Üzeri.Araş. 
19971:120790 Tahıl Ürünü Geliş. 
19971:120800 Büyükbaş Ilayvan Gen ı:aynal:larını Geliş. 
1999K12029D Hazro-Sllopl ve BingOl KOııiirl.llümik Asit 
1997K12D780 Satrz Koyunu Meleziertnin Veriminin Geliş. 
2001Kl2D410 Otıakır Koşul.Ortüaltı Sebzeci11!1i gelişt. 
2001Kl2040D Kalecik Karası üzüm Çeşidinin Adaptasy. 
2D02Kl2D190 -Yakıt IIUC."Bir Sis.Proto. Bir Taşıt.ı::uı. 

-Güııeydo!lu Ana.BOıg.de Paıruk Isi. Prj. 
-Diyarbakır Çayır-Mera ve Yem Bit.Geliş. 

lıLfR BANKASI GN.I1J. 
ı994ı:o5oııo Oiyarbal:t r IÇiresuyu Projesı (GAP) 
1990K0504BO Ergaııi Içresuyu Projesi (GAP) 
1995K06013D Bisıııil ı::ana lizasyoıı Projesi (GAP) 
20011C080D80 ı::atı Atık Etüdü 

DIYARSAI:.IR Dlsı::l GN.tiO. 
1995K0600SD Diyarbakır ı:::aıullzasyon Projesi 

Y[R 
(iL ve ILCESI> 

Diyarbakır 

Uiyarbakır-Bismi ı 
Oiyarbakır-Bisııri ı 
Diyarbakır-Bisııri ı 
Ol yarbak ır-Bisııri ı 
Diyarbakır 
Diyarbakır 

Di yarbak ır-Merkez 
Diyarbakır-Herkez 

ICARAI(TfR!STiı:: 

Etüd-Proje + Inşaat 

15D Ai le/Tarım 
S40 Alle/Tarım 
272 Ai le/Tarım 
268 Ai le/Tarım 
127(85)8 Ünite 
204(8) 6 Ünite 

S23 Ha 
384 lşy.Ç.Ok.Altyapı 

Oiyarbakır_-Herkez . BD Kişi lil:: 
Diyaı1ıakır-Herl::ez ıso ı::tşilii::+1D D.Loj. 

Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyaı'bal::ır 
Diyaı'bahr 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 

Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır-Herkez 

Diyarbakır 
Diyarbakır 

Ileri Araşt ırma 
l lerı Araştırma 
Ileri Araştııiııa 
Ileri Araştırara 
Ileri Araştırıııa 
1 leri Araşt ınııa 
Ileri Araştırara 
Ileri AraşL ırma 
Ileri Araştırma 
Ileri Araştırma 
Ileri Araştırma 
Ileri Araştırma 

Oe.Şe. 
r::ap.ls.Oe.Şe. 
Şebeke 
Etüd-Proje 

13 Adet 
24 Adet ttıııte ı if 

IŞIN 
BAŞLAlVI 
BITIŞ 
TARilll 

200D-2004 

1994-2D02 
1997-2003 
1997-2003 
1997-2003 
1991-2004 
1998-2004 

1991-2002 
1995-2005 

1994-2002 
1994-2003 

1995-2002 
1996-2002 
1996-2002 
1997-2002 
1997-2002 
1999-2002 
1997-2002 
2001-20D2 
2001-2002 
2002-2002 
2002-2002 
2002-2002 

1994-2002 
1990-2003 
1995-2004 
2D01-2003 

2000-2002 
2001-2002 

Diyarbakır Etüd-Prj.Koii.Şe.Arılm:l 1995-2003 

!Hi Jvar TU 

PROJE TUTARI 
2001 SONUNA ı:::AOAR 
TAliMINI IIARCAI'1A 20D2 YATlRlMI 

o ı ş o~ oq 
TOPLAM TOPLAH TOPLAH 

KREDI 0ZKAYNM ICREOI ÖZKAYNM 04 .. ----ı20 - - ----,no 
~ m ~ 

S0592" 
45:!0 

23400 
(11590) 
(11810) 

7230 
15432 

16973 
9218 
775S 

8963 
3684 
5279' 

20880 
:ıa:m 

11688 
(5920) 
(5768) 
4030 
1332 

8853 
19!8 
935 

·5304 
2954 
2350 

4000 
700 

2400 
(1200) 
(1200) 

400 
500 

1450 
1300 
ıso 

2830 
730 

2100 

~ m m 
89 79 ı 
63 S3 ID 
92 82 10 
56 so 6 
86 76 10 
30 25 5 
87 61 26 

117 51 66 
35 ıs ~ 20 
7 7 

ro ro 
$ $ 

85291 72655 798S(J355) 
52947 45747 4000(3200) 

S400 5085 250(50) 
26884 21823 350!105) 

w ~ 

12427 14768 124?7 14768 
4llôl S763 4863 S763 
7564 9005 7564 9005 

101216 
54750 

(46466) 

121568 
75102 

(46466) 

32418 
1416!! 

U76S0) 

35300 
f7650 

(}7650) 

36200 43404 
21612 288!6 

(14588) ( 14588) 



DIYARBAKlR lll 2002 Yili KAHlJ YATIRI11.ARI !Hi lyar TU 
200 ı SONUNA ı:AilAR 

IŞIN PROJE TUTARI TI\IIHIHI IIARCAMA 2002 YATIRIHI 
BAŞ LAW\ o ı ş D 1 Ş 

YER BiTIŞ o ı ş TDPLAH TOPLAH TOPLAH 
PROJE NO PROJE ADI til ve ll~ESil KARMlERlST lK TARilll KREDI ÖZKAYNM KREDI ÖZKAYNM 

Diyarbakır Ilinin uııhtellf kanu yatırımları olup. il topla.mırıa dahi1 de!)ildlr. 
--~ .............. -- .. ---·-- .............. --- ..... -................... -.. -- .. - .. -- ............... --- ....... -... -- ............. -- ................ -... 

1906AOI0230 Batuan ll. Herhale !GAP) Batman.Diyarlıalor Sulama 37353 ha 1986-2004 217029 345821 33327 96679 5000 
2002C250010 lda~-Yenl leıııe Aııl:.ara. Diyarbat.ı r ldame ve· Yenlleıııe 2002-2002 560 560 
19850020100 GAP !Balımn · l.ıııerha le> Batman. Oepolanlıl 1250 tımJ 1985-2003 71937 270496 50008 235840 2400 8000 

Diyarbakır Kuru!u Güç : 198 I'W 
Ort. Ureliııı : 483 GWtı 

1977[040640 Diyarbal:.ır-Siveret.-Şanl ı ur ra O. Bakır .Ş.Urfa lA. BY 1B7 Km. 1977-2004 108902 48984 800 
Ilikziyaret ııavaa lanı-lU Ivan Ayr .0.) (GAP) 

2001[010120 Yol Yenilemeleri Muhtelif 1.996 kın Yol Yenllernesi 2001-2005 247638 586958 2660 25270 12000 BOOO 30000 
2002'de 38 J:.m Yol Yen. ve 
276 l:.nı Ha lzeıııe lhzarat ı 

- Halatya-Diyarbal-.ır Yol Yeni leıııe !107 tm) Muhtelif -2002'de 56 km ihzarat 2002-2003 (18190). (1800) 
2002[050090 ııızıııet Binası Yapımı Ol yarbak ır. Kayseri ııavaliınaıılarına Idari 2002-2002 91 91 

Erhaç Bina Yapımı 
199411040710 Huzur ve Güven Aıııtı Aııl:.ara-Diyarbal: ır Etüd-Proje 1994-2003 60 ı 
2002H030500 Büyül:. Onarım Diyarlıatır. Batman. B.Orıarım+Tadilat 2002-2002 670- 650 

Hardin.Şırnai:..Si irt (20> 
2002HOJ0520 Bilgi Teknolojileri Diyarbakır. Batman. Bilglsay .. Dorıan .• Yazıl.. 2002-2002 450 F 450 

ı Hardirı.Şırnak.Siirt Aıtyapı 

QC 1999K070220 GAP BOlg.Entegre Bölgesel Kalkınıııamrı Arıkara. GAP 1 ller i Etüd-Proje 1999-2003 3738 3770 439 425 B64 
.ı:ı.. * Güçlendiri lıııesi ve Sosyoekonomik 
Cil * farl:hlıQtn Giderilmesi Prj.Pakett · 
ı -Kentsel Erıformal Sektörde lstih.Arttrılması Diyarbakır Etüd-Proje 2000-2002 (63) (139) (44) (66) (110) (1) 

-GAP BOlgesi Biyolojik Çeşitlilik Prj. GAP il leri Etüd-Proje 2001-2002 (92) 1204) (37) (55) (92) 
-Küçük YerleşJ::entsel Atıl: Su. Yeniden Kul. GAP tileri Etüd-Proje 2001-2002 (35) (78) C22) (J3) (55) 
-Mardin Katılıncı Kentsel Retıabilitasyon Prj.Hardin Etüd-Proje 2001-2002 (296) (455) (}B6) (100) (286) 
-Gtrlşlııı:t Kadın ve Kendi hint Kur Prj. GAP llleri Etüd-Proje 2001-2003 (171) (381) (49) (26) (75) ~ 
-Genç Girişinetler ve Yeni Ufuklar Prj. GAP tlleri Etüd·Proje 2001-2002 (38) (B5> (31) (}6) (47) 
-Gençten Gence Sosyal Gelişim Projesı GAP ilieri Etüd-Proje 2001-2003 (234) (519) (38) (70) (108) 
-Göçer Grupların Kalkmııa Sürecine [nteg.Prj.Siirt.Diyarbakır Etüd-Proje 2001-2003 (205) (455) (32) (59) (91) 
-DIQer Projler Arıl:ara.GAP 11 leri Etüd-Proje 2002-2003 (2604) (1454) 

2001K070020 Herkez KOylere Dayalı Kırsal OirıgOI-Yigltıer, Etüt-Proje 2001-2002 80 BO 
Kalkırıııa Projesi Etüdü Diyarbakır-YenikOy. 



IW::I:.ARI IL 1 2002 YILI IWlJ YA HI! IMI ARI (Hil ar TU 
2001 SOOUNA KALlAR 

IŞİN PROJE TUTARI TAliMINI IIARCAMA 2002 YA TIR IHI 
BAŞLAMA D 1 S D 1 Ş 

Y[R BITiş D 1 Ş TDPlAH TOPLAH TIJPUJ1 
PROJE NO PROJE /IJll 1 IL ve h!,,;lSi l KARAKTERİST lı:. TMllll KREDI ÖZK.AYNM KREDI ÖZKAYNAK 
IW::KAAI lU TOPLAHI ii03335 93/ifi!iii 39699 100 l89141361l 

TARIH SEKTÖRÜ TOPLAMI 83720 14259 1000 

UfVI fT SU I~LfRI GN.tU. 83720 14259 1000 
1993AOI0440 Hakkari -Yüksekova CDAPl Hakkaı-i Depolama: 63 lun3 1993-2006 83720 14259 1000 

Sulaııld 9142 ha 

fNlRJI SEKlÖRÜ IOPI.AHJ 603335 763335 796 100 1000 

DEVLET SU !~LERI GN.!1l. 603335 763335 796 100 1000 
19980020060 Zap IlaHari Depolallld 668 hnıJ 1998-2007 603335 763335 796 100 iooo 

OldUari barajı ve II[Sl ı:uru!U Guç : 208 nı 
Orl. U re li m : 625 c;wıı 

UL~TIRMA SEı:TÖRÜ TOI'lAHI 45385 - - 140 10838 

EMNIYET GH.ffi. 330. 140 190 
2001[040290 Yüksekova SOl ge Trafil:. Den. IsLAmiri il) i CIJAPJI!dlkari Inşaat 20())-2002 330 140 190 

UL~.BM.DLII IN~MTI GH.tU. 45055 10648 
1998[030240 Hakkari-Yüksekova ııavaalaııı lnşaatıiDAPJ lldkkaı·i lnş.fleL[JeU. 1998~2004 45055 101>48 

-Pist. Apron ve Bal). Yo!u Inşaalı 1998-2003 (29896) (10646) 
-Terminal Binası. Diger Ustyapı. Akaryakıl 1998-2004 (8907) ()) 

QC Tesisi ve ıtıteferrit Işler 
~ -Kuvvetli ve Zayıf Akını Elektrik Işi 1998-2004 (6252) (1) 
e\ 
ı K.ONUT SEKTÖRÜ TOPl AHI 7159 4293 1060 

~ 

EHNIYH GN.ffi. 1200 780 150 
1990GOOOI80 ~rtez Polis lojmaııı IlaHari 50 Daire 1990-2003 1200 780 150 

JANDARI-V\ Gflf[l KOM. 2600 494 570 
1999G000070 -Jaııdarıııa Sb.Astsb.Lojıııaııı lldttari- Yüksekova 100 Daire 1999-2004 2600 494 570 

BIB YAPI (~lERI GN.tU. 3359 3019 340 
l993G0001JO Devlet Lojllldn Sitesi lldHari-~rkez SO Daire 1993-2002 2058 1858 2oo 
1993G000140 Devlet Lojnıaıı Sitesi IlaHari- Yül.selova 20 Daire 1993-2002 832 76ı 70 
1993G000160 Devlet lojmaıı Sitesi lldkkari -Çukurca 10 Daire 1993-2002 469 399 70 

El:ITIH SEKTORO TOPLAMI 17120 10353 3406(301) 

GfNÇllı:: Vf SPOR GN.!1l. 1852 842 551(301) 
198911050100 - Antrenman Spor Sa loııu !DAP! lldkkari -ŞL\rıliııli Inşaat 1993-2002 1341 791 250(300) 
199311050090 - Spor Sahası ve Tes. (ON') IlaHari-Yüksekova Inşaat 1995-2005 sn 51 om 
t1t:B ORTAIXRETIH GN.ffi. 4300 1100 2150 
199611010310 Anadolu lisesi!DAPl lldkkari -Her·tez 21 Ders! il+200 ()gr.Pan. 1996-2002 2600 1100 1500 

+Spor S. •lO O.Loj. 
200111010620 Anadolu Usesi(IJAP) IIJklari- Yüksekova 16 Derslik 2001-2002 450 450 
200lll010340 Hatkarı Li ses i ltaı. lrış. !OAPJ Hakiari -~ı-kez 12 Derslik 2001-2003 1250 - 200 

KÜL TÜR BMANL lGI 3605 1548 205 
199311040330 -ılçe lldll Kütüphanesi llokkari -ŞemJiııl i Inşaat 1993-2002 650 645 5 q 1991110~0900 -Kültür ~riezi Yapımı ll.ıllari ~rkez Inşaat 1992-2003 1755 546 100 

-!:ültür tlerkeıi Yapıını lldlkari- Yülselova Inşaat 1993-2003 1200 357 100 



QO ... 
~ 

ı 

ıw::.KARI ILI 2002 YILI KA/1J YATIRIMLARI 

PROJE NO PROJE ADI 
YU!U-K\JRCH .til. 
198711030 ll O -Yurt 1 nşaat ı 

SACLIK SEı:TÖRÜ TOPLAMI 

SACLIK BAKANLICI 
l9911000ll0 -Taşbaşı Sa~ lık Oca~ı !DAPl 

DIGER KAl-U HIZHfTlERI SEKTÖRÜ TOPLAMI 

ICI~LERI BAKANLICI 
l99;ı:::o70010 KOye OOnüş ve Rehabilistanyon Projesi 

KÖY. HIZHfTLERI GN.Iil. 
1991K0702BO -KOy lçıresuyu Yapımı 

·SANAYI Vf TICARET BAKAllllGI 
1995K09014ö Organize Sanayi BOlgesi 

ILLER BANKASI GN.tD. 
l9BBKOS0510 llakkari tçıresiıyu Projesi <DAP> 

YER 
1 il ve ILÇESIl 

llakkari 

IlaHari -Herl:.ez 

IlaHari 

llakkari 

llallari-Merk.ez 

llalkari 

IŞIN 
BAŞLAM 
BITIŞ 

KARAKTERISTIK TARİHI 

500 ~rencilik 1996-2002 

KOy Tipi (2· ı-1 Adet) 1991-2003 

686 Aile 1999-2003 

5{3)2 ünite 1991-2002 

45 Ila 1995-2004 

Arıt.ls.De.Şe. 19BB-2002 

llalkarl lllnin ııuhte1H kanu yatırımları olup. il toplamına dahil d~ildlr. 
--------·---·--------------------··---·----------------·-·-------------···-
2002G000070 lO 1 Içe ve 2 1 lde Lojlll:ln Onarımı llill 

200211032120 Bilgi Teknoloji !ert 

2001K070020 Merkez KOylere Dayalı Kırsal 
Ka ı k ı nıııa Projesı Elüdü 

Gökçeada.Paz.yerl. Onarım 2002-2002 
Peh ı i varık .. ı:aynarca. 
Göle.ıtozat.Pertek.. 
Sa vur. Viranşehir. 
Kozıut.~rı.Hakkari 
Van. Bitlls Bilgisay .• Oonan .. Yazı ı.. 2002-2002 
IlaHari Altyapı 
BingOl-Yi~lller. Etüt-Proje 2001-2002 
Di yarbak ır- Yenii:.Oy. 
Erzurum-Göl:.su. 
Hakkari -Ak.ça lı. 
Siirt-Sal}ırsu 

PROJE TUTARI 
2001 SONUNA KADAR 
TAliMINI HARCAMA 

DTŞ 

!Hi lyar TU 

2002 YATIRIHI 
lJ ı ş 

o ı s TOPL.Al1 . TOPLAM TOPL.Al1 
KREDi ÖZKAYNAK KREOI ÖZKAYNAK 

7363 6863 500 m-J---- 6B63 - -- soo 

251 62 129 

2~ ~ 129 
ısı--- 62- -----ı29 

ıJ1ı6 9796 148){60) 

5000 3393 1000 
5000 ··~ 3393 1000 

394 274 120 
394 274 120 

-
2075 842 
2075, 842 

5647 5287 360(60) 
5647 5287 300(60) 

360 360 

~ 

250 250 

BO BO 



TUNCfLI lt 1 2002 YILI KPJ1.1 YATIRlft.ARI !Hilvar lU 
2001 SOHUiiA KADAR 

IŞIN PROJE TUTARI TAliHINt IIARCAMA 2002 YATIRIHI 
BAŞL»>A DIŞ DI$ 

YER BITIŞ O 1 Ş TOPLAH TOPLNI TOPI.Ni 
PROJE HO PROJE ADI 1 it ve tınsl l KARAKTfRİSTIK TARilll KREDI ÖZKAYNAK KREDI ÖZKAYNAK 
mıımTIT 1 TOPtAtli 430565 925956 5230 357663 2200 45047Coıoı 

TARIH SEKTÖRÜ TOPLAMI 

O. HEIEOROLOJI ISLGH.ffi. . 
ı997A020270 Het. !st. Binası ve Çev. Tahdiıli Jnş. luııceli 

E NE RJ 1 SlK ICXlÜ TOPLAiii 

DEVLET SU ISLERI GIUD. 
19840020090 Pert-ttınzur ! Hercan lt[ S ı !unceli 

19930020080 ttııızur-Uzuııçayı r Tuııceli 
ıuzuııçayı r baraj ı ve II[Sl 

19940020110 1\ırızur-Korıaktepe Tunceli 
ıı:oııattepe l.ve ll.barajı ve I!ESl 

l(K GIUO. 
19960020®0 Uzunçayır Baraj Gölü Altında Kalacal Yollar luıiceh 

Yerine Yap.Yullar !Eiazıg-tıazgirt Ayı·.ı 
QC --
~ Ut.ASliRIVI SfUORU TOPLAHJ 

1 lCil GN.I'O 
1974[040760 Turıceli -Püliiııür-16.81.1kl. (IW'J 

KONUT SEKTÖRÜ TOPLAiii 

EHNhfl GN.ffi. 
ı 992GODO ı 00 -Po li s tojn.-ını 

EGIIiH 5[1;.1ÖRÜ TOPLAMI 

GfNCL lı: Vf SPOR G!UD. 
19B9ıt050100 - Antrennan Spor Salonu !DAP> 

BIB YAPI IŞifRI GN.tll. 
19921!010930 'Pülüııiir Yat.Böi.Ot. ve Ogretıreıı loj. IIW'J 

lfB ORTAÖGR[liH GH.ffi. 
199511011200 ren lisesiiDAP> 

HEB ORT.ctR. YURT. VE BU.O.BSK. 
19981!010440 Oc}renci Parıs iyonuiDAPl 

KÜLTÜR BAı::AHLIGJ 
199111040900 -Kültür llertezi Yapımı 
199411040610 Ilçe ı:ultür Hertezi 

YURT -ı:.UR GH.HO. 
198711030110 -Yurt Inşaalı (OAI'l 

I unceli 

I unce 1 i -1-k!rtez 

luneel i -Ovacık 

Iunce ı i -Pü lülll1r 

luııceli-Herkeı 

furıcel i -Ovacık 

luııceli -tlerl:.ez 
luneel i -Ovacık 

luneel i 

Inşaat 

Kurulu Güç 
Ort. üretim 
Depolama 
Kurulu Güç 
Ort. üretim 

. Depolama 
Kurulu Güç 
Ort. üretim 

19 Kol 
78 GWh 

308 lımJ 
74.3 ı-w 
317 GWiı 
450 lımJ 
138 ı-w 
579 GWlı 

2A loı>.28 Km.l. Y. 

2A 89 ı:ın. 

