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III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 19,39,50 

A) OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI 19 

1.- TBMM Başkanvekili İsmail Alptekin'in. 2004 yılının, ülkemiz. 
bölgemiz ve insanlık için barış, huzur ve güven; bütün kurumlarıyla çalışan 
tam demokrasi: refah ve iyi yaşam; sağlık ve mutluluk getirmesini dileyen 
konuşması 19 

B) GÜNDEMDIŞl KONUŞMALAR \9:27 

1.- Antalya Milletvekili Osman Akman'ın. sel felaketinin Antalya'da 
meydana getirdiği zarara ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı 
konuşması ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün eevabı ' '•*•* 

2.- İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek'in, Atatürk'ün Hacıbektaş 
İlçesini ziyaretinin 84 üncü yıldönümüne ve Hacıbektaş Veli'nin felsefesine 
ilişkin gündemdışı konuşması 24:26 
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3.- Ağrı Milletvekili Mehmet Melik özmen'in, Ağrı İli Doğubeyazıt İl
çesi Ortadirek Köyü İlköğretim Okulunda meydana gelen ve 2 öğretmen ile 
1 öğrencinin hayatlarını kaybetmesine neden olan yangına ilişkin gündem-
dışı konuşması 26:27 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 27:34 

1.- Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapıl
masına İlişkin 5019 sayılı Kanunun bazı maddelerinin bir kez daha görüşül
mek üzere geri gönderildiğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/422) 27:30 

2.- At Yarışları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 
5022 sayılı Kanunun bazı maddelerinin bir kez daha görüşülmek üzere geri 
gönderildiğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/423) 30:32 

3.- Norveç Parlamentosu Dışişleri Komitesi Başkanının TBMM Dışiş
leri Komisyonu heyetini Norveç'e resmî davetlerine icabet edecek millet
vekillerine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/424) 32 

4.- Slovenya Ulusal Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanının 
TBMM Dışişleri Komisyonu heyetini Slovenya'ya resmî davetlerine icabet 
edecek milletvekillerine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/425) 32:33 

5.- Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu'nun (6/807) esas numaralı 
sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/130) 33 

6.- (9/10) esas numaralı Meclis soruşturması önergesinin imza sahip
lerinden bazılarının imzalarını geri çektiğine ilişkin önergesi (4/131) 33:34 

D) ÇEŞİTLİ İŞLER 39,50 
1.- Genel Kurulu ziyaret eden Pakistan İslam Cumhuriyeti Ulusal Mec

lis Başkanı Chaudhry Amir Hussain'e Başkanlıkça "Hoşgeldiniz" denilmesi 39 
2.- Genel Kurulu ziyaret eden Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 

Beşar Esad ve beraberindeki heyete Başkanlıkça "Hoşgeldiniz" denilmesi 50 
IV- GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTUR

MASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 34,39,50 
A) ÖNGÖRÜŞMELER 34:39,39:50,50:65 
\- Samsun Milletvekili Haluk Koç ve 55 milletvekilinin, Bakanlığı 

sırasında yapılan ihalelerde usulsüzlüklerde bulunduğu ve bu ihalelerle il
gili yolsuzluk iddialarının tahkikini zamanında yaptırmayarak görevini 
kötüye kullandığı, aynı zamanda mal varlığında haksız bir artışa sebebiyet 
verdiği iddiasıyla Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Koray Aydın hakkında 
Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/8) 34:39,39:46 

2.- Samsun Milletvekili Haluk Koç ve 55 milletvekilinin, Karadeniz 
sahil yolu işlerinin ihalesinde müteahhit fırmalann önceden anlaştıklarının 
bilinmesine rağmen, fiyatları ayarlayarak ve rekabete meydan vermeyerek 
devleti büyük ölçüde zarara uğrattığı iddiasıyla Bayındırlık ve İskân eski 
Bakanı Yaşar Topçu hakkında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesi (9/9) 46:50,50:65 
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V.- SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, İzmir-Bergama-Ovacık 

Altın İşletmesinden yurt dışına gönderilen dore altına ilişkin sorusu ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler'in cevabı (7/1316) 

2.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, altın rezervine ve işletmelerine 
ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler'in 
cevabı (7/1415) 

3.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, Yargıtay 4. Ceza Dairesinde bir 
sanığın başörtülü olduğu için dışarı çıkarılmasına ilişkin sorusu ve Adalet 
Bakanı Cemil Çiçek'in cevabı (7/1421) 

4.- Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı'nın, Erzurum'da yoğun kar 
yağışından zarar gören elektrik dağıtım şebekelerine ilişkin sorusu ve Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler'in cevabı (7/1439) 

5.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, il ve ilçe insan hakları kurul
larının etkin çalışması için önlem alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakan
dan sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül'ün 
cevabı(7/1462) 

6.- Adana Milletvekili Tacidar Seyhan'ın, Seydişehir Eti Alüminyum 
AŞ'nin özelleştirme kapsamına alınmasına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler'in cevabı (7 1466) 

7.- Adana Milletvekili Tacidar Seyhan'ın, bazı eylemlerde polisin gös
tericilere yaptığı müdahalelere ilişkin sorusu ve İçişleri Bakam Abdülkadir 
Aksu'nun cevabı (7/1467) 

8.- Antalya Milletvekili Nail Kamacı'nın. Antalya'nın Kaş ve Kale İl
çelerinde yaşanan sel felaketine ilişkin Başbakandan sorusu ve Bayındırlık 
ve İskân Bakanı Zeki Ergezen'in cevabı (7/1472) 

9.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, Seydişehir Alüminyum 
Tesisinin Eti Holdinge olan borcunun Hazinece üstlenilmesinin IMF niyet 
mektubunda belirtilip belirtilmediğine ilişkin Başbakandan sorusu ve Dev
let Bakanı Ali Babacan'ın cevabı (7/1474) 

10.- Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın, kanuna aykırı telefon din
leme iddialarına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın 
cevabı(7/1475) 

11.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bankalar aracılığıyla yurt
dışına döviz transferine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın 
cevabı (7/1478) 

12.- Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin. birinci basamak sağlık hiz
metlerinde çalışanların döner sermayeden aldıkları paylara ilişkin sorusu ve 
Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı (7/1482) 

13.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin. belediyelerden diğer 
kurumlara atanan personele ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in cevabı (7/1487) 
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14.- Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu'nun, yurtdışına gönderilen 
öğrenci ve öğretim görevlilerine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik'in cevabı (7/1494) 120: 

15.- Edirne Milletvekili Nejat Gencan'ın, sosyal destek ödemelerine 
ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğ-
lu'nun cevabı (7/1495) 124: 

16.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, çocuk sağlığı ve nüfus 
planlaması politikasına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın 
cevabı (7/1499) 1 27: 

17.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Adana'daki bir camiden 
tarihî eser çalınması olayının takibine ilişkin Başbakandan sorusu ve Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in cevabı (7/1500) 132: 

18.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın, TEDAŞ'ın genel aydınlat
ma bedellerini belediyelere tahakkuk ettirmesine ilişkin sorusu ve Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler'in cevabı (7/1505) 147: 

19.- Çanakkale Milletvekili İsmail Özay'ın, personel lojmanlarının 
yakıt bedelinde yolsuzluk yapıldığı iddialarına ilişkin sorusu ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç'ın cevabı (7/1514) 150: 

20.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bir içmesuyu fir
masıyla ilgili bir iddiaya ve ruhsatı iptal edilen içmesuyu firmalarına ilişkin 
sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı (7/1516) 152: 

21.- Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu'nun, Yusufeli ve Deriner 
Barajları projelerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Mehmet Hilmi Güler'in cevabı (7/1526) 156: 

22.- İzmir Milletvekili Kemal Anadol'un. İzmir-Beydağ-Adaküre 
Köyünün yanmayan sokak lambalarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler'in cevabı (7/1528) 159: 

23.- İsparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner'in, Gevher Nesibe Sağlık 
Eğitim Enstitüsünün öğrenim süresinin dört yıla çıkarılıp çıkarılmayacağına 
ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı (7/1541) 161: 

24.- Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, genel aydınlatma giderlerinin 
TEDAŞ tarafından ödenip ödenmeyeceğine ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler'in cevabı (7/1542) 163: 

25.- Eskişehir Milletvekili Cevdet Selvi'nin. yoksullar için yapılan yar
dım çalışmalarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı 
(7/1550) 167: 

26.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun. uyuşturucu kaçakçılığıyla 
mücadelede polis narkotik köpeklerinin etkin kullanımına ilişkin sorusu ve 
İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun cevabı (7/1551) 173: 

27.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Türkçe mukabele uy
gulamasının yaygınlaştırılıp yaygınlaştırılmayacağına ilişkin sorusu ve 
Devlet Bakanı Mehmet Avdın'm cevabı (7/1554) 175: 
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28.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, ilköğretim öğrencilerine 
yönelik seviye tespit sınavlarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik'in cevabı (7/1555) 177:178 

29.- Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç'ın, Kamu İhale Kanunu uy
gulamalarında orman köylülerinin mağdur edildiği iddiasına ilişkin sorusu 
ve Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe'nin cevabı (7/1561) 178:179 

30.- Osmaniye Milletvekili Necati Uzdil'in, yerfıstığı üretimi, ihracatı 
ve ithalatına, 

- İsparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner'in, elma stokuna ve pazar şart
larına, 

İlişkin sorulan ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı 
(7/1564,1588) 179:183 

3 1 - İzmir Milletvekili Muharrem Toprak'ın, Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışmayı Teşvik Fonundan yapılan yardımlara ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Devlet Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı (7/1565) 183:188 

32.- İzmir Milletvekili Muharrem Toprak'ın, Ege ve Akdeniz kıyıların
da görülen zararlı yosunlara ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Os
man Pepe'nin cevabı (7/1566) 189:190 

33- Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, ikamet etmediği yerin seç
men listesine yazılacak kişilere karşı alınacak önlemlere ilişkin sorusu ve 
İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun cevabı (7/1570) 191:192 

34.- Kırklareli Milletvekili Yavuz Altınorak'ın, Ergene Havzasında 
yapılan kamulaştırmalara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı Mehmet Hilmi Güler'in cevabı (7/1573) 193:194 

35.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, ambulans tekne ser
visine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı (7/1580) 195:196 

36.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, Ankara-Mamak çöp
lüğünün çevreye etkisine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın 
cevabı(7/1583) 197:199 

37.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, borsayla ilgili bazı sorunlara 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'in 
cevabı (7/1589) 200:206 

38- İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, Diyanet İşleri Başkanlığı 
Kur'an Kursları ve Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönetmeliğinde yapılan 
değişikliğe ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Aydın'ın 
cevabı (7/1590) 206:208 

39.- İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek'in, İnternette Atatürk ve 
Cumhuriyet aleyhindeki yayınların engellenmesine ilişkin sorusu ve İçişleri 
Bakanı Abdülkadir Aksu'nun cevabı (7/1592) 209:210 

40.- İstanbul Milletvekili Birgen Keleş'in. Kur'an kurslarıyla ilgili 
yönetmelikte yapılan değişikliğe. 

- Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın. Kur'an Kursları ile Öğren
ci Yurt ve Pansiyonları Yönetmeliğinde yapılan değişikliğe. 

İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Mehmet Aydın'ın cevabı 
(7/1595,1604) " 211:215 
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41.- Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin'in, bir onarım ihalesine müdahale 
iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki 
Ergezen'in cevabı (7/1597) 

42.- İstanbul Milletvekili Güldal Okuducu'nun, bazı kamu görevlerine 
bayan adayların başvuramamasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Güldal 
Akşit'in cevabı (7/1599) 

43.- Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka'nın, ambulans hizmeti ile il
gili bazı sorunlara ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı 
(7/1603) 

44.- Sinop Milletvekili Engin Altay'ın, Kur'an Kursları ile Öğrenci 
Yurt ve Pansiyonları Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Aydın'ın cevabı (7/1608) 

45.- Samsun Milletvekili İlyas Sezai Önder'in, kamu görevlileri arasın
daki ücret dengesizliğinin giderilmesine yönelik bir çalışma yapılıp yapıl
madığına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet 
Ali Şahin'in cevabı (7/1616) 

46.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, TRT'de yayımlanan Türk 
Müziği programlarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Beşir Atalay'ın 
cevabı(7/1618) 

47.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, tüm hastanelerin tek bir 
telefon numarası altında birleştirilmesine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı 
Recep Akdağ'ın cevabı (7/1620) 

48.- Denizli Milletvekili Mehmet Uğur Neşşar'ın, devlet memurları ve 
emeklilerinin özel sağlık kuruluşlarından faydalanmalarına ilişkin sorusu 
ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı (7/1634) 

49.- Tekirdağ Milletvekili Erdoğan Kaplan'ın, Et ve Balık Kurumuyla 
ilgili bazı sorunlara ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın 
cevabı(7/1638) 

50.- İstanbul Milletvekili Kemal Kıhçdaroğlu'nun, Sosyal Yardımlaş
ma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan verilen burslara ve saptanan yoksul 
ailelere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı (7/1648) 

51.- Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin'in, özelleştirmeyle işini kay
bedenlerin kamuda istihdamına yönelik düzenleme çalışmalarına ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali 
Şahin'in cevabı (7/1651) 

52.- Ankara Milletvekili İsmail Alptekin'in, uluslararası fuarlara 
katılan Türk firmalarının standartlarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı 
Kürşad Tüzmen'in cevabı (7/1654) 

53.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, ekonomiden sorumlu 
Devlet Bakanının açıklamalarının piyasalara etkisine ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'in cevabı 
(7/1661) 
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54.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, ABD'nin İskenderun 
Limanından füze sevkıyatı yaptığı iddiasına ilişkin sorusu ve Millî Savun
ma Bakanı M. Vecdi Gönül'ün cevabı (7/1662) 

55.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, BDDK'nın devraldığı sorunlu 
kredi alacaklarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Abdüllatif Şener'in cevabı (7/1666) 

56.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, depremde hasar gören 
Yalova-Çiftlikköy-Kabaklı Köyü Camiinin onarımına ilişkin sorusu ve 
Devlet Bakanı Mehmet Aydın'ın cevabı (7/1667) 

57.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, özürlülerin ve sokak çocuk
larının sorunlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in cevabı (7/1671) 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 13.00'te açılarak üç oturum yaptı. 
Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Atilla Maraş'ın, İstiklal Marşımızın yazarı, Mehmet Akif Er-

soy'un ölümünün 67 nci yıldönümünde, edebî kişiliğine; 
Gaziantep Milletvekilleri: 
Mahmut Durdu'nun, 
Ahmet Yılmazkaya'mn, 
Gaziantep İlinin düşman işgalinden kurtarılışının 82 nci yıldönümüne; 
İlişkin gündemdışı konuşmalarına, Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu, görüşleriyle kat

kıda bulundu. 
Oturum Başkanı ve TBMM Başkanvekili Nevzat Pakdil, İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'yü 

30 uncu ölüm yıldönümünde rahmet ve minnetle andığına ilişkin bir konuşma yaptı. 
İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 23 milletvekilinin, Gediz Nehrindeki kirliliğin ve çevreye 

etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/153) Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergenin gündemdeki yerini 
alacağı ve öngörüşmelerinin, sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı. 

İzmir Milletvekili Nükhet Hotar Göksel'in, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu 
üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Daha önce Gelen Kâğıtlar listesinde yayımlanan ve Genel Kurulda okunmuş bulunan; Bayın
dırlık ve İskân eski Bakanı Koray Aydın hakkındaki (9/8) esas numaralı; Bayındırlık ve İskân eski 
Bakanı Yaşar Topçu hakkındaki (9/9) esas numaralı; Bayındırlık ve İskân eski Bakanları Koray Ay
dın ve Abdulkadir Akçan haklarındaki (9/10) esas numaralı Meclis soruşturması önergelerinin, ön-
gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmının 1 inci, 2 nci ve 3 üncü sıralarına alınması 
ile Anayasanın 100 üncü maddesi gereğince soruşturma açılıp açılmayacağı hususundaki görüş
melerinin, 6 Ocak 2004 Salı günkü birleşimde yapılmasına, bu birleşimde sözlü sorular ile diğer 
denetim konularının görüşülmemesine ve bu işlerin bitimine kadar çalışma süresinin uzatılmasına; 

Genel Kurul çalışmalarına 30.12.2003 Salı gününden başlamak üzere 2 gün ara verilmesine, 
İlişkin Danışma Kurulu önerilerinin, 
Genel Kurulun 25.12.2003 Perşembe günkü (bugün) birleşiminde; Gündemin "Kanun Tasarı 

ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 29 uncu sırasında yer alan 282 sıra 
sayılı kanun tasarısının bu kısmın 4 üncü sırasına, daha önce gelen kâğıtlar listesinde yayımlanan 
ve bastırılıp dağıtılan 315. 317, 318 ve 316 sıra sayılı kanun tasarılarının ise 48 saat geçmeden 5. 6, 
7 ve 8 inci sıralarına alınmasına ve 9 uncu sıraya kadar olan işlerin bitimine kadar çalışma süresinin 
uzatılmasına ilişkin AK Parti Grubu önerisinin, yapılan görüşmelerden sonra. 

Kabul edildikleri açıklandı. 
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının: 
1 inci sırasında bulunan. Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin 

Kuruluş. Görev ve Yetkileri Hakkında (1/521) (S. Sayısı: 146). 
2 nci sırasında bulunan, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İliş

kin (1/523) (S. Sayısı: 152). 
Kanun Tasarılarının görüşmeleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin komisyon raporları 

henüz gelmediğinden, 
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3 üncü sırasında bulunan, Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin: 
Gelibolu Yarımadası Tarihî Millî Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tek
lifinin (2/212) (S.Sayısı: 305) görüşmeleri, Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulun
madığından, 

Ertelendi. 
4 üncü sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri 

Hükümeti Arasında Belbaşı Tesisinin Kapanması ve Yeni Bir Sismik Araştırma İstasyonunun Faal 
Hale Getirilmesiyle İlgili Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/418) (S. 
Sayısı: 282), 

5 inci sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerin
den Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair (1/721) (S.Sayısı: 315), 

8 inci sırasına alınan, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında (1/720) (S. Sayısı: 316). 
Kanun Tasarılarının, görüşmelerini müteakiben elektronik cihazla yapılan açıkoylamalardan 

sonra, 
6 ncı sırasına alınan, Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borç

larına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması (1/722) (S.Sayısı: 317), 
7 nci sırasına alınan, Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Kuruluşu Hakkında 

Kanun ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması (1/719) (S. Sayısı: 318), 
Hakkında Kanun Tasarılarının, yapılan görüşmelerden sonra. 
Kabul edilip kanunlaştıkları açıklandı. 
6 Ocak 2004 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 22.53'te son verildi. 