250 Daire 

Inşaat 

1997-2002 

1984-2002 

1993-2004 

1994-2006 

1996-2003 

1974-2002 

1992-2007 

1995-2002 

520 Ogreııci 111:.+16 O.loj. 1992-2002 

12Ders. +20o()gr .Pan+IOO.L ı995-2003 

100 ()gr. PansIyon 

Inşaat 
Inşaat 

1998-2003 

1992-2003 
ı994-2003 

358 168 190 

3~ ı~ ı~ 
:ıss-----=----~---ıoır-----=----::-----ı9o 

430565 873386 5230 326255 2200 35600 

430565 846581 5230 303950 2200 33200 
7330 86120 5230 83120 2100 3000 

45025 

378210 

301596 220830 28000 

458865 100 2200 

26805 22305 2400 
~ - 22305 ---------2400 

7217 

72ı7 
12I1. 

8441 

6717 

6717 
b1l7 

5018 ~ 

500 

500 
soo 
350 

844ı 5018 350 
n.ı-u-----=--------=--·---soıa--- ---Jso 

22278 14 ı 48 3564 ( 220) 

602 182 420(220) 
602 182 ~ 200(220) 

10010 8610 1400 
10010 8ô10 1400 

2600 300 
2600 JOO 

580 
580 

2689 
1792 
897 

559 
468 

91 

200 
200 

344 
274 
70 

5797 4797 1000 
500 (lon.>ııc i li k 1996-2002 5797.. 4797 1000 



ı 
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TUNCH 1 ili 2002 YILI ~ YATIRIHLARI !Milyar TU 
2001 SONUNA KADAR 

IŞIN PROJE TUTARI TAliMINI IIARCAMA 2002 YATIRIHI 
BAŞLAMA O 1 Ş O I Ş 

YER BIT IŞ D I Ş TOPLAH TOPLAH TOPLAH 
PROJE NO PROJE ADI 1 ll ve IL([Sil KARAKTERiSTIK TARilll KREDI 0Zı:.AYNM KREDI 0Zı:.AYNAK 
SAGl IK SfKTORU 10PLAI11 248 116 -- -13 

SACLIK BMANLIGI 
19671001040 -Sa gl ık Evi !DAP) Tunceli 

DIGER KAI1J HlZHEllERI SEilTÖRÜ TOPLAMI 

ICISURI BAKANUGI 
1999KÖ70010 Köye Oönüş ve Rehabilistanyon Projesi lurıceli 

KOY HIZMETlERI Gli.HD. 
1991K070280 -KOy Içresuyu Yapımı Tunceli 
1991lK070120 -Susuz KOy Içmesuyu Yapımı Tunceli 

SANAYI VE TICARET BMANUGI 
1994K090140 Organize Sanayı BOlgesi luneel i· Hertez 

SI~[ K GN. HO. 
19 5iJ31460 -lluıurevl Inşaat ı (DAP) Tunceli 

IllER BAliKASI Gli.HO. 
1995KC60050 luneel i ll Kana 1 iz asyon Projesi (()AP) Tunceli 
2001KOBOIJO Katı Atık Etüdü T urıce li -l"ıertez 
2001KOB0390 Termina 1 Turıcel i -Merkez 

Tunceli Ilinin rıuhtelıf tarıu yatırımları olup. il toplamına dahil degildir. 

200211030670 Büyül Onarım 

200211030680 Hakina ve Teçhizat Alımı 

200211030690 Bilgi Teknoloji leri 

Elazıg.BirıgOl.ıtış 
Erzincan. Tunceli 
Elazıg.BirıgOl.ıtış 
Erzirıcan. Tunceli 
Elazıg.BirıgOl.ıtış 
Erzincan. Tunceli 

3-1·2 Adet 

234 Ai le 

36(}0)20 Ünite 
20(3) 2 Ün i te 

100 Ili! 

60 Kişilik 

Şebek. e 
Etüd-Proje 
Inşaat U30l 

B.Onarım+ Tadi tat 

11atlna-Teçhizat 

1987-2003 

1999-2003 

1991-2004 
1998-2004 

1994-2002 

1995-2003 

1995-2002 
2001-2003 
2001-2004 

2002-2002 

2002-2002 

Bilgi say .. Donan .. Yazıl • 2002-2002 
Altyapı 

248 116 73 
248 ı16 73 

14028 5241 4670(390) 

3000 1523 1400 
3000 1523 1400 

4012 1422 1630 

:ı~~ -- 1079 1480 
343 ıso 

1733 883 aso 
1733 - - 883 850 

1950. 300(300) 
1950 (300) 

3333 1413 490190) 
1773 1413 300(60) 

60 :ı o 
1500 70(30) 

550 550 

-950 950 

250 250 

~ ca 
~ 
~ 

ca .. 
..... 
~ = 

~ 
~ . 
-....:1 

N = = ~ 

o 
~ 



~IRtıAK İL 1 2002 YILI ı::A/i.l YATIRIMLARI 
2001 SOIIUNA KADAR 

(Hil):ar TU 

IŞİN PROJE TUTARI TAliMİNI HARCAI'V\ 2002 YATIRIHI 
BAŞLAI'.A o ı ş o ı ~ 

YER BITIŞ o ı ş TOPLA!i TOPlAH TDPLAH 
PROJE 110 PROJE ADI <İL ve iLÇESil KARAI:TERISTIK TARIHI KREDI ÖZKAYNAK KREDI ÖZKAYNAK 
~IRNAK lll TOPLAMI 870021 1157375 831 44007 200 8790(2296) 

TARIH SEKTÖRÜ TOPLAMI 6671 5176 1301 

IJ. HETEOROLOJI ISL.GN.I1l. 195 
1991A020310 Hel.1st.Bin.ve Çevre Tatııı.ve Hev. Bina Oıır. Şırnak 1991-2003 195 

OEVUT SU !~LERI GtUV. 6476 5176 1300 
1992A010090 Türkiye-Suriye Sınırı Fiziki Güvenlik Şırnak Şev tah.: 15.2 tm 1992-2002 6476 5176 1300 

Sisteminin Dicle Nehri ı::ıyı Oyulmalarından 
Korunması (GAP) 

EN ERJ 1 SEKTÖRÜ TOPLAMI 870021 1055614 831 1202 200 301 
/ 

DEVLET SU !~LERI Gti.I1J. 594330 7BS719 77 
19960020070 GAP (Cizre barajı ve IIES> Şırnak Depolama 360 tııiO 1996-2008 594330 7BS719 - 77 

ı::uru!u Güç : 240 KI 
OrLUretim : 1208 GWh 

EUKTRiı:: ÜRETIM A.S. GN.I'U. 275691 276895 831 1125 200 300 
19980010040 Şırn:ıt-Si lopi Ter .Sa nt. Şırnak-Silopi 1x100 tf.l Etd.-Prj.ve Tes.1998·2006 275691 276895 831 1125 200 300 

ı 
QO UlASTlRM SEKTOOÜ TOPLAMI 32912 9390 1001 
Ul 
c= ı:.OY ItiZHEllERI GN.I'U. 3635 3435 200 
ı 1993E040330 ll Tipi Idare ve ltiznıet Binaları (GAP} Şırnak 6510 m' 1993-2002 3635 3435 200 

TCK GN.I1J. 29277 5955 80ı 
1994[040140 Cizre-Şunat !GAP> Şırnak 2A 51 Km. 1994-2003 15790 4519 ~ 800 
1997E040280 (Cizre-SilopilA.-Irat H.oıezil K.O.HGAP> Şırnak lA 15 Kın. 1997-2004 13487 1436 1 

KOllUT SEK1ÖRÜ TOPLAMI 4403 1954 

El'li!YET GN.I1J. 4403· 1954 
1991G000090 -Polis lojnıanı Şırnak -Merkez 270 Daire 1991-2007 4403 1954 

E GIT IH SEKTÖRÜ TOPLAMI 8918 2120 3010(2250} 

2552 469 1000(1000} 
(GAP} Şırnak-Hertez 1500 ı::~. 1994-2004 2552 469 0(1000) 

HfB ERKEK TEK.0GRT.GN.I1J. 1800 1140 660 
1996H020160 Endüstri Meslek lisesi şırnak-Hertez soo Dgrenci m 1996-2002 1soo 1140 660 

HfB KIZ HKNIK l'ıCRT.GH.I"ll. 750 350(350} 
1998ııö20180 ı::ız Meslek lisesi Şırnak-Hertez 300 Ogrend m 1998-2003 750 0(350) 

H(B ORTA!'JGRETIH GN.fil. 2555 900(900)' 
200111010510 Silopi lisesi Et Bina Şırnak-Silopi 12 Oerslit+Spor ŞI. 2001-2003 1400 0!300) 
2002!1010390 Silopi lisesi Şırnat-Silopl 16 DerslH. 2002-2003 1155 0(600} 

KÜllUR BAı::ANLIGI 1261 511 100 
199111040900 -Kültür ~rteıi Yapımı Ş ı rııak-Herkez Inşaat 1993-2003 1261 5ll 100 



~IRNAK İLİ 2002 YILI KA!iJ YAfiRIH!ARI U·li l;ı:ar Tll 
2001 SONUNA KADAR 

IŞİN PROJE TUTARI TAliMINI HARCAMA 2002 YAllRIMI 
BAŞLAMA D 1 Ş D 1 Ş 

YER BiTIŞ o ı ş TOPLAM TOPLAM TOPLAM 
PROJE NO PROJE ADI (IL ve İL~ES 1 ı KARAKTERISTIK TARilll KREDI ÖZKAYNAK KREDI ÖZKAYNAK 
SACLIK SEKIORU TOPLAMI 3227 186 478 

SACLIK IlAKANLIG 1 3227 186 478 
19931000030 -llek ir.-evi Inşaatı IGAPl Şırnak- ~!erkez inşaat•20 D.Lojıııan 1993-2003 188 ı 
19951000510 Devlet ııastanesi IGAPl Şırrıak-Uluclere 25 Yatak 1996-2003 667 ı 
ı9911000120 -SaQlık Evi !GAPl Şırnak 2 Adet ı991-2003 259 ı 
ı991100013!l -llalk Saglıgı laboratuvarı !GAP) Şırnak-Merkez inşaat ı991-2003 841 ı 
ı9921000110 -Saghk Ocagı 12 AdetliGAPı Şırnak KOy Tipi ı992-2003 434 166 5ı 
19921000120 -Saglık Evi (GAP) Şırnak 2 Adet 1992-2003 116 2 
ı9911000140 -Aııiı Çocuk Sag.ve Aile Pları.Hrk.IGAPl S ı rnal: -Merkez Inşaat ı991-2003 278 200 
199ll000150 -Verem Savaş Dispanser! !GAP) Şırnak -Merkez Inşaat 1991-2003 204 1 

-Verem Savaş Dlspanseri !GAP) S ırnak -Cizre Inşaat 1991-2002 240 -, 20 220 

DIGER ı::AHU IIIZHETLERI SEKTÖRÜ lOPLA/11 45630 23979 2698(46) 

GAP BÖLGE KALKlNMA IDAı'\ESI B~K 2045 - - 1024 320 
1999K070160 Köye Dönüş ve Rehabl 1 it asyon Projesi Şırnak 4 KOy. 282 Aile 1999-2003 2045 1024 320 

KÖY IIİZHETlfRI GN .til. 15457 - 8507 870 
ı992K070060 Göçebelerin Iskanı Şırnak-Cizre 196 Aile/Şehir 1992-2002 6440 5840 600 

-Ceıııkari Göçebeleri Iskanı 
85!60)2 Ünite 199lt.U70280 -Koy İçıresuyu Yapımı Şırnak 1991-2003 3916 1956 120 

ı 1998!:070120 -Susuz KOy Içmesuyu Yııııııııı Şırnak 6114> 2 Ünite 1998-2004 5101 711 150 
QO 

HAt IYE BAKANLIG I Ut 3578 3048 530 - 1983K010ı70 Herkez hükümet konagı !GAP> Şırnak Inşaat 1991-2002 3128 2628 soo 
2000K010670 Ciıre V.O.H.IIIz.8in. Şırııak Inşaat 2001-2002 450 420 30 

SANAYI VE TICARET BAKANLIGI 8079 1930 452 
2001K090040 -Organize Sanayi Bölgesi Şırnak -Cizre Etüd (}50 Ila) 2001-2004 2 ı 

-Organize Sanayi Bölgesi Şırnak-Herkez Etüd 1130 Ila) 2001-2004 2 ı 
19911:110220 Küçük. Sanayi S Hes i ı Ornek) Şırnak -Merkez 150 lşy .Altyapı 1991-2004 5500 1627 200 
1998Kll0020 -Küçüı. Sanayi Sitesi Şırnak-Cizre 100 lşy .Altyapı 1998-2004 2575 303 250 

ILlfR BANKASI GN.ffi. 14471 9470 276(46) 
l993K060090 I dil Kana 1 izasyon Projesi IGAPl Şırnak Şebeke 1993-2005 4670 2696 90(18) 
1990K060050 Silopi Kanallıasyon Projesi (GAP) Şırnak Şebeke 1990·2004 9801 6774 140(28) 

GÜMRÜK ıiJSTE~A'lliGI 2000 250 
2002K010220 Ali Rıza Efendi Gümrük Tesisleri Şırnak In~ aat 2002-2003 2000 25 

Şırnak İlinin nı.ıhtelif kaııu yatırımları olup. il toplamına datıil degildir. 
----------------·-·-·-------------------------------------------------------
1998E040310 KOyyol ları Yapım ıtıhteli f 1998-2002 183785 ı62000 600 21785 

Şırnak Ili KOyyolları Yapıını!DAP} Şırnak 89 .Jknı Yo 1 Yapımı (75001) (75000) (}) 
198~[040230 Midyat-Cizre !GAP) t-ıardin. Şırnak lA 91 Km. 1984-2002 25564 24364 1200 
ı997E0i0120 - Kurtaldn-Siirt-Şırnak Siirt. Şırnak 90 km Ana ııat 2001-2002 lO 5 5 
200211030500 Büyük Onarım Diyarbakır. Batman. B.OııarıffiiTadilat 2002-2002 670 650 

Hardin.Şırnak .S i lrt (20) 
2002H030510 Hak Ina ve leçhizat Al ımı Diyarbakır. BatıMn. l'.akina- Teçhizat 2002-2002 ll75 1130 

Haı-dlıı.Şırnal. Siirt (45) 
2002tı030520 Bi lgi Teknolojileri Diyarbakır. Batman. Bilgisay .. Oonan .• Yazıl.. 2002-2002 450 450 

Hardin.ŞırnaLSilrt Altyapı 



142.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Köy-Kent Projelerine ilişkin sorusu ve Devlet 
Bakanı Mehmet Kocabatmaz'ın cevabı (7/7844) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sorularıının Devlet Bakanı Şayın Mustafa Yılmaz tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 1 :·~ 

. · ,1;~L (" / 
Zeki UNAL 

Karaman Milletvekili 

I-Yazılı basında; Köy-Kent Projeleri için Dünya Bankasından 300 milyon 
dolar kredinin kesinleştiği ifade edilmiştir. Bu haber doğru mudur? Doğru ise, 
kredinin şartları nedir? 

2-Dünya Bankasının vereceği bu kredi ile kaç köye hizmet götürülecek 
veya kaç Kent- Köy Projesi finanse edilecektir? 

3-Şimdiye kadar ülkemizde kaç tane Köy Kent projesi gerçekleştirilmiştir 
veya gerçekleşmek üzeredir? Her Köy-Kent Projesinin maliyeti ne olmuştur 
veya ne olacaktır? 

4-Türkiye'deki tüm köylerimizde Köy-Kent projelerinin uygulanması 
halinde, toplam maliyet ne olacaktır ve kaç yılda bitirilecektir? 

-852-



T.C. 
DEVLET BAKANLIGI 

SAYI. :B.02.0.010/ L/J1. 2.19] 
KONU: 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ BAŞKANLIGINA 

İLGi: TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 28.07.2002 gün ve 
A.O l.O.GNS.O.l 0.00.02-7/7844-16059/3 7936 sayılı yazısı. 

·Karaman Milletvekili Zeki ÜNAL'a ait soru önergesi incelenmiştir. 

1" ... /..t.J.:/2002 

Köykent Projesinin hazırlanması için Dünya, Bankasından 900.000.-ABD $ kredi 
' alımnıştır. 300.000.000.- $ proje kredisi henüz kesinleşmemiştir. Dünya bankası temsilcileri ile 

beraber hazırlık çalışmalan devam etmektedir. Proje hazırlanınca Dünya Bankasına sunulacaktır. 
Proje kredisinin Eylül 2002 ayı sonuna doğru onaylanacağı tahmin edilmektedir. Kredi şartları o 
zaman belli olacaktır. 

Dünya Bankasıııın vereceği kredi ile ilk aşamada 1 O ilde, daha sonra 15 ilde köykent 
projesi uygulanacaktır. Kredi miktarına ve proje maliyetine bağlı olarak il sayısında miış 

olabilecektir. Her köykent projesinden ortalama 1 O köy yararlm1ınaktadır. 

İlk defa Bolu ve Van illetinde köykent uygulmna çalışması başlatılmış olup, bunlardan 
Bolu-Taşkesti köykent proje uygulaması tamamlaıumş, ancak Van ilinde proje uygulaması 

gerçekleşmemiştir. 

2001 yılında Ordu Mesudiye-Çavdar ve yöresi köylerinde köykent projesi 
uygulanmıştır. ·Van Özalp-Dorutay ve yöresi köyleri köykent prqjesi uygulaması devam 
etmektedir. Muş-Merkez-Yaygın ve yöresi köyleri ve Siiıt-Eruh-Bağgöze ve yöresi köyleri için 
köykent projesi hazırlanmış ancak uygulmnaya konmmmştır. 

Köykent projelerinin maliyeti projenin büyüklüğüne göre değişmektedir. Yapılan 
çalışınalar sonucunda bir köykent projesinin maliyeti 1 0-15 milyon dolar arasında 
değişmektedir. 

Ülkemizde 35 114 köy ve 41 317 bağlısı olmak üzere 76 431 ünite bulunmaktadır. Her 
köye köykent uygulaması söz konusu değildir. Bununla beraber bir köykent projesinden ı O 
köy yararlanacağı kabul edilmektedir. ilke olarak. her ilçede ı köykent projesi olacak şekilde 
bir pilot uygulama planlanmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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143.- Karaman Milletvekili ll.t:ki Ünal'ın, elektrik enerjisi, tüketimi ve bu konulardaki 
bazı iddialara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Zeki Çakan'ın cevabı (7/7845) 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sonılanının En e rj i ve Tabii Kaynaklar Bakını Sayın Zeki 
Çakan tarafından yazılı olarak cevaplandınlmasını ygı rımla arz 
ederim.l8.06.2002 

Karaman Milletvekili 
1 

I-Yazılı basında, EMO Başkanı Sayın Cengiz Göltaş'a atfen verilen bir 
haberde, Bakanlığın, Tahkime dayalı yaptığı sözleşmelerle, özel firmalar 
tarafından istihsal edilen elektrik enerjisi ile doğalgaz-· .ithalatına.·. kısıtlama 
getirileceği ve doğal kaynaklarta çalışan santraller çalıştırılmayarak Türkiye'nin 
milyonlarca dolarlık zarara sokulmasına sebep olacağı iddia edilmektedir. Bu 
iddia doğru değilse, doğrusu nedir? 

2-Yine Sayın Göltaş'ın, 2002 yılı sonu itibariyle elektrik enerjisi üretim 
kapasitesinin 195 milyar kwh'a çıkacağını, aynı yıl sonunda tüUetimin ise, 135 
milyar kwh olacağını açıklaması doğru ise, üretim fazlası enerji,nerede, nasıl ve 
ne şekilde değerlendirilecektir? 

3-Kapasiteyi aşan bu enerji fazlasının, tüketilmesini .teşvik amacıyla, 
enerji birim fıyatlannda indirim yapılması düşünülmekte midir? Enerjide 
yapılacak fıyat indirimi, Türkiye ekonomisi, özellikle re~l sektör ve KOBİ'lere 
bir canlılık kazandırmaz mı? 
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T.C. 
ENERJi VE TABII KAYNAKLAR BAKANLIGI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : 8.15.0.APK.0.23-300- / ( J &-
Ankara 

Konu :Yazılı Soru Önergesi r1 9 TEMMUZ 2002 

·;o 90 9 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIGINA 

ILGI: T.B.M.M. Başkanlığı'nın 28.06.2002 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
16005 sayılı yazısı. 

Karaman Milletvekili Sayın Zeki ÜNAL'ın tarafıma tevcih ettiği 7/7845-16060 esas 
no.lu yazılı soru önergesi T.B.M.M. Iç Tüzüğü'nün 99. Maddesi gereği cevaplandırılarak 
ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EKLER : 
EK-1 Önerge Cevabı (2 Sayfa) 

DAGITIM: 
Geregi 
TBMM Bşk. 

~ 
Başbakanlık 
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Soru 1 : 

KARAMAN MILLETVEKILI SA YlN ZEKI ÜNAL'IN 
YAZILI SORU ÖNERGESI VE CEVAPLARI 

(7/7845-16060) 

Yazılı basında, EMO Başkanı Sayın Cengiz Göltaş'a atfen verilen bir haberde, 

Bakanlığın, Tahkime dayalı yaptığı sözleşmelerle, özel fırmalar tarafından istihsal edilen 

elektrik enerjisi ile doğalgaz ithalatına kısıtlama getirileceği ve doğal kaynaklarla çalışan 

santraller çalıştırılmayarak Türkiye'nin milyonlarca dolarlık zarara sokulmasına sebep 

olacağı iddia edilmektedir. Bu iddia doğru değilse, doğrusu nedir? 

Cevap 1: 

Hükümetlerarası nitelikte olan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından da 

onaylanan anlaşmalarla yurt dışından doğal gaz alımı yapılmakta olup, BOTAŞ Genel 

Müdürlüğü'nce belirli bir program çerçevesinde sOrdürOimektedir. 

Soru 2: 

Yine Sayın Göltaş'ın, 2002 yılı sonu itibariyle elektrik enerjisi üretim kapasitesinin 

195 milyar kwh'a çıkacağını, aynı yıl sonunda tOketimin ise, 135 milyar kwh olacağını 

açıklaması doğru ise, üretim fazlası enerji, nerede, nasıl ve ne şekilde değerlendirilecektir? 

Cevap 2: 

Türkiye Elektrik lletim A.Ş. Genel MüdüriOğO'nce, 2002 yılı için beklenen enerji 

tüketimi 133.4 milyar kVVh olarak programlanmış olup, sistemde mevcut ve bu yıl içinde 

işletmeye girecek olan üretim tesislerinin toplam üretim kapasitesinin proje üretimleri 

dikkate alındığında 151 milyar k\/Vh, güvenilir enerji üretimleri dikkate alındığında ise 

140 milyar k\/Vh olacağı hesaplanmıştır. Bu hesaplamalarda 2002-2005 yıllarını kapsayan 

dönemde mevcut Termik Santralların rehabilitasyonlarının kademeli olarak yapılacağı ve 

bu nedenle sistemde her. yıl 1 O milyar kWh enerjinin rehabilitasyonlar nedeniyle 

üretilemeyeceği göz önüne alınmıştır. 
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2002 yılı için gerçekleşmesi b~klenen enerji tüketimi dikkate alınarak; ithalat hariç 

ortalama proje üretimleri bazında %J3.6, güvenilir enerji üretimi bazında yani kurak bir 

işletme döneminde ise %4.7 yedeğ~ olacağı hesaplanmıştır. 2002 yılında yapılması 

programlanan 3.1 milyar. k\Mı enerji it alatı dahil edildiğinde ise, ortalama proje üretimleri 

bazında %15.7, güvenilir enerji üreti i bazında yani kurak bir işletme döneminde ise 

%6.8 yedeğin olacağı hesaplanmıştır. Sistemde hidrolik santralların fazla olması ve bu tip 

santralların üretimlerinin yağış durumuna göre aylar itibariyle değişkenlik göstermesi 

nedeniyle, enerji sisteminin güvenilir bir şekilde işletilebilmesi açısından sistemde belirli 

seviyelerde yedek tutulması gerekmektedir. Bu nedenle sistem için hesaplanan bu yedek 

miktarları fazla olmayıp güvenilir bir sistem işletmesi açısından makul seviyelerde 

bulunmaktadır. 

Soru 3: 

!(apasiteyi aşan bu enerji fazlasının, tüketilmesini teşvik amacıyla, enerji birim 

fiyatlarında indirim yapılması düşünülmekte midir? Enerjide yapılacak fıyat indirimi, Türkiye 

ekonomisi, özellikle reel sektör ve KOBI'lere bir canlılık kazandırmaz mı? 

Cevap 3: 

Elektrik enerjisi üretim noktasından, iletim hatları kullanılarak iletilmekte, orta gerilim 

ve alçak gerilim hatları vasıtasıyla · bu elektrik hizmeti son kullanıcının ayağına 

götürülmektedir. Halkın kullanımına sunulan elektrik enerjisinin fiyatı belirlenirken üretim, 

iletim ve dağıtım hizmetlerinin her biri ayrı birer maliyet olarak fiyatın içinde yer almaktadır. 

TEDAŞ ol~rak elektrik enerjisinin birim fıyatının belirlenmesinde öncelikle dışarıdan alınan 

enerjinin (TETAŞ'tan, Üretim Şirketlerinden, otoprodüktörlerden alınan enerji) bedeli, 

TEDAŞ Genel Müdürlüğü'nün yatırım harcamaları, mali gereksinmeleri, borç ana para ve 

faiz geri ödemeleri, kur farkı, kanuni ihtiyatlar gibi çeşitli giderler göz önüne alınmakta ve 

TEDAŞ Genel Müdürlüğü'nün fınans dengesini karşılamaya olanak sağlayacak şekilde, 

ülkemiz ekonomisi için en büyük girdi olduğu dikkate alınarak kar amacı gütmeden tespit 

edilmektedir. 
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144.- Erzurum Milletvekili ti\slan Polat'ın, çeşitli santrallerdeki enerji üretimine ilişkin 
sorusu ve Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanı Zeki Çakan'ın cevabı (7/7855) 

. TÜRKI t'f! BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIGINA 

Delaletiniz ile aşağıdaki soruları mm Enerji. ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Sayın Zeki ÇAKAN tarafından yazılı olara·k cevaplandırılmasını 
saygılarımla arz ederim. 

, .. 

(-Y{l11i1 
·~nPOLAT. 

Erzurum Milletvekili 

TEAŞ ve Bağlı Ortaklık Termik ve Hidrolik.Santrallerin 2000 yılı net 
işletme maliyetleri; 

Hidrolik santrallerde ortalama olarak 0.203 cent/kwh 
Fuel Oil santrallerde 4.219 
Taşkömürü 4.550 
Motorin " 17.189 
Linyit santrallerde 3.426 
Doğalgaz santrallerde ıı 4.327 

şeklinde verilmektedir. Yine TEAŞ üretim, Planlama ve 
K?or~.ipasyon Müdürlüğünün Ağustos 2001 yayınlarında belirtildiğine 
gore ornegın, 

Kemerköy Linyit santrali kurulu gücü 630 MW yıllık proje üretimi 
4095 GWH (milyon KWH), . 

Soma B.Linyit santrali kurulu gücü 990 MW, yıllık proje üretimi 
6435 GWH, 

Yatağan Linyit Santrali Kurulu gücü 630 MW yıllık proje üretimi 
4095 GWH, 

Iken, EÜAŞ'nin 2002 yılı Türkiye elektrik enerjisi üretim (2 ay fiili, 10 
ay tahmini tablosuna baktığımızda) 

Kemerköy Linyit Santrali Ocak ayında 353.2 milyon KWH, Mart 
ayında 320 milyon KWH üretim yapması planlanırken ilerleyen aylarda 
üretim %, 1/3 oranlarına düşürülerek örneğin Ekim ayında. 100 milyon 
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KWH , Aralık ayında 100 milyon KWH saat olarak yıl sonunda toplam 
4095 GWH, proje üretimine mukabil 2626.4 GWH, üretim planlanmakta, 

' 
Yatağan Termik Santrali Ocak ayında 273.8 GWH, Mayıs Ayında 

250 GWH olan üretimi Ekim, Kasım, Aralık aylarında 1/3 mertebesinde 
80 GWH olarak yılsonunda 4095 GWH yerine 2361.1 GWH, olarak 
üretim planı yapılıyor. 

Neticede, linyit santrallerden EÜAŞ'ye bağlı linyit santrallerde 
toplam olarak 3686 MW kurulu güçten 12.404.8 GWH yıllık enerji 
üretilirken, EÜAŞ'ye bağ.ort.linyit santrallerde de 2084 MW kurulu güce 
mukabil 7758.4 GWH enerji üretilmektedir. Buna mukabil doğalgaz 
santrallerinden; 

Ambarlı Doğalgaz santrali kurulu gücü. 1.350.9 MW yıllık proje 
üretimi 8781 GWH, 

, Bursa Doğalgaz Santrali kurulu gücü 1432 MW, yıllık proje üretimi 
9308 GWH olup, bunlarda sırası ile Ambarlı Doğalgaz Santrali Ocak 
ayında 786.2 GWH olan üretim Aralık ayında da 770 GWH olup, yıl 
sonunda 8781 GWH olan proje üretimi 8796.3 olarak proje üretiminin 
aynı, Bursa Doğalgaz Santrali Ocak ayında 1020.6 GWH, Aralık ayında 
870 GWH, yılsonunda 9308 GWH olan proje üretiminin ·hemen hemen 
aynı 9037.4 GWH enerji üreteçek şekilde planlanmış olup, neticede, 
EÜAŞ bağlı doğalgaz santralleri 2782.9 MW kurulu güç ile toplam 
17.833.7 GWH enerji , EÜAŞ bağ.cirt.doğalgaz santrali Ha mit Abat 
santralinden ise 1200. MW kurulu güçten 6542.4 GWH enerji üretilmesi 
planlanmaktadır. 

Sayın Bakan'dan yazılı olarak cevaplandırmalarını beklediğimiz 
sorularımız şunlardır, 

1- Linyit yakıtı kullanan elektrik santralleri, doğalgaz 
kullanan santrallerden ortalama olarak %25 daha ucuz 
olmasına ve yurr dışından ithal edilmediği için döviz 
kaybına sebep olmadığı halde neden yıl içinde 
üretimierin yıl sonuna doğru Yı, 1/3 oranlarına 
düşürülüp yıllık proje üretiminin çok altında üretim 
yapılmaktadır? 

2- EÜAŞ bağlı linyit santrallerinin 3686 MW kurulu güce 
mukabil 12.404.8 GWH üretim yapması planlanırken, 
doğalgaz santrallerinden 2782.9 MW kurulu gücü ile 
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17.833.7 GWH enerji Oretimi planlanmasını nasıl izah 
ediyorsunuz? 

3- Doğalgaz santrallerini , maksimum kapasite ile 
çalıştırırken daha ucuz ve Olkemize döviz kaybına 
sebep olmayacak linyit santrallerini Yı, 1/3 kapasite ile 
çalıştırma sebebi doğalgazdaki al ya da öde anlaşması 
sonucu plansız v~ aşırı yapılan doğalgaz 
bağlantılarında meydana gelen fazlalıkları kullanma 
mecburiyetinden mi kaynaklanmaktadır? 

4- Doğalgaz alımındaki bu aşırı bağlantı yOzOnden dOşOk 
kapasite ile çalıştırmanız sonucu kapatmayı 
planladığınız linyit ocaklarından işsiz kalacak işçi 
sayısı ne kadardır, bu ocakların kapanmasının yurt 
ekonomisine zararı ne kadar olmaktadır? 

5- Linyit santrallerini tam kapasite ile çalıştırmanız sonucu 
üretilecek enerji artış miktarı ne kadardır, bu enerjinin 
yurt ekonomisine yıllık katkısı ne kadar olmaktadır? 

6- 2002 yılı bOtçesi 5 ayda 15.7 katrilyon açık verip, 
botçede %65 · ortalama faiz ile hesapladığınız 
borçlanmayı 19 Haziran itibariyle % 73.9'1arda ancak 
borçlanabilirken, yurt içinden dövize ihtiyaç duymayan 
hidrolik ve linyit elektrik santralleri %22-%50 arası 
kapasite ile çalıştırıp yurt dışından döviz ile doğalgaz 
alırnma ağırlık- vermeyi hangi ekonomik gerekçeler ile 
açıklayacaksınız? 

7- 2002 yılı TOrkiye elektrik enerjisi üretiminize aldığınız 
Elbistan, Kangal, Orhaneli, Seyitömer, Tunçbilek, 
Yatağan Linyit Santrallerinde toplam 3686 MW kurulu 
gOçten elde etmeyi planladığınız 12.404.8 GWH enerji 
Oretimi 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 ve 2001 
yıllarında ne kadardır? 

8- Kemerköy, Soma-A, Soma -B, Yeniköy Santrallerinden 
2002 yılında Oretmeyi planladığınız toplam 2084 MW 
kurulu gOçten elde etmeyi planladığınız 7758.4 GWH 
elektrik enerji Oretimi, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 ve 
2001 yıllarında ne kadardır? 

9- Bu santralierin enerji üretimlerinde bir fark var ise 
sebebi nedir? 
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T.C. 
ENERJi VE TABii KAYNAKLAR BAKANLIGI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
Ankara 

1 . ']c 
Sayı : 8.15.0.APK.0.23.300- ~ ~ 7 ~~ 9 TEMMUZ 2002 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

'ı o 9 •1 o 
TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIGINA 

ILGI: T.B.M.M. Başkanlığı~nın 28.06.2002 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-16005 
sayılı yazısı. 

Erzurum Milletvekili Sayın Aslan POLAT'ın tarafıma tevcih ettiği 7/7855-16072 
esas no'lu yazılı soru önergesi T.B.M.M. Iç Tüzüğünün 99'ncu maddesi gereği 
cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EKLER: 
EK 1- önerge Cevabı 

(3 sayfa) 
EK 2- Tablo (1 sayfa) 

DAGITIM: 
Gereği : 
T.B.M.M. Bşk. 

llil9L 
Başbakanlık 
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ERZURUM MILLETVEKILI SA YlN ASLAN POLAT'IN 
YAZILI SORU ÖNERGESI VE CEVABI 

(7/7855-16072) 

Sorular 1 .2.3.4.5.6, 7 .8.9: 

-Linyit yakıtı kullanan elektrik santralleri, doğalgaz kullanan 

santrallerden ortalama olarak %25 daha ucuz olmasına ve yurt dışından ithal 

edilmediği için döviz kaybına sebep olmadığı halde neden yıl içinde 

üretimierin yıl sonuna doğru 1/2, 1/3 oranlarına düşürülüp yıllık proje 

üretiminin çok altında üretim yapılmaktadır? 

-EÜAŞ bağlı l!nyit santrallerinin 3686 MW kurulu güce mukabil 

1~,2.404.8 GWH üretim yapması planlanırken, doğalgaz santrallerinden 

2782.9 MW kurulu gücü ile 17.833.7 GVVJ-1 enerji üretimi planlanmasını nasıl 

izah ediyorsunuz? 

-Doğalgaz santrallerini maksimum kapasite ile çalıştırırken daha ucuz 

ve ülkemize döviz kaybına sebep olmayacak linyit santrallerini 1/2, 1/3 

kapasite ile çalıştırma sebebi doğalgazdaki al ya da öde anlaşması sonucu 

plansız ve aşırı yapılan doğalgaz bağlantılarında meydana gelen fazlalıkları 

kullanma mecburiyetinden mi kaynaklanmaktadır? 

-Doğalgaz alımındaki bu aşırı bağlantı yüzünden düşük kapasite ile 

çalıştırmanız sonucu kapatmayı planladığınız linyit ocaklarından işsiz kalacak 

işçi sayısı ne kadardır, bu ocakların kapanmasının yurt ekonomisine zararı ne 

kadar olmaktadır? 

-Linyit santrallerini tam kapasite ile çalıştırmanız sonucu üretilecek 

enerji artış miktarı ne kadardır, bu enerjinin yurt ekonomisine yıllık katkısı ne 

kadar olmaktadır? 

-2002 yılı bütçesi 5 ayda 15.7 katrilyon açık verip, bütçede 

%65 ortalama faiz ile hesapladığınız borçlanmayı 19 Haziran itibariyle 

%73.9'1arda ancak borçlanabilirken, yurt içinden dövize ihtiyaç duymayan 

hidrolik ve linyit elektrik santralleri %22-%50 arası kapasite ile çalıştırıp yurt 
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dışından dövi~ ile doğalgaz alımına ağırlık vermeyi. hangi ekonomik 

gerekçeler ile açıklayacaksınız? 

-2002 yılı Türkiye elektrik enerjisi üretiminize aldığınız Elbistan, Kangal, 

Orhaneli, Seyitömer, Tunçbilek, Yatağan Linyit Santrallerinde toplam 

3686 MW kurulu güçten elde etmeyi planladığınız 12.404.8 GWH enerji 

üretimi 1996, 1997, 1998, 1999; 2000 ve 2001 yıllarında ne kadardır? 

-Kemerköy, Soma-A. Sema-B, Yeniköy Santrallerinden 2002 yılında 

üretmeyi planladığınız toplam 2084 MW kurulu güçten elde etmeyi 

planladığınız 7758.4 GWH elektrik enerjisi üretimi, 1996, 1997, 1998, 1999, 

2000 ve 2001 yıllarında ne kadardır? 

-Bu santralierin enerji üretimlerinde bir fark var ise sebebi nedir? 

Cevaplar 1.2.3.4.5.6.7.8.9: 

Bilindiği üzere doğal gaz yakıtlı kombine çevrimli santralların termik 

verimleri, aynı kurulu güçteki linyit yakıtlı santraliara nazaran daha yüksektir. 

Buna ilave olarak, söz konusu doğal gaz santrallarının emre amadelikleri 

(ortalama 7900 saat) linyit yakıtlı santralların emre amadeliklerine (ortalama 

6500 saat) göre daha yüksektir. Bu sebepten doğal gaz santrallarının 

programlanan elektrik enerjisi üretim değeri doğal olarak linyit 

santrallarından daha yüksek olacaktır. 

Elektrik enerjisi üretim programları yapılırken temel amaç; kaliteli, 

güvenilir, kesintisiz ve ucuz elektrik enerjisi üretmektir. EÜAŞ Genel 

Müdürlüğü işletmesindeki termik ve hidroelektrik santralların yıllık işletme 

programları yapılırken kullanılan kriterlerin bir tanesi de barajların yıllık su 

gelirleridir. Ancak daha büyük sorunlara neden olacak bir işletme politikası 

ile 1999 yılından başlayıp 2001 yılında had safhaya ulaşan kuraklığa bağlı 

olarak baraj gölleri kritik ketların altına inen hidroelektrik santralları!1 

çalıştırılması, santral türbinlerinde hasara neden olacak ve bir süre sonra 

devre dışı olan santral hiç üretim yapamayacaktır. Yukarıda da belirttiğim 
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1999-2001 yılları arasında yaşanan kuraklık nedeni ile 2001 yılında herhangi 

' bir kısıntı, kesintiye meydan verilmemesi için kapasiteleri zorlanarak 

çalıştırılan termik santralların bakım-onarım ve revizyonları ertelenmiş, 

2002 yılı santral revizyon programları 2002 yılında devreye girecek yeni 

santralların elektrik enerjisi üretimine katkısı düşünülerek yapılmıştır. Bu 

program çerçevesinde Nisan 2002'den yıl sonuna kadar 1500-2000 MWiık 

termik güç dönüşümlü olarak revizyona alınarak, termik santrallarımızda 

daha önceki yıllarda ertelenen rehabilitasyonlar ile geçtiğimiz Oç kurak yılda 

yapılamayan revizyonlar uygulamaya konulmuştur. 

EÜAŞ Genel Müdürlüğü bünyesindeki termik ve hidroelektrik 

santralların fiili çalışma durumları tamamıyla teknik ve ekonomik gereklilikler 

çerçevesinde, ülkemizin mevcut ve gelecekteki elektrik enerjisi arz güvenliği 

esas alınarak yapılan üretim planiarına uygun olarak gerçekleştirilmektedir. 

2001 yılından ertelenerek yapılamayıp 2002'ye aktarılan programlı 

bakım ve revizyonlar nedeni ile 2002 yıl'ında linyit yakıtlı santralların tam 

kapasite ile çalıştınlmaları mümkün olmamakla birlikte, elektrik enerjisi 

üretimindeki azalma nedeniyle, EÜAŞ Genel Müdürlüğü'nce işletilmekte 

olan ve kapatılması planlanan hiç bir Linyit ocağı bulunmamaktadır. 

Ayrıca, Hükümetlerarası nitelikte olan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 

tarafından da onaylanan anlaşmalarla yurt dışından doğal gaz alımı 

yapılmakta oıup, BOTAŞ Genel Müdürlüğü tarafından belirli bir program 

çerçevesinde sürdürülmüktedir. 

1996-2002 yılları için anılan santralların brüt elektrik enerjisi miktarları 

ek-1 'de tablo halinde gösterilmiştir. Linyit santralları yukarıda açıkladığım ve 

ek-1'deki tablodan da görüleceği üzere, 2001 yılı kapasitelerini de aşacak 

biçimde risk alma pahasına çalıştırılarak elektrik enerjisi üretmiş ve 

ülkemizd~ elektrik enerjisi kısıntı ve ke~intilerine meydan verilmemiştir. 

Ancak, ertelenen bakım, onarım ve rehabilitasyonlar 2002 yılına 

devredilerek ülke malı olan santraların teknik gereklilik arz eden tüm 

revizyonların yapılması kaçınılmaz olmuştur. 
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EÜAŞ TERMiK SANTRALLARI 1996-2002 YILLARI BRÜT ÜRETiMi 

SANTRAL BRÜT ÜRETiM (kwh} 

ADI 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

AFSIN-ELBIST At 5.448.410.000 5.010.480.000 7.693.310.000 7.689.660.000 4.731.890.000 5.234.080.000 

ÇAYIRHAN (*) 1.298.193.000 1.713.362.000 1.486.503.000 2.007.489.000 3.940.777.000 1.546.623.000 

KANGAL 1.606.314.000 1.706.781.000 1.707.831.000 1.656.564.000 2.360.094.000 2. 705.253.000 

KEMERKOY 1.398.400.000 2.216.300.000 1.995.210.000 2.392.170.000 2.922.250.000 2.924.650.000 

ORHANELI 300.007.000 1.078.560.000 1.215.018.000 1.418.256.000 1.395.639.000 1.487.367.000 

SEYiTÖMER 4.243.810.000 4.340.996.000 4.154.850.000 4.031.900.000 3.503.285.000 3.842.800.000 

SO MA-A 308.179.000 367.298.000 357.586.000 348.188.000 364.704.000 355.850.000 
-

S OMA-B 5.453.955.000 6.446.326.500 5.709.262.000 6.256.170.250 6.352.477.350 5.694.627.500 

TUNÇBiLEK 2.120.206.000 2.232.326.550 2.002.884.750 1.954.487.500 1.927.741.700 1.787.299.700 

YATAGAN 3.403.895.000 3.521.190.000 3.854.980.000 2.902.200.000 4.283.350.000 3.561.085.000 

YENiKÖY 1.942.082.000 1.646.255.000 2.124. 020.000 2.253.950.000 2.171.645.000 2.271.825.000 

LiNYiT TOPLAM 27.523.451.000 30.279.875.050 32.301.454.750 32.911.034.750 33.953.853.050 31.411.460.200 

AMBARLI D.GAZ 7.247.736.000 8.376.925.000 9.685.126.000 8.993.629.000 8.561.338.000 8.948.294.000 

BURSAD.GAZ - - - - 9.149.349.000 10.654.140.000 

HAMiTABAT 7.188.547.000 7.756.109.000 7.307.768.000 6.660.459.000 7.481.160.000 7.646.929.000 

D.G.TOPLAM 14.436.283.000 16.133.034.000 16.992.894.000 15.654.088.000 25.191.847.000 27.249.363.000 
(*) : Çayırhan 1.ve 2. üniteler 01.07.2000 tarihinde 3.ve 4. üniteler 04.10.2001 tarihinde Park Termik A.Ş'ye devredilmiştir. 