Başkanvekili 
Nevzat Pakdil 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Suat Kılıç Yaşar Tüzün 
Samsun Bilecik 

Kâtip Üye 
Ahmet Küçük 

Çanakkale 
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No. : 56 
II. - GELEN KÂĞITLAR 

26 Aralık 2003 Cuma 
Rapor 

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava 
Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Bayındır
lık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/383) (S. Sayısı: 321) (Dağıt
ma tarihi: 26.12.2003) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, yem fiyatlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/895) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2003) 
2.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, gübre fiyatlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanın

dan sözlü soru önergesi (6/896) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2003) 
3.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, et ithalatının hayvancılığa etkilerine ilişkin Tarım ve 

Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/897) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2003) 
4.- Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, Diyanet İşleri Başkanlığı personeline ilişkin Devlet 

Bakanından (Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/898) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2003) 
Yazılı Soru Önergeleri 

1.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Bursa Tophane Çocuk Kütüphanesine ilişkin Kültür 
ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/1712) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2003) 

2.- İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek'in, 58 ve 59 uncu hükümetler döneminde hakkında 
soruşturma izni istenen memurlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1713) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 25.12.2003) 

3.- İsparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner'in, Kurum İdarî Kurulu raporu üzerine yapılan çalış
malara ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1714) (Başkanlığa geliş tarihi: 
25.12.2003) 

4.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, okullardaki müzik eğitimine ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/1715) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2003) 

5.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, sözde Ermeni soykırımı iddialarıyla ilgili ulus
lararası kamuoyuna yönelik çalışma yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru öner
gesi (7/1716) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2003) 

6.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, eğitim ve kültür politikalarında Türkçe has
sasiyetine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1717) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2003) 

7.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, domuz mamulleri ithalatına ve domuz çiftliklerine 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1718) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2003) 

8.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Türk dili ve Türk kültürünün daha iyi öğretilmesi 
konusunda yapılacak çalışmalara ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1719) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2003) 

9.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Alman cezaevlerinde Türk mahkûmlara yönelik in
san hakları ihlallerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1720) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 25.12.2003) 

10.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Kur'an kurslarına ilişkin Devlet Bakanından (Meh
met Aydın) yazılı soru önergesi (7/1721) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2003) 
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11.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, polis teşkilatındaki intihar vakalarına ilişkin İçiş
leri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1722) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2003) 

12.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bir tür deniz yosununun oluşturduğu tehdide iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1723) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2003) 

13.- Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur'un, SHÇEK'in kadınlara yönelik hizmetlerinin yeter
li olup olmadığına ilişkin Devlet Bakanından (Güldal Akşit) yazılı soru önergesi (7/1724) (Başkan
lığa geliş tarihi: 25.12.2003) 

14.- Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur'un, aile içi şiddetin önlenmesine yönelik çalışmalara 
ilişkin Devlet Bakanından (Güldal Akşit) yazılı soru önergesi (7/1725) (Başkanlığa geliş tarihi: 
25.12.2003) 

15.- Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur'un, SHÇEK'in kadınlara sağladığı yardımlara ilişkin 
Devlet Bakanından (Güldal Akşit) yazılı soru önergesi (7/1726) (Başkanlığa geliş tarihi: 
25.12.2003) 

16.- Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur'un, SHÇEK'e bağlı kadın konukevlerine ilişkin Dev
let Bakanından (Güldal Akşit) yazılı soru önergesi (7/1727) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2003) 

17.- Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur'un, hastane ve karakolların hafta sonları SHÇEK il 
müdürlüklerinden destek alamamasına ilişkin Devlet Bakanından (Güldal Akşit) yazılı soru öner
gesi (7/1728) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2003) 

18.- Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur'un, SHÇEK'e bağlı kadın konukevlerinin denetimine 
ilişkin Devlet Bakanından (Güldal Akşit) yazılı soru önergesi (7/1729) (Başkanlığa geliş tarihi: 
25.12.2003) 

19.- İstanbul Milletvekili Ahmet Sırrı Özbek'in, Gebze Cezaevindeki nüfus kaydı olmayan bir 
tutukluya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1730) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2003) 

20.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, 2004 Malî Yılı Bütçe hedeflerine ilişkin Maliye 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/1731) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2003) 

21.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, son beş yıldır yurtdışına yapılan kayıt dışı havale 
miktarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1732) (Başkanlığa geliş tarihi: 
25.12.2003) 

No. : 57 
29 Aralık 2003 Pazartesi 

Teklifler 
1.- Hakkâri Milletvekili Esat Canan'ın; Hakkâri İlinde Geçitli, Bağışlı, Dağlıca, Esendere ve 

Derecik Adlarıyla Beş Yeni İlçe Kurulmasına Dair Kanun Teklifi (2/220) (İçişleri ve Plan ve Bütçe 
Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.12.2003) 

2.- İstanbul Milletvekili Zeynep Karahan Uslu ve 9 Milletvekilinin; Devlet Memurları 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/221) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2003) 

3.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün; 4876 Sayılı TC. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi 
Kooperatifleri Tarafından Üreticilere Kullandırılan ve Sorunlu Hale Gelen Tarımsal Kredilerin 
Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanundan Yararlanamayanlara Dair Kanun Teklifi (2/222) 
(Tarım, Orman, Köyişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2003) 
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4.- Bursa Milletvekili Zafer Hıdıroğlu'nun; Akpınar Adıyla Yeni İlçe Kurulması Hakkında 
Kanun Teklifi (2/223) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 
17.12.2003) 

5.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair İçtüzük Teklifi (2/224) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 20.12.2003) 

6.- Trabzon Milletvekili Şevket Arz'ın; Trabzon İlinde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hak
kında Kanun Teklifi (2/225) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 
22.12.2003) 

Tezkereler 
1.- Siirt Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan'ın; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak

kında Başbakanlık Tezkeresi (3/420) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2003) 

2.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/421) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2003) 

Rapor 
1. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava 

Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Bayındır
lık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/382) (S. Sayısı: 320) (Dağıtma 
tarihi: 29.12.2003) (GÜNDEME) 

No. : 58 
30 Aralık 2003 Salı 

Sözlü Soru Önergeleri 
1.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun. Elazığ'ın Maden İlçesinin ekonomik 

durumuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/899) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2003) 
2.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Elazığ'ın Alacakaya İlçesindeki Şark 

Kromları İşletmelerinin durumuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/900) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 26.12.2003) 

3.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun. Elazığ'ın Alacakaya İlçesinin ulaşım 
sorunlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/901) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 26.12.2003) 

4.- Adana Milletvekili Kemal Sağ'ın. iş akitleri feshedilen ÇEAŞ ve KEPEZ Elektrik çalışan
larına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/902) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 26.12.2003) 

5.- Adana Milletvekili Kemal Sağ'ın. özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda yönetim kurulu 
üyesi ve denetçi olarak görev yapan ÖİB personeline ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/903) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2003) 

6.- Samsun Milletvekili İlyas Sezai Önder'in. Bafra Ovası Sulama Projesine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/904) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2003) 
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7.- Samsun Milletvekili İlyas Sezai Önder'in, Bafra Devlet Hastanesi ek inşaatına ilişkin Sağ
lık Bakanından sözlü soru önergesi (6/905) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2003) 

8.- Samsun Milletvekili İlyas Sezai Önder'in, Bafra İlçesi ve köylerine yönelik trafo ve şebeke 
çalışmalarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/906) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 26.12.2003) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün. işsizlik sigortasına ve vergi primlerini ödeyemeyen es

nafa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1733) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2003) 
2.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, Koç Üniversitesine kullandırılan krediye ilişkin Baş

bakandan yazılı soru önergesi (7/1734) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2003) 
3.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, Koç Üniversitesi tesislerinin teslim alınması işlemlerine 

ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/1735) (Başkanlığa geliş tarihi: 
26.12.2003) 

4.- Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl'ün, bir emekli orgeneralin geçirdiği tıbbi operasyona iliş
kin Millî Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1736) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2003) 

5.- Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl'ün, yakalanan Hizbullah terör örgütü mensuplarının öğ
renim durumlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1737) (Başkanlığa geliş tarihi: 
26.12.2003) 

6.- Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl'ün, bir orgeneralin ölüm nedenine ilişkin Millî Savunma 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/1738) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2003) 

7.- Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl'ün, PKK/KADEK terör örgütü mensuplarının öğrenim 
düzeylerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1739) (Başkanlığa geliş tarihi: 
26.12.2003) 

8.- Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl'ün, üniversitelerde intihal yaptığı belgelenen öğretim 
üyesi olup olmadığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1740) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 26.12.2003) 

9.- Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl'ün. lise düzeyindeki eğitim programları ve meslek 
liselerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1741) (Başkanlığa geliş tarihi: 
26.12.2003) 

10.- Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl'ün. İller Bankasının belediyelere verdiği yardımın 
kriterlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/1742) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 26.12.2003) 

11.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, ücretlilerin aylıklarında iyileştirme yapılıp yapıl
mayacağına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1743) (Başkanlığa geliş tarihi: 
26.12.2003) 

12.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, uyuşturucu kullanımını önlemek için alınan tedbirlere 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1744) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2003) 

13.- Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, TMO Vakfı Fırın İşletmesinin bir ekmek türünü tek
rar üretip üretmeyeceğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1745) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 26.12.2003) 

14.- Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, bazı şirketlerin BOTAŞ'tan aldığı işlere ilişkin Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1746) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2003) 

15.- Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, Envy adlı bir şirketle ilgili bazı iddialara ilişkin Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1747) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2003) 
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16.- Samsun Milletvekili İlyas Sezai Önder'in, Samsun'un, Bafra İlçesindeki bir köprü 
projesinin ödeneğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1748) (Başkan
lığa geliş tarihi: 26.12.2003) 

17.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, belediyelerin doğalgaz aboneliğinde aldığı ücrete 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1749) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2003) 

18.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Türk vatandaşlarının yurt dışında gayrimenkul 
edinme haklarına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/1750) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2003) 

19.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümetin politika oluşturma ve strateji belirleme 
yöntemlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1751) (Başkanlığa geliş tarihi: 
26.12.2003) 

20.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Irak'ta gelişen olaylara ilişkin Dışişleri Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/1752) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2003) 

21.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Talabani ve Barzani'nin Türk pasaportlarını iade 
etmelerine ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/1753) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 26.12.2003) 

22.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, yabancı film ve müzik eserlerinin ulusal kül
türümüze etkilerinin değerlendirilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/1754) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2003) 

23.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, yeraltı kaynaklarının özelleştirilerek yabancılarca 
alınmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1755) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2003) 

• 

No. : 59 
2 Ocak 2004 Cuma 

Sözlü Soru Önergeleri 
1.- Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın, kamu görevlilerinin yargılanmalarındaki farklı statüye 

ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/907) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.2003) 
2.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Bandırma-Sahilyenice Köyünde ceviz fidanı yetiş

tiriciliğini geliştirmek için yapılan çalışmalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/908) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2003) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısının bir 

toplantıda yaptığı konuşmaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1756) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 26.12.2003) 

2.- Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan'm, serbest bölge uygulamasındaki bazı sorunlara ilişkin 
Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1757) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.2003) 

3.- Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan'ın, Belediye Kanunu ile belediyelere verilen yetkilere 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1758) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.2003) 

4.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, Rusya ile yapılan doğalgaz müzakerelerine ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/1759) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2003) 
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5.- Mersin Milletvekili Şefik Zengin'in, Sivas Kangal ve Tarsus Çatal Burun köpekleriyle ilgili 
çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1760) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2003) 

6.- İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde yapılan bir 
hizmet içi eğitim programına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1761) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 30.12.2003) 

7.- İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, bir ilahiyatçının polislere yönelik bir eğitim programın
da kullandığı iddia edilen ifadeye ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi 
(7/1762) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2003) 

8.- İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, Türkiye aleyhindeki bir filme, İstanbul'daki abide eser
ler için ayrılan kaynağa ve Ankara Devlet Halk Dansları Topluluğundaki iki dansçının atamasına 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/1763) (Başkanlığa geliş tarihi: 
30.12.2003) 

9.- İsparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner'in, sözleşmeli sağlık personeli sınavına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1764) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2003) 

10.- İsparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner'in, halıcılık sektörünün desteklenmesine yönelik 
çalışmalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/1765) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 30.12.2003) 

11.- İsparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner'in, BAG-KUR emeklilerinin maaşlarının iyileştirilip 
iyileştirilmeyeceğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1766) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2003) 

12.- Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, evden internet bağlantısında yaşanan bir 
soruna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1767) (Başkanlığa geliş tarihi: 
30.12.2003) 

13.- Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, çiftçilerin alacaklarına ve 2004'te yapılacak des
tek ve ödemelere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1768) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 30.12.2003) 

14.- Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, mısır ithalatına ve nişasta kökenli şeker kotasının 
yükseltilmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1769) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 30.12.2003) 

15.- Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, SSK, BAG-KUR ve Emekli Sandığının bağlı iş
tiraklerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1770) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2003) 

16.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Bingöl depreminde hasar gören bir yatılı 
bölge okulunun onarım ihalesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1771) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2003) 

17.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Bingöl'deki öğretmen sayısına ve Çeltik-
suyu Yatılı İlköğretim Okuluna ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1772) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 30.12.2003) 
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No: 60 
5 Ocak 2004 Pazartesi 

Cumhurbaşkanınca Geri Gönderilen Kanunlar 
1.- At Yarışları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 17.12.2003 Tarihli ve 5022 

Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek 
Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/723) (Anayasa ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.2003) 

2.- Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Bir Geçici 
Madde Eklenmesine Dair 17.12.2003 Tarihli ve 5023 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Mad
desi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/724) 
(Anayasa ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.2003) 

3.- Bazı Belediyelerin Kaldırılması Hakkında 21.12.2003 Tarihli ve 5025 Sayılı Kanun ve 
Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri 
Gönderme Tezkeresi (1/725) (Anayasa ve İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 
30.12.2003) 

4.- Bazı Belediye ve Köylerin Denizli Belediyesine Katılmasına İlişkin 21.12.2003 Tarihli ve 
5026 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha 
Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/726) (Anayasa ve İçişleri Komisyonlarına) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 30.12.2003) 

5.- Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiş
tirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 11.12.2003 Tarihli ve 5019 
Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek 
Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/730) (Anayasa ve İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 26.12.2003) 

Tasarılar 
1.- Avrupa Topluluğu ve Türkiye Cumhuriyeti Arasında Uyuşturucu veya Psikotrop Mad

delerin Yasadışı Üretiminde Sıkça Kullanılan Ara ve Kimyasal Maddelere Dair Anlaşmanın Onay
lanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/727) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 
İşler ve İçişleri ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 
26.12.2003) 

2.- Yabancılara İkinci El Taşıt Satışı Hakkında Kanun Tasarısı (1/728) (İçişleri ve Dışişleri ve 
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar. Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 26.12.2003) 

3.- Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı (1/729) (Millî Savunma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.2003) 

Teklifler 
1.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in; İzmir İlinde Ahmetbeyli Adı ile Bir Belde Kurulması 

Hakkında Kanun Teklifi (2/226) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 
2.12.2003) 

2.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın; 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması. Rüş
vet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/227) 
(Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2003) 

3.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın; Kimlik Bildirme Kanununun Bir Maddesinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/228) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 
24.12.2003) 
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4.- Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun'ın; 3030 Sayılı Büyükşehir Belediyelerinin 
Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/229) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve İçiş
leri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2003) 

5.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin 
Ödenek, Yolluk ve Emekliliklerine Dair 3671 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi (2/230) (Plan ve Bütçe ve Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2003) 

6.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın; İcra ve İflas Kanununun Bir Maddesinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/231) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 
24.12.2003) 

7.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın; Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/232) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 
ve İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2003) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1.- Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık per

soneli alımı için yaptırdığı sınava ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1773) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 2.1.2004) 

2.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun, konut edindirme yardımı amacıyla toplanan 
paraya ilişkin Devlet Bakanından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/1774) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 2.1.2004) 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri 
1.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, Meksika'da Atatürk heykeli açılışına katılan bazı bakan

ların dönüş yolculuğuyla ilgili basında çıkan haberlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/1397) 

2.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, Selçuklu Tıp Fakültesinin makine teçhizatı için ödenek 
konulup konulmadığına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1398) 

3.- İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, Irak'a yardım amacıyla örtülü ödenekten para aktarılıp 
aktarılmayacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1403) 

4.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun. Irak'taki Türkmenlere ait tapu kayıtlarının imha 
edilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1422) 

5.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, GSM operatörlerinden tahsil edilen hazine paylarına 
ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1431) 

6.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Suriye ve Irak'ta yaşayan Türkmenlerin nüfusuna ve 
gayrimenkul edinebilme haklarına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru 
önergesi (7/1435) 

7.- Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın, Başak Sigorta eski Genel Müdürünün emekli ik
ramiyesine ilişkin Devlet Bakanından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/1436) 

8.- İstanbul Milletvekili Onur Öymen'in, AB Komisyonunun Türkiye İlerleme Raporunda 
sanıklara kötü muamele eden güvenlik görevlilerinin himaye edildikleri iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/1445) 

9.- Edirne Milletvekili Nejat Gerican'ın, tarımsal sulamada kullanılan enerjinin fiyatına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1447) 

10.- İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, Kızılay Merkez Yönetim Kurulunun görevden alın
ması için kararname hazırlanıp hazırlanmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1452) 
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11.- Samsun Milletvekili Mehmet Kurt'un, Hazinenin 1995-2000 yılları arasındaki tahvil ihraç-
larıyla ilgili bazı iddialara ilişkin Devlet Bakanından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/1457) 

12.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, Sayıştay'ın 2002 yılı Hazine İşlemleri Raporuna iliş
kin Devlet Bakanından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/1459) 

13.- Karaman Milletvekili Mevlüt Akgün'ün, yatırım teşvik belgesi verilmesinde bazı şirket
lere ayrımcı uygulamalar yapıldığı iddialarına ilişkin Devlet Bakanından (Ali Babacan) yazılı soru 
önergesi (7/1463) 

No.: 61 
6 Ocak 2004 Salı 

Tasarı 
1.- Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı (1/731) İçişleri ve Plan ve Bütçe ve Anayasa 

Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.2003) 
Teklifler 

1.- Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın; 3194 Sayılı İmar Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi (2/233) (İçişleri ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonlarına) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2003) 

2.- Afyon Milletvekili Ahmet Koca ve 2 Milletvekilinin; Telgraf ve Telefon Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/234) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan 
ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.1.2004) 

Raporlar 
1.- Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 

Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/285) (S. Sayısı: 21 Te 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 
6.1.2004) (GÜNDEME) 

2.- Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Tarım, 
Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/669) (S. Sayısı: 323) (Dağıtma tarihi: 6.1.2004) (GÜN
DEME) 

3.- Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda 
Adli İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/515) (S. Sayısı: 324) (Dağıtma tarihi: 6.1.2004) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, sözleşmeli sağlık personeli sınavına ilişkin Sağlık 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/909) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.1.2004) 
2.- Ankara Milletvekili Yakup Kcpcnek'in, üniversitelere verilen kadrolara ilişkin Maliye 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/910) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.1.2004) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

6 Ocak 2004 Salı 
BAŞKAN : Başkanvekili İsmail ALPTEKİN 

KÂTİP ÜYELER : Mevlüt AKGÜN (Karaman), Ahmet KÜÇÜK (Çanakkale) 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 38 inci Birleşimini açıyorum. 
Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI 
/.- TBMM Başkanvekili İsmail Alptekin'in, 2004 yılının, ülkemiz, bölgemiz ve insanlık için 

barış, huzur ve güven; bütün kurumlarıyla çalışan tam demokrasi; refah ve iyi yaşam; sağlık ve 
mutluluk getirmesini dileyen konuşması 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 2004 yılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul çalış
malarına bugün başlamış bulunuyoruz. 