EK-1 

2002 YILI iLK6 AYLlK 
FiiLi ÜRETiM 
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-
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1.689.210.000 
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763.234.000 

1.260.651.000 
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4.484.224.000 
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. . . 145:- ~~ıya~~n Milletvekili Mahmut üöksuıl!.wr;' depremde hasar gören camiierin 
onarımına, . dın goreviısı kadrolarına ve dini eğitime ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı M Zeki 
Sezer'ın cevabı~ C 1--/1- 8 j ~) · 

i 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET :tvffiCLİSİ BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sorularınun delaletlerinizle Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Sayın Büsarnettin ÖZKAN tarafından!}e;lliı olarak cevaplandmlması 

için gereğinin yapılmasını arz ederim. k C\... ~--

~utGÖKSU' 
Adıyaman Milletvekili 

24.10.2000 tarihli yazılı soru önergeme verdiğiniz cevapta; "17 Ağustos 
1999 depreminde hasar gören 152 ve yıkılan 5 tarihi camiinin onarımı ve inşası 
için gerekli işlemlerin yürütüldüğünü, bazı alınması gerekli kararlar ilgili 
kurumlarla alındıktan sonra projeler tamamlanarak ödenek sağlanacaktır" 
diyorsunuz. 

1- İşlemler tamamlandı mı? Tamamlandı ise projeleri ikmal edildi mi? 
Edildi ise o tarihten bu güne ne kadar ödenek ayrıldı? 

2- Hasar gören ve yıkılan camilerden kaçı tamir edildi, k;açı inşa edildi? 
3- 2002 yılında bu eserlerin onarımı ve inşası için kaç TL. ödenek 

ayrıldı? Şu ana kadar kaç TL. harcandı? Bunlarla hangi camiler 
yapıldı? 

4- Yine bir soru önergesine verdiğiniz cevapta; "Diyanet İşleri Başkanlığı 
personel ihtiyacının karşılanması için kadro sayısının artırılması 
konusunda yasal düzenleme çalışmaları devam ediyor" diyorsunuz. Bu 
çalışma hangi safhada? TBMM Genel Kuruluna ne zaman gelecektir? 
Kaç kadro ihdası söz konusudur? 

5- Hasar gören veya yıkılan tarihi camiierin ihyası için katkıda bulunmak 
isteyen kişi veya kuruluşlar oldu mu? Bunlar hangi camiierin ihya ve 
inşasına katkı sağlamışlardır? 

6- Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kur'an Kurslannda okuyan 
çocukların sayısında 1997' den sonra bir düşüş görülmektedir? Bunu 
neye bağlıyorsunuz? Artırılması için Bakanlığınızın ne tür çalışmaları 
var? 

7- Satanizm, misyonerlik faaliyetleri, mo on tarikatı, yogo aydınlanma 
seansları gibi Türk Milletinin inanç ve kültürüyle bağdaşmayan bir 
takım faaliyetlerin son dönemde gençlik üzerinde faaliyetlerini 
artırdığı müşahede edilmektedir. Bu zararlı dini akımlara Müslüman 
Türk çocuğunun kapılmaması için bir çalışınanız var mı? Varsa 
nelerdir? Yoksa niçin yoktur? 
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SAYI :8.02.0.007/40/ OOJt, 
KONU: 

T.C. 
DEVLET BAKANLIGI 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIGI 
GENEL SEKRETERLIGI 

Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığına 

ANKARA 
1? 1)/2002 

ILGI: 28.06.2002 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/7857-16031/36908 sayılı yazınız. 

Adıyaman Milletvekili Mahmut GÖKSU'nun Depremde hasar gören camiierin 
onarımına, din görevlisi kadrolarına ve dini eğitime ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Iç 
Tüzüğü'nün 99'uncu maddesi gereğince cevaplandırılması istenen 7fi857-16031 esas 
numaralı yazılı soru önergesi ile ilgili bilgiler ilgi yazınız çerçevesinde hazırlanarak ekte 
sunulmuştur. 

Bilginizi saygılarımla rica ederim. 

EK: 1 cevap 

DAGITIM: 
Gereği 
TBMM Başkanlığına 

BILGIICIN : 
Başbakanlığa 
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Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun 71785J-.16301 sayılı yazılı soru 
önergesine verilen cevap: · 

ı:- 17 Ağustos ı 999 tarihinde meydana gelen depremde hasar gören 152 ve yıkılan 5 
tarihi caminin onarımı için, Başkanlığımız bÜtçesinden herhangi bir ödenek ayrılmamıştır. 
Ancak, yurtiçinde ve yurtdışında açılan kampanyalardan elde edilen gelirler, illerin hasar 
tespit oranlarında dağıtılmıştır. 

2- ı 7 Ağustos- ı 2 Kasım ı 999 tarihlerinde ve sonrasında m ey dana gelen art çı 
depremler neticesinde; az ve orta hasarlı 954 camiden 548 adedinin onarımı yapılmıştır. 

Hasarlı olup yıkılan ı 82 yapıdan, yapımı tamamlanmış veya devam eden 99 adet cami 
bulunmaktadır. 

3- Depremde yıkılan eserlerin onarımı ve inşası ıçın Başkanlığımız bütçesinden 
herhangi bir ödenek ayrılmamıştır. İnşası tamamlanan veya devam eden camiler, mahalli 
imkantarla yapılmıştır. 

4- Diyaııet İşleri Başkanliğının kadro ihtiyacını karşılamak üzere çeşitli unvanıardan 
I 6.667 adet kadronun ihdasına ilişkin Kanun tasarısı önceki yasama döneminde Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulmuş ancak kadük olduğundan kanunlaşamamıştır. 
Söz konusu Kanun tasarısının yeni yasama döneminde de Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına sunulması için Başbakanlığa yazı yazılmıştır. Çalışmalar devam et1Jlekt~4ir. 

S- Hasar gören veya yıkılan camiierin ihyası için, Bolu-Mudumu-İtçesL.Yıl~linqı:. 
Beyazıt Camii için Süreyya Astarcı adında bir vatandaşımız; Bursa-Yıldırım İlçesi Hoca 
Taşkın Camii için M.Kırcılar A.Ş. katkıda bulunmuşlardır. '· 

Diyanet İşleri Başkanlığının ı6667 kadro ihtiyacı bulunmaktadır."-1990eyılından .beri ... 
Başkanlığımıza kadro tahsis edilmemiştir. · 

6- Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Kursları ile Öğrenci Yurt ve Pansiyo~ları 
Yönetmeliğinin 32 nci maddesine istinaden, okulların tatil olduğu zamanlarda ilköğretimin 5 
inci sınıfını tamamlayan öğrenciler için, kanuni temsilcilerinin talebine bağlı olarak Kur'an-ı 
Kerim ve mealini öğrenmeleri ve dini bilgilerini geliştirmeleri amacıyla, Milli Eğitim 
Bakanlığının denetim ve gözetiminde yaz kursları açılmaktadır. 

200ı yılında, 503.5ı5'i erkek, 46ı.44ı 'i de bayan olmak üzere toplam 964.956 
öğrenci yaz Kur'an kurslarına katılmışlardır. 

7- Satanizm, misyonerlik faaliyetleri, moon tarikatı ve yogo aydınlanma seansları gibi 
zararlı dini akımlara karşı Başkanlığımızca aşağıdaki çalışmalar yapılmıştır. 

a) Vatandaşlarımızın uyarılmalarını, özellikle gençlerin bu konuda bilgilendirilme
lerini temin amacıyla Başkanlığımızca hazırlanan "Satanizm"le ilgili hutbe 24/9/1999 
tarihinde bütün camilerimizde okutulmuştur. 
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b) Bütün müftülüklerimizce, misyonerlik faaliyetlerinin konu edildiği radyo. ve TV 
sohbet programlarının düzenlenmesine ilişkin 24/5/2002 tarih ve 461 bir talimat tüm iliere 
gönderilmiştir. Ayrıca, uzun sUredir bütün illerimizde yapılan vaazİarda konu vaiz ve 
müftülerimiz tarafından etraflıca cemaate anlatılmaktadır. 

c) İl ve ilçe merkezlerinde düzenlenen konferanslar la, konunun uzmanı ilim adamları 
davet edilerek halkımız bilgilendirilmektedir. Nitekim 2002 yılında dört defa konuyla ilgili 
konferans düzenlenmiştir. 

d) Cami görevlilerimizden çevrelerindeki kimsesiz, işsiz, bakıma muhtaç, sakat ve 
bunalımda olan kimselerle yakından ilgilenerek sıkıntıianna çare bulmaları hususunda gerekli 
çalışmalarda bulunmalan istenmiştir. 

e) Başkanlığımızca, Yalıova Şahitleri, İslam'a Yönelik Yıkıcı Hareketler, Hıristiyanlık 
Propagandası ve Misyonerlik Faaliyetleri ve Günümüz Dünya adlı eserler bastırılmış olup, 
Satanİzın hakkında eser basma çalışması devam etmektedir. 

t) Başkanlığımız süreli yayınlarından Diyanet Aylık Derginin 59 ve 106 ncı 
sayılarında Misyonerlik faaliyetleri; aynı derginin 124 ve 134 üncü sayılarında da Satanİzın 
ile ilgili yazılara yer verilmiştir. 

g) Başkanlığımızca hazırlanarak TRT kanallarında yayınlanan Diyanet Saati 
Programında, Misyonerlik Faaliyetleri (111112002, Bölüm 220), Satanİzın (01/2/2002, Bölüm 
223; 17/5/2002, Bölüm 238) ile ilgili konulara yer verilmiştir. 

h) Başkanlığımızca organize edilen Avrasya İslam Şuralarının tamamında (dört defa 
yapılmıştır) misyonerlik konusu gündemin en önemli maddelerinden birisi olmuş, konu· 
tartışılmış, gerekli önlemlerin alınması kararlaştırılmış ve sonuç bildirgelerinde de yer 
almıştır. Söz konusu Şuralarda sunulan tebliğler ve yapılan müzakereler yayınlanarak konu 
kamuoyuna dekiare edilmiştir. 

ı) 23-27 Kasım 1998 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilen II.Din Şurasında da 
misyonerlik konusu dinlerarası diyalog bağlamında incelenmiş, yapılması gerekenler karara 
bağlarimıştır. Söz konusu Şura kararları Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde yayınlanmıştır. 
Tebliğ ve müzakere metinleri de basım aşamasındadır. 
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146.~ istanbul Milletvekili Azmi Ateş'ın, kurul, üst kurul ve bunlara bağlı kurumların 
denetimlerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Recep Önal'ın, cevabı (7/7860) 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sorularıının Devlet Bakanı Sayın Recep ÖNAL tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılmasına delaletlerinizi arz ederim. 21.06.2002 

SORULAR: 

-IJ·~ . 
~ Dr. Azmi ATEŞ . 

İstanbul Milletvekili 

Kurul, Üst Kurul ve bunlara bağlı kurumlarla ilgili olarak, birbirini müteakiben sormuş olduğum 
üç yazılı soru önergeme verilen cevaplar, sorulannu tam karşılamadığı için 21 Mayıs 2002'de 4. 
önergemi verdim. 

Bu önergeme Başbakan adına 10 Haziran 2002 tarihinde verdiğiniz cevapta, " ... Devlet Personel 
Başkanlığının ilgi (c) yazısı ile ilgili Kurullardan bilgi istenilmiş olup, istenen bilgilerin gelmesini 
müteakip yazılı soru· önergesine verilecek cevaba esas teşlrll edecek bilgiler Makamlanmza 
sunulacaktır." demektesiniz. 

Sayın Bakan, sorularımı -bu defa kamu vicdanını tatmin edecek şekilde cevap verileceği 
umuduyla teşekkür ederek- TBMM tatile girmeden önce tekrar hatırlatınayı denetim görevinin bir 
gereği olarak kabul ediyorum. 

1- Anayasanın 98, 99 ve lOO'üncü maddelerine göre, milletvekillerinin hükümeti denetlemesinin 
Anayasal bir hak olduğunun bilinmesine ve Anayasa Koyucunun; kamu gelir, gider ve 
mallarının denetimi . konusunda özel kurallar koyması, bu ldıtaliara uyulmasını zorunlu 
kılmasına rağmen, sordoğum sorulara neden eksik cevap verilmektedir? 

2- 4739 sayılı Yasanın "Denetim" başlıklı 7. maddesinin birinci fikrasında, özel yasalarla 
kurulan, kamu tüzel kişiliğini, idari ve mali özerkliği haiz Kurul, Üst Kurul ve bunlara bağlı 
Kurumların yıllık hesaplarının, Başbakaniıkça belirlenen Başbakanlık müfettişi Başbakanlık 
Yüksek Denetleme Kurulu denetçisi ve Maliye müfettişinden oluşan bir komisyon tarafından 
denetlenmesi öngörülmüştür. 
Söz konusu filmıda, yıllık hesapiann denetlenmesi sonucunda ne gibi işlemler 
yapılmaktadır? · 

3- 4739 sayılı Yasanın 7. maddesinin ikinci fıkrasındaki " ... Bu kurul ve kuruluşlar faaliyetlerine 
ilişkin olarak, yılda bir defa TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunu bilgilendirir" kuralı, 
Anayasaya uygunluğu sağlayıcı bir düzenleme olmadığı belliyl{en, "bilgilendirme"nin 
"denetim"den beklenen sonuçlan doğurmayacağı açık ve belli değil midir? 

4- İdari ve Mali özerkliği bulunan kamu tüzel kişilerinin yıllık hesaplannın, yönetim örgütü 
içinde yer alan teftiş ve denetim kurumları görevlilerinden oluşan bir komisyonca 
denetlenmesi, kurnilann "özerk" niteliğiyle bağdaşmakta mıdır? 

5- Bu lrurullann k.'lmu kurumu niteliğinde olmasına rağmen, yurt dışında görevlendirdiği 
personel sayısına ve bu personele ödenen harcırab miktarlanna ilişkin kayıtlar hangi 
gerekçeyle tutulmamaktadır? 

6- Başbakanlık müfettişi, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu denetçisi ve Maliye 
müfettişinden oluşan bir komisyon tarafından denetlenen ve lmmu kurumu niteliğinde olan. bu 
kumUann yurt dışına gönderdiği personel ve bunlara ödenen harcırahlar kendi 
yönetmeliklerinde belirtilen hükiinıkr çcn;cvcsindı.: kurul kararı ilc bclirknir,' kurul kararı ilc 
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tutanaklara geçer ve karar defterine işlenir. Kurulun nihai kararı kesinleştiiden sonia Resmi 
Gazetede yayımlanır. 
Buna rağmen tarafima verilmesini istediğim listeler neden verilmemektcdir? 
Sizce bu durum, kurullar adına yurt dışına -daha ziyade- ayncahklı lrlşiler gönderildiği 

için, isimleri verilmiyordüşüncesini ça~nştırmaz mı? 

7- Bu kurullardan yurt dışına gönderilen personelin isimleri, ne amaçla gönderildikleri, ne 
kadar harcama yapıldığı ayrı ayn listeler halinde açıklanaralt tarafima gönderilmesi 
mümkün müdür? 

8- Bu kurullann gelirleri hangi gerekçelerle nerelere harcanmaktadır? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIGI 

SAYI : B.02.0.0041(1b)14~fı 

KONU: 

01.!{)}./2002 

TÜRKI BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIGI 
GENEL SEKRETERLIGI 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

ILGI: 28.06.2002 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/7860-
16076/37997 sayılı yazınız. 

Bağımsız kurulların çalışma şekli, ücretleri, harcırahları ve bu Kurulların 
denetimi ile ilgili konular, Bakanlığımın temel görev alanı dışında bulunmaktadır. 

Kurullarla ilgili teknik ve mesleki konular, Hazineden sorumlu Devlet 
Bakanlığı; ücret harcırah · ve diğer mali konular, Maliye Bakanlığı ile ilgili 
bulunmaktadır. 

Bakanlığım, Başba~anlığın görevlendirmesi nedeniyle bu güne kadar 
dalaylı olarak bilgi toplayıp, sorularınızı yanıtlamaya çalışmıştır. 

Bilgilerine arz ederim. 
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147.- Hatay Milletvekili Metin Kalkan'ın, Suriye sınırındaki selden zarar gören köylere 
yapılacak yardırnlara ve çiftçilerin desteklenmesine ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı 
Hüsnü Yusuf Gökalp'ın cevabı (7/7865) 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sorulanının Tarım ve Köyişleri Bakanı sayın Prof.Dr.Hüsnü 
Yusuf GÖKALP tarafından yazılı olarak cevaplandınlmasını saygılarımla 
arzederim. 21.06.2002. 

/~;ı/\. 
1 S.Metin KALKAN /

Hatay ·Milletvekili 

Suriye Devletinin Hama Şehrinde bulunan Zeyfun barajının patlaması 
sonucunda Suriye sınırındaki Hatay-Altınözü Hacıpaşa Beldesi , Kansu , 
Keskincik , Kıyıgören , Bolışin Köylerine bağlı tarım alanları sular altında 
kalmış, ekili alanlar tahrip olmuş yöre halkı perişan ve mağdur olmuştur. 
Tarımdan başka geliri olmayan sınır bölge halkımız geçim sıkıntısı endişesi 
yaşamaktadır. Bu nedenle; 

1- Sel felaketi yaşayan bölgemizde tarım alanları ile ilgili zarar tespit 
çalışmaları yapılmış mıdır? Yapılmış ise toplam zarar nedir? 

2- Zarar gören tarım alanlarının ıslahı için ne tür çalışma yapılmıştır? 

3- Zarar gören çiftçimize ek destekleme primi vermeyi planlamakta mısınız? 

4- Bakanlığınızca söz konusu bölgemize şuana kadar neler yapılmıştır? 
Bundan sonra neler yapmayı planlamaktasınız? 
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T.C. 
TARIM ve KÖYIŞLERI BAKANLIGI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

SAYI : KDD.SÖ.1/01LtY2 \ 
KONU :Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIGINA 

iLGi :28.06.2002 Tarih ve A.01.0.GNS.0.1 0.00.02-7/7865-16086/38053 sayılı yazın ız. 

ligide kayıtlı yazı'nız ekinde gönderilen Hatay Milletvekili S. Metin KALKAN'a ait 
7/7865-16086 esas no'lu , yazılı soru önergelerinde belirtilen sorulara ilişkin bilgiler 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EKLER: 
EK- 1 önerge ( 1 adet- 1 sayfa ) 
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YAZILI SORU ÖNERGESi 

önerge Sahibi 

Esas No 

: S.Metin KALKAN 
Hatay Milletvekili 

: 7/7865-16086 

Suriye Devletinin Hama şehrinde bulunan Zeyfun barajının patlaması 
sonucunda Suriye sınırındaki Hatay-Altınözü Hacıpaşa beldesi, Kansu, Keskincik, 
Kıyıgören, Bohşin köylerine bağlı tarım alanları sular altında kalmış, ekili alanlar 
tahrip olmuş yöre halkı perişan ve mağdur olmuştur. Tarımdan başka geliri olmayan 
sınır bölge halkımı~ seçim sıkıntısı endişesi yaşamaktadır. Bu nedenle; 

Soru-1-Sel felaketi yaşayan bölgemizde tarım alanları ile ilgili zarar tespit çalışmaları 
yapılmış mıdır? Yapılmış ise toplam zarar nedir? 

Soru-2-Zarar gören tarım alanlarının ıslahı için ne tür çalışma yapılmıştır? 

Soru-3-Zarar gören çiftçimize ek destekleme primi vermeyi planlamaktamısınız? 

Soru-4- Bakanlığınızca söz konusu bölgemize şuana kadar neler yapılmıştır? 
Bundan sonra neler yapmayı planlamaktasınız? 

Cevap-1-2-3-4)Suriye'de asi ırmağının üzerinde bulunan El Zeydun barajının , 
04.06.2002 günü çökmesi sonucu meydana gelen taşkın neticesinde Hatay ili 
Merkez Ilçe 2 köy, Altınözü ilçesi 1 O köy, Reyhanlı ilçesi 1 köyünde olmak üzere, 13 
köyde 14.400 dekar pam"uk, 1.120 dekar karışık tarla sebzesi ve 480 dekar buğday 
olmak üzere toplam 16.000 dekar alanın sular altında kaldığı ve mahsul ile ekilişlerin 
tamamen zarar gördüğü ve toplam 4 trilyon 898 milyar 760 milyon TL. maddi kaybın 
meydana geldiği ön tespitlerden anlaşılmıştır. · 

Hatay Valiliğince yapılacak hasar tespit çalışmaları sonrasında %40'ın 
üzerinde zarar gördüğü ll Hasar Tespit Komisyonu Kararı ile belirlenen üreticilere, 
2090 Sayılı Kanun çerçevesinde yardım yapılabilecektir. 
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148.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, bir turizm seyahat acentası ile ilgili yargı 
sürecine ilişkin ::;orusu ve Turizm Bakanı Mustafa Taşar'ın cevabı (7/7876) 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sorularıının turizm Bakanı Sayın Mustafa Taşar, tarafından 
• 1 

yazılı olarak cevaplandınlmasını saygılarımla arz ederım.l7 ·~·""' c-==; 

-- ZekiÜNAL-~ 
Karaman Milletvekili 

Bakanlığımza 11.04.2002 tarihinde verdiğilm yazılı soru önergeme 
ı3.05.2002 tarih ve 967-ı51 ı 7 sayı ile verilen ceva~ta, Köklü Turizm Seyahat 
Acentası 'nın ı 3 23 sayılı ( A) grubu seyahat a9entası işletme belgesinin, 
07.12.ı999 tarih ve 1618 sayılı yasanın 27. maddes~nin (d) fıkrasına göre .iptal 
edildiği, söz konusu acentanın 3 1.02.2000 tarih~nde Ankara Bölge Idare 
Mahkemesinden almış olduğu yürütmeyi durdurm~ kararının, Bakanlığımza 
09.03.2000 tarihinde tebliğ edildiği, bu karar ~zerine acentanın işletme 

belgesinin il müdürlüğünüz tarafından 'acenta yetkilisine 19.04.2002 tarih ve 
839-12 ı 8 ı sayılı yazı ile bildirildiği belirtilmektedir. Ankara 4. İdare 
Mahkemesi kararında ise, Köklü Turizmin Ankara 4.' İdare Mahk~mesine 
yürütmeyi durdurma talebiyle değil, seyahat işletmesi Qelgesinin iptalinin iptali 
biçiminde başvuruda bulunduğu ve 08.05.2000 tarihinde mahkemeden talep 
doğrultusunda karar aldığı görülmektedir. 

Soruları m şunlardir. 

I-Ankara 4. İdare mahkemesi kararında, önergemize verdiğiniz cevapta 
yer alan 31.02.2002 tarihli Bölge idare mahkemesinden alındığı belirtilen 
yürütme kararından söz edilmemektedir. Köklü turizm, Ankara 4. idare 
mahkemesine gitmeden, doğrudan Bölge idare mahkemesine giderek mi, 
yürütmeyi durdurma kararı almıştır? Edinilen bilgilere göre, yürütmeyi 
durdurma talebi ancak idare mahkemelerinden istenebileceği, Bölge İdare 
Mahkemelerinin ise, İdare Mahkemesi kararlarına itiraz merci olduğu 
belirtilmektedir. Bu çerçevede, önergeye cevap hazırlanırken mahkeme 
kararlarının akışında bir yanlış İ ık yapılınış mıdır? ·Yapılmış ise, doğru olan 
mahkeme kararları ve itiraz süreci nasıl gelişmiştir? 

2-Bakanlığınız Ankara 4. idare mahkemesi ve Bölge İdare Mahkemeleri 
kararlarından sonra, Danıştay'da teınyiz hakkını kullanmış mıdır? Kullanmış 
ise, sonuç ne olmuştur? Kullanmamış ise, niçin kullanmamıştır? 

3-Temyiz hakkının kullanılmaması, hukuki süreçte bir eksiklik değil 
midir? 
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T.C. 
TURİZM BAKANLIGI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

/ ~. ·ı,l(7C( 
Sayı :B 17 O APK O 08 J5f2 :J - 2 Lt/ O') ANKARA 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ BAŞKANLIGINA 

İLGi : TBMM Başkanlığı, Genel Sekreterliği, Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 
05 Temmuz 2002 tarih ve 38094 sayılı yazısı. 

Karaman Milletvekili Sayın Zeki ÜNAL'ın soru önergesine istinaden hazırlanan 
Bakanlığımız cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

i ,\\ ·~· .. ·····---
... - '""'' ---
Mustafa TAŞAR 

Balmn / 

Ek:2 
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KARAMAN MİLLETVEKİLİ SAYIN ZEKİ ÜNAL'IN 
SORU ÖNERGESi 

SORU : 1- Ankara 4. İdare Mahkemesi kararında, önergemize 
verdiğiniz cevapta yer alan 31.02.2002 tarihli Bölge İdare 
Mahkemesinden alındığı belirtilen yürütme karanından söz 
edilmemektedir. Köldü turizm, Ankara 4. İdare Mahkemesine 
gitmeden, doğrudan Bölge İdare Mahke~esine giderel{ mi, 
yürütmeyi durdurma kararı almıştır? Edinilen bilgilere göre, 
yürütmeyi durdurma talebi ancal{ İdare Mahkemelerinden 
istenebileceği Bölge İdare Mahkemelerinin ise, İdare Mahkemesi 
kararlarına itiraz merci olduğu belirtilmektedir. Bu çerçevede, 
önergeye cevap hazırlanırken mahkeme kararlarının akışında bir 
yanlışlık yapılmış mıdır? Yapılmış ise, doğru olan mahkeme 
k~rarları ve itiraz süreci nasıl gelişmiştir? . 

CEVAP : 1- Köklü Turizm Seyahat Acentası (Köklü Turizm Sey. ith. 
İhr.San.Tic.Ltd.Şti.), Ankara 4. İdare Mahkemesinin E: 1999/1213 sayılı 
dosya numarası ile Bakanlığımız aleyhine dava açmıştır. · 

Bakanlığımız savunması üzerine, davacı I<öklü Turizmin yürütmeyi 
durdurma talebi, Ankara 4. İdare Mahkemesince 13.01.2000 tarihinde 
reddedilmiştir. 

Ankara 4. İdare Mahkemesi 'nin "Yürütmenin Durdurulması Talebinin 
Reddine" ilişkin kararı üzerine, davacı Köklü Turizm Ankara Bölge 
İdare Mahkemesine başvurarak, "Yürütmenin Durdurulması İsteminin 
Reddine İlişkin Kararın Kaldırılması" talebinde bulunmuştur. 

Davacı şirketin Ankara Bölge İdare Mahkemesine yaptığı itiraz üzerine, 
"itirazının kabulüne, Ankara 4. İdare Mahkemesinin 13.01.2000 ve E: 
1999/1213 sayılı kararının kaldırılmasına, 2577 sayılı l(anunun 27. 
maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütmenin durdurolmasına 
09.02.2000 tarih ve 2000/229 sayılı dosya numarası ile karar verildiği" 
09.03.2000 tarihinde Bakanlığımıza tebliğ edilmiştir. Bu nedenle, 2577 
sayılı Kanunun 27. maddesi hükmüne göre, acentanın işletme belgesi İl 
Müdürlüğümüz tarafından acenta yetkilisine iade edilmiştir. 
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SORU : 2- Bakanlığınız Ankara 4. İdare Mahkemesi ve Bölge İdare 
Mahkemeleri kararlarından sonra, Danıştay'da temyiz hakkını 

kullanmış mıdır? Kullanmış ise, sonuç ne olmuştur? Kullanmamış 
ise, niçin kullanmamıştır. 

CEVAP : 2- Bilahare Ankara 4. İdare Mahkemesinin 08.05.2000 günlü 
ve Esas: ı999/ı213 sayılı Kararı, 2000/391 sayılı Kararı ile dava konusu 
Bakanlığımız işleminin iptaline karar verilmiştir. Bu kararın bozulması 
ve yürütmenin durdurulması istemi ile Bakanlığımızca Danıştay 
nezdinde temyiz edilmiştir. Temyiz incelemesi devam etmekle birlikte, 
Danıştay ı O. Dairesinin ı6~ ı 0.2000 günlü ve 2000/4573 sayılı kararı ile, 
temyizen incelenen kararın yürütülmesinin durdurulması talebimiz 
reddedilmiştir. 

SORU : ·3-· Temyiz hakkının kullanılmaması, hukuki süreçte bir 
eksiklik değil midir? 

CEVAP 3- · Mahkeme kararlarının akışında bir yanlışlık 

bulunmamaktadır. 
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149- Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener' in, doğalgazla elektrik üretimi yapan santraliara 
ve. Sivas'ta ç~vrim santralı kurulup kurulmayacağına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Zeki Çakan'ın cevabı (7/7880) 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLH]INA 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Zeki ÇAKAN tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılması istemiyle aşağıdaki sorularımı arz ederim. 

Saygılarımla. 

?-~ 
Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER 

Sivas Milletvekili 

SORULAR: 

I. Türkiye'de halen doğalgazla elektrik üretimi yapan kaç tane santral 

bulunmaktadır? 

2. Yeni doğalgaz çevrim santralleri kurulması düşünülmekte midir? 

3. Böyle bir durumda, fizibilite çalışmaları sırasında hangi hususlar göz önünde 

bul undurulmaktadır? 

4. Sivas ilimizde, bitişiğİnden Doğu Anadolu Doğalgaz Boru Hattı geçen, doğalgaz 

çevrim santrali kurulması ve işletilmesi durumunda gerekli doğalgazın çok yakın 

bir mesafeden alınması ve üretilen enerjinin enterkonnekte sisteme dahil 

edilmesi Sivas Demir Çelik Fabrikası için çekilmiş enerji hattı ile mümkün 

olabilecek, santralİn buhar ihtiyacının karşılanmasında ve maliyeti kapalı su 

soğutma sistemine nispetle azaltıcı açık devre soğutma sisteminde 

kullanılabilecek olan suyun çok yakınından geçen yüksek debili Tecer 

Irmağı 'ndan sağlanabileceği, yine santral kurulması durumunda arazi için 

herhangi bir gider veya ödemenin söz konusu olmadığı, halen 2. Organize 

Sanayi Bölgesi olarak istimlak edilmiş olan alanın bu konu çerçevesinele 

değerlendirilmesi diişünülınekte midir? 
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T.B.M.M. B : 120 22 • 7 . 2002 O : 1 

ENERJi vE rAell J'vcNAKLAR eAKANuöı au w LU D IJ rt 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Ankara 
Sayı : B.15.0.APK.0.23-300-/~'<.o 

Konu : Yazılı Soru önergesi ı1 9 TEM~IlUZ 2002 

'i o 91 1 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIGINA 

ILGI: T.B.M.M. Başkanlığı'nın 05.07.2002 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.1 0.00.02-
16093 sayılı yazısı. 

Sivas Milletvekili Sayın Doç.Dr. Abdüllatif ŞENER'in tarafıma tevcih ettiği 7/7880-
16112 esas no.lu yazılı soru önergesi T.B.M.M. Iç Tüzüğü'nün 99. Maddesi gereği 
cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EKLER : 
EK-1 önerge Cevabı (2 Sayfa) 

DAGITIM: 
Gereği 
TBMM Bşk. 

Bilgi : 
Başbakanlık 
·' ' ı',ı. ",ıl ı 1 
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SIVAS MiLLETVEKILI SA YlN DOÇ.DR. ABDÜLLATIF ŞENER'iN 
, YAZILI SORU ÖNERGESI VE CEVAPLARI 

(7/7880-16112) 

Soru 1 : 

Türkiye'de halen doğalgazla elektrik üretimi yapan kaç tane santral bulunmaktadır? 

Cevap 1 : 

Ülkemizde Yap-Işlet-Devret Modeli kapsamında işletmede olan 4 adet, Elektrik 

Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Bağlı Ortaklıkları bünyesinde faaliyet gösteren 3 adet 

Doğalgaz Kombine Çevrim Santralleri aşağıda tablo halinde verilmiştir. 

ŞIRKETADI PROJEADI SOZLEŞME TARIHI KURULU GUÇ 

(MW) 

Trakya Elektrik Uretim Marmara DGKÇ 11.06.1995 480 
ve Tic. A.Ş. 
Ova Elektrik A.Ş. Gebze DGKÇ 31.05.1996 253,4 

Uni-Mar Enerji Marmara Ereğiisi 12.03.1994 480 
Yatırımları A.Ş. DGKÇ 
Doğa Enerji Uretim Esenyurt DGKÇ 18.06.1996 180 
San. Ve Tic.Ltd.Şti. 
EUAŞ Ambarlı DGKÇ - 1350 

-
EUAŞ Bursa DGKÇ - 1431 

--···-
EUAŞ/Bağlı Ortaklıklar Ha~itabat DGKÇ - 1120 

Soru 2: 

Yeni doğalgaz çevrim santralleri kurulması düşünülmekte midir? 

Cevap 2: 

Bilindiği üzere; Elektrik Piyasası Kanunu 3 Mart 2001 tarihli Resmi Gazete'de 

yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, ülkemiz enerji ihtiyacının karşılanmasına yönelik 

yatırımların Kanunla tanımlanan liberal piyasa modeli çerçevesinde özel sektör tarafından 

planlanması ve gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. 
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Bu çerçevede halihazırda Kamu tarafından planlanmış yeni doğal gaz çevrim 

santralleri düşünülmemektedir. Bununla birlikte, ekonomik ve teknik bakımdan yapılabilir 

olduğu sürece bu tür yatırımların özel sektör tarafından gerçekleştirilmesinin ~nünde bir 

engel bulunmamaktadır. 

Soru 3: 

Böyle bir durumda, fizibilite çalışmaları sırasında hangi hususlar göz önünde 

bulundurulmaktadır? 

Cevap 3: 

Yukarıda da özetlendiği üzere böyle bir yatırımın fizibilite çalışması sırasında 

ekonomik ve teknik yapılabilirlik kriterleriniri yanısıra, 4628 sayılı kanun çerçevesinde 

Enerji Piyasası Kurulu tarafından çıkarılacak lisans yönetmeliklerinin dikkate alınması 

gerekmektedir. 

Soru 4: 

Sivas ilimizde, bitişiğinden Doğu Anadolu Doğalgaz Boru Hattı geçen, doğalgaz 

çevrim santrali kurulması ve işletilmesi durumunda gerekli doğalgazın çok yakın bir 
. ' 

mesafeden alınması ve üretilen enerjinin enterkonnekte sisteme dahil edilmesi Sivas 

Demir Çelik Fabrikası için çekilmiş enerji hattı ile mümkün olabilecek, santralin buhar 

ihtiyacının karşılanmasında ve maliyeti kapalı su soğutma sistemine nispetle azaltıcı açık 

devre soğutma sisteminde kullanılabilecek olan suyun çok yakınından geçen yüksek debili 

Tecer ırmağı'ndan sağlanabileceği, yine santral kurulması durumunda arazi için herhangi 

bir gider veya ödemenin söz konusu olmadığı, halen 2. Organize Sanayi Bölgesi olarak 

istimlak edilmiş olan alanın bu konü çerçevesinde değerlendirilmesi düşünülmekte midir? 

Cevap 4: 

Sivas Ili hudutları dahilinde Kamu tarafından planlanmış Doğal Gaz Çevrim Santrali 

kurulması ile ilgili herhangi bir proje bulunmamaktadır. 2. Organize Sanayi Bölgesi olarak 

istimtak edilmiş olan. alanın Doğal Gaz Çevrim Santral i kurulması için değerlendiril ip 

değerlendirilemeyeceği hususu ise 3 Mart 2001 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 

4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu çerçevesinde kısa bir süre sonra çıkarılacak olan 

Lisans Yönetmeliği' hükümlerine göre lisans alabilecek yatırımcılar tarafından 

değerlendirilecektir. 
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. . M h tF t'ın, bazı vatandaşların isimlerinin 
150- Adıyaman Milletvekili Dengır Mır e me ı ıra Bak Nejat Arseven'ın cevabı 

değiştirilmey~ zorlandığı iddiasına ilişkin sorusu ve Dev et anı 
(7/7891) !"' 

TÜRKİYE BiiYÜK MİLLET ·1·1ECLİSİ RASKANLIGINA 

MIK.t..RA 

Asar ı daY. i s or u m u n yaz ı lı o 1 a 1' ak c cva n ı an d ır ı. ıma k t.i zer e , 

Devlet Rakanı Sayın Nejat ARSEVEN'e y~neltilmesini arz ederim. 
Saypılnrımla. 20.06.2002 

Den•ir !.!i~. 1-lehme(""l"'hıAT j 
Ad ıyamnn !.ı ı 1 e tv~. 

~ 

GUnlllk yayınlanan HU:rri:vet Gazetesinin 
aynı pazetenin 23 fifayıs 2002 ve 30 MayJ.s 2002 

bir vatandasın çocu~una verdin~ isimden dolayı 

2 2 f-.1 ay ı s 2 O O 2 , y i n e 

tarihli sayılarında 

D G ~'! ' ye s ev k e d i ı d i il i 
ve bazı illerde ise bu isirnlerin rle!J.istirilmesi icin nUfus memurla.rı 
ve Cumhuriyet Scı.vcılarıncn mahkemelerele clavn açııdı?1ı belirtilmek
tedir. 

FH5ylesine olayların, _ç•idereY. sıkıasarak basında yer ·aldıfı:ı 
ve ba~ta Adalet Bakanı olmak Uzere yetkililerin bu konudaki he~anat-
ları.nı, perck yazılı ve perekse pörsel basında izlemekteyiz: 
r.~ a. 1 u m 1 ar ı o 1 d u .!5' u ll z er e , ay n ı d ur um K o m U n i s t re J i m i n h ::ı k i m 

Jivi-::ov d,önernindeld Bulgaristan dn ve perekse Cunta döneminde 
Yunanistanda bu Ulkelerde yasayan TUrk azınlı~n kar~ı 
islamlerde yaı:;;anrnı9 ve çok haklı olarak Türkiye Cumhuriyeti 
olara!{, bu durumu protesto e tm is ve konuyu B .li, Avruna 

olduru 

·yapılan 

Devleti 
BirliiJ.i. 

platformlarına ta!'lımıstık. İnsanın nyrı.lrrıaz bir parçası olan isminin 

k i m i n taraf ı n d r• ·· b e 1 i'r 1 e n e c e i'• i r~ e cl e n± Ya sa rn ı. zn a b e 1 ir 1 e n rn i s k c n , 
bu temel ve vazpeçilmez hakkın ihlali karnısında, 

1- 'J'Urk Yas~üarını:-ı. çröre iskence insanlığa karsı iı;ılenen 
b ir suç tur. İ şkencerı .in i:) n 1 enınes i n e dair i ınzal ad ı~ ı ını z Ulus 1 ararası 
ant J. ar; m <Ll ar d n , i ş J.: e n c e n i n tn rif i n d e , ya 1 n ı. z kn b a k 1.1 vv et iı1 i s k e n c e 

v as ı t as ı o J. a ra k s n y ı .l r:ı n d ı ri ı , n ı::ı n e v l o J. ~~ r a 1: t r:ı. i s k P. •ı c e n i n o l u ı::ı a c a ri ı n d n r 

hareketle, haksız olarak isim de~i~tirilmeye zorlanan cocuk ve 
r:: i 1 e s i ı:: n n ev i i ~ıl: e rı c ey e u i'r r· n r1ı s s H .v .ı. 1 r.ı r:: z ın ı ? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIGI 

SAYI : B.02.0.009/ /tJ36 ANKARA 

KONU 

/ 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

İLGi: Kanunlar ve Kararlar pairesi Başkanlığı ifadeli 05.07.2002 tarih ve A.01.0.GNS.O. 
10.00.02-7/7891-16123/38109 sayılı yazınız. 

Adıyaman Milletvekili Sayın Dengir Mir Mehmet Fırat'ın Bazı vatandaşların 

isimlerinin değiştirilmeye zorlandığı · iddiasına ilişkin yazılı soru önergelerine verilen 

cevaplar İç Tüzüğün 99. maddesine istinaden ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Ek: Soru Önergesine verilen Cevap 

DAGITIM: 
Gereği: 

- T.B.M.M. Başkanlığına 
Bilgi icin: 
-B aşbakanlığa 
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ADIYAMAN MiLLETVEKiLi SAYIN DENGIR MIR MEHMET FlRAT'lN 
7/7891-16123 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESiNE VERILEN 

CEVAPLAR 

Kanun koyucu, kişiye ·ad konulması veya değiştirilmesi konusunda sınırlama 

getirmiş 05.05.1972 tarihli ve 1587 sayılı Nüfus Kanununun 16 ncı maddesinin 
dördüncü fıkrasında ".... milli kültürümüze, ahlak kurullarına, örf ve adetlerimize 
uygun düşmeyen veya kamuoyunu inciten adların ... " konulamayacağını hükme 

bağlamıştır. 

Bu madde hükmünden d~ anlaşılacağı gibi, anılan yasa maddesinde ad koyma 
1 • 

konusunda belirli kriterler tan,mlanmış ve bu kriteriere aykırı ad koyulamayacağı 
belirtilmiştir. Ad konulduktan sonra değiştirilmesi için herha~gi bir yasal prosedür 

öngörülmemiştir. Ayrıca, mevzuatımızda, yukarıda belirtilen yasa bükılıüne aykırı 
olarak çocuğuna ad koyan vatan4aşlarımız için adli mercilerce · · soruşturma ve 

kavuşturmayı öngören bir hüküm bulunmamaktadır. . 

1587 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi, bir yandan bu konuda görevli kamu 
personeline uymalarını zorunlu kılan· emredici bir hüküm içermekte; diğer yandan ise 

çocuğuna ad koyma hakkına sahip olan ana ve babanın bu hak ve görevlerini yasa 

uygun olarak kullanmaları yükümlüğünü getirmektedir. 

Özellikle vurgulamak gereken bir konu da şudur: Bahsettiğimiz Kanun 

maddesinde yer alan· "ahlak kuralları, örf ve adetler veya kamuoyunu inciten adlar" 
göreceli kavram ve değerler olduğundan, uygulamada zaman zaman farklı 

yorumlamalara konu oldukları gözlenmektedir. Ancak; bilindiği üzere son zamanlarda, 
çağdaş uygarlık normlarını, yakalamak ve demokratikleşme sürecini daha ileri bir 

düzeye taşımak amacıyla Anayasa'da ve çeşitli yasalarda Yüce Meclisin takdir ve 
tensipleriyle önemli değişiklikler yapılmıştır. Hükümetimizce, çeşitli yasalarımızda 

demokratik hak ve özgürlüklerin çağdaş ölçütlerde kullanılmasını kolaylaştırıcı 

değişiklikleri içeren yasa tekliflerinin bu süreç içinde en kısa zamanda Yüce Meclise 

sunulması öngörülmektedir. 