Öncelikle, saygıdeğer milletvekillerimize, Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışanlarına, mesai 
arkadaşlarımıza, sağlık ve mutluluk içinde, aileleri ve sevdikleriyle beraber uzun ömürler 
diliyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 2003 yılında, ortak ve örnek bir çalışmayla, ülkemiz, bölgemiz 
yararına önemli yasalar çıkarmış, etkin denetim görevini yapmış ve sosyal, siyasî, ekonomik yön
den ciddî mesafeler almıştır. Yüce milletimizin seçerek gönderdiği milletvekillerimizden beklediği 
ülke yararına gayretlerin gösterildiği, Parlamentonun itibarının yüceltildiği kanaatimi ifade etmek 
istiyorum. Bundan sonra da, aynı anlayış ve gayret içinde olacağımıza inanıyorum. 

Bu vesileyle, 2004 yılının, ülkemiz, bölgemiz ve insanlık için, barış, huzur ve güven, bütün 
kurumlarıyla çalışan tam demokrasi, refah ve iyi yaşam, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum. 

Sayın milletvekilleri, gündeme geçmeden önce, üç değerli arkadaşımıza gündemdışı söz 
vereceğim. 

İlk söz, Antalya'da meydana gelen doğal afetle ilgili görüşlerini açıklamak için söz isteyen, An
talya Milletvekilimiz Sayın Osman Akman'a aittir. 

Buyurun Sayın Akman. 
Süreniz 5 dakika. 
B) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
I.- Antalya Milletvekili Osman Akman'ın, sel felaketinin Antalya'da meydana getirdiği zarara 

ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami 
Güçlü'nün cevabı 

OSMAN AKMAN (Antalya) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Antalya İlimizde meydana 
gelen sel hadisesi ve oluşan tahribatı anlatmak üzere huzurlarınızdayım: hepinizi, saygıyla selam
lıyorum. 

Malumunuz olduğu üzere, Antalya'da, 24-25 Aralık tarihlerinde, yoğun yağış ve fırtına 
sebebiyle doğal bir afet yaşandı. Bu olaylar sonucu, mal kaybının yanı sıra. maalesef, can kaybı da 
oldu, 5 vatandaşımız hayatını kaybetti. Doyran Beldemizde, Negiz ailesinden Hasan. Nuriye. İsmail 
Negiz, Akdamlar Köyünde, Murat Mecek ve Metin Özer sel sebebiyle hayatlarını kaybetmişlerdir; 
kendilerine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. 
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Sel konusunda, hava tahmin raporlarını iyi değerlendirerek, devletin bütün kurumlarını, iş 
makineleri ve ekipleriyle birlikte hazır eden, bir gün önceden okulları tatil etmek suretiyle olası baş
ka can ve mal kayıplarına karşı tedbir alan ve sel süresince, olay yerinde gelişmeleri adım adım 
takip edip, görevini en iyi şekilde yapan, başta Antalya Valimiz Sayın Alaaddin Yüksel olmak 
üzere, ilimizin bütün mülkî, askerî erkânı ile özel kurum ve kuruluşlarına teşekkür ediyorum. Diğer 
illerimizin araç destekleri de, takdire şayan bir dayanışma örneğidir. 

Devletin halkının yanında olması gereken en önemli anlarda ve benzeri olaylarda bu eksikliğin 
hissettirilmemesi, halkta devlete güven duygusunun korunması ve tazelenmesi açısından son derece 
önemlidir. Bu görevin hakkıyla yapılması, iyi işleyen devlet sisteminin gereğidir. Baştan itibaren, 
Antalya Milletvekilleri olarak, olayı anbean takip edip, yerinde gerekli incelemelerde bulunup, hal
kın maruz kaldığı sıkıntıları birebir tespit ederek, çalışma imkânına sahip olduk. Ayrıca, 
hükümetimizin değerli üyeleri Başbakan Yardımcımız Sayın Mehmet Ali Şahin ile Kültür ve 
Turizm Bakanımız Sayın Erkan Mumcu'ya, ilimize gelerek mahallinde incelemelerde bulun
malarından dolayı, Antalyalılar adına, tekrar, teşekkür ediyorum. 

Her yıl, bu tip olumsuz olayların tekrarlanması üzücüdür. Sel ve fırtına gibi doğal afetler elbet
te olacaktır; bunu engellemek mümkün değildir; ancak, alınacak tedbirlerle, oluşacak zararlar en 
aza indirilebilir. Gelişmiş ülkelerde bu tür hadiseler için önceden tedbirler alınmakta ve zarar en aza 
indirilmektedir. Ülkemizde de alınacak tedbirlerle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağ
lanması, devletimizin sorumluluğunda olan önemli bir görevdir. Bizler, bu bilinçle hareket etmeye 
gayret göstermeye devam edeceğiz. 

Antalya'da maddî zararın boyutları çok büyüktür. Toplam zararın 27 trilyon lira civarında ol
duğu tahmin ediliyor. Birçok vatandaşımız mağdur olmuştur. Herhangi bir aksama olmaması için, 
bilhassa kırsal alanda, yol, köprü, menfez, kanalizasyon ve diğer altyapı çalışmaları, ilgili kurum ve 
kuruluş programlarından ve İl Özel İdare bütçesinden ivedilikle karşılanarak gerekenler yapılmış, 
bütün imkânlar seferber edilerek elektriği kesilen yerlerin elektriklerinin bağlanması sağlanmıştır. 

Hükümetimiz, zararların karşılanması ve normal hayata dönüş hususunda gerekeni yapmak
tadır. Taleplerimiz doğrultusunda, ilk etapta, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonun
dan 500 milyar, Bayındırlık Bakanlığı Afet Fonundan 500 milyar olmak üzere, toplam 1 trilyon lira 
Valilik emrine gönderilmiş, sel olayını müteakiben evlerine giremeyecek durumda olan vatandaş
larımız için barınma sorunu hemen halledilmiş, dört günlük iaşeleri sağlanmıştır. Ayrıca, nakdî yar
dımlarla desteklenmek suretiyle yaralar sarılmaya devam edilmektedir. Bu hususta, ilgili sayın 
bakanlarımızla gerekli görüşmeler yapıldı. Zaten durumun önemine binaen, bu konu. Bakanlar 
Kurulumuzun gündeminde yer almış ve yapılması gerekenler görüşülmüştür. 

Hükümetimizin, en kısa sürede sel mağduru Antalyalı hemşerilerimize destek ve yardımları 
yaparak, yaraların sarılması için devletimizin bütün imkânlarını kullanacağına inanıyoruz. 

Doğma büyüme bir Antalyalı olarak, bu tür sel ve benzeri tabiî afetlerin ilimizin farklı böl
gelerinde hemen hemen her yıl yaşandığını biliyorum. Örneğin, geçen yıl Kumluca ve Demre İl
çelerimiz ile Aksu havzasında, bu kış da aralık ayı başında Serik İlçemizde maddî zararlı sel 
hadisesi yaşandığı hatırlanırsa, bu hususta köklü tedbirlerin alınması zarureti ortadadır. Bunun da 
yapılabilmesi için, tarımsal alanlarda 10 trilyon, yerleşim yerleri altyapılarında 17 trilyon olmak 
üzere, toplam 27 trilyon civarındaki zararın bir an önce tazmini için. Valilik bünyesinde oluşturulan 
Taşkın Önleme Komisyonu, sonuç rakamlarını en kısa zamanda tamamlamalıdır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Akman, sözlerinizi tamamlamanız için mikrofonu açıyorum; buyurun. 
OSMAN AKMAN (Devamla) - Ayrıca, Valilikçe yürütülen çalışmalar sonucunda hazırlanacak 

raporlar da acilen tamamlanarak -genel hayata etkinlik değerlendirmesi içerisinde- Bakanlar Kurulu 
kararı alınmak üzere ilgili bakanlıklara ivedilikle sunulmalıdır. 
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Antalyalı hemşerilerime buradan ifade etmek istiyorum ki, görevinin bilincinde, olaylara 
hâkim bir hükümet işbaşındadır. Hükümetimizin bu konuda gereğini yapacağına olan inancımız 
tamdır. 

Zarar gören vatandaşlarımızın, özellikle de tarım kesiminin zararlarının tazminiyle alakalı 
tarım genel sigortasının yanı sıra, bölgeye özel bir sigortacılık sisteminin de geliştirilmesi zarurîdir. 

Dere ve nehir yataklarının ıslahı konusunda şu ana kadar yapılan çalışmalar yetersizdir. 
Önümüzdeki dönemde, bu eksikliklerin planlı bir şekilde süratle giderilmesi gerekir. 

Bölgemize, öncelikle sel zararlarının meydana geldiği Merkez ve Kemer İlçelerinde bulunan 
çiftçilerimize doğrudan gelir desteği ödemelerinin ivedilikle ve öncelikle yapılması için, ilgili 
bakanlıklarca yapılan çalışmalar süratle tamamlanmalıdır. 

Mağdur vatandaşlarımızın kredi borçlarının ertelenmesi hususunda gerekenler yapılmalıdır. 
Devlet kurumlarına olan elektrik, su, telefon gibi borçların ertelenmesi, vatandaşlarımızın 

acılarının dindirilmesi hususunda önemli bir adım olacaktır. 
İktidar Partisi mensubu olarak ben ve diğer vekil arkadaşlarım, yapılması gereken çalışmaların 

yakın takipçisi olacağız. Bu konuda kimsenin endişesi olmamalıdır. 
Bu vesileyle, bu tür afetlerin ülkemizde ve Antalyamızda tekrar yaşanmamasını diliyor, 

hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Akman. 
Hükümetin söz isteği var; ancak, Sayın Bakanım, bir dakika müsaadenizi rica ediyorum. 
Böylesine önemli bir konuda, bölgedeki afet sebebiyle, yine, Antalya Milletvekilimiz Sayın 

Tuncay Ercenk'in de söz isteği olmuştur; ancak, kendisine kürsüden söz veremedim; yerinden, bir
kaç cümleyle değerli arkadaşımız da hissiyatını dile getirecektir. 

Kısa ve öz olmak üzere; buyurun Sayın Ercenk. 
TUNCAY ERCENK (Antalya) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Milletvekili arkadaşımın da açıkladığı gibi, gerçekten, Antalya, 24-25 Aralık tarihlerinde çok 

ciddî bir sel felaketiyle karşı karşıya kaldı. Sel, Merkez-Doyran Beldesini ve Akdam Köyünü. 
Kemer İlçesi Çamyuva Beldesini ve Kuzdere Köyünü, Göynük Beldesini, Finike İlçemizi ve Serik-
Çandır Beldemizi büyük bir felakete maruz bıraktı. Boğaçayı, Ağva, Göynük. Karadayı dereleri taş
mış, köprüler, trafolar, içmesuyu şebekeleri de tahrip olmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, bu felaket sonucu, Doyran-Akdam Köyünden Hasan Negiz, Nuriye 
Negiz, İsmail Negiz, Murat Mecek, Metin Özer isimli yurttaşlarımızı maalesef kaybetmiş 
bulunuyoruz. İsmail Negiz isimli yurttaşımızın cesedi henüz bulunamamıştır. 

Tüm bu bölgeleri, biz de, diğer arkadaşlarım gibi, Sayın Genel Başkanımız ve milletvekili ar
kadaşlarımızla birlikte dolaştık, inceledik ve bir gerçek ortaya çıktı. Burada, bu yörede her yıl buna 
benzer felaketler yaşandığını biliyoruz; ama, bugüne kadar bir plan ve organizasyon ve bir öngörü, 
maalesef yoktur. 

Kemer Gözcü Gazetemiz, 8 Eylül tarihinde, burada böyle bir felaketin yaşanacağını ve sonuç
larını bizzat açıkladığı halde, en ufak bir tedbir alınmamıştır. Bu felaket. Antalya'da altyapı sorun
larının da çözülmediğini ortaya koymaktadır. 

Bir gerçek daha ortaya çıkıyor -Sayın Başkanım, hemen bitireceğim- Antalya'ya artık sahip 
çıkmak zorundayız. Antalya, Türkiye'nin ve dünyanın gözbebeği; onu korumak ve Türkiye 
ekonomisine katkısını artırmak zorundayız. Bu da, ancak, ona sahip çıkmakla olacaktır, onun alt
yapısını bir an evvel çözmekle olacaktır. 
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Türkiye, turizm gelirinin 5 milyar dolarını Antalya'dan sağlıyor; tarım gelirinin üçte 1 'ini An
talya sağlıyor. Antalya, ülkemizin her yanından göç alan bir kent; yani, Antalya, küçük bir Tür
kiye'dir. Buraya önem verilmelidir; Antalya'ya yapılan her hizmet, Antalya'ya yapılan her yatırım, 
Türkiye'ye yapılan hizmettir ve Türkiye'ye yapılan yatırımdır. 

Üç yıllık hedefte 20 000 000 turist, 60 milyar dolar gelir, 150 000 ilave yatak ve 500 000 iş
yeri hedeflenmiş ise, Antalya'ya dikkat etmek gerekir, Antalya'yı sahiplenmek gerekir diye 
düşünüyorum. 

Bu tür felaketlerin bir daha yaşanmaması dileğiyle, hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Ercenk. 
Şimdi, Hükümetin söz isteği var. 
Tarım Bakanımız Sayın Sami Güçlü; buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Konya) - Sayın Başkan, sayın milletvekil

leri; Antalya Milletvekilimiz Sayın Osman Akman'ın, Antalya'da yaşanan sel felaketiyle ilgili yap
mış olduğu konuşmaya kısaca cevap vermek istiyorum; bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Antalya İlimiz, maalesef, son bir ay içerisinde, üst üste iki sel felaketine maruz kalmıştır. 
7-8 Aralık tarihlerinde, şiddetli yağış sonucu, Serik İlçemizin 13 köyünde, 319 üreticimize ait 

5 000 dekarın üzerinde bir alan zarar görmüştür. 
Hepimizin bildiği 24-25 Aralık tarihlerinde ise, Antalya-Merkez, Finike ve Kemer İlçelerinde 

meydana gelen sel felaketi, aynı zamanda can kaybına sebep olmuş ve 5 vatandaşımız hayatını kay
betmiştir; Allah rahmet eylesin diyoruz, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. 

Derelerin taşması, tabansuyu seviyesinin yükselmesi ve denizdeki aşırı dalgalanmalar sonucu, 
evlerin bodrum ve birinci katları ile bahçelerde su baskınları meydana gelmiş, 115 kilometre asfalt 
yol zarar görmüş, 15 köprü ve menfez ile 8 adet trafo, 3 köye ait içmesuyu şebekesi, 2 adet öğret
men lojmanı, 1 adet lokanta, 6 adet dükkân, 10 adet ahşap bungalov yıkılmış ve kullanılmaz hale 
gelmiştir. Bir başka ifadeyle, selin yoğun etkisinin görüldüğü yerlerde, elektrik, içmesuyu altyapısı 
çökmüş, yeraltı kabloları hasar görmüş ve dolayısıyla, altyapıya yönelik olarak, yapılan hesaplara 
göre, 17 trilyon civarında bir zarar ortaya çıkmıştır. 

Buna ilaveten, 30 yerleşim biriminde, yaklaşık 1 000 çiftçimize ait, toplam, yine yaklaşık 10 
000 dekar tarla ürünü, 661 dekar narenciye, 700 dekara yakın süs bitkisi ve 500 dekarın üzerinde 
sera alanı; bunun yanında, 338 adet arı kovanı, hayvan barınakları, balık kafesi, ürün depoları, kim
yevî gübre, küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar -bunların sayılarını söylemedim- büyük ölçüde telef 
olmuş ve yaklaşık 10 trilyon liralık bir zararın ortaya çıktığı tespit edilmiştir; halen, çiftçiler bazın
da zarar tespitleri için çalışmalar son safhasına gelmiştir. 