Ulusumuzun özlem ve talepleri doğrultusunda ivme kazanan, insan hakları 

alanında çağdaş normların ve standartların yaşama geçirilmesi sürecinin zaman içinde 
bu gibi konuların çözümüne de önemli katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir. 
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151.- Gaziantep Milletvekili Nurettin Aktaş'ın, Çevre Fonundan belediyelere yapılan 
yardımlar ve harcamalara . ..-

-Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün, Ankara'da tıbbı atıkların depolanınasına 

ilişkin soruları ve Çevre Bakanı Fevzi Ayİekin'in cevabı (7/7898, 7919) -

TÜRKiYE BÜYÜK MiLLET MECLiSI BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sorutarımın delaletinizle Çevre Bakanı Sn. Fevzi AYTEKIN 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 19.06.2002 

{}{JP;;..;; 
Nurettin AKTAŞ 

Gaziantep Milletvekili 

14.05.2002 tarihinde verdiğim 7/7510-15537 esas numaralı soru önergemin 
cevabında, 57. hükümet döneminde Çevre Fonundan araç, gereç ve proje bazında 
belediyelere yapılan yardımlar, yıllar itibariyle toplam olarak verilmiş ancak hangi 
belediyelere verildiği ile belediyelere yapılan yardımlar dışındaki .harcama·kalemleri 
ve miktarları belirtilmemiştir. Gerekli cevabı alamadığım için sorularımı tekrarlamak 
istiyorum: 

1. 57. hükümet döneminde, Çevre Fonundan, 940'Jı kalemlerden belediyelere 
yapılan yardımlar hariç, hangi kalemiere ne miktarda harcama yapılmıştır? 

2. Yine bu dönemde çevre fonundan araç, gere·ç ve proje bazında yadım edilen 
belediyelerin isimleri ile aldıkları yardımlar ve miktarları yıllar itibariyle nasıldır? 

3. Çevre fonundan yapılan harcamaları ve yardım yapılan belediyeleri 
açıklarnamanızın sebebi nedir? 
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TÜRKiYE BÜYÜK' MILLET MECLISI BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki soruları m ın Çevre Bakanı Sayın Fevzi A YTEKIN 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz 
ederim.; 

Saygılarımla. 

~ .. ·""\. 
Saffet Knkan BED ÜK . / 

Ankara Milletvekili J 

Başkent Ankara'da son zamanlarda emsali görülmemiş çevre 
sorumsuzluğu ve kirlilik örnekleri yaşanmaktadır. Sağlıklı ve dengeli bir 
çevrede yaşama 'hakkı, insan olmanın ·gereği ve Devlet olmanın 
sorumluluğu ve ödevidir. 

Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını sağlamak ve çevre kirliliğini 
önlemek Devletin merkezi ve yerel idareleri ile vatandaşların görevleri 
arasındadır. · 

Teknoloji gelişiminin, sosyal ihtiyaçların ve ! .·.· .~- · · .. : . artan göç 
dalgasının şehirlerde çevre konusunun önemini her geçen gün 
arttırmaktadır. Bu konu Başkent Ankara'da daha da önemle üzerinde 
durulması gereken bir konuma gelmiştir. 

21-27 Haziran 2002 tarihli Gazete Ankara'da yer alan Sağlık Alarmı 
ile ilgili haber ve 'görüntüleri, çağdaş ve örnek olması gereken ülkemizin 
gururu Başkent Ankara'mıza yakışmamaktadır. 

1- Sincan Ilçesi Yenikent Beldesi Çadırtepe katı atık depolama 
alanına günde ne kadar tıbbi atık torbaları atı lmaktadır? 

2- Ankara'da resmi ve özel ne kadar hastane vardır? Bu hastanelerin 
atıkları hangi usulle toplanmakta, nerelere atılmakta ve atılma 
teknik ve usullerini yeterli buluyor rrıusunuz? 

ı ' 



3- Gelişmiş ülkelerdeki tıbbi atıkların imhası usul ve esasları 
ülkemizde ne zaman uygulanacaktır? Halen uygulayan Iller var 
mıdır? · 

4- Halen kullanılan alanlarda drenaj tabakasına ve borularının 
yerleştirilmediği, sızıntı sular için önlem alınmadığı, çevreyi 
kirletmeyecek şekilde çakıl drenajının yapılmadığı, metan gazının 
patlamaması için gaz tahliye hacalarının bulunmadığı, 
kamyonların tartıdan geçirilmediği, bu sebeple ne kadar çöp 
atıldığının bilinmediği, sızıntı sularının Ankara Atıksu Arıtma 
Tesisine aktarılmasını sağlayacak düzenlemenin inşa edilmediği 
iddia edildiğini biliyor musunuz? Bu konuda inc.eleme yaptırıp ne 
gibi tedbirler aldınız? Tesisin teknik şartlara uygun olarak 
yaptırılması için ne düşünüyor sun uz? 

5- Istanbul'da vuku bulan metan gazı sonucunda yakınlarını 
kaybedenierin Avrupa Insan Hakları Mahkemesinde açtıkları dava 
sonucunda, gazete haberlerine göre Devleti 250 milyar liraya 
mahkum ettiği doğru mudur? Ankara'da da bu şartlarda gerek can k~· 

· ve gerekse tazminat cezası benzeri olayı yaşamamak için ne gibi 
tedbir almayı düşünüyorsunuz? Sorumlu kim olacaktır? 
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T.C. 
ÇEVRE BAKANLIGI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : ·B.19.0.APK.0.22.0.00.02/0012/920- 11114 k17 TEr · ,, ' · 1 . ...~i".;· ..... · ·.. j. 

KONU: Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

İLGi: 05/07/2002 tarih ve A.Ol.O.GNS.O.l 0.00.02/16093 sayılı 
yazınız. 

İlgi de kayıtlı yazınız eki Gaziantep Milletvekili Sayın Nurettin AKTAŞ 
ile Ankara Milletvekili Saffet Arıkari BEDÜK'e ait yazılı soru önergeleri 
cevaplandırılarak ekte sunulmuştur 

Bilgilerinize arzederim. 

EKLER 
EK-I 2 Adet Cevap Metni 

( 3 Sayfa). 
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ANKARA MiLLETVEKiLi SAYIN SAFFET ARIKAN BEDÜK'E AİT 717919-16155 
ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI 

SORULAR' 

Başkent Ankara'da so11; zamanlarda emsali görülmemiş çevre sorumsuzluğu ve kirlilik 
örnekleri yaşanmaktadır. Sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı, insan olmanın gereği 
ve Devlet olmanın sorumluluğu ve ödevidir. 

Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını sağlamak ve çevre kirliliğini önlemek Devletin 
merkezi ve yerel idareleri ile vatandaşların görevleri arasındadır. 

Teknoloji gelişiminin, sosyal ihtiyaçların ve artan göç dalgasının şehirlerde çevre 
konusunun önemini her geçen gün arttırmaktadır. Bu konu Başkent Ankara'da daha da 
önemle üzerinde durulması gereken bir konuma gelmiştir. 

2 ı -27 Haziran 2002 tarihli Gazete Ankara'da yer alan Sağlık Alarmı ile ilgili haber ve 
görüntüleri, çağdaş ve örnek olması gereken ülkemizin gururu Başkent Ankara'mıza 
yakışmamaktadır. · 

SORU ı- Sincan İlçesi Yenikent Beldesi Çadırtepe Katı Atık Depolama alanına günde ne 
kadar tıbbi atık torbalan atılmaktadır? 

CEVAP ı -Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi 
Başkanlığından alınan bilgilere göre, Ankara İlinde;. 
Sincan-Çadırtepe Düzenli Katı Atık Depolama Alanına günlük 12-15 ton arasında tıbbi atık 
getirilmektedir. ' 

SORU 2- Ankara'da resmi ve özel ne kadar hastane vardır? Bu hastanelerin atıkları hangi 
usulle toplanmakta, nerelere atılmakta ve atılma teknik ve usullerini yeterli buluyor musunuz? 

CEVAP 2-Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumları İstatistikleri yıllığına ve belediyeden 
alınan bilgilere göre mevcut sağlık kuruluşları sayısı aşağıdaki tabloda sunulmuştur. 

HASTANEADI SAYISI 
Sa~lık Bakanlığına Ba~lı Hastane 26 
Üniversiteye Ba~lı Hastane 9 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı~ına Ba~lı Hastane 7 
Belediye Hastanesi 5 
Özel Hastane 12 
Askeri Hastane 3 
Diyaliz Merkezi 12 
Poliklinik 650 
SağlıkOcağı 144 

Sağlık Kuruluşlaqndan kaynaklanan tıbbi atıklar 20.05.1993 tarih ve 2ı586 sayılı Tıbbi 
Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine uygun geçici atık depolama veya konteynı,dafö~:~~~-..~ 
biriktirilerek, günlük olarak veya her iki günde bir Ankara Büyükşehir Belediyesi Başİ(anlı~ı ;ı' 1:: 

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü den~dm'inde ::·· . · 
bulunan özel bir firma tarafından toplamhp Sincan-Çadırtepe Düzenli Katı Atık Depolama .· 

.; .,.. \~·· .... ::·· 
' ·. 
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Alanına taşınmaktadır. Sincan-Çadırtepe Düzenli Katı Atık Depolama Alanında sözkonusu 
atıklar Düzenli Depolama tekniğine uygun olarak hertaraf edilmektedir. 

SORU 3- Gelişmiş ülkelerdeki tıbbi atıkların imhası usul ve esasları ülkemizde ne zaman 
uygulanacaktır? Halen uygulayan iller var mıdır? 

CEVAP 3- ÇED Yönetmeliği kapsamında pilot bölge olarak seçilen Ankara'da MATRA 
Projesi kapsamında "Ankara· Tıbbi Atık Yönetimi ve Bertarafı" adı ·altında bir proje 
planlanmaktadır. 

SORU 4- Halen kullanılan alanlarda drenaj tabakasına ve borularının yerleştirilmediği, sızıntı 
sular için önlem alınmadığı, ,çevreyi kirletmeyecek şekilde çakıl drenajının yapılmadığı, 
metan gazının patlamaması için gaz tahliye hacalarının bulunmadığı, kamyonların tartıdan 
geçirilmediği, bu sebeple ne kadar çöp atıldığının bilinmediği, sızıntı sularının Ankara Atıksu 
Arıtma Tesisine aktarılmasını sağlayacak düzenlemenin inşa edilmediği iddia edildiğini 
biliyor musunuz? Bu konuda inceleme yaptırıp ne gibi tedbirler aldınız? Tesisin teknik 
şartlara uygun olarak yaptırılması için ne düşünüyorsunuz? 

CEVAP 4- Sincan-Çadırtepe Düzenli Katı Atık Depolama Alanına evsel çöpler henüz 
depolanmamakta olduğundan metan gazıçıkış boruları da döşenmemiştir. Tıbbi atıklar sağlık 
kuruluşlarından tartılarak alınmaktadır, arıtma tesis ünitesi Ankara katı Atık Yönetimi 
Uygulama Projesi ile birlikte düşünülmektedir. 

SORU s-. İstanbul'da vuku bulan metan gazı sonucunda yakınlarını kaybedenierin Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesinde .açtıkları dava sonucunda, Gazete haberlerine göre Devleti 2SO 
milyar liraya mahkum ettiği doğru mudur? 

Ankara'da da bu şartlarda gerek can kaybı ve gerekse tazminat cezası benzeri olayı 
yaşamamak için ne gibi tedbir almayı düşünüyorsunuz? Sorumlu kim olacaktır? 

CEVAP S- Sincan-Çadırtepe Düzenli Depolama ve Mamak düzensiz depolama için Ankara 
Katı Atık Yönetimi uygulama projesinin teknik şartnamesi hazırlanmış olup 23.07.2002 
tarihinde ihalesi yapılacaktır. Bu ihale doğrultusunda Mamak düzensiz depolama alanının 
rehabilitesi, transfer istasyonlarının yapımı, atıkların geri kazanılması, enerji üretjınir-:·Y~~~, .. 
teknikler kullanılacak olup, 14.03.1993 tarih ve 21S86 sayılı Tıbbi Atıldarı~ .. ··ı{.otiV{?f1J!t~c_;·, 
Yönetmeliğine uygun olarak yapılacaktır. . :' 11 ,,.~ ... ~~- J· · 

{':-\ ,Li~~ . 
\. c~ 
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GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ SAYIN NURETTİN AKTAŞ'A AİT 7/7898-/16130 ESAS 
NUMARALI Y AZIL! SORU ÖNERGESİNİN CEV ABI 

SORULAR: 

14.05.2002 tarihinde verdiğim 7/7510-15537 esas numaralı soru önergemin ceyabında, 57. 
hükümet döneminde Çevre Fonundan araç, gereç ve proje bazında belediyelere yapılan yardımlar, 
yıllar itibariyle toplam. olarak verilmiş ancak hangi belediyelere verildiği ile belediyelere yapılan 
yardımlar dışındaki harcama kalemleri ve miktarlan belirtilmemiştir. Gerekli cevabı alamadığım için 
sorularımı tekrarlamak istiyorum. 

SORU 1-57. hükümet döneminde, Çevre Fonundan, 940'lı kalemlerden belediyelere yapılan yardımlar 
hariç, hangi kalemiere ne miktarda harcama yapılmıştır? 

CEVAP ı- Bakanlığımız Çevre Kirliliğini Önleme Fonundan yapılan çevrenin tanıtırnma ait baskı 
yayın, eğitim için cari giderler olarak yapılan nakit yardırnlara ilişkin tablo aşağıda sunulmuştur. 

YILI MİKTARI 
ı999 188.133.223.000 TL 
2000 408.862.742.000 TL 
2001 284.986.346.000 TL 
2002 97.209.360.000 TL 

TOPLAM 979.191.671.000 TL 

SORU 2- Yine bu dönemde çevre fonundan araç, gereç ve proje bazında yardım edilen belediyelerin 
isimleri ile aldıkları yardımlar ve miktarları yıllar itibariyle nasıldır? 

CEVAP 2- Bakanlığımız Çevre Kirliliğini Önleme Fonu bütçesinden çevrenin korunması, 
temizlenmesi ve iyileştirilmesi faaliyetlerinde kullanılmak üzere Belediyelere yapılan araç, gereç ve 
proje yarımlannda bulunulmuş olup yapılan yardırnlara ilişkin tablo aşağıda sunulmuştur. 

BAKANLIGIMIZ ÇEVRE KİRLİLİGİNİ ÖNLEME FONUNDAN Y APlLAN Y ARDlMLAR 

TÜRÜ 1999 YILI 2000 YILI 2001 YILI TOPLAM 
1 ÇÖP KAMYONU 3 3 5 ll 
İTFAİYE - 2 2 2 6 
ARAZÖZ ı 4 ı 6 

! ŞASİ KAMYON ı5o 49 49 248 
TRAKTÖR 50 40 62 ı52 

TRAKTÖR KEPÇESİ - lO ı o 20 
SU TANKERi ı '2 2 5 
DAMPERLİ KAMYON 6 ·5 4 15 
VİDANJÖR ı ı ı 3 
TOPLAM" 2ı4 116 ı36 466 
PROJE 803.298.000.000. 2.312.705.469.800 4.653.245.200.000 7.!769.248.669.800 

SORU 3- Çevre Fonundan yapılan harcamalan ve yardım yapılan belediyeleri açıklarnamanızın 
sebebi nedir? 

CEVAP 3- Bakanlığımız Çevre Kirliliğini Önleme Fonundan yalnızca belediyelere yardıpıl~.,.:~~, .. 
yapılmamakta Valilik, Kaymakamlık, Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlıkları giht.iQJ..l· · 
de yardımlar yapılmakta olup yıllar itibatıyla Türkiye genelini kapsamaktadır. { ~ ~-· '((f?;: 
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151-- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, fındık tarım alanlarının daraltılmasına 
ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Hüsnü YusqfGökalp'ın cevabı (7/7899) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sörularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı 
Sn. Hüsnü Yusuf Gökalp tarafından yazılı olarak cevaplandırılması 
için delaletlerinizi arz ederim. ' . . .. :-y~~r--

Musa Uzunkaya 1 
,J Samsun Milletvekili 

1. 11 Ocak 2002 tarihli resmi gazetede yayınlanan "fındık tarım 
alanlannın daraltılması" hakkındaki yönetmelik gereği, beş 
yıl içinde' sökUimesi ·planlanan fındık ağaçlarının sayısı ve 
dekar olarak bUyüklüğü ne kadardır? 

2. Bu alanlar içinde bulunan Samsun 19 Mayıs ilçesinde olduğu 
gibi, fındık ağacı dikimi öncesinde heyelan ve erozyonun 
büyük tehlike olduğu ancak fındık ağaçlarının dikimiyle bu 
tehlikeden ~ızaklaşıldığı bilinmektc olup, bu ağaçların sökülmesi 
sonucu heyelan ve erozyon tehlikesinin yeniden. qr~f.tY;a çıka,cağı 
yönündeki Tema ve ilgili diğer kurumların ikazıa·rına rağmen 
söküm yapılacak ise bakanlık olarak bu tehlikeye karşı hangi 
önlemler alınmıştır? 

3. Atatürk Orman Çiftliği'nin -kaynak yokluğu nedeni ile-
seksen yıldır ancak %1 O'u ağaçlandırılabilmiş iken, AOÇ'nin 
yüzlerce katı büyüklüğündeki fındık ormanlarının söktürülmesi 
kararınızda ısrarlı olacak mısınız? 

4. Avrupa Birliğinin (AB) talepleri doğrultusunda hükümetinizce 
mevcut fındık ağaçlarının bir kısmının sökümü yönünde karar 
alınırken Ispanya, İtalya ve ABD'de yeni fındık sahalarının 
açıldığı yönünde basma yansıyan haberler bakanlığınızca da 
doğrulanmakta ise bu durum söz .konusu yönetmeliğinizin 
yeniden gözden geçirilmesini sağlayabilir mi? 
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T.C. 
TARIM VE KöYIŞLERI BAKANLIGI 
Araştırma Planlama ve Koordinasyon 

Kurulu Başkanlığı 

SAYI :KDD.SÖ.1.01/ · ı 
KONU:Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIGINA 

.. ./07/2002 

ILGI :05.07.2002 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/7899-16131/38117 sayılı yazınız. 

ligide kayıtlı yazın ız ekinde . gönderilen Samsun Milletvekili Sayın Musa 
UZUNKAYA'ya ait 7/7899-16131 esas. nolu, yazılı soru önergesinde belirtilen sorulara 

· ilişkin bilgiler ekte sunulmuştur. ' 

Bilgilerinize arz ederim. 

_u_·~~ ~0. ~ ~ 
P~of. br. Hüsnü ~~P / 

~ Bakan 

EKLER: 
EK- 1 GörQş (1 adet - 2 sayfa) 
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Önerge Sahibi 

Esas No 

YAZILI SORU ÖNERGESI 

:Musa UZUNKAYA 
Samsun Milletvekili 

:7/7899-16131 

Soru 1- 11 Ocak 2002 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan "fındık tarım 
alanlarının daraltılması" hakkındaki yönetmelik gereği, beş yıl içinde sökülmesi 
planlanan fındık ağaçlarının sayısı ve dekar olarak büyüklüğü ne kadardır? 

Cevap 1-27/11/2001 ·tarih ve 24596 sayılı Resmi Gazete'de 2001/3267 Karar 
Sayısı ile yayınlanan Fındık Alanlarının Tespitine Dair Bakanlar Kurulu Kararı ve 
11/01/2002 tarih ve 24637 sayılı Resmi Gazete'de 2001/3438 Karar Sayısı ile 
yayınlanan Fındık Üretiminin Planlanması ve Dikim Alanlarının Belirlenmesi ile Fındık 
Yerine Alternatif Ürün Yetiştirmeyi Tercih eden Üreticilerin Desteklenmesine Dair Esas 
ve Usuller Hakkında Yönetmelik Gereği, beş yıl içinde sökülmesi planlanan iç tüketim ve 
dış satım yolu ile tüketilemeyen miktara tekabül eden üretim alanı 57.000 hektardır. 

Soru 2-Bu alanlar içinde bulunan Samsun 19 Mayıs ilçesinde olduğu gibi, fındık 
ağacı dikimi öncesinde heyalan ve erozyonun büyük tehlike olduğu ancak fındık 
ağaçlarının dikimiyle bu tehlikeden uzaklaşıldığı bilinmekte olup, bu ağaçların sökülmesi 
sonucu heyalan ve erozyon tehlikesinin yeniden ortaya çıkacağı yönündeki Tema ve ilgili 
diğer kurumların ikazlarına rağmen söküm yapılacak ise bakanlık olarak bu tehlikeye 
karşı hangi önlemler alınmıştır? 

Cevap 2- 27/11/2001 tarih ve 24596 sayılı Resmi Gazete'de 2001/3267 Karar 
Sayısı ile yayınlanan Fındık Alanlarının Tespitine Dair Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci 
maddesi gereği Samsun Ilinde Çarşamba, Terme, Ayvacık ve Salıpazarı ilçelerinde 
fındık üretimine izin verilmiştir. Soru önergesinde belirtilen 19 Mayıs Ilçesi fındık 
üretimine izin verilen alanlar içinde bulunmamaktadır. Bakanlar Kurulu Kararında; 1 inci. 
2 inci ve %6' dan daha az eğimli 3 üncü sınıf tarım arazile'rinde Alternatif Ürün 
Programının uygulanacağını belirtmekte olup bu alanlar heyalan ve erozyon tehlikesinin 
olmadığı işlenebilir tarım alaniand ır. 

Soru 3- Atatork Orman Çiftliği'nin kaynak yokluğu nedeni ile seksen yıldır ancak 
%10'u ağaçlandırılabilmiş iken, AOÇ'nin yüzlerce katı büyüklüğündeki fındık 
ormanlarının söktürülmesi kararınızda ısrarlı olacak mısınız? 