Başta kuraklık, sel, dolu gibi afetlere daima açık olan ülkemiz, bu afetlerin sık sık vuku bul
duğu bir coğrafyada yer almakta ve bu durum hepimizi üzüntüye sevk etmektedir. Oluşan bu afet
ler dolayısıyla, devlet tarafından gerekli yardımlar sağlanamadığı takdirde de, çiftçilerimizin, özel
likle bu kesimin önemli ekonomik kayıpları olduğu ortadadır; zira, Antalya'da farklı olsa bile, genel 
olarak bu afete maruz kalan çiftçilerimizin, genellikle gelirlerinin yılda bir tek ürüne bağlı olması, 
bu konudaki en dramatik hadisedir. 

Bu amaçla, ilk etapta, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Sekreterliğinden 500 
milyar lira, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Afet Fonundan yine aynı miktar bir para; yani, toplam 
olarak 1 trilyon lira, Antalya Valiliği emrine gönderilmiştir. 

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait tüm iş makineleri ve çok sayıda personel, bu ilde, 48 saat 
içerisinde, büyük bir gayret göstererek tüm yolları ulaşıma açmış, enerjiyi tekrar kullanıma hazır 
hale getirmiş, içmesuyu şebekelerini kullanılır duruma getirmiş ve bu vesileyle, aynı zamanda özel 
sektöre ait olan çok sayıda iş makinesinin de kullanılması mümkün olmuştur. 
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Zarar gören vatandaşlarımıza da, ihtiyaçları nispetinde, battaniye ve benzeri unsurlar, gıda, 
yakacak yardımı, yemek ve hayvanları telef olan vatandaşlarımıza da zararlarını telafi konusunda 
yardımlar yapılmıştır. 

Bu sırada, özellikle yol altyapısı konusunda, köylerde meydana gelen hadiselerde, Köy Hiz
metlerinin büyük gayreti olmuştur. Mevcut iş makinelerine ilaveten, çevre illerden çok sayıda iş 
makinesi bölgeye sevk edilmiş ve bölgenin ulaşım altyapısı ve içmesuyu altyapısını tamamlama 
konusunda bir gayret içerisine girilmiştir. 

Bu afetle ilgili, sizlere iletmek istediğim önemli husus şudur: Her afetin ortaya çıkardığı acılar 
yanında, belki bize öğrettiği birkısım dersler de vardır. Bunlardan ilki, bu bölgede afet vesilesiyle 
sağlanan işbirliği ve organizasyonla, burada acı çeken insanlarımızın yaralarını sarma konusundaki 
gayrettir ve bunun, anlaşılır bir seviyede gerçekleşmiş olmasıdır. Bunların içerisinde en önemlisi, 
afetin başladığı saatten önce, Meteorolojinin verdiği bilgiye dayanarak Valiliğin almış olduğu ted
birlerdir. Dolayısıyla, belki daha büyük maddî ve manevî zararların ortaya çıkması bir bakıma ön
lenmiştir. Okulların kapatılmış olması, iş makinelerinin ve konuyla ilgili personelin hazır hale 
getirilmiş olması, bu konuda alınmış en önemli tedbir olarak sayılabilir ve dolayısıyla, bu konuda 
karar alan idarecilerimizi de kutlamak gerekir. 

Bunun dışında, bu olaydan sonra en büyük zarar, dere yataklarında kurulmuş birkısım binalar, 
seralar, üretim tesisleri gibi, bir bakıma kaçak olarak inşa edilmiş olan yapıların varlığı sebebiyle 
ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla, Antalya Valiliği, bu hususta, bu kaçak yapılarla ilgili olarak -biraz ön
ce Sayın Milletvekilimizin de ifade ettiği gibi- alınacak tedbirler konusunda bir önemli adım atmış
tır ve bütün bu kaçak yapılaşmayı ve benzer hadiselerde zararların büyük boyutta ortaya çıkmasına 
sebep olan gelişmeyi ortadan kaldırmaya yönelik bir gayret içerisindedir. 62 kilometrelik dere 
yatağında, böyle bir tedbire dönük çalışmaları başlatmışlardır. 

Bunun dışında. Bayındırlık ve İskân Bakanlığımız, bugün, genel hayatın etkili sayılması 
konusunda bir karar almıştır. Daha önce akla gelen ve zaman zaman ifade edilen bir husustur, Antal
ya'nın. böyle bir olay yaşandığında afet kapsamına alınması konusu; ama, bölgedeki idarecilerimiz
le yaptığımız görüşmede, bunun, kavram olarak hiç kullanılmaması gerektiğini; yaklaşık onbeş gün 
önce Fransa'da böyle bir olayın ortaya çıktığını, 17 ölüm yaşandığını, halen 2 şehrin afet kapsamın
da bulunduğunu; ama, bununla ilgili bir tek görüntünün Fransız televizyonlarında verilmediğini ve 
dolayısıyla, kendi ekonomik faaliyetlerini aksatacak bir tutuma sebep olmadıklarını; ancak, bizde, 
kendi resmî kurumumuz TRT'nin görüntülerinin Avrupa televizyonlarında yayımlandığını ve afet 
kavramıyla birlikte, bölgeye gelen, gelebilecek olan, planlayan turist sayısında da çok büyük bir düş
me olabileceğini; dolayısıyla, hadise aslında önemli olmakla birlikte, kavram olarak daha özenli bir 
üslup sergilememiz gerektiğini ifade ettiler. Dolayısıyla, yine, bölgenin gelişmesini hızlandıracak, 
altyapıda meydana gelen zararı telafi edecek şekilde "genel hayatı etkileme" kararını Bayındırlık 
Bakanlığımızın aldığını ifade ediyorum; kendilerine teşekkür ediyorum. 

Bunun dışında, zarar gören insanlarımıza yönelik olarak, yine, Valimizle ve oradaki idarecilerimiz
le yaptığımız temaslarda dile getirilen hususlar -sayın milletvekilimiz de söyledi- işte, başta elektrik ol
mak üzere, bankacılık sektörüne olan borçlar ve doğrudan gelir desteğiyle ilgili tedbirler; bunları ifade 
ettiler. Ben, bu konuda bir çalışmanın başlatıldığını ifade etmek istiyorum ve sözlerimi şöyle topar
lamak istiyorum: Burada yaşadığımız olay, gerçekten üzüntü vericidir; iklimin özelliklerine göre, sık 
sık rastlanabilecek bir olaydır. Nitekim, son bir ay içerisinde iki defa rastlanmıştır; ancak, son yaşanan 
olayda, 21 yılın ortalamasına göre, bir ayda yağan yağış iki günde yağmıştır. Dolayısıyla, insanoğlunun, 
tedbir almakta artık imkân ve şartlarının uygun olmadığı bir durumla karşı karşıyayız; ancak, 
sevinilecek husus şudur: Başta Sayın Vali olmak üzere, kamu görevlilerinin çok özverili bir çalışma 
yapması, zarar gören insanların acılarını paylaşma konusunda büyük bir özen göstermeleri; halkımızın, 
orada ölüm olayı yaşayan ailelerimizin ve maddî zarara uğrayan insanlarımızın, idarecilerini ken
dilerinin yanında görmüş olmaları çok sevindiricidir. Ben, bu bakımdan dolayı kendilerini kutluyorum, 
tebrik ediyorum. Benzer olayların ortadan kalkması, yaşanmaması, elbette arzumuzdur. 
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Tabiî, Hükümetimiz de burada, evvela, manevî destek olarak Başbakan Yardımcımızı ve Kül
tür ve Turizm Bakanımızı bölgeye göndermiştir. Bayındırlık Bakanlığımızın elemanları hemen 
olayın akabinde oradadır. Koy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün iki genel müdür yardımcısı halen 
oradadır. Dolayısıyla, halkımızın acılarını paylaşıyoruz ve afetten sonra ortaya konulabilecek ted
birler konusunda, sayın milletvekilimizin dile getirdiği ve Valimizin bizlere ulaştırdığı hususlarda, 
konuyla ilgili bakan arkadaşlarımız arasında bir diyalog başlatılmıştır. İnşallah, o konuda 
alınabilecek, yerine getirilebilecek hususları kamuoyuna da duyuracağız. 

Ben, bu vesileyle, kendilerine tekrar geçmiş olsun diyorum. Gösterdikleri özverili davranışları 
için kamu görevlilerini kutluyorum; sizlere saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Bakan. 
Gündemdışı ikinci söz, Atatürk'ün Hacıbektaş'a gelişinin 84 üncü yıldönümü münasebetiyle, 

İstanbul Milletvekili Sayın Ali Rıza Gülçiçek'e aittir. 
Buyurun Sayın Gülçiçek. 
2 - İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek'in, Atatürk'ün Hacıbektaş İlçesini ziyaretinin 84 ün

cü yıldönümüne ve Hacıbektaş Veli'nin felsefesine ilişkin gündemdışı konuşması 
ALİ RIZA GÜLÇİÇEK (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Büyük Önder Mus

tafa Kemal Atatürk'ün Hacıbektaş'a gelişinin 84 üncü yıldönümü nedeniyle gündemdışı söz almış 
bulunmaktayım. 2004 yılının ülkemize, ulusumuza ve tüm dünya uluslarına özgürlük ve barış getir
mesi dileğiyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bundan 84 yıl önce, 22 Aralık 1919'da, Mustafa Kemal, 
Ulusal Kurtuluş Savaşı için Samsun'dan başlattığı mücadelenin en önemli duraklarından biri olan 
Hacıbektaş'a gelmiştir. 

Bir ulusal halk velisi olan Hacı Bektaş Veli, Anadolu'daki Türk insanına, geleneğine, 
göreneğine, Türk diline ve inancına sahip çıkmıştır. 

Alevî-Bektaşiler, insanlararası ilişkilerinde dini temel olarak almadıkları için, kendilerini ger
çek anlamda laik olarak tanımlayabilmektedirler. 

Değerli milletvekilleri, Mustafa Kemal ve Hacı Bektaş Veli, yaşadıkları çağı aşan, yaşadıkları 
çağda yalnız kendi bölgeleri, kendi ülkeleri değil, bütün insanlığa ışık olmuş, örnek olmuş iki değer
li önderdir. 

Bilindiği gibi. Hacı Bektaş Veli'ye gönül veren ve onun çizdiği yolda yürüyen insanlar, hiç 
tereddüt etmeden, Mustafa Kemal ve arkadaşlarının yanında yer almışlardır, laik, demokratik cum
huriyetin kurulmasına katkı sağlamışlardır. 

Değerli milletvekilleri, her yıl 22-23 Aralıkta, Atatürk ve arkadaşlarının Hacıbektaş'a gelişi, 
anlamlı ve coşkulu bir törenle kutlanır. 

Cemalettin Çelebi, Mustafa Kemal Paşaya "Paşa Hazretleri, cesaretli ve öngörüşlü 
yönetiminizde Türk Ulusunun düşmanı kahredeceğine inancım sonsuz. Ulu Tanrının ulusumuza 
bağışlayacağı zaferden sonra cumhuriyet ilanını düşünüyor musunuz" der. Çelebi'nin "cumhuriyet" 
sözcüğünü böylesine açıkyürekle söylemesi üzerine Mustafa Kemal Paşa heyecan ve dikkatle 
Cemalettin Çelebi'nin gözlerine bakıyor, biraz daha yaklaşıyor, onun elini avucunun içine alıyor. 
kararlı bir sesle "o mutlu günün ilanına kadar aramızda kalmak koşuluyla, evet Çelebi Hazretleri" 
diyor. 

Ayrıca, bu özel toplantıda, Mustafa Kemal, Hacıbektaş Dergâhı önderlerinden, kendileriyle bir
likte çalışacaklarına dair söz alır. Cumhuriyet söyleminin, Çelebi Cemalettin Efendi tarafından dile 
getirilmiş olması, gerçekten, Alevî toplumu için sevindirici bir olaydır. 
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Değerli milletvekilleri, Alevî-Bektaşilerin tarih boyunca yaşama geçirmek için mücadele ettik
leri, Atatürk'ün arkasında yer almalarındaki en temel etkenleri; cumhuriyet, demokrasi, laiklik, öz
gürlük, toplumsal eşitlik ve ulusçuluktur. 

Çelebi Veliyettin Efendi, yandaşlarına gönderdiği 25.4.1923 tarihli bildiride; Mustafa 
Kemal'in, vatanın ilerlemesi ve yükselmesi hakkındaki her türlü isteğini yerine getirmenin Alevîler 
tarafından bir zorunluluk olduğunu, bu halkı kurtaracak olanın Gazi Mustafa Kemal Paşa ve vatanın 
öz evlatları olacağını, tüm yurttaşlarımızı kölelikten kurtaracak kişinin Mustafa Kemal Paşa ol
duğunu ifade ederek, Alevîlerin cumhuriyete ve Mustafa Kemal Paşaya destek vermelerini istiyor. 

Değerli milletvekilleri, temelinde insan sevgisi olan Anadolu Alevîliği, sadece bir inanç sis
temi olarak anlaşılamaz. Anadolu Alevîliği, Anadolu kültürüne, edebiyatına, yaşamına, dostluğuna, 
dayanışmasına ve Kurtuluş Savaşına önemli katkılar yapmıştır. Alevî felsefesinin ve Alevî yurttaş
larımızın, önce Kurtuluş Savaşında, daha sonra da cumhuriyetin kurulmasında ve devlet şeklinin 
belirlenmesinde, devlet felsefesinin temel değer, kavram ve kurumlarının oluşmasında, hiç kuş
kusuz, oldukça büyük etkisi vardır. 

Alevîlerin Atatürk'ün etrafında toplanmaları bir tesadüf değildir. Bu insanlar, Osmanlı 
döneminde, şeyhülislamlardan çok baskı görmüşler ve hakarete uğramışlardır. O nedenle, 
Atatürk'ün tam bağımsızlıkçı, özgürlükçü, ulusalcı savaşında onun yanında yer almalarından daha 
doğal bir şey düşünülemezdi. 

"Cumhuriyet" sözcüğünün ilk defa konuşulduğu bugünkü Hacıbektaş İlçesinde mevcut cezaevi 
onbeş yıldır kapalı konumdadır. Bu durumun, Hacı Bektaş Veli'nin barışçı felsefesinin ve cum
huriyete bağlılığın bir sonucu olduğunu düşünmekteyim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; "en yüce servet ilimdir" diyen Hacı Bektaş Veli ile 
"hayatta en hakikî mürşit ilimdir" diyen Atatürk arasında düşünce paralelliği vardır. 

Hacı Bektaş Veli, kendisi incinse de, insanları incitmedi; düşmanın bile insan olduğunu bize 
hatırlattı. Hiçbir milleti ve insanı ayıplamadan ışığın aydınlığına çağırdı. Nefsine ağır geleni kim
seye tatbik etmemeyi tavsiye etti. Eline, beline, diline sahip olmanın erdemini insanlığa öğretti. 

Kadın-erkek eşitliğini ve kadınların toplumdaki yerlerinin ne kadar önemli olduğunu vur
guladı. 

"Düşünce karanlığına ışık tutanlara ne mutlu" diyerek, ışığıyla bizi aydınlattı. Yetmişiki mil
lete aynı nazarda-bakmayı. insanlar arasında ayırım yapmamayı bize öğretti. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; "Benim Kâbem insandır" diyen Hacı Bektaş Veli. "Ey 
Tanrıyı arayan, aradığın sensin" diyen Mevlânâ, "Ey oğul, insanı yaşat ki devlet yaşasın" diyen 
Şeyh Edebali, "Yaradılanı severim Yaradandan dolayı" diyen Yunus Emre'nin... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Gülçiçek, mikrofonu açıyorum; lütfen tamamlayın efendim. 
ALİ RIZA GÜLÇİÇEK (Devamla) - ...engin hoşgörüleri ve insan sevgisinin daha fazla ihtiyaç 

duyulduğu bir dönemde, bu hoşgörü ve sevgiden tüm yurttaşlarımızın yoksun bırakılmayacağı 
dileğiyle, sözlerime büyük Ozan Âşık Mahzuni'nin bir şiiriyle son verirken, Yüce Meclisi saygıyla 
selamlıyorum. 

"Sana hasret, sana hayran görünürüz, 
Sarı saçlım, mavi gözlüm, neredesin 
Bu gemi, bu Karadeniz, 
Sarı saçlım, mavi gözlüm, neredesin? 
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Kara peçe yakışmıyor kullara 
Kurban olam gideceğin yollara, 
Hele uyan bir bak bizim hallara 
Sarı saçlım, mavi gözlüm, neredesin? 

Bulutlar terinden, dağlar kokundan 
Sarhoştur Mahzuni senin kokundan 
Bir daha gel, gel ha Samsun'dan 
Sarı saçlım, mavi gözlüm, neredesin?" 
Saygılarımla efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Gülçiçek. 
Üçüncü söz isteği, Ağrı İli Doğubeyazıt İlçesi Ortadirek Köyü İlköğretim Okulunda 

24.12.2003 tarihinde meydana gelen yangında 2 öğretmenin şehit olması münasebetiyle, Ağrı Mil
letvekili Sayın Mehmet Melik Özmen'e aittir. 

Buyurun Sayın Özmen. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
3.- Ağrı Milletvekili Mehmet Melik Özmen'in, Ağrı İli Doğubeyazıt İlçesi Ortadirek Köyü İl

köğretim Okulunda meydana gelen ve 2 öğretmen ile 1 öğrencinin hayatlarını kaybetmesine neden 
olan yangına ilişkin gündemdışı konuşması 

MEHMET MELİK ÖZMEN (Ağrı) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 24 Aralık 2003 
tarihinde Ağrı İli Doğubeyazıt İlçemizin Ortadirek Köyü İlköğretim Okulunda, maalesef, bir kaza 
meydana gelmiş ve bu kaza sonucunda 2 öğretmenimiz ve 1 öğrencimiz vefat etmiştir. Bu konuyla 
ilgili söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yöremiz, hepinizin bildiği gibi, kış şartları son derece ağır 
geçen yörelerden birisidir. Bu şartlardan doğan ısınma ihtiyacı sebebiyle, öğretmenlerimiz ve öğ
rencilerimiz, sobayı yakarlarken bir yanıcı ve tutuşturucu maddeyle daha hızlı yakma yönünde çaba 
sarf etmişler ve burada meydana gelen alevler sonucunda ilkönce öğrencimiz, daha sonra bir öğret
menimiz, daha sonra da diğer öğretmenimiz kendi arkadaşı ve öğrencisini kurtarmak için yardıma 
gidince, maalesef, bu hazin olay meydana gelmiştir. 

Konudan haberdar olan Millî Eğitim Bakanımız Sayın Hüseyin Çelik, hemen bir organizasyon 
düzenleyip, çok ağır durumda yaralı olan öğretmenlerimize gereken tıbbî müdahalenin yapılmasıy
la ilgili çaba sarf etmiş; bu arada, İçişleri Bakanımız Sayın Abdülkadir Aksu'yla irtibata geçmiş, 
Sayın İçişleri Bakanımızın temin etmiş olduğu bir helikopterle Gülhane Askerî Tıp Akademisine 
öğretmenlerimiz yetiştirilmiş. Maalesef, bu arada, öğrencimiz Okan Kömürcü vefat etmiştir. Öğret
menlerimiz. yüzde 75-80 yanıkla Gülhane Askerî Tıp Akademisine gelmişler; burada, gerek dok
torların gerek çalışanların yoğun müdahale ve tedavisine rağmen, maalesef, kurtarılamayarak vefat 
etmişlerdir, şehit olmuşlardır. 

Kendi evlerinden, ailelerinin sıcak kollarından, bölgemize gelmiş bulunan ve cehalet içerisin
deki çocuklarımıza bilimin aydınlığını öğretme yönünde çaba sarf eden bu öğretmenlerimizin 
ailelerine, buradan, başsağlığı diliyoruz; sadece ben değil, gerek Ağrı Milletvekilimiz Sayın Naci 
Aslan gerek Sayın Cemal Kaya gerek Sayın Kerim Yıldız ve gerek Halil Özyolcu'yla birlikte baş
sağlığı diliyoruz. 

Konunun önemli olduğunu biliyoruz; çünkü, bu öğretmenler, ülkemizin her köşesinde büyük 
fedakârlıklar yapmak suretiyle, ülkemizin koşulları da dikkate alındığında, cansiparane görev yap
maktadırlar. Bu iki şehit öğretmenimiz, hakikaten, önümüzdeki günlerde, belki de, öğretmen
lerimizin gerek barınmaları gerek daha iyi hizmet verebilmeleri için gereken sosyal şartları kar
şılama yönünde. Millî Eğitim Bakanlığımız nezdinde. daha da ileri bir seviyede çalışmalara sebep 
olabileceklerdir. 
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Geçen hafta içerisinde, Sayın Millî Eğitim Bakanımız, Sayın İçişleri Bakanımız ve Ağrı mil-
letvekillerimizle birlikte Ağrımızda idik. Burada şehit olmuş olan öğretmenlerimizden Burçin Uy
sal Hanımefendinin adını, orada açılışını yaptığımız bir okula verdik. Bu konuda, Sayın Valimizin 
göstermiş olduğu katkıya da buradan teşekkür ediyorum. Daha sonra Ortadirek Köyüne gittik, yan
gının meydana geldiği okulu da ziyaret ettik; bu okula da, orada vefat etmiş olan Okan Kömürcü 
adlı o köyün çocuğu öğrencimizin isminin verilmesi konusunda, Sayın Bakanımız, Sayın Valiye 
talimat verdi; onunla ilgili de çalışma yapılıyor. Bu arada, rahmetli Sayın Aysun Kayalar'ın da -
Manisa, Akhisarlı kendisi- isminin, Manisa Akhisar'daki bir okula verilmesi konusunda Millî 
Eğitim Bakanlığının çalışma yaptığını buradan duyurmak istiyorum. 

Tabiî, ne olursa olsun, sonuçta, gidenler bizim öğretmenlerimizdir ve büyük kayıptır; bundan 
dolayı, hem Ağrılılar büyük teessür içerisindeler hem de Türkiye'deki tüm vatandaşlarımız büyük 
üzüntü duymaktadırlar. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
MEHMET MELİK ÖZMEN (Devamla) - Sayın Başkan, 1 dakika daha müsaade eder misiniz? 
BAŞKAN - Hay hay; mikrofonu açıyorum. 
Buyurun. 
MEHMET MELİK ÖZMEN (Devamla) - Ben buradan, bundan sonraki Öğretmenler 

Günümüzde; yani, 24 Kasımlarda, Öğretmenler Gününün, bu kıymetli öğretmenlerimizin ismiyle 
anılması konusunda hem Cumhuriyet Halk Partisinden hem de AK Partiden diğer milletvekil-
lerimizle birlikte Sayın Millî Eğitim Bakanımıza ortak çağrıda bulunuyorum. 

Ayrıca, Diyadin'in jeotermal enerji kaynakları vardır. Bu jeotermal enerji kaynaklarıyla ilgili, 
Enerji Bakanlığımız nezdinde, gerek Ağrı ve gerekse ilçelerinde ve köylerinde hem ucuz hem de bu 
tip kazalara yol açmayacak şekilde ısınmayı da beraberinde getirecek birtakım çalışmaların yapıl
masını arz ediyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Özmen. 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli üyeleri milletvekillerimiz adına, Başkanlık Divanı olarak 

da, Ağrı İli Doğubeyazıt İlçemizde vefat eden öğrenci ve öğretmenlerimize Cenabı Allah'tan rahmet, 
ailelerine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Böyle bir facianın bir daha olmamasını temenni ediyoruz. 

Sayın milletvekilleri, gündemdışı konuşmalar tamamlanmıştır. 
Başkanlığın Genel Kurula diğer sunuşları vardır; ancak, okutacağım sunuşlar bir hayli uzun. 

Genel Kurulumuz uygun görürse, Kâtip Üyenin oturarak okumasını oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. 

Cumhurbaşkanlığının 2 adet tezkeresi vardır: bu tezkereleri ayrı ayrı okutup, bilgilerinize 
sunacağım. 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1.- Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiş

tirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 5019 saydı Kanunun bazı mad
delerinin bir kez daha görüşülmek üzere geri gönderildiğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/422) 

25.12.2003 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 12.12.2003 günlü, A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-3828/13768 sayılı yazınız. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca 11.12.2003 gününde kabul edilen 5019 sayılı 

"Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun" incelenmiştir. 

- 2 7 -



T.B.M.M. B : 38 6 . 1 . 2004 O : 1 

1 - İncelenen Yasanın geçici 2 nci maddesinde, 
"Büyük şehir belediye sınırları içerisinde kalan ilçe ve beldelere hangi köylerin mahalle olarak 

katılacağı, bu Kanunun yayımını müteakip en geç yedi gün içinde ilgili valilikler tarafından tespit 
ve ilan edilir. 

Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce seçim takvimi uygulamaya konulmuş olsa dahi. bu 
Kanun gereğince oluşacak yeni sınırlar büyük şehir belediyeleri için seçim çevresi kabul edilir. 28 
Mart 2004 tarihinde yapılacak Mahallî İdareler Seçimlerinde büyük şehir belediyeleri için bu sınır
lar. Yüksek Seçim Kurulunca esas olarak alınır. Büyük şehir belediye sınırları içerisine alınan ilçe 
belediyelerinin sınırları, ilçe belediyesi için seçim çevresi, ilk kademe belediyelerinin sınırları ilk 
kademe belediyeleri için seçim çevresi sayılır" 

denilmektedir. 
Görüldüğü gibi, incelenen Yasanın geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında, 
-Bu Yasanın yürürlük gününden önce seçim takvimi uygulamaya konulmuş olsa da, bu Yasa 

gereğince oluşacak yeni sınırların büyük şehir belediyeleri için seçim çevresi kabul edileceği, 
-28 Mart 2004 gününde yapılacak yerel yönetim seçimlerinde büyük şehir belediyeleri için bu 

sınırların Yüksek Seçim Kurulunca esas alınacağı, 
-Büyük şehir belediye sınırları içine alınan ilçe belediyeleri ile ilk kademe belediyelerinin 

seçim çevrelerinin sırasıyla ilçe belediyeleri ile ilk kademe belediyelerinin sınırları olduğu, 
belirtilmiştir. 
Böylece, incelenen Yasayla büyük şehir belediye sınırlarında yapılan değişikliklerin, yaklaşık 

üç ay sonra yapılacak seçimlerde uygulanması sağlanmaktadır. 
Anayasanın 67 nci maddesinin, 3.10.2001 günlü, 4709 sayılı Yasanın 24 üncü maddesiyle ek

lenen son fıkrasında, seçim yasalarında yapılan değişikliklerin, yürürlüğe girdiği günden başlayarak 
bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmayacağı kurala bağlanmıştır. 

Bu kural kapsamında bulunan "seçim yasalarında yapılan değişikliklerden neyin kastedil
diğinin anlaşılabilmesi için. kuralın getiriliş amacına bakılması gerekmektedir. 

4709 sayılı Yasanın 24 üncü maddesinin gerekçesinde, "Yeni eklenen bir fıkra ile konjonktüre! 
değişikliklere seçim kanunları açısından yer verilmemesi amaçlanmıştır" denilerek, siyasal dalgalan
maların seçimleri düzenleyen kurallara yansıyıp, seçim sonuçlarına etkili olmaması amaçlanmıştır. 

Bu amaç göz önüne alındığında, doğrudan seçim yasalarını değiştirmese de. bir yasayla yapılan 
değişikliğin ya da getirilen kuralın "seçim"leri ilgilendirip ilgilendirmediğinin, getirilen kuralın 
seçim yasası değişikliği niteliğinde olup olmadığının incelenmesi gerekmektedir. 

Bir başka anlatımla. Anayasa koyucunun istencinin tam anlamıyla etkili ve egemen kılınabil
mesi için. yapılan yasal düzenlemenin niteliğinin ortaya konulması gerekmektedir. Bunun için 
kuralın içeriği ve etkisi üzerinde durulması, eğer metin seçim yasası kurallarına eşdeğer ve etkililik
te ise, anayasal yönden değerlendirmeye bağlı tutulması zorunlu görülmektedir. 

18.1.1984 günlü. 2972 sayılı "Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri 
Seçimi Hakkında Kanun"un 4 üncü maddesinde, 

"Belediye hudutları içinde birden fazla ilçe bulunan büyük şehirlerde, büyük şehir belediye 
başkanı seçimi için. o şehir belediye hudutları içi bir seçim çevresidir. 

Büyük şehir belediye hudutları içinde kalan ilçelerin belediye başkanı ve belediye meclisi 
üyeleri seçimlerinde ise. her ilçe bir seçim çevresidir." 

denilerek, büyük şehir belediyelerinin seçim çevresi kurala bağlanmıştır. 
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İncelenen Yasanın 2 nci maddesiyle, 3030 sayılı Yasanın 5 inci maddesi değiştirilerek, illerin 
nüfuslarına göre benimsenen ölçütler esas alınıp, büyük şehir belediyelerinin sınırları yeniden 
düzenlenmekte; geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrasıyla da, 28 Mart 2004 gününde yapılacak yerel 
yönetim seçimlerinde değiştirilen bu sınırların geçerli olması sağlanmaktadır. 

Bu içeriğiyle, incelenen Yasanın geçici 2 nci maddesiyle getirilen kuralın seçimlerle doğrudan 
ilgili olduğu ve seçim yasası niteliğinde bulunduğu anlaşılmaktadır. 

İncelenen Yasanın "Genel Gerekçe"sinde özetle; büyük şehir belediyelerinin belediye sınır
larına bitişik ya da mücavir alan sınırları içinde, büyük şehir belediyelerinden bağımsız pek çok il
çe belediyeleri ve beldelerin bulunduğu, bu belediyelerde yüksek rant nedeniyle uygun olmayan 
bina yapımına izin verilerek kent girişlerinin çirkinleştirildiği; ayrıca, gelişme alanları kalmayan 
büyük şehir belediyelerinin metropol anlayışın dışında kaldığı; büyük şehir belediyelerince plan
lanan 50 ve 35 metrelik yolun, mücavir alan içerisinde kalan belde belediyelerinde karşılık 
bulamadığı ve bu durumun kent yaşamını olumsuz etkilediği; metropoliten anlayışın, büyük şehir
lerin gelişme alanlarının tek elden planlanmasını zorunlu kıldığı ve her belediyede kendi anlayış
larına göre yapılan planlamaların kentleri içinden çıkılamaz duruma getirdiği; yerel yönetim seçim
lerinin yaklaşmış olması nedeniyle, önlem alınıp yeni sınırlar belirlenmezse, 5 yıl daha çarpık 
yapılaşmanın olanca hızıyla süreceği belirtilmektedir. 

Ne var ki, bu gerekçe haklı olsa da, Yasanın geçici 2 nci madde kuralının, yukarıda açıklandığı 
gibi seçim yasası niteliğinde olmasına etkili değildir. 

İncelenen Yasanın geçici 2 nci maddesinde, yapılan değişikliklerin, yaklaşık 3 ay sonra 28 
Mart 2004 gününde gerçekleştirilecek seçimlerde uygulanması öngörülmüştür. Oysa, Anayasanın 
67 nci maddesinin son fıkrasında, seçim yasalarında yapılan değişikliklerin yürürlüğe girdiği gün
den başlayarak bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmayacağı belirtilmiştir. 

Bu durumda, geçici 2 nci maddenin, Anayasanın 67 nci maddesinin son fıkrasıyla bağdaş
madığı açıktır. 

2- İncelenen yasanın 2 nci maddesiyle değiştirilen 3030 sayılı Yasanın 5 inci maddesinin birin
ci fıkrasında, 

"Nüfusu 5 000 OOO'dan fazla veya valilik binası merkez kabul edilerek il merkezinin en uzak 
ilçelerin belediye sınırına kuş uçuşu 50 kilometreden az mesafesi olan büyük şehirlerde il mülkî 
sınırı; valilik binası merkez kabul edilmek üzere, nüfusu 2 000 OOO'dan 5 000 000'a kadar olan 
büyük şehirlerde 50 kilometre yarıçaplı, nüfusu 1 000 OOO'dan 2 000 000'a kadar olan büyük şehir
lerde 30 kilometre yarıçaplı, nüfusu 1 000 OOO'dan aşağı olan büyük şehirlerde 25 kilometre 
yarıçaplı dairesel alan içinde kalan ve il sınırları içinde bulunan alanlar büyük şehir belediye sınır
larıdır" denilmektedir. 

Bu fıkrada, büyük şehir belediye sınırı belirlenirken "valilik binası" merkez kabul edilmektedir. 
Böylece, valilik binasının konumuna bağlı olarak, sürekli büyük değişikliklere uğrayabilecek bir 
büyük şehir belediye sınırı düzenlemesi getirilmekte ve bu durum belirsizliğe neden olmaktadır. 

Uygulamada önemli sakıncalar yaratabilecek bu düzenlemenin yeniden görüşülmesinde kamu 
yararı bulunmaktadır. 

Yayımlanması yukarıda açıklanan gerekçelerle uygun görülmeyen 5019 sayılı "Büyük Şehir 
Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hak
kında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun", 2 nci ve geçici 2 nci maddelerinin Türkiye 
Büyük Millet Meclisince bir kez daha görüşülmesi için, Anayasanın değişik 89 ve 104 üncü mad
deleri uyarınca ilişikte geri gönderilmiştir. 

Ahmet Necdet Sezer 
Cumhurbaşkanı 
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BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
İkinci tezkereyi okutuyorum: 
2 - At Yarışları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 5022 sayılı Kanunun bazı 

maddelerinin bir kez daha görüşülmek üzere geri gönderildiğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/423) 

29.12.2003 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 18.12.2003 günlü, A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-6597/16552 sayılı yazınız. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca 17.12.2003 gününde kabul edilen 5022 sayılı 

"At Yarışları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" incelenmiştir. 
İncelenen 5022 sayılı Yasanın 4 üncü maddesiyle, 10.7.1953 günlü, 6132 sayılı At Yarışları 

Hakkında Yasaya eklenen geçici 2 nci maddede, 
"Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce işlenmiş fiiller sebebiyle verilmiş disiplin cezaları 

bir defaya mahsus olmak üzere bütün sonuçlarıyla birlikte ortadan kaldırılmıştır. Ancak bu durum, 
ilgililere daha önce verilmiş ve uygulanmış olan cezalardan dolayı atın ikramiye, kupa ve sair 
mükâfatlarıyla herhangi bir parasal talep için hak doğurmaz. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce işlenen ve birinci fıkra kapsamına giren disiplin 
cezalarının verilmesini gerektiren eylemlerden dolayı ilgililer ve yarış atları hakkında disiplin 
soruşturması ve kovuşturması yapılmaz, devam etmekte olan disiplin soruşturma ve kovuşturmaları 
işlemden kaldırılır, kesinleşmiş olan disiplin cezaları infaz edilmez. Bu Kanunun kapsamına giren 
ve Kanunun yürürlük tarihinden önce işlenmiş disiplin suçları nedeniyle verilmiş olan disiplin 
cezalarına karşı Kanunun yürürlük tarihinden önce idarî yargı mercilerine başvurmuş olanlardan, 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde dosyanın bulunduğu yargı merciine 
müracaat etmek suretiyle davaya devam etmek istediklerini bildirmeyenlerin davaları hakkında; 
görülmekte olan davalarda davayı gören mahkemece, karar temyiz edilmişse Danıştayca karar veril
mesine yer olmadığına ve tarafların yaptıkları masrafların üzerlerinde bırakılmasına karar verilir, vekâlet 
ücretine hükmedilmez. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde davaya devam etmek 
istediklerini bildirenlerin davalarının görülmesine devam olunur. Ancak davanın davacının aleyhine 
sonuçlanması halinde bu maddenin birinci fıkrasında öngörülen hükümler uygulanır" 

denilmektedir. 
Görüldüğü gibi, incelenen Yasayla 6132 sayılı Yasaya eklenen geçici 2 nci maddede, 
-Bu Yasanın yürürlüğe girdiği günden önce işlenmiş fiiller nedeniyle verilen disiplin 

cezalarının bir keze özgü olmak üzere tüm sonuçları ile birlikte ortadan kaldırılacağı, 
-Bu Yasanın yürürlüğe girdiği günden önce işlenen ve birinci fıkra kapsamına giren disiplin 

cezalarının verilmesini gerektiren eylemlerden dolayı ilgililer ve yarış atlarına ilişkin disiplin soruş
turması ve kovuşturması yapılmayacağı, sürmekte olan disiplin soruşturma ve kovuşturmalarının iş
lemden kaldırılacağı, kesinleşen disiplin cezalarının infaz edilmeyeceği, 

-Bu Yasanın kapsamına giren ve Yasanın yürürlük gününden önce işlenen disiplin suçlan 
nedeniyle verilen disiplin cezalarına karşı Yasanın yürürlük gününden önce idarî yargı yerlerine 
başvurmuş olanlardan, Yasanın yürürlüğe girdiği günden başlayarak otuz gün içinde dosyanın 
bulunduğu yargı yerine başvurarak davayı sürdürmek istediklerini bildirmeyenlerin davaları hak
kında; görülmekte olan davalarda davayı gören mahkemece, karar temyiz edilmiş ise Danıştayca 
karar verilmesine yer olmadığına ve tarafların yaptıkları masrafların üzerlerinde bırakılmasına karar 
verileceği, vekâlet ücretine hükmedilmeyeceği; Yasanın yürürlüğe girdiği günden başlayarak otuz 
gün içinde davayı sürdürmek istediklerini bildirenlerin davalarının görülmesine devam edileceği, 

belirtilmiştir. 
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Anayasanın, 3.10.2001 günlü, 4709 sayılı Yasayla değişik 87 nci maddesinde, genel ve özel af 
ilanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun kararına bağlanmıştır. 