Cevap 3-11/01/2002 tarih ve 24637 sayılı Resmi Gazete'de 2001/3438 Karar 
Sayısı ile yayınlanan Fındık Üretiminin Planlanması ve Dikim Alanlarının Belirlenmesi ile 
Fındık Yerine Alternatif Ürün Yetiştirmeyi Tercih Eden Üreticilerin Desteklenmesine Dair 
Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 26 ıncı maddesinin e bendinde "orman 
arazilerinde ve rakımı 750 metrenin üzerindeki alanlarda fındık üretimiyle iştigal eden 
üreticiler alternatif ürün desteğinden faydalanamazlar" denilmektedir. Dolayısı ile orman 
arazisi olarak görünen fındık bahçelerinin söktürülmesi gibi bir durum söz konusu 
değildir. 
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T.B.M.M. B: 120 22.7. 2002 0: ı 
Soru 4-Avrupa Birliğinin (AB) talepleri doğrultusunda hükümetinizce mevcut fındık 

ağaçlarının bir kısmının sökümü yönünde karar alınırken Ispanya, ltalya ve ABD'de yeni 
fındık sahalarının açıldığı yönünde basına yansıyan haberler bakanlığınızca da 
doğrulanmakta ise bu durum söz konusu yönetmeliğinizin yeniden gözden geçirilmesini 
sağlayabilir mi? 

Cevap 4-Avrupa Birliğinin mevcut fındık bahçelerinin sökümüne dair herhangi bir 
talepleri bulunmam~ktadır. Alternatif Ürün Projesi ile, üretim fazlalığı bulunan ve bu 
nedenle ekonomik kayıplara yol açan fındığın yerine, yağlı tohumlu bitkiler ve yem 
bitkileri başta olmak üzere ülkemizde üretim açığı bulunan ve ithal edilen ürünlerin 
üretimi amaçlanmaktadır. 
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~~~ 
h~4.- Erzurum Milletvekili Lütfil Esengün'ün, Türkiye Büyük Millet Meclisinde bulunan 

idam dosyalarına ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Ömer İzgi'nin cevabı 
(7/7909) 

TBMM BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sorunun yazılı olarak cevaplandınlmasını saygı ile 

arzederim. 25.06.2002 

Q.~.; 
Lütfü ~GÜNL ,/"' 

Erzurum Milletvekili 

Soru: 

1- TBMM'de Anayasa'nın 87. maddesi gereğince sevkedilmiş 

bulunan kaç adet idam dosyası vardır. 

2- Dosyalarda kaç kişinin idam cezasına mahkumiy~tine karar 

verilmiştir. 

3- Bu kişilerin isimleri, suçlan nedir ve hangi k~nunun hangi 

maddeleri gereğince ölüm cezasına mahkum olmuşlardır. 
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T.C. 
TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIG I 

GENEL SEKRETERLiGi 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

KAN.KAR.MD: 

Sayı: A.O l.O.GNS.O.l 0.00.02-7/7909-16144/38148 

Konu: ...................... . 

Sayın Lütfii ESENGÜN 
Erzurum Milletvekili 

İLGİ: 25.6.2002 tarihli yazılı soru önergeniz. 

O 3 TEM 2802 

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan idam dosyalarına ilişkin ilgi önergenizde. 
yer alan sorularınız aşağıda cevaplandırılmıştır. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Saygılarımla. 

,. ,. ' 

Türkiye BüyQk Millet Meclisi 
Başkanı 

Cevap 1.- 2 ı inci Dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına, ölüm cezaları 
hakkındaki kesinleşmiş mahkeme kararlannın yerine getirilmesine dair 40 adet Başbakanlık 
tezkeresi gelmiş, 33 adet tezkere de geçmiş dönemlerden intikal etmiştir. Toplam 73 adet 
tezkereden 41 adedi Başbakanlığa iade edilmiş, halen 32 adedi ise Adalet Komisyonunda 
bulunmaktadır. 

Cevap 2.- Halen Adalet Komisyonunda bulunan 32 adet tezkere 83 kişinin, 

Başbakanlığa iade edilmiş bulunan 4 ı adet tezkere ise 54 kişinin idam cezasına malıkumiyetinin 
yerine gytirilmesine dairdir. 

Cevap 3.- Halen Adalet Komisyonunda bulunan 32 adet tezkereye konu 83 kişinin 

ölüm cezalarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
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·~ , ADALET KOMiSYONUNDA BULUNAN 
ÖLÜM CEZALARI HAKKINDAKi KESİNLEŞMİŞ MAHKEME KARARLARININ 

YERİNE GETiRiLMESiNE DAİR TEZKERELER 

ADI-SOYADI MAHKUMIYETE ESAS SUÇ TEZKERE KOMISYONA 
NO GELIŞ 

TARIHI 

BekirGEDIK Kasden adam öldürmek. As.C.K. 91/4 3/135 17.6.1999 

Nizarnettin Devletin hakimiyeti aıtında bulunan topraklardan bir kısmını 3/136 17.6.1999 
ÖZOGLU devletin Idaresinden ayırmaya yönelik faaliyet ve 

eylemlerde bulunmak. TCK. 125, 31, 33, 40, 1 

ı 
ı 

Mehmet Sait Devletin Hakimiyeti altında bulunan toprakla
1

rdan bir kısmını 3/138 17.6.1999 
DAYAN Devletin Idaresinden ayırmaya matuf eylem~erde bulunmak. 

TCK. 125, 31, 33, 40, 36. 
i 

1 

Sinan lvlr Devletin hakimiyeti altında bulunan topraklardan bir kısmını 3/141 17.6.1999 
devlet Idaresinden ayırmaya matuf eylemlerde bulunmak. 

' TCK.125. 31. 33 ve 40. 

All Osman KÖSE T.C. Anayasasının tamamını veya. bir kısmını taQylr ve 3/142 17.6.1999 
Rabbena HANEDAR tebdil veya ilglya ve bu Kanun ile teşekklll etmiş T.B.M.M.ne 
Hasan ŞAHINGÖZ iskata veya vazifesini yapmaktan men'e cebren teşebblls. 
Ali NAZIK TCK. 146/1, 31, 33. 

Selmanl ÖZCAN Anayasal düzeni silah zoruyla yıkmaya cebren teşebbüs. 3/149 17.6.1999 
TCK. 146/1. 31, 33, 36, 40. 

Cemal ÇAKMAK Ülkede mevcut Anayasal düzeni silah zoru ile yıkarak yerine 3/158 17.6.1999 
Marksist-Leninist ilkeye ·dayalı bir rejim getirmeyi 
amaçlayan, silahlı çete niteliQindeki TKP-MUTlKKO 
örglUünUn amacı doQrultusunda, adam öldUrmek. 
TCK. 146/1 

Kemal GÖMi TOrkiye Cumhuriyeti Anayasasını cebren ligaya teşebbUs. 3/159 17.6.1999 
TCK. 146/1. 

; 

Aslan_ KAYA Devletin hakimiyeti altında bulunan topraklardan bir kısmını 3/161 •17.6.1999 
Devletin Idaresinden ayırmaya yönelik silahlı eylemde 
bulunmak. TCK. 125. 

Abdurrahim AKALP Yasadışı PKK Terör örgUtU Uyesl olmak ve örgüt amacı 3/193 17.6.1999 
doQrultusunda eylemiere katılmak. TCK. 125. 

Ali TEKE- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını ligaya teşebbüs. 3/195 17.6.1999 
TCK. 146/1. 

YusufAKBABA 
Türkan IPEK Devletin hakimiyeti altında bulunan topraklardan bir kısmını 3/288 16.7.1999 
Mehmet DARGA Devlet idaresinden ayırmaya matuf eylemlerde bulunmak ve 
Celal TÜRK yasadışı PKK örgütünün sair efradı olmak. 
Salih GÜN TCK. 125. 
Zübeyir PAKSOY 

. Yusuf ÇABUK 
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Mehmet BABÜR Silahla fiilen taaruz sonucu üstünün ölümüne neden olmak. 3/385 4.11.1999 
As.C.K. 91/4 

Hüseyin GÜÇLÜ Devletin hakimiyeti altında bulunan topraklardan bir kısmını 3/422 29.12.1999 
Bayram KAYMAZ Devlet Idaresinden ayırmaya yönelik eylemlerde bulunmak 
Fikri DEMIR ve silahlı çetenin özel vazlfeyi haiz elemanı olmak . TCK. 

125 

Ultfi TOPAL Anayasa düzeni yıkmaya cebren teşebbüs. 3/512 24.3.2000 
AliTEKIN TCK. 146/1, 31, 33, 36, 40 

Mehmet YILDIRIM Devletin hakimiyeti altında bulunan topraklardan bir kısmını 3/607 22.6.2000 
Devlet Idaresinden ayırmaya yönelik eylemlerde bulunmak. 
TCK.125. 

NihatYAGIZ Devletin hakimiyeti altında bulunan topraklardan bir kısmını 3/733 8.1.2001 
Mehmet Emin ÇEÇi Devlet Idaresinden ayırıp m üstakli bir devlet kurmak 

amacıyla neticeyi do{Jurmaya elverişli nitelikli eylemlerde 
bulunmak. TCK. 125 

Cumali KARASU Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hakimiyeti altında bulunan 3/743 23.1.2001 
EnverÖZER topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya matuf 

eylemlerde bulunmak. TCK. 125 

AhmetGÜVEN Devletin hakimiyeti altında bulunan topraklardan bir kısmını 3/754 9.2.2001 
Kadri SÖNMEZ Devlet idaresinden ayırıp m üstakli bir Devlet kurmak 
Ramazan AKDAG amacıyla neticeyi elde etmeye elverişli nitelikte vehamet arz 
Nadir KALKAN eden eylemlerde bulunmak. T.C.K. 125 

Vefa KARTAL Devletin hakimiyeti altında bulunan topraklardan bir kısmını 3/760 16.2.2001 
Ramazan KIZILDAG devlet Idaresinden ayırıp m Ustakil bir Devlet kurmak 

amacıyla neticeyi elde etmeye elverişli nitelikte vehamet 
arzeden eylemlerde bulunmak. T.C.K. 125 

Mutlu AKIN Fiili livata suretiyle zorla ırza geçmek ve bu suçu işlernek 3/830 29.5.2001 
için öldürmek. T.C.K. 450/9; 414/2. 

Mehmet Nuri ÖZEN Devletin hakimiyeti altında bulunan topraklardan bir kısmını 3/832 29.5.2001 
Hasan AŞKIN Devlet idaresinden ayırmaya yönelik eylemlerde bulunmak. 

T.C.K. 125 

Şeyhmus POYRAZ Devletin hakimiyeti altında bulunan topraklardan bir kısmını 3/834 29.5.2001 
Devlet idaresinden ayırmaya yönelik eylemlerde bulunmak. 
T.C.K.125 

Abdullah AKSEL Maktul Mustafa Gökşen Yılmazel'i, babası müdahil Rafet 3/636 4.6.2001 
Yılmazel'den para alabilmek amacı lle kaçırıp saklamak, 
parayı alamaması sebebiyle duydouğu infıal sonucu suçun 
delil ve emarelerini ortadan kaldırmak maksadıyla öldürmek 
ve 6136 savılı vasava muhalefet. TCK. 450/8-9 499. 

Şemdin SAKIK Devletin hakimiyeti altında bulunan topraklardan bir kısmını 3/853 26.6.2001 
Devlet idaresinden ayırmaya yönelik eylemler yapmak. 
TCK. 125 

\ 
ı 
! 

~ 

J 
-901-



Muhsin ERBAŞ, 
Harun GÜLBAŞ, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını cebren ilgaya teşebbüs. 3/861 
Bekir ÇINAR, TCK. 146/1 
Erol SARlKAYA, 
AhmetTuran KILIÇ, 
Kenan KALE, 
Harun YILDIZ, 
Zafer YE LO K, 
Yunis KARATAŞ, 
Halillbrahim 
DÜZBIÇER, 
ömer Faruk GEZ, 
Ahmet OFLAZ, 
Ekrem KURT, 
Erkan ÇETINTAŞ, 
Faruk SARlKAYA, 
Hayrettin GÜl.:, 
Harun KAVAK, 
SOieyman 
TOKSUN, 
Hayreddin YEGIN, 
Mehmet YILMAZ, 
Adem KOZU, 
Mustafa uğur 
YARAŞ, Faruk 
BELKAVLI, 
Ömer DEMIR, 
AlimÖZHAN, 
ibrahim DURAN, 
Etem CEYLAN, 
Vahit KAYNAR, 
Turan KAYA, 
Cafer Tayyar 
SOYKÖK, 
Faruk CEYLAN 

Şahin GÜMÜŞ 

Nuri AKBULUT 

Cemalettin POLA T 

Mehmet FIDANCI 

Mehmet Sıddık 
BIÇER 

Yasadışı PKK örgütünün üyesi· olarak Türkiye Cumhuriyeti 3/884 
Devletinin hakimiyeti altında bulunan topraklardan bir 
kısmını devlet idaresinden ayırıp, mOstakli bir Devlet kurma 
amacına matuf fiilierde bulunmak. TCK. 125 · 

Devletin hakimiyeti altında bulunan topraklardan bir kısmını 3/885 
Devlet idaresinden ayırıp, baQımsız bir Devlet kurmak 
amacıyla neticeyi elde etmeye elverişli nitelikte vahamet 
arzeden eylemierde bulunmak. TCK. 125 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nı silah zoru ile cebren 3/978 
değiştirmeye kalkışmak. TCK. 146/1 

Devletin hakimiyeti aitında bulunan topraklardan bir kısmını 3/1032 
Devlet idaresinden' ayırmaya yönelik eylemlerde bulunmak. 
TCK.125 

Salih İzzet ERDİŞ Mevcut Anayasal düzeni silah zoru ile de~iştirmeye 3/1107 
teşebbüs etmek. (IBDA/C l TCK. 146/1 

Hasan AYDOGAN 
TUrkan ÖZEN 

Mevcut Anayasal düzeni silahlı ayaklanma ile yıkarak yerine 3/1108 
Marksist-Leninist ideolojiye dayalı bir düzen getirmeyi 
amaçlayan yasadışı DHKP/C terör örgütü mensubu olarak 
örgüt amacı do~rultusunda matuf eylemlerde bulunmak. 
TCK. 146/1 1 
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ıÇ~ . 
~.- İstanbul Milletvekili Azmi Ateş'ın, İsrail ile· yapılan tank modemızasyonu 

anlaşmasının gizliliğine ilişkin sorusu ve Milli Savunma Bakanı Sabahattin Çakmakoğlu'nun 
cevabı (7 /7926) / 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLiSI BAŞKANUGI'NA 

Aşağıdaki sorutarımın Milli Savunma Bakanı Sayın Sabahattin ÇAKMAKOGLU 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi arz ederim. 

Saygıların;tla.25.06.2002 

._Ç'\~/ 
~\ / 
Dr. Azmi ATEŞ 

Istanbul Milletvekili --

SORULAR: 
Türkiye'nin israil'in IMI (lsrael Military lndustries) firmasıyla yapmış olduğu "Tank 

Modernizasyonu Anlaşmasıyla ilgili olarak 9 Nisan 2002 tarihli yazılı soru önergemdeki 
sorulardan birincisinde bu anlaşmanın tam metnini istemiştim. 

önergeme 28 Mayıs 2002 tarihinde vermiş olduğunuz cevapta, "24.12.1996 tarih ve 
96/8951 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanarak yOrürlüğe sokulan T.C. Milli Savunma Bakanlığı 
ile lsrail Savunma Bakanlığı arasındaki "Savunma Sanayii alanında işbirliği anlaşması" ve bu anlaşma 
ile atıfta bulunulan 31 Mayıs 1994 tarihli "T.C. Hükümeti ile !srail HükUmeti arasında gUvenlik ve gizlilik 
anlaşması" hükOmlerine göre Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile lsrail Devlet Şirketi IMI arasında 
yapılan sözleşme metninden bir nUsha gönderilmesi mümkon görülmemektedir" demektesiniz. 

Bu ifadelerin ışığı altında size sormak istiyorum. 
1- Bu anlaşmanın bir nüshasının tarafıma verilmemesinin gerekçesi olarak "güvenlik 

ve gizlilik" gösterilmektedir. 
Bu durumun yasal dayanağı nedir? 

2- Sayın Bakan, Egemenliği millet adına kullanan denetim mekanizmasının da başı 
olan Kanun Koyucu konumundaki TBMM'nin bir üyesine "güvenlik ve gi~liliği" 
gerekçe göstererek bu anlaşma metninden bir nüsha verilmemiş olması; 
Demokrasiyle bağdaşır mı? 
Egemenlik kavramını zedelemlş olmaz mı? 

3- Bu anlaşma imzalanmak üzere, Savunma Sanayii lcra Komitesinin onun~. 
gelmeden önce, Savunma Sanayii Müsteşarlığı başta olmak üzere, bu işle ilgili 
olan idari ve teknik birçok personelin incelemesine tabi tutulmuştur. 
Önergeme verdiğiniz cevapta, bu projeyle ilgili görüşmeler devam ederken Proje 
Müdürü olarak görevlandirilmiş olan Sayın Sadık YAMAÇ'ın görev yerinin 
değiştirildiğini, ayrıca M. 60 tanklarının modernizasyonu projesinde proje müdürü 
olarak görev yapan Sayın Sezal ÖZTÜRK'ün de bu projeden isJeği üzerine 
ayrıldığını ifade etmiş olmanız yukarıdaki görüşlerimi teyid etmektedir. 
Bu durumda anlaşma metninin bir nüshasının, gizlilik gerekço gösterilerek 
milletvekiline verilmemesiinandırıcı olabilir ml? 

4- Bugün ülkemizde IMF ve Dünya Bankası mensupları parayla ilgili olarak her türlü 
bilgiye ulaştığı ve para yönetimine bütün boyutlarıyla hükmettiği herkesin 
malümudur. 
Sayın Bakan şimdi size sormak istiyorum. 
Para yönetimini elinde bulunduran IMF yetkilileri "çok büyük yatırım gerektiren 
böyle bir projenin gerekli ve rantabl olup olmadığını bilmek istiyoruz" derlerse, bu 
anlaşmayı Incelemelerine müsaado edilecek ml? 

5- Bu tesbitierin ışığı altında bu anlaşmanın bir nüshasını bana verebilir misiniz? 
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KAN.KAR. 

KONU 

T.C. 
MILLi SAVUNMA BAKANLIGI 

ANKAR'A 

2002/7072-CS U lt tb O~\ b) 

Yazılı Soru önergesi. 

/8TEMMUZ 2002 

IVEDI 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIGINA 

ILGI : TBMM.Bşk.lığının 5.7.2002 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
16093 sayılı yazısı. ' 

Istanbul Milletvekili .Sayın Dr.Azmi ATEŞ tarafından verilen "lsrail ile yapılan tank 
modernizasyon sözleşmesinin gizliliğine" ilişkin 7/7926-16162 sayılı yazılı soru önergesinin 
cevabı Ek'te sunulmuştur. 

Arz ederim. 

EKLER : 
EK-A (Yazılı Soru Önergesinin Cevabı) 

DAGITIM ·· 
Gereği Bilgi 
TBMM.Bşk.lığına Başbakanlığa 
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ISTANBUL MILLETVEKILI SAYIN DR.AZMI ATEŞ TARAFINDAN VERILEN 

7/7926-16162 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESININ CEVABI 

1. 24.12.1996 tarih ve 96/8951 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanarak yOrOriOğe 
sokulan T.C. Milli Savunma Bakanlığı ile lsrail Savunma Bakanlığı arasındaki "Savunma 
Sanayii' Alanında Işbirliği Anlaşması" ve bu anlaşma ile atıfta bulunulan 31 Mayıs 1994 
tarihli "T.C. HOkOmeti ile lsrail HOkOmeti arasında gUvenlik ve gizlilik anlaşması" 
hOkOmlerine göre anılan sözleşme metninden bir nOsha gönderilememektedir. 

9 Nisan 2002 tarihli 7/6932-14724 sayılı yazılı soru önergenize verilen cevabi yazıda 
da belirtildiği gibi gönderememenin yasal dayanağı sözleşmenin kendisi ve uluslararası 
hukuktan doğan karşılıklı taahhOttOr. 

2. Gizli anlaşma metninin içeriğinin açıklanmaması Milli Savunma Bakanının · 
tasarrufundan değil 1 inci maddede işaret edilen iki Olke arasındaki anlaşma 
hOkOmlerinden kaynaklanmaktadır. 

Kaldı ki Ek'te bir örneği sunulan TOrkiye BOyOk Millet Meclisi Başkanlığının yazılı 
soru önergeleri ile ilgili yazışmalarında "Soru önergelerine verilecek cevaplara gizlilik kaydı 
konulmaması da" not olarak hatırlatılmaktadır. 

3. Soru önergesinde ismen belirtilen Sezai ÖZTÜRK ve Sadık YAMAÇ proje mOdOrO ve 
uzman olarak anlaşmanın her aşamasında bulunduklarından muhtevasını bilmeleri 
doğaldır. Ancak kendileri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olduklarından gizli 
bilgileri açıklamaları, Devlet sırlarının ifşa edilmesi şeklinde mOeyyideye bağlanmıştır. 

4. DOnya Bankası ya da IMF yetkililerinin benzer taleplerine de aynı gerekçe ile 
olumsuz cevap verileceği ve arıtaşma metninin gönderilemeyeceği açıktır. 

5. Yukarıda teferruatlı olarak açıklanan gerekçelerle anlaşmanın bir nOshasının 
tarafımza gönderilmesi mOmkOn görOimemektedir. 

Bilgilerinize sunarım. 
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. Ekli listede esas ve evrak numarası, sahibi ve öz~t·i ·b~İirtil~~· y~li: s~~ ö~ergelerlniö · . 
birer örneği ilişikte göndeıjlmiştir. Türkiye Büyük Mtll~t Mecl.isİ 'tç~zÜ@nüıi. 9.9 'l.ıncu 
maddesi gereğince 1 5 gün içinde cevaplandınlmalarını r\ca ~derim. ·'· · 

Saygılarımla. · 

NOT: 

-~ .. . , 
• Ömer İZGi -: . ·.: t r· .. 