Anayasanın 87 nci maddesinin nitelikli çoğunluk öngören bu özel düzenlemesi karşısında Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin afla ilgili yasaları kabulünde, Anayasanın genel düzenleme içeren 96 
nci maddesinin uygulanamayacağı ve bu maddede öngörülen karar yetersayısının geçerli 
olamayacağı açıktır. 

Bu durumda, incelenen Yasayla 6132 sayılı Yasaya eklenen geçici 2 nci madde düzenlemesinin 
"af niteliğinde olup olmadığının irdelenmesi gerekmektedir. 

Kuşkusuz, sözü edilen geçici 2 nci maddede "af sözcüğü geçmemektedir. Ancak, Anayasa 
Mahkemesinin çeşitli kararlarında da belirtildiği gibi, hukuksal metinlerin niteliklerinin saptanabil
mesi için, o metinlerin adına ya da sözcüklerine değil, amacına, içeriğine ve etkisine bakılması ve 
değerlendirmenin buna göre yapılması gerekmektedir. 

At Yarışları Hakkında Yasa ve bu Yasaya dayanılarak çıkarılan At Yarışları Tüzüğüne 
dayanılarak verilen cezalar, yarış dürüstlüğü ile yarış usul ve kurallarına aykırı davranışları kap
sayan "disiplin cezaları"dır. 

At yarışlarında oynanan "müşterek bahislefin büyük tutarlara ulaşması ve yarış kazanan at 
sahibine, yarış gelirleriyle orantılı ikramiye ödenmesi, yarışların dürüstlüğünün sağlanmasına 
yönelik bu cezaların, aynı zamanda "kamu düzeni" ile doğrudan ilgili olduğunu göstermektedir. 

İncelenen Yasayla 6132 sayılı Yasaya eklenen geçici 2 nci maddede, bu Yasanın yürürlük 
gününden önce işlenmiş fiiller nedeniyle verilmiş disiplin cezalarının tüm sonuçlarıyla ortadan kal
dırılması, soruşturma ve kovuşturma aşamasına gelenlere ilişkin disiplin soruşturması ve kovuştur
ması yapılmaması, sürmekte olan soruşturma ve kovuşturmaların işlemden kaldırılması, kesinleş
miş olan disiplin cezalarının infaz edilmemesi öngörülmüştür. 

Anayasa Mahkemesinin 18.7.2001 günlü, E.2001/4, K.2001/332 sayılı kararında da belirtildiği 
gibi, af, kimi zaman kesinleşmiş cezalan ortadan kaldıran ya da değiştiren, kimi zaman da kamu 
davasını düşüren ya da mahkûmiyeti bütün sonuçlarıyla birlikte yok sayan bir yasama tasarrufudur. 

Buna göre, incelenen Yasa ile 6132 sayılı Yasaya eklenen geçici 2 nci madde düzenlemesi, 
yukarıda açıklanan içeriğiyle disiplin cezası affı niteliğindedir. 

Anayasanın değişik 87 nci maddesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisine genel ve özel af yet
kisi verilirken, "hürriyeti bağlayıcı ceza-para cezası" ya da "adlî ceza-idarî ceza" ayrımı yapıl
mamıştır. 

İdari cezalar da diğer cezalar gibi kendi alanında kamu düzenini sağlamaya yönelik "cezaî" 
yaptırımlardır. Bu nitelikleri nedeniyle idari cezalara ilişkin af kararlarının da, Anayasanın 87 nci 
maddesine girdiğinde kuşku bulunmamakta ve nitelikli çoğunlukla alınması gerekmektedir. 

Bu durumda, incelenen Yasanın, 6132 sayılı Yasaya geçici 2 nci maddenin eklenmesine ilişkin 
4 üncü maddesinin Türkiye Büyük Millet Meclisinin üye tamsayısının beşte 3 çoğunluğunun oyuy
la kabul edilmesi Anayasal gerekliliktir. 

Belirtilen hukuksal duruma karşın, tutanakların incelenmesinden, 5022 sayılı Yasanın 4 üncü 
maddesinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda, üye tamsayısının beşte 3'ünün oyuy
la kabul edilmediği anlaşılmaktadır. 

Nitekim, tutanaklarda oylama sonucuna ilişkin oy sayılarına yer verilmediği gibi, maddenin 
üye tamsayısının beşte 3 çoğunluğunun kararıyla kabul edildiğine ilişkin herhangi bir kayıt da yer 
almamaktadır. 
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Anayasada genel kuraldan ayrılarak toplantı ve karar yetersayısı için özel düzenlemeler 
bulunan durumlarda, herhangi bir itiraz olmasa da, sonradan ortaya çıkabilecek duraksama ya da 
tartışmalara yer bırakmamak için toplantı ve karar yetersayılarının tutanaklara geçirilmesi gerek
mektedir. 

Belirtilen duruma göre, incelenen Yasanın 4 üncü maddesi, Anayasanın 87 nci maddesinde ön
görülen karar yetersayısı olmaksızın kabul edildiğinden, bu maddeye uygun düşmemektedir. 

Yayımlanması yukarıda açıklanan gerekçelerle uygun görülmeyen 5022 sayılı "At Yarışları 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun", 4 üncü maddesinin Türkiye Büyük Mil
let Meclisince bir kez daha görüşülmesi için, Anayasanın değişik 89 ve 104 üncü maddeleri uyarın
ca ilişikte geri gönderilmiştir. 

Ahmet Necdet Sezer 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 2 adet tezkeresi vardır; ayrı ayrı okutup bil

gilerinize sunacağım: 
3.- Norveç Parlamentosu Dışişleri Komitesi Başkanının TBMM Dışişleri Komisyonu heyetini 

Norveç'e resmî davetlerine icabet edecek milletvekillerine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/424) 
26.12.2003 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Norveç Parlamentosu Dışişleri Komitesi Başkanının vaki davetine icabetle, Türkiye Büyük 

Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu üyelerinden oluşan bir Parlamento Heyetinin 12-13 Ocak 2004 
tarihleri arasında Norveç'e resmî bir ziyarette bulunması Genel Kurulun 4 Aralık 2003 tarihli 24 
sayılı Birleşiminde kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında 3620 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesi uyarınca heyeti oluşturmak üzere siyasî parti gruplarının bildirmiş olduğu 
isimler Genel Kurulun bilgilerine sunulur. 

Bülent Arınç 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
Mehmet Dülger (Antalya) 
Onur Öymen (İstanbul) 
Fikret Ünlü (Karaman) 
Nihat Eri (Mardin) 
Müfit Yetkin (Şanlıurfa) 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
İkinci tezkereyi okutuyorum: 
4.- Slovenya Ulusal Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanının TBMM Dışişleri Komisyonu 

heyetini Slovenya'ya resmî davetlerine icabet edecek milletvekillerine ilişkin Başkanlık tezkeresi 
(3/425) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Slovenya Ulusal Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanının vaki davetine istinaden, Türkiye 

Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu üyelerinden oluşan Parlamento Heyetinin Slovenya'ya res
mî bir ziyarette bulunması Genel Kurulun 13 Kasım 2003 tarihli 18 inci Birleşiminde kabul edilmiştir. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında 3620 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesi uyarınca heyeti oluşturmak üzere siyasî parti gruplarının bildirmiş olduğu 
isimler Genel Kurulun bilgilerine sunulur. 

Bülent Arınç 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
Hüseyin Kansu (İstanbul) 
Haşim Oral (Denizli) 
Mehmet Denizolgun (İstanbul) 
Ufuk Özkan (Manisa) 
Süleyman Gündüz (Sakarya) 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Sözlü sorunun geri alınmasına dair bir önerge vardır; okutuyorum: 
5.- Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu'nun (6/807) esas numaralı sözlü sorusunu geri al

dığına ilişkin önergesi (4/130) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 420 nci sırasında yer alan (6/807) esas numaralı sözlü soru 
önergemi geri alıyorum. 

Saygılarımla arz ederim. 
Yüksel Çorbacıoğlu 

Artvin 
BAŞKAN - Sözlü soru önergesi geri verilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, (9/10) esas numaralı Meclis soruşturması önergesinden bazı milletvekil

lerinin imzalarını çektiklerine dair bir önerge vardır; okutuyorum: 
6.- (9/10) esas numaralı Meclis soruşturması önergesinin imza sahiplerinden bazılarının im

zalarını geri çektiğine ilişkin önergesi (4/131) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

(9/10) esas numaralı, Bayındırlık ve İskân eski Bakanları Koray Aydın ve Abdülkadir Akçan 
haklarında Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca vermiş olduğumuz Mec
lis soruşturmasındaki imzalarımızı geri çekiyoruz. 

Gereğini arz ederiz. 
Enver Yılmaz Mevlüt Akgün Soner Aksoy 

Ordu Karaman Kütahya 
Mahfuz Güler Mehmet Daniş 

Bingöl Çanakkale 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, bu durumda, (9/10) esas numaralı Meclis soruşturması öner

gesinde Anayasanın 100 üncü maddesinin aradığı yetersayıda imza bulunmadığından, önerge işlem
den kaldırılmıştır. 

Gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmına geçiyoruz. 
Bu kısmın 1 inci sırasında yer alan, Samsun Milletvekili Haluk Koç ve 55 milletvekilinin. 

bakanlığı sırasında yapılan ihalelerde usulsüzlüklerde bulunduğu ve bu ihalelerle ilgili yolsuzluk id-
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dialarının tahkikini zamanında yaptırmayarak görevini kötüye kullandığı, aynı zamanda mal var
lığında haksız bir artışa sebebiyet verdiği ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 366 ve 240 in
ci maddeleri ile Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 12, 
13, 14 ve 15 inci maddelerine uyduğu iddiasıyla Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Koray Aydın hak
kında Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir Meclis soruşturması açıl
masına ilişkin önergesinin öngörüşmelerine başlıyoruz. 

IV. - GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
].- Samsun Milletvekili Haluk Koç ve 55 milletvekilinin, Bakanlığı sırasında yapılan ihaleler

de usulsüzlüklerde bulunduğu ve bu ihalelerle ilgili yolsuzluk iddialarının tahkikini zamanında yap
tırmayarak görevini kötüye kullandığı, aynı zamanda mal varlığında haksız bir artışa sebebiyet ver
diği iddiasıyla Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Koray Aydın hakkında Meclis soruşturması açıl
masına ilişkin önergesi (9/8) 

BAŞKAN - Bu görüşmede, sırasıyla, önergeyi verenlerden ilk imza sahibine veya onun gös
tereceği bir diğer imza sahibine, şahısları adına 3 üyeye ve son olarak da, hakkında soruşturma açıl
ması istenilmiş bulunan Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Koray Aydın'a söz verilecektir. 

Konuşma süreleri 10'ar dakikadır. 
Meclis soruşturması önergesi, Genel Kurulun 10.12.2003 tarihli 26 ncı Birleşiminde okunmuştur 

ve bastırılarak sayın üyelere de dağıtılmıştır. Bu nedenle, soruşturma önergesini tekrar okutmuyorum. 
Efendim, şu ana kadar önerge sahiplerinden bir konuşma talebi yok. Yalnız... 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sayın Başkan, konuşma talebimizin gelmesi lazım; yok mu?.. 
BAŞKAN - Verin efendim, o söz isteğini alabiliriz. Önerge sahipleri adına kim konuşacak? 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Önerge sahipleri adına Sayın Sefa Sirmen, şahısları adına 

Sayın Salih Gün, Sayın Muharrem İnce... 
BAŞKAN - Şahısları adına söz talepleri geldi. 
Efendim, önerge sahibi olarak, Kocaeli Milletvekili Sayın Sefa Sirmen konuşacaklar. 
Şahısları adına, Kocaeli Milletvekili Sayın Salih Gün, Yalova Milletvekili Sayın Muharrem İn

ce, Kocaeli Milletvekili Sayın İzzet Çetin, İstanbul Milletvekili Sayın Hüseyin Beşli söz istemişler
dir; ama, 3 milletvekiline söz verebileceğimizden, talep sırasına göre söz vereceğiz. 

Şimdi, önerge sahipleri adına, Kocaeli Milletvekili Sayın Sirmen'i kürsüye davet ediyorum. 
Buyurun Sayın Sirmen. (CHP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 10 dakika. 
MEHMET SEFA SİRMEN (Kocaeli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Bayındırlık ve İs

kân eski Bakanı Sayın Koray Aydın hakkında Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri 
gereğince Meclis soruşturması açılması hususunda söz almış bulunmaktayım; Yüce Meclisi saygıy
la selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, tabiî ki, Meclis soruşturmasına konu olan Bakanlığı sırasında yolsuzluk 
iddiaları, haksız kazanç iddiaları; bütün bunlar -hepinizin hatırlayacağı gibi- 17 Ağustos 1999'da 
meydana gelen asrın felaketini hatırlatıyor. O günleri, o acıları, şu anda bir kez daha hissediyoruz. 
Sabaha karşı 03.02'dc meydana gelen, 45 saniye süren ve herkesi derin uykuda yakalayan doğal 
afet, sadece Kocaeli'ne 10 000 kişinin ölümüne neden olmuş, binlerce insanın özürlü kalmasına ve 
birçok insanımızın da evsiz barksız kalmasına neden olmuştur. 
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Depremin hemen ardından, saat 03.30'da, Kocaeli Valiliği önünde, Valimiz Sayın Memduh 
Oğuz, Kolordu ve Garnizon Komutanımız Korgeneral Sayın Hurşit Tolon ve ben, o dönemin 
belediye başkanı olarak, bir araya geldik. Haberleşme yok, elektrikler kesilmiş; hiçbir şey 
göremiyorsunuz. Ancak, sabah saat 07.00'de bir askerî helikopterle bölgeyi havadan dolaştık ve 
depremin vahametini, o anda, daha iyi görebildik. Bir taraftan, TÜPRAŞ bütün şiddetiyle yanıyor, 
bölgeyi depremden daha büyük bir felakete sürüklüyor, Ankara'yla irtibat sağlanamıyor. Böylesi bir 
sıkıntıyı, acıları yaşadık. Enkaz altından iniltiler geliyor; makine, vinç isteyen enkaz altında kalan 
vatandaşlarımızın yakınları, çaresizlik içerisinde arayışlara giriyor... Böylesi günleri geride bıraktık. 

Tabiî, bu acıları yaşayanlar, bu depremi yaşayanlar, bu acılan bütün vahametiyle yaşadı; ama, 
maalesef, Ankara bunu anlayamadı. Her şeye rağmen, biz, kendi yerel imkânlarımızla, Valiliğin, 
belediyelerin, askeriyenin imkânlarıyla, derhal, kurtarma, enkazdan insanları çıkarma çalışmalarına 
başladık. Tabiî ki, geniş bir bölgede böylesi bir hasarın olması, gelen yardımların da zamanında 
ulaşmasına engel oluyor; özellikle, Kocaeli, İzmit, Bursa'dan gelen makineler Yalova'da kesiliyor, 
Ankara'dan gelen makineler Düzce'de, Bolu'da kesiliyor, İstanbul'dan gelenler Körfez İlçesinde 
kesiliyor... Dolayısıyla, çok büyük sıkıntılar yaşadık. 

Tabiî, bütün şiddetiyle 1 tankta başlayan TÜPRAŞ yangını, giderek 2'ye. 3'e, 5'e ve 11 tanka 
sıçrıyor; İGSAŞ'taki amonyak tankları patlama noktasına gelmiş, bölgeyi büyük bir zehirlemeyle 
tehdit ediyor. Böylesi sıkıntılı günler yaşadık. 

Tabiî, deprem nedeniyle ortaya da bir sürü iş çıktı. Tabiî, bu çıkan işler içinde ciddî kuşkular 
ortaya geldi. Bir bölgenin felaketi birilerine rant kapısı oldu. 

O tarihlerde ulusumuzun dört köşesinden, dünyanın dört bir yanından yardımlar geliyor, 
acılarımızı paylaşıyorlar, bağışlar geliyor, krediler geliyor; fakat, özellikle dışarıdan gelen bu yar
dımların, geçmiş yıllardaki örnekleri nedeniyle, yerelde kullanılması isteniyor, yerel otoriteler 
tarafından bu imkânlar kullanılsın deniliyor. Ne yazıktır ki, o tarihte Ankara, yerel imkânları ar
tıracağı yerde, olan yetkileri de sınırlıyor ve bütün imkânları kendi elinde toplamaya çalışıyor. 

Tabiî, biz, geçenlerde, burada, Yuvacık Barajını tartıştık; 8 saat içinde bütün bölgeye su ver
dik. Yuvacık Barajı, o bölgede korkunç bir salgın hastalığın önlenmesine vesile oldu. Yine, çöp fab
rikamız, binlerce deprem atığının yakılmasında önemli bir görev üstlendi. Yine, uluslararası fuar 
merkezimiz, bölgenin -sadece Kocaeli'nin değil, Sakarya'nın, Yalova'nın. Bolu'nun, Düzce'nin-
lojistik destek merkezi haline getirildi. 

Tabiî ki, biz, yerelde acılan ve yaralan sarmak için birçok proje geliştirdik. 79 000 konut tamamen 
yıkılmış, birçok konut da orta hasarlı, az hasarlı olarak büyük darbe almış ve binlerce insanımız evsiz 
barksız ortada kalmış. Kocaeli Valimizle birlikte, bu afetten, bu felaketten bir proje çıkaralım diye bir 
çalışma başlattık ve o afeti yaşayan insanlann bundan sonraki yaşamlarında mutlaka bir yükseklik kor
kusu olacağı düşüncesiyle, tek katlı, bahçeli evler projesi geliştirdik. 400 metrekarelik arsa içinde 85 
metrekarelik bahçeli evin 7 000 dolar gibi bir maliyetle yapılacağı hesaplandı ve görüştüğümüz müteah
hit firmalarca da, bu binaların üçbuçuk ay içinde teslim edileceği resmî olarak ifade edildi. 

Kocaeli Valiliğimiz, enkaz yıkımlarını başlatmış, hem ağır hasarlı binaları yıkıyor hem enkaz
ları taşıtıyor ve bir konutun yıkılması, kaldırılması ve nakledilmesini 121 000 000'a mal ediyor. Or
taya konut projemiz de çıkıyor, her şey hazır; devletten para istemiyoruz, pul istemiyoruz, sadece 
yetki istiyoruz. Dönemin Bayındırlık Bakanı Sayın Koray Aydın, hem Valiliğe "enkaz kaldırma işi 
bizim işimiz" diyor, onun durdurulmasını istiyor hem de bu konutlardan dolayı müdahale ediyor. 
Valilik devam ediyor enkaz kaldırmaya; çünkü, Sakarya'da aynı işi. bir dairenin sadece kaldırıl
masını, Bayındırlık Bakanlığı 144 000 000 liraya veriyor; yıkım yok. taşıma yok. enkazın kaldırıl
masını 144 000 000 liraya veriyor ye tabiî ki, bu gelişmelerden sonra Vali görevden alınıyor. Kırk-
lareli'ne veriliyor, Bayındırlık Bakanlığı, bir geçici prefabrike konut yapılacağını ilan ediyor ve bu, 
bizim her vatandaşımızın -hak sahibi olsun veya olmasın- bu bahçeli evlerden alması mümkünken, 
bu projeyi desteklemiyor ve kendisi prefabrike konutların yapımına başlıyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN - Buyurun, tamamlayın efendim. 
MEHMET SEFA SİRMEN (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, ekili araziler, fındık bahçeleri, 

hiç tasarlanmadan, planlanmadan işgal ediliyor ve prefabrikeler için buralar iskâna açılıyor ve 
buralara, sadece arsa kira bedeli olarak yılda 16 trilyon ödeniyor ve 29 metrekarelik prefabrikelerin 
maliyeti, altyapısıyla, diğer giderleriyle 7 000 dolara mal oluyor: yani. bir kalıcı konut fiyatına 
prefabrike konut yapılıyor. Aradan beş yıl geçti, o gün söylediğimiz sorunlar bugün hâlâ yaşanıyor. 
O gün bir belediye başkanı olarak bu prefabrikelere karşı çıkmıştım, yanlış demiştim; yazıktır, Hak
kâri'deki boyacı çocuk bile depreme yardım yapıyor, o paraları çok iyi değerlendirmemiz gerekir 
düşüncesiyle bu paraların heba edilmemesini, Mehmetçik çadırlarında insanların kışı rahat 
geçirebildiklerini ifade etmiştim; ama, buna rağmen, bu konutlar, prefabrikeler, yandaşlarına imkân 
sağlamak için, maalesef, işleme girdi ve Kocaeli'nde 15 000 tane prefabrike konut yapıldı. 

Değerli arkadaşlarım, bu arada, Kocaeli'nde 17 000 tane kalıcı konut yaptırıldı. Bunun bir kıs
mını Bayındırlık Bakanlığı yaptırdı, bir kısmını da Dünya Bankası kredisiyle Başbakanlık Uy
gulama Birimi yaptırdı. Başbakanlık Uygulama Biriminin yaptırdığı konutlarda -bugün dahil- hiç
bir sorun yok; ama, ne yazıktır ki, Bayındırlık Bakanlığının yaptırmış olduğu konutlarda hâlâ sorun
lar devam ediyor. 8 000 işyeri yıkıldı; hiç kimseye danışılmadan işyerleri yapıldı ve şu anda hiç kul
lanılmıyor; çünkü, yapılan o konutlar -toplu olarak yapıldı bu iş merkezleri- hiçbir esnafın işine 
yaramıyor ve önümüzde bir sorun olarak duruyor. 

Deprem olana kadar İller Bankasındaki ihaleler yüzde 40-45 kırımlarla yapılıyordu. Ne acıdır 
ki, deprem sonrası, Sayın Koray Aydın döneminde, özellikle deprem işleri, yüzde 5 ile 10 arasında 
değişen kırımlarla verildi ve devlet, kamu, çok büyük zararlara uğratıldı. 

En büyük haksızlık belediyeler üzerinde yapıldı. Belediyelere afet yardımı ödeniyordu. Listeler 
altı ayda bir açıklanıyor, bakıyorsunuz, hiç deprem yaşamamış bölgeler ile deprem yaşamış, yıkıl
mış -Değirmendere gibi, Gölcük gibi- belediyelerimizin katsayıları arasında mukayese kabul 
edilemeyecek kadar bir dengesizlik var. Maalesef, bunları yıllar yılı sürdürdüler. 

Konut seçiminde aynı hatayı yaptılar. Değirmendere'de 900 tane konut yıkılmış; oradaki insan
ları Yuvacık'a taşıdılar, Yuvacık'ta konut yaptılar. Halbuki, Değirmendere'de arazi mi yok; her taraf 
arazi. Maalesef, böyle yanlış planlamalarla, insanlar ıstırap içine düştüler. 

Aslında, 17 Ağustos depremini, başlıbaşına bir Meclis araştırmasına almamız gerekir. O tarihler
de bile açıklanamadı, şimdi de hiç açıklanmadı. Deprem bölgesinde yaşayan depremzedelere ne kadar 
deprem yardımı geldi; bunlar, nerelere, nasıl kullanıldı; hâlâ bilinmiş değil. O günlerde deprem ver
gisi çıkarıldı; bugün, hâlâ devam ediyor. Bu deprem vergileri nereye harcanıyor; hâlâ belli değil. 

Değerli arkadaşlarım, 3 Kasım sonrası yeni bir anlayış, yeni bir düşünce, geçmişte yapılan 
hataları, yanlışları yapmamak üzere halkın desteğini aldı ve bu Parlamentoya geldi; ama, o günden 
bugüne -özellikle geçtiğimiz aylarda yaptığım konuşmada da ifade ettim- "deprem vergisi" adı al
tında toplanan vergilerin -deprem bölgesine harcanmadığı ortada- nereye harcandığını bilmek is
tiyoruz ve halen de devam ediyor o vergilerin toplanması. Dolayısıyla, bu, 17 Ağustos depremi baş
lıbaşına bir Meclis araştırması konusu. Sadece Sayın Koray Aydın değil, belki, başbakanını, o 
dönemin yetkililerini de araştırmamız gerekiyor, soruşturmamız gerekiyor. 

Deprem sonrası, bu halkın sırtına yeni bir külfet geldi; yapı denetim birimleri. Bir felaket!.. 
BAŞKAN - Sayın Sirmen, toparlar mısınız efendim. 
MEHMET SEFA SİRMEN (Devamla) - Bitiriyorum efendim. 
Sarıyer'de -Boğazda- inşaat yapan inşaat sahibi de aynı rakamı ödüyor, Anadolu'nun bir bel

desindeki insan da aynı rakamı ödüyor. 100 metrekare bir inşaat yapacak; daha kazmasını vur
madan, 3 500 000 000-4 000 000 000 lira para ödemek zorunda kalıyor. Yarın, depremde bu bina 
yıkıldı; kimden alacak parasını? Yani, yapı denetimin sorumluları bu paraları ödeyebilecek mi; hiç 
belli değil, hiç alakası yok, ödemesi de söz konusu değil. Bütün bunları bu dönemde düzeltmemiz 
gerekiyor, bu yanlışlıkların ortadan kalkması gerekiyor. 
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Tabiî ki, şu anda, bütün bu iddialar ortada. Bu iddiaların soruşturularak günışığına çıkmasını, 
biz de, Cumhuriyet Halk Partililer olarak, yararlı görüyoruz. Sayın Koray Aydın hakkındaki id
dialar. bu soruşturma komisyonunda değerlendirilmeli, hakikaten bu iddialarda ciddî suç unsuru 
varsa gerekli işlemler yapılmalıdır. 

Ben, bu nedenle -tabiî, söylenecek çok şey var, Başkanın da iyi niyetine teşekkür ediyorum-
bu soruşturma önergesinin soruşturulmasında, kabul edilmesinde yarar gördüğümü ifade ediyor; 
Yüce Meclisi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN -Teşekkür ederim Sayın Sirmen. 
Şahısları adına söz istekleri olduğunu ifade etmiştim. İlk söz isteği, Kocaeli Milletvekili Sayın 

Salih Gün'e ait. 
Buyurun Sayın Gün, süreniz 10 dakika. 
SALİH GÜN (Kocaeli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2004 yılının, ülkemiz ve tüm 

dünya milletleri için sağlıklı, huzurlu ve doğal afetlerin olmadığı, barış ve kardeşlik dolu bir yıl ol
masını diliyorum. 

Sözlerime başlamadan önce, değerli arkadaşımız Mersin Milletvekili Sayın Hüseyin Güler'e, 
kaybettiği eşi ve kayınvalidesi için başsağlığı, çocukları ve kendisi için acil şifalar diliyorum. Bu 
tür kazaların bir daha tekrarlanmamasını temenni ediyorum. 

Türkiye Cumhuriyetinin 57 nci hükümetinin Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Sayın Koray Ay
dın hakkında, Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca Meclis soruşturması 
açılmasına ilişkin önerge hakkında söz almış bulunuyorum. Hepinizi, tekrar, saygıyla selam
lıyorum. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, sözlerime girmeden, bir şeyi, beni rahatsız ettiği için. bu kür
süden dile getireceğim. Türk Milleti de bizi izlemekte. Çok ciddî bir konu. Türkiye Cumhuriyetin
de bakanlık yapmış bir arkadaşı, suçlamalardan dolayı soruşturma önergesi oylanacak ve belki de 
Yüce Divana gidecek. Şöyle bakıyorum. Büyük Millet Meclisindeki 550 arkadaşımızdan, 50'si bile 
yok. Yarın bu oylanırken, en az 400 kişinin parmağı kalkacak. Bu 350 arkadaşımız neyi dinledi de, 
neyi oylamış olacaklar?! Bu kadar vurdumduymazlık, şahsım adına, beni rahatsız ediyor. Ben, 
dışarıdaki arkadaşlardan da özür diliyorum. Ben, kendi düşüncelerimi dile getirdim; haklı olup ol
madığımı da Türk Halkı, yarın, muhakkak belirtir. 

Değerli arkadaşlar. Parlamentonun en önemli görevi, kanun yapmaktır; ama, en az onun kadar 
önemli bir görevi de, denetim görevini yerine getirmektir. Bu görevimizi yerine getirmek üzere 
huzurlarınızdayız. 

Değerli arkadaşlar, ülkemiz, yıllardır, halkımızın feryatlarına rağmen, ahbap çavuş ilişkileriy
le, partizanca yönetilmiştir. Normal hizmetlerin ve yatırımların dışında, afetlerde, felaketlerde bile 
bir lokma ekmeğini afete uğrayan vatandaşlara ulaştırmaya çalışan ülke insanımızdan bu yüce çatı 
altında örnek alması gerekenler, zamanında bütün örneksizlikleri ortaya sermişlerdir. 

Ülkemizde. 1999 yılında asrın felaketi oldu. Arkadaşım uzun uzun anlattı. Marmara depremiy
di bunun adı. Halkımız ve devletimiz el ele vererek yaralar sarılmaya gayret edildi. Bayındırlık ve 
İskân Bakanımıza, Bakanlığın talebi üzerine ve sorumluluğu gereği, tespit edebildiğim kadarıyla, 
20.7.1999, 8.10.1999, 12.1.2000, 8.7.2001 tarihlerinde. Bakanlar Kurulunda, tabiî afet nedeniyle 
gelir kaybı ve altyapı hasarlarına uğrayan belediyelere yapılacak yardımlara dair ek kararlar çıkarıl
mış. Bunlar, depreme, su baskınına, heyelana, çığ düşmesine, fırtınaya, sel felaketine uğramış yer
lere yapılacak yardımları kapsıyor. Buraya kadar her şey normal; çünkü, devletin aslî görevi, 
buralara anında yardım etmektir; ama, gel gör ki, bu işte, partizanlık, adam kayırmacılık yapılmış. 
müteahhit tespit etme ve fiyat belirlemede yetkili bakan ve zincirin halkalarına fırsat çıkmıştır. 
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Deprem bölgesi, Kocaeli, İstanbul, Sakarya, Yalova, Bolu, Düzce illeridir. Gölcük, depremin 
merkez üssüdür. Bunu şeye almıyorum. Başta Bayındırlık Bakanının Partisi olan MHP'li, ANAP'lı 
ve DSP'li belediyeler, afetten hiç etkilenmeseler bile, her ay, paylarını, 5 katı, partizanca almışlar
dır. Bu, bir yerde depremzedeler varken, depremzadeleri üretmiştir; depremi rant haline getirmişler
dir, depremzedelerin sırtından depremzade olmuşlardır. Asıl tabiî afete uğramış belediyeler iktidar 
partilerinden olmadıkları için, göstermelik tutanaklarla tespit yapılmış; ama, bu belediyelere hiçbir 
afet yardımı yapılmamıştır. Örnek: 15.12.2000 tarihinde, Bilecik Merkezde, İstasyon ve Soğuksu 
Mahallelerinde sel felaketi yaşanmıştır; İller Bankası Eskişehir 4 üncü Bölge Müdürlüğünün dev
letin imza atma yetkisi verdiği 5 teknik elemanı, yani 5 mühendisi, burada 105 milyar liralık hasar 
tespit etmiştir. Yine, Bilecik'te, Karasu Deresinin taşması sonucunda, burada da 62 milyar liralık 
hasar tespit edilmiştir. Bilecik Merkeze afet yardımı hiç verilmemiştir; ama, MHP'li Bozüyük ve 
MHP'li Söğüt Belediyelerine, Bakanlar Kurulu da yanıltılarak, 5 katı, aylarca, İller Bankası yardım 
payı olarak verilmiştir. Türkiye'de, 46 tane MHP'li belediye, hiç afet olmadan para almıştır. Türkiye, 
inim inim inleyen halkının vergilerini toplayarak, buralara, afet var diye yardım etmiştir. Sayın 
Bakanlar Kurulu yanıltılmış ve Türkiye'de, fırsattan istifade, bilhassa MHP'li belediyelere, afete uğ
ramamış 6 ile, MHP'li oldukları için, çok kayırmacılık yapılmıştır. Antalya'da, MHP'li 4 belediyeye 
1,3 trilyon lira para verilmiştir; Tokat'ta, MHP'li 4 belediyeye 760 milyar lira para gönderilmiştir; 
Mersin'de, MHP'li 2 belediyeye 840 milyar lira para gönderilmiştir. Kırıkkale, Yozgat, Osmaniye 
diye sıralayabilirim; ama, vaktim yok, biraz sonra Başkan İkaz eder. MHP'li belediyeler, Ordu 
İlimizde de, Erzurum'da da, her tarafta korunmuştur. Bunlardan haberi olmayan siyaset yapmaz 
zaten, hepinizin de haberi var. 

Şimdi, kendi ilimden -arkadaş anlattı- bir örnek vereceğim. Gölcük, Refah Partili ve deprem üs
sü olduğu için 5 katı veriliyor. Değirmendere'nin Gölcük'le sınır olduğunu bilmeyen var mı?! Cum
huriyet Halk Partili diye, yıllarca, üç sefer gündeme gelmiş, 2 katıyla ödüllendirilmiş. Değirmendere 
de yerle bir, Gölcük de yerle bir. Burada, yolsuzluk değil belki; ama, adam kayırmacılık, had safhada 
önplana çıkmıştır. Değirmendere'nin buradaki kaybı da, 1 trilyon 196 milyar lira civarındadır. 

Prefabrike konutların ihaleleri de, yeterlik belgesi olmayan, inşaatla ilgisi olmayan, devletle 
mahkemelik olan, iflas edenlere verilmiştir. Bir inşaat ihalesini alan müteahhit, taşerona vermiş, 
taşeron taşerona vermiş ve kâr bölündüğü için, binalar kalitesiz olmaya başlamıştır. Şu anda yapılan 
deprem konutlarının yüzde 70'i, yüzde 80'i, çatıları akan, merdivenleri kayan, duvarları su alan, 
bodrumları su dolan, yolları kayan şekliyle, ehil olmayanlarca yapımı tamamlanmadan Kocaeli'ne 
teslim edilmiştir. 