T~ Büyük Millet Meclisi 
' Başkanı 

G~Y~P.~.~n, : 
ı- İki nüsha olması, gizli veya özelkaydımJ~şımcmı~ı,ve (7/ ... ) numarasının belirtilmesi. 
2- Her iki nüshasının da bizzat Sayın Bakanca imzalanması rica olunur. 
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l)Ç~- Konya Milletvekili Lütfi Yalman'ın, BOTAŞ'ın bir ihalesindeki. usulsüzlük 
iddialarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Zeki Çakan'ın cevabı (7/7936) 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sorulanının Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Zeki ÇAKAN 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.26.06.2002 

1. BOTAŞ'ın 31 Ekim 2000'de üç trilyon keşifle ihale ettiği "Deniz vasıtaları 
işletmeciliği ve Palamar Hizmetleri işi " hangi şartlarla ve hangi miktarlarla, 
hangi fırınaya ihale edilmiştir? 

2. Bu ihaleye kaç fırma dosya vermiştir? Bu fırmalar hangi fırmalardır? ihaleye 
katılma yeteriili ği alabilen fırmalar hangi firmalardır? Yeterlik alamayan 
fırmalann yeterlik alarnama sebepleri nelerdir? ' 

3. Yeterlik alan fırmalar ihaleye nasıl teklif vermişlerdir? 

4. ihale Komisyonu kimlerden oluşmaktadır ve görevleri nelerdir? Söz konusu 
şahıslar şu anda hangi görevlerde bulunmaktadırlar? 

5. İlıaledeki usulsüzlükleri soruşturan müfettiş hakkında dava açılmış ~dır? 

6. Böyle bir davanın açılmasına neden ihtiyaç duyulmuştur? 

7. İlıaleyle ilgili usulsüzlükler olduğu iddialan soruşturolmuş mudur? Soruşturma 
sonucunda ortaya çıkan usulsüzlükler neler olmuştur? 

8. Usulsüzlük yaptığı iddiasıyla hangi sorumlular hakkında ne gibi işlemler 
yapılmıştır? 
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T.C. 
ENERJI VE TABII KAYNAKLAR BAKANLIGI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Ankara 
Say1 : B.15.0.APK.0.23.300-14 4! 
Konu :Yazılı Soru önergesi 

•ı 9 TEMMUZ 2002 
'1 o 91 2 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIGINA 

ILGI: T.B.M.M. Başkanlığı'nın 05.07.2002 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/7936-
16186/38205 sayılı yazısı. 

Konya Milletvekili Sayın Lütfi YALMAN'ın tarafıma tevcih ettiği 7n936-16186 esas 
no'lu yazılı soru önergesi T.B.M.M. Iç TcizOğOnOn 99'uncu maddesi gereği 
·Cevaplandırılarak ekte gönd~rilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EKLER: 
EK 1- önerge Cevabı 

(3 Sayfa) 

DAGITIM: 
Gereği 
T.B.M.M. Bşk. 

~ 
Başbakanlık 
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Sorular 1-8 : 

KONYA MILLETVEKiLI SA YlN LÜTFI YALMAN'IN 
YAZILI SORU ÖNERGESI VE CEVABI 

(7/7936-16186) 

- BOTAŞ'ın 31 Ekim 2000'de Oç trilyon keşifle ihale ettiği "Deniz vasıtaları 

Işletmeciliği ve Palamar Hizmetle~_ri işi" hangi şartlarla ve hangi miktarlarla hangi firmaya 

ihale edilmiştir? 

- Bu ihaleye kaç fırma dosya vermiştir? Bu fırmalar hangi fırmalardır? Ihaleye 

katılma yeterliliği alabilen fırmalar hangi fırinalardır? Yeterlik alamayan fırmaların yeterlik 

alarnama sebepleri nelerdir? 

-Yeterlik alan fırmalar ihalaye nasıl teklif vermişlerdir? 

- Ihale Komisyonu kimlerden oluşmaktadır ve görevleri nelerdir? Söz konusu 

sahışlar şu anda hangi görevlerde bulunmaktadır? 

- Ihaledeki usulsOziOkleri soruşturan mOfettiş hakkında dava açılmış mı~ır? 

- Böyle bir davanın açılmasına neden ihtiyaç duyulmuştur? 

- Ihale ile ilgili usulsOziOkler olduğu iddiaları soruşturulmuş mudur? Soruşturma 

sonucunda ortaya çıkan usulsOziOkler neler olmuştur? 

- UsulsOziOk yaptığı iddiası ile hangi sorumlular hakkında ne gibi işlemler. 

yapılmıştır? 

Cevap 1-8: 

Ihale konusu iş; 1997 yılı sonunda ihale edilmiş ve 06.01.1998 tarihli sözleşme ile 

yOrOriOğe girmiştir. Ihaleyi kazanan BENE Firması söz konusu işi 1a ay sOreyle başarıyla 

yOrütmOş olup,sözleşme soresi dotrrıadan SENE Firması ile MARSAŞ Firmasının karşılıklı 

talepleri Ozerine, BOTAŞ Genel MOdOriOğO Yönetim Kurulu'nun 14.07.1999 tarih ve 

692/12 sayılı kararı ile söz konusu iş · MARSAŞ Firmasına devredilmiş ve kalan 
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6 aylık hizmet bu fırma tarafından yOrOtOimOş ve sözleşme sOresinin sonunda, yine aynı 

sözleşme hOkOmleri çerçevesinde sözleşme sOresi 1 yıl uzatılmıştır. 

MARSAŞ Firması, 28.09.2000 tarih ve _Q0/09/02 sayılı yazısı ile 31.12.2000 

tarihinde sOresi dolan sözleşmenin, TEFE-TÜFE aritmetik ortalaması nispetinde zam 

yapılarak 1 yıl daha uzatılması talebinde bulunmuştur. Ancak, BOTAŞ Genel MOdOriOğü 

sözleşme sOresinin uzatılmasını . hjJç gOndeme getirmeden işi yeniden ihale etme kararı 
alarak bu durumu 06.11.2000 t rih ve 025727 sayılı yazı ile MARSAŞ Firmasına 

bildirmiştir. . 

ön yeterlilik vermek suretiyil yapılacak ihaleye mOracaat eden fırmalardan yeterlilik 

alan fırmaların sayısının azlığını dikkate alan Ihale Komisyonu, 31.01.2001 tarih ve 

00/H-IGB/02 sayılı kararı ile yeterli katılımın ve rekabet koşullarının sağlanması amacıyla 

ön yeterlilik vermek suretiyle yapıl cak ihalede "Serbest rekabet koşullarının oluşmasına 

imkan verilemeyeceği" gerekçesiyl~ adı geçen ihalenin davet usulOne dönOşmesine karar 

vermiş ve bu durum katılımcı fırmalar dahil olmak Ozere, TOrkiye çapında ihale konusu iş 
ile iştigal eden tom firmalara duyurulmuştur. 

Ihale yöntemi değişikliği nedeniyle, ihale normal sOresinde yetişerrieyeceğinden 

sOre uzatımına gidilmiştir. 

Ihale komisyonunun 09.02.2001 tarih ve 00/H-IGB/02 sayılı kararı doğrultusunda 

13.03.2001 tarihi saat 14.00'e kadar teklif veren; 

1- BENE A.Ş. 

2- MARSAŞ A.Ş. 

3- ÇAKIROGLU A.Ş. 

4- MED-MARINE A.Ş. 

1.230.237.000.000 TL.+KDV 

1.456.200.000.000 TL.+Kl:?V 

1. 777.500.000.000 TL. +KDV 

2.925.000.000.000 TL.+KDV 

Firmaların teklifleri ihale komisyonunda değerlendirilmiş ve komisyon kararının 

BOTAŞ Genel MOdOriOğO Yönetim Kurulu'na sunulması için lkmal Daire Başkanlığı'nca 

mOzekkere hazırlanmıştır. 
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2001 yılı son 9 ayı için verilen tekliflerden de görOlabileceği gibi en dOşOk te~lifı 

veren SENE Firmasının en yakın takipçisi MARSAŞ Firması ile arasında 

225.963.000.000 TL., SENE Firması lehine bir fark bulunmaktadır. Bu da söz konusu 

ihalenin BOTAŞ Genel MOdOrloğd menfaatine olduğunun göstergesidir. 

Söz konusu ihale ya da ihale sOracindeki gelişmeler, gerek ilan gerekse yazışmalar 

yoluyla ilgili tom firmalara duyurulmuş olup, gerekli aleniyet sağlanmıştır. 

Adı geçen ihale hakkında Bakanlığım Teftiş Kurulu'nun yaptığı inceleme sonucunda 

dOzenlenen raporda, yapılan ihalenin, kurum menfaatine uygun olarak yapılmış oldLtğu, 

ceza i, hukuki ve disiplin yönOndan bir kusur görOlmediği belirtilmiştir. 
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jç6 ~ Kocaeli Milletvekili Lütfi Yalman'ın, İzmir Hava Eğitim ~omutanlığı Askeri 
Mahkemesinin bir kararına ilişkin sorusu ve Milli Sawnma Bakanı Sabahattın Çakmakoğlu'nun 
cevabı (7/7942) ' 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sonılanının Milli Savunma Bakanı Sayın . Sabahattin 
ÇAKMAKOGLU tarafından: yazılı olarak cevaplandınlmasını arz ederim. 27.06.2~02 

1. lzmir Hava Eğitim Komutanlığı Askeri Mahkemesinin 24.05.1995 tarih ve 
E.N.1995/2330, K.N.l995/34 sayılı karan ile emekli Hv.Orgeneral Halis 
BURHAN ve emekli Hv.Orgeneral İlhan KILIÇ hakkındaki suç duyurusu 
üzerine Genel Kurmay Başkanlığınca ne. gibi işlemler yapılmıştır? 

2. Bu suç duyurusunu yapan mezkur askeri Mahkeme üyeleri Hv.Kd.Alb.Metin 
ÖZKAN, Hv.Kd.Hak.Bnb.Salahaddin ÖZTUNÇ, Hv.Kd.Hak:ütğm -Gökay 
KAYA'nın iş bu suç duyurusunun hemen arkasından görev yerlerinin 
değiştirildiği doğru mudur? 

3. Mezkur Mahkemenin bu suç duyurusundan hemen sonra mahkeme üyeleri ile 
birlikte hava sımfından kara sınıfına dönüştürüldüğü doğru mudur? 

4. Diğer sanıkların, malıkurniyeti ile neticelerren bu kadar önemli bir konu 
hakkında, mahkeme kararında adı geçen komutaniann suçluluğu hususunda çok 
açık kanıtlar mevcut iken bugüne kadar kendileri hakkında işlem yapılmadığına' 
v<r olay üzerinde cezai zaman aşıını da henüz geçmemiş bulunduğuna göre, 
Genelkurmay Başkanlığı tarafından bu kişiler hakkında herhangi bir tahkikat 
yapılacak mıdır? ? 
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T.B.M.M. 

KAN.KAR. 

KONU 

B: 120 22.7. 2002 
T.C. 

MiLLi SAVUNMA BAKANLIGI 
ANKARA 

2002/7073-CS ll'-\ö::l ~lt) 

Yazılı Soru Önergesi. 

o: ı 

li" TEMMUZ 2002 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLIT MECLISI BAŞKANLIGINA 

ILGI : TBMM.Bşk.lığının 5.7.2002 tarihli ve KAN.KAR.MD.A..01.0.GNS.0.10.00.02-
7/7942-16202/38253 sayılı yazısı. 

Konya Milletvekili Sayın Lütfi YALMAN tarafından verilen "lzmir Hava Eğitim 
Komutanlığı Askeri Mahkemesinin bir kararına" ilişkin 7/7942-16202 sayılı yazılı soru 
önergesinin cevabı Ek'te sunulmuştur. 

Arz ederim. 

tt/l Sabahatti~ ;~AKOGLU 
Milli Savunma Bakanı ~ 

EKLER : 
EK-A (Yazılı Soru önergesinin Cevabı) 

DAGITIM 
Gereği Bilgi 
TBMM.Bşk.lığına Başbakanlığa 
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KONYA MILLElVEKILI SAYIN LÜTFI YALMAN TARAFINDAN VERILEN 

7/7942-16202 SAYILi YAZILI SORU ÖNERGESININ CEVABI 

25 Ekim 1963 tarihli ve 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama UsuiO 
Kanununun 15 nci maddesi uyarınca general ve amirallerin askeri mahkemelere tabi 
suçlardan dolayı yargılanmaları Genelkurmay Başkanlığı nezdinde kurwlan askeri 
mahkemede yapıldığından, konuya ilişkin suç duyurusu lzmir Hava Eğitim Komutanlığı 
Askeri Mahkemesi tarafından Genelkurmay Başkanlığına intikal ettirilmiş ancak, 353 sayılı 
Kanunun 8 nci maddesi çerçevesinde yapılan incelemede, soru önergesinde belirtilen 
emekli generaller hakkında· soruşturma açılmasını gerektirecek nitelikte delil olmadığı 
anlaşıldığından, 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama UsuiO Kanunu 
uyarınca yasal işlem yapılmamıştır. · 

Soru önergesinde · isimleri belirtilen 'askeri hakimierin görev yerleri ile bağlı 
bulundukları kuvvetlerin değiştirilmesi işlemlerinin bahse konu suç duyurusu ile bir ilgisi 
bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize sunarım. 

i!~tıKOGLU 
Milli Savunma Bakanı 
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\5tts:8-.- Konya ~.ill~tvekili Lütfi Yalman'ın, Sarıyer-Zekeriyaköy'de bulunan bir arsanın 
tapu ve ımar durumuna ılışkın sorusu ve Orman Bakanı Nami Çağan'ın cevabı (7/7945) _ 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sorulanının Orman Bakanı Sayın Nami ÇAGAN tarafından yazılı 
olarak cevaplandınlmasım arz ederim. 27.06.2002 

1. Mülkiyeti Duygu ALEMDAROGLU'na kullanımı ise Kemal 
ALEMDAROGLU'na ait olan Simyer ·ilçesi Zekeriyaköy köyiinde bulunan 7 
pafta 1369 parsel numaralı ve 913,90 m2 yüzölçürolü taşınmaz mal, ormanlt..,. 
alanı içinde yer aldığı halde hangi yolla mülk edinilmiş ve inşaat yapılab1'Us?i 
haline dönüştürülmüştür? 

2. Söz konusu arsa hangi tarihte ve hangi Orman Tespit Ko!Wsyonu tarafından, 
6831 sayılı Orman Kanununun 2/B maddesi uyarınca omian alanı dışına 
çıkarılmıştır? Orman alanı dışııd.a sayılması hangi kriterler ger~ği olmuştur? 
Göz önüne alınan kriterler, arsanın orman dışında bırakılması için yeterli 
kriterler sayılabilir mi? 

3. Bu gibi yerlerde tapu ve zilliyetlik yolu ile taşmmaz mal edinilmesi mümkün 
olmadığı halde böyle bir arsaya tapu veren ve üzerinde inşaat yapılmasma 
müsaade eden hangi makamlardır? 1991 yılında Sarıyer Belediyesince inşaat 
yapım ruhsatı verilen arsa üzerindeki inşaat hangi meşru sebeplerle 
ruhsatlandınlmıştır? Bu inşaat ruhsatım veren makam hangi makamdır? 
Sorumlular hakkında herhangi bir işlem yapılmış mıdır? 

4. Sarıyer 1. Asliye Hukuk malikernesinde 2001/749 esas sayılı dosya numarasıyla 
açılan davamn seyri ne noktadadır? 
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T.C. 
ORMAN BAKANLIGI 

Araştırma Planlama ve· Koordinasyon .Kurulu Başkanlığı 
Koordinasyon ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı 

SA YI : KM .1.SOR/ -Ll ':) ,_ Fj' j ) 
KONU :Sn. Lütfi YALMAN'ın ! ~ 

Yazılı Soru önergesi 

l.9.t .. 1-.t2002 

TÜRKiYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 
(Kan unlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

iLGi: TBMM'nın 05.07.2002 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/7945-16205/38256 
sayılı yazısı 

Ilgi yazı ekinde alınan Konya· Milletvekili Sayın Lütfi V ALMAN'ın "Sarıyer
Zekeriyaköy'de bir arsanın tapu ve imar durumuna ilişkin" 7/7945 esas sayılı yazılı 
soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabı yazımız ilişikte 
gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

EKLER: 
EK-1: Cevabi yazı (2x1 sayfa) 

DAGITIM: 
Gereği: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Bşk. 
(Kan. ve Kar. Dairesi Başkanlığı) 

Bilgi: 
Başbakanlık 

-916-

M.Q·. 
Prof.Dr. Na~ 

Bal(an 



KONYA MiLLETVEKiLi SAYIN LÜTFi V ALMAN'IN 
SARIYER-ZEKERiYAKÖY'DE BiR ARSANIN TAPU VE iMAR DURUMUNA 

iLiŞKiN 7/7945 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESi HAKKINDA 
ORMAN BAKANLIGININ CEVABI 

1- Söz konusu taşınmaz 1959 yılında yapılan tapulama tespitine göre 178 
no.lu parsel olarak şahıslar adına tescil edilmiştir. ·178 no.lu parsel 1991 yılında 
Garanti-Koza Inşaat Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından komşu parsellerle tevhit ettirilip, 
imar uygulaması sonucunda 1369 no.lu parsel oluşturulmuştur. Bilahare Duygu 
ALEMDEROGLU'na satışla geçen taşınmazın kullan.ımı Kemal ALEMDEROGLU'na 
ait olduğundan arsa haline dönüştürülmüştür. 

2- Söz konusu yer, 15.10.1984 tarihinde 45 No. lu Orman Kadastro 
Komisyonunca; 6831 sayılı Orman Kanununun 2/B maddesi gereği, Hazine adına 
orman rejimi dışına çıkarılmıştır. Bu işlem 29.11.1985 tarihinde ilan edilmiş qlup, 
taraflarca itiraz edilmediğinden 29.01.1986 tarihinde kesinleşmiştir. Uygulama yasaya 
uygun olarak yapılmıştır. 

Hazine adına orman sınırları dışına çıkarma işlemi, 6831 sayılı Orman 
Kanunu'nun 2/B maddesinde belirtilen kriterler dikkate alınarak gerçekleştirilmiştir. 

Bu nedenle, 1993 yılında taşınmazın tapu sicil kaydına (2/B · madde 
kapsamında olduğu) hususunda şerh koydurulmuş ve söz konusu tapunun iptali için 
Hazinece tapu iptal davası açılmıştır. 

3- 2/B madde sahalarına tapu verme işlemi; eski tapunun iptalinden sonra 
2924 sayılı Kanun gereğince hak sahibi kişilere ·satış yapılması ile mümkün 
olabilmektedir. 

Inşaat yapımına izin veril~esi konusu Bakanlığımız görev alanı kapsamı 
dışında kalmaktadır. 

4- Söz konusu taşınmaz 2/B sahasında kaldığından, Maliye Bakanlığı 
Muhakemat Müdürlüğünce, 2001/749 Esas sayılı dosya numarası ile Sarıyer 1. 
Asliye Hukuk Mahkemesinde tapu iptal davası açılmıştır. 

10.08.2001 tarihinde Sarıyer 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2001/7 49 sayılı 
yazısına istinaden söz konusu taşınmaza ihtiyati tedbir koydurulmuştur. Dava halen 
devam etmektedir. Arazi keşfi yapılmış olup, 01.10.2002 tarihinde saat 11.50'de 
duruşması yapılacaktır. ,.····-- .. -:t; .. ··. · 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

•• • 
GUNDEMI 

DÖNEM: 21 . YASAMA Yili : 4 

120 NCİ BİRLEŞİM (Olağanüstü) 

22.7. 2002 fAZARTESi 

Saat: 14.00 
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TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi GÜNDEMi 
120 NCİ BİRLEŞİM (Olağanüstü) 22 . 7 . 2002 PAZARTESi Saat: 14.00 

1 - BAŞKANLIGIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

I.- Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 137 Milletvekilinin, Anayasanın 93 üncü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçtüzügünün 7 nci Maddeleri Geregince; Milletvekili Genel Seçimlerinin Yenilenmesi ve Seçimin 3 Kasım 2002 Tarihinde 
Yapılması Hakkındaki Önerge ile 2/723 Esas Numaralı 10.6.1983 Tarih ve 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu ve 298 
Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Degiştirilmesi ve Bazı Fık
ralar Eklenmesine Dair Kanun Teklifi, 2/724 Esas Numaralı 2.820 Sayılı Siyasi Partiler Kanununun Bazı Maddelerinin 
Degiştirilmesine, Bir Maddesinin Kısmen Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi, 2/725 Esas Numaralı Seçim Har
camalarında Şeffaflıgın Saglanması Amacıyla 26.4.1961 Tarih, 298 Sayılı Kanuna Bazı HükümlerinEklenmesine İlişkin 
Kanun Teklifi ve 2/958 Esas Numaralı Milletvekili Seçimi Kanununun Bazı Maddelerinin Degiştifilmesine İlişkin Kanun 
Teklifini Görüşmek Üzere Olağanüstü Toplantı Çağrı Önergesi (4/496) 

2. - Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri. 

2- ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

-------------$·---------

3-SEÇİM 

----$ 

4- OYLAMASI YAPILACAK iŞLER 

---------$---------

5 - MECLiS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

---------$---------

6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLiS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAiR ÖNGÖRÜŞMELER 

----$ 

7- SÖZLÜ SORULAR 

----$ 

8- KANUN ,TASARI VE TEKLiFLERİYLE KOMiSYONLARDAN GELEN Dİ GER İŞLER 

---------$---------