Sayın Bayındırlık ve İskân Bakanına, sanıyorum bir hafta önce şu ulaşmıştır -yüzlerce imza, 
binlerce kişiyi temsilen- İzmit'te deprem konutlarının içerisinde oturulmamaktadır, oturulamamak-
tadır. Neden; ihaleyi alan müteahhit, taşerona; taşeron, diğer taşerona vermiştir; kalite düşmüştür. 
Bunlar muhakkak ki komisyon tarafından incelenecek. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun efendim, sözlerinizi tamamlayın. 
SALİH GÜN (Devamla) - Teşekkür ederim Başkanım. 
Ben de, o günlerde Kocaeli'nin Tavşancıl Beldesinin Belediye Başkanıydım. Afete uğramamış 

belediyelere partizanca yardım edildiği, babalarının çiftliği gibi paraların dağıtıldığı, MHP'li, 
ANAP'lı, DSP'lilere paraların verildiğinde, bunun haksızlık olduğuna kanaat getirdim. Burayı dik
katlice dinlerseniz bir kanaate varırsınız. 

O gün, Türkiye'nin Başbakanı Bülent Ecevit'i, Bayındırlık ve İskân Bakanı Koray Aydın'ı ve 
İller Bankasını mahkemeye vermiştim. Danıştay 6. Dairesinin, Danıştay 11. Dairesinin ve Danıştay 
İdarî Dava Daireleri Genel Kurulunun nihaî kararlarıyla, adı geçen makamın temsilcilerinin, pay
ları partizanca dağıttıkları tespit edilmiş ve bundan dolayı devletin, Kocaeli Belediyesine 405 mil
yar lira tazminat ödemesi, Tavşancıl Belediyesi adına açılan davayla tescil edilmiştir. 
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Şimdi, arkadaşlar, ben, 1999'da, suçlanan Bakanı, Türkiye Cumhuriyetinin Başbakanını mah
kemeye vererek... Dosya burada, bu dosyayı da komisyona vereceğim. 

BAŞKAN - Sayın Gün, bir dakikanızı rica ediyorum... 
SALİH GÜN (Devamla) - Tabiî efendim. 

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
D) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1.- Genel Kurulu ziyaret eden Pakistan İslam Cumhuriyeti Ulusal Meclis Başkanı Chaudhry 

Amir Hussain'e Başkanlıkça "Hoşgeldiniz" denilmesi 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Bülent Arınç'ın 

resmî konuğu olarak ülkemizi ziyaret etmekte olan Pakistan İslam Cumhuriyeti Ulusal Meclis Baş
kanı Sayın Chaudhry Amir Hussain şu anda Meclisimizi teşrif etmiş bulunuyorlar. Kendilerine, 
Yüce Meclisimiz adına hoşgeldiniz diyorum. (Alkışlar) 

IV. - GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI (Devam) 

A) ÖNGÖRÜŞMELER (Devam) 
1.- Samsun Milletvekili Haluk Koç ve 55 milletvekilinin, Bakanlığı sırasında yapılan ihalelerde 

usulsüzlüklerde bulunduğu ve bu ihalelerle ilgili yolsuzluk iddialarının tahkikini zamanında yaptır
mayarak görevini kötüye kullandığı, aynı zamanda mal varlığında haksız bir artışa sebebiyet verdiği 
iddiasıyla Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Koray Aydın hakkında Anayasanın Meclis soruşturması 
açılmasına ilişkin önergesi (9/8) (Devam) 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Gün. 
SALİH GÜN (Devamla) - Ben de davetlilere hoş geldiniz diyorum. Bu davetlilerin gelişiyle, 

çok can alıcı bir nokta gözden kaçtı. 
Ben, 1999 yılında, bugün suçlanmakta olan Bakanı, Başbakanı ve İller Bankasını mahkemeye 

verdim. Danıştay 6. Daire ve 11. Daire kararları sonucuna itiraz ettiler; ama, Danıştay İdarî Dava 
Daireleri Genel Kurulunda -24 imzayla- partizanca, haksızca, hak etmeyen belediyelere de bu pay
ların dağıtılmasından dolayı davayı kazandım. Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, ancak 2004 
yılında, yargılayalım mı yoksa gündeme getirelim mi diye hâlâ tereddütler var. Ben, bir belde 
belediye başkanı olarak, bu davayı sabitleştirdim. Araştırmaya falan gerek yok, bu dosyayı 
vereceğim. Ben, Dava Daireleri Genel Kurulunda kazandım ve bunun arkasından, o Bakan ve Baş
bakan rahatsız oldular; benim hakkımda denetleme yaptırdılar. Sekiz on gün süren denetleme, tam 
33 gün sürdü. Hakkımda tutulan gülünç raporlarla, restoranda yenilen balıklar, restoranda yenilen 
sebzeler için bile "kilo ile alınıyor, porsiyonla satılıyor" diye, 125 milyar liralık zimmet çıkarmaya 
çalıştılar. Ben, adalete inanıyorum; Türk adaletinde, birinci mahkemede beraat ettim, ondan sonra 
da buraya geldim. 

Değerli arkadaşlarım, bu yüce çatı altında birbirlerini aklayanları, halk, sandıkta mahkûm etti. 
Şimdi, Parlamentonun görevi, bunları yargıya havale ederek, denetleme görevini yapmaktır. Kendi 
dokunulmazlığını zırh zannedenleri, halk bir gün "kral çıplak" yapmaktadır. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Gün. 
İkinci söz isteği, Yalova Milletvekili Sayın Muharrem İnce'ye aittir. 
Buyurun Sayın İnce. (CHP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 10 dakika. 
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MUHARREM İNCE (Yalova) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Değerli milletvekilleri, 17 Ağustos 1999 tarihi, onbinlerce insanın yaşamını yitirdiği, binler-

cesinin yaralanıp sakat kaldığı, şehirlerin, kasabaların yerle bir olduğu ve umutların toprağa karış
tığı bir dönemin başlangıcıdır. Bunu hepimiz biliyoruz da, bazıları için bu tür felaketler bir fırsat 
konumundadır. 

Bakınız, bu ülkede, genel anlamıyla işler nasıl yürüyor; önce, uygun kişiler bulunuyor -bunlar, 
partili, etkili, yetkili kişiler- bunlara uygun kadro tahsisi yapılıyor; sonra, yasalar ve yönetmelikler 
çıkarılıyor; sonra fırsat bekleniyor. İşte, deprem, bu fırsatlardan birisi. Sonra da, üzerinden belli bir 
süre geçince, aklama paklama operasyonları yapılıyor. Neden burada eski milletvekillerinin, eski 
bakanların icraatları tartışılıyor da, yeniler, şu anda görev başında olanlar dokunulmazlık zırhından 
çıkamıyor? Biz de bir gün eski olacağız, siz de bir gün eski olacaksınız. 

MUZAFFER BAŞTOPÇU (Kocaeli) - Az kaldı Muharrem, az kaldı!.. 
MUHARREM İNCE (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, bu kördövüşü bu şekilde devam eder

se sorunları çözemeyiz. 
Bakınız, burada -bunu en temiz duygularla söylüyorum- ne hâkimim ne savcıyım, sadece size 

orada gördüklerimi, yaşadıklarımı anlatmaya çalışacağım; ama, burada bir samimiyetsizlik 
görüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bakınız, 11 Haziran 2003'te, ben ve arkadaşlarım, bu bölgedeki deprem 
sonrasında gerçekleştirilen kamu ihalelerinin her aşamasının incelenmesi ve bu iddiaların araştırıl
ması için Meclis araştırması istemişiz. Niye bugün uğraşıyoruz?! 11 Haziranda, bunu, arkadaşlarım
la birlikte vermişiz. Niye bunun arkasında durmadınız; niye gereğini yapmadınız? Sadece Sayın 
Koray Aydın'ı değil, tümünü araştıralım; yardımları araştıralım, ihaleleri araştıralım. Bunu yapsay
dınız, bugün, elimizde çok somut bilgiler olacaktı. Aradan aylar geçmiş. Bunu niye öncelikli olarak 
almazsınız?! Bunu öncelikli olarak getirmezseniz, o zaman, sizin samimiyetinizden şüphe duymak 
zorunda kalırım. 

Değerli arkadaşlarım, bu toplum babalara alışkın bir toplum. Bu babaların çok ilginç özellik
leri var, kendileri efsane isimler; ama, takdir edersiniz ki, bu babaların beslendikleri bir tek yer var
dır, öncelikli olarak beslendikleri bir tek yer vardır; o da Bayındırlık Bakanlığıdır. Bu ülkede, 
biliyoruz ki "Pırlanta", "Maestro", "Organizatör" gibi lakapları olan babalar vardı. Gelin, bunları, 
yüreklice, elbirliğiyle masaya yatıralım, tartışalım. 

Değerli arkadaşlarım, bakınız, ben, hayatımda hiç kamu ihalesi almadım; ama, şöyle bir araştır
ma yaptım; üç bakan; isimlerini de vereyim, Cevat Ayhan, Onur Kumbaracıbaşı, Yaşar Topçu; bu üç 
sayın bakanın döneminde, davet usulüyle 11 ihale var, sadece Sayın Koray Aydın'ın döneminde 234 
tane var. Bu ilginç değil mi?! Bir bakanın döneminde 234 tane, diğer üç bakanın döneminde 11 tane!.. 

Değerli arkadaşlarım, yine, bir başka konu; 17 Ağustos 1999 tarihinde deprem olmuş. Sayın 
Koray Aydın görev başındayken, 25 Ocak 2000 tarihinde, Rüzgârlı Sokakta, babası şirket kurmuş; 
bir yıllık cirosu 7 trilyon lira. Deprem bölgesinde partili arkadaşları iş yapmışlar, malzemelerin de 
bir kısmını babasının şirketinden almışlar. Her şeyin yasal olduğunu düşünelim, her şeyin kuralına 
uygun olduğunu düşünelim; doğru mu?! Bu ülkede, Sağlık Bakanı özel hastane işletir mi?! Bu ül
kede, Millî Eğitim Bakanı basımevi açabilir mi?! Mesela, bu ülkede, şöyle bir şey olabilir mi: Bir 
bakan düşünün, bir kulüp hakkında soruşturma açsın; sonra, o kulüp gitsin, bu bakanın avukat olan 
oğluna 7 500 000 000 lira versin; oda, o kulübe danışmanlık yapsın; böyle bir şey olabilir mi?! 
Duydunuz mu siz böyle bir şey?! Olmaması lazım. 

Mesela, siz, bu ülkede Ulaştırma Bakanı olsanız, oğlunuz gemi alsa, her şey de yasal olsa; doğ
ru mu?! Siz, bu ülkede Başbakan olsanız, taklit kola satan, renkli gazoz satan bir şirketin dağıtımın
da hisseniz olsa. her şey yasal olsa; doğru mu?! (AK Parti sıralarından gürültüler) 
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HALİL TİRYAKİ (Kırıkkale) - Oraya dokunma!.. 
MUHARREM İNCE (Devamla) - Bu ülkede, 550 000 000-600 000 000 lirayla geçinen bir öğ

retmenin ek iş yapması yasaktır. Başbakanların ek iş yapması yasak değil mi?! 
Bakın, geçtiğimiz günlerde... 
(Pakistan İslam Cumhuriyeti Ulusal Meclis Başkanı Chaudhry Amir Hussain ile Türkiye 

Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç Genel Kurul salonundan ayrıldılar) 
(Alkışlar) 
ORHAN SÜR (Balıkesir) - Seni alkışlamıyorlar. 
MUHARREM İNCE (Devamla) - Ben de, beni alkışlıyorsunuz zannettim. 
Sayın Başkanım, bunu, konuşma süreme ekleyeceksiniz herhalde. 
Değerli arkadaşlarım, bakın, geçtiğimiz günlerde bir gazetede şöyle bir haber vardı: Haksız 

yere bir ay hapis yatan vatandaş, 50 000 000 lira tazminat kazanmış. Gerekçesi de, ekonomik ve 
sosyal durumuna göre, bu para üzüntüsüne yetermiş! Demek ki, bu ülkede geçinemediğiniz zaman, 
açlık sınırında boğuşurken ek iş yapmanız yasak, Başbakan olduğunuzda ek iş yapmanız serbest; 
tıpkı, bu 50 000 000 liralık tazminatta olduğu gibi. (AK Parti sıralarından "Ne alakası var" sesleri) 

Değerli arkadaşlarım "ne alakası var" diyorsunuz; bakın, mesela, Partimin Genel Başkanı böy
le bir dükkân açsaydı ve siz bana bunu söyleseydiniz, ben kafamı yere eğerdim; sonra da Genel 
Merkeze gider, Genel Başkanımın istifasını isterdim. (CHP sıralarından alkışlar, AK Parti sıraların
dan gürültüler) Evet, bunu isterdim. 

SABRİ VARAN (Gümüşhane) - Bankanız yeter size! 
MUHARREM İNCE (Devamla) - Ama, ben bilirim ki. o koltukta Atatürk oturmuştur. İsmet 

Paşa oturmuştur, Altan Öymen oturmuştur, Ecevit oturmuştur. Baykal oturmuştur; hiç birisi dükkân 
açmamıştır. Ben, bunu bilirim. 

BAŞKAN - Sayın İnce, sürenize ilave edeceğim; ama, siz görüştüğümüz konuya gelin lütfen. 
MUHARREM İNCE (Devamla) - Tamam, Sayın Başkanım, konuya geliyorum. 
Şimdi, gelelim deprem konusuna. Sayın Koray Aydın'ın, iyi niyetli olmadığının bir başka gös

tergesini söyleyeyim. Bakınız, 8.2.2000 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan genelgeyle. 46 MHP'li. 
16 ANAP'lı, 12 DSP'li belediye, herhangi bir afetle karşılaşmadığı halde afet katsayısı çeşitli oran
larda çarpılırken, 25 CHP'li belediye afet kapsamı içerisinde olmasına rağmen afet kapsamı dışına 
çıkarılmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, o günlerde nelerin yaşandığını çok iyi biliyoruz. Yalova'da anket yapıl
dı; dediler ki "kaç kişi prefabrike konut istiyor?" Ankete olumlu cevap veren 800 kişidir. 800 kişi 
dedi ki "ben prefabrike konutta otururum." Kaç tane yaptılar biliyor musunuz: 5 150 tane yaptılar; 
özel bazı kuruluşların yaptığıyla birlikte 6 000 tane oldu; küsuratlarını söylemiyorum. Millet 800 
tane istiyor, sen 6 000 tane yapıyorsun; demek ki, prefabrike konut imal eden bazı şirketleri kayır
mak gibi derdin var senin. Millet istemiyor bunu, sen yapıyorsun. 

Değerli arkadaşlarım, bunlar araştırılmalı, bunların hesabını vermeli insanlar. Özellikle alt
yapıyla ilgili müthiş sorunlar var. Kalıcı konutlarda, Sayın Bakan, Hürriyet Gazetesine açıklama 
yapmış, 30.11.2000 tarihinde; diyor ki: "Ben, deprem bölgesinin nabzını iyi tutuyorum. Deprem-
zedeler villa gibi eve sahip olacaklar." Değerli arkadaşlar, Yalova'daki bir yerel gazeteyi aldım: 
diyor ki, bakın: "Buralar birer alabalık yetiştirme çiftliğini andırıyor; su içerisinde." Bir kenti dör
de bölmenin hesabını vermeli, kentin bütün ekonomik ve sosyal dengelerini altüst eden. hiçbir 
zaman çözümü olmayan... Benim şehrime yazık etti; bunun hesabını, kim yaptıysa vermeli. Bunun 
hesabını Bayındırlık Bakanı verecek tabiî ki. Bu ülkede birileri gelip, bunun hesabını verecek. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN - Buyurun Sayın İnce. 
MUHARREM İNCE (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, yer tespitini yanlış yaptılar, ısınmayı 

o kadar problemli yaptılar ki... Bakınız, yazlıkçı ile sürekli ikamet eden birine aynı kurayı çektir
diler. Sizin apartmanınızda 12 daire var, 2 tanesi sürekli oturuyor, 10 tanesi yazlıkçı. Nasıl olacak, 
sorunlar nasıl çözülecek?! 

MUZAFFER BAŞTOPÇU (Kocaeli) - Yaşarova!.. YaşarovaL 
MUHARREM İNCE (Devamla) - Yaşarova'nın da katkısı var bunlarda. 
Değerli arkadaşlarım, bir başka konu; bu kalıcı konutlarla ilgili "ben burada oturmak isterim" 

diyor "benim bile oturasım gelir" diyor Sayın Koray Aydın bunlara. Bir tek isteğim var Sayın Koray 
Aydın'dan; Yalova'ya bir gitsin, hani o deprem zamanında Sayın Yaşar Okuyan, kendisi MHP'ye 
geçeceği için, Koray Aydın'a da onun öncülüğünde bir fahrî hemşerilik beratı verdi; verdirdi, daha 
doğrusu. Bu aralar Koray Aydın o kalıcı konutlara bir gitsin de orada yaşamanın ne olduğunu bir 
görsün. Acaba, orada yalnız gezebilir mi, yanına korumalarını almadan orada yürüyebilir mi, oraya 
gidebilir mi; bunları düşünmek lazım. 

Değerli arkadaşlarım, biz, burada, eskileri Yüce Divana gönderen, yenileri koruyan bir Meclis 
olursak, samimiyetimiz olmaz, inandırıcılığımız olmaz. 

ASIM AYKAN (Trabzon) - Siz başvurunuzu yaptınız mı? 
MUHARREM İNCE (Devamla) - Gereğini yapayım; başvurumu yarın yapacağım; söz 

veriyorum. 
ASIM AYKAN (Trabzon) - Ben altı ay önce yaptım. 
MUHARREM İNCE (Devamla) - O, boşuna başvuru. 
ASIM AYKAN (Trabzon) - Ne münasebet! 
MUHARREM İNCE (Devamla) - Çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (CHP 

sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın İnce. 
Üçüncü söz isteği, İstanbul Milletvekili Sayın Hüseyin Besli'ye aittir. 
Sayın Beşli, buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Süreniz 10 dakikadır. 
HÜSEYİN BEŞLİ (İstanbul) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; hepinizi saygıyla 

selamlıyorum. Türkiye'de yaşayan her vatandaşımızın vicdanını yıllarca kanatan yolsuzluklar 
meselesiyle ilgili olarak, Samsun Milletvekilimiz Haluk Koç ve 55 arkadaşının verdiği önerge çer
çevesinde görüşlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, zannederim, Türkiye'de hiçbir mesele bu yolsuzluk kadar çok konuşul-
mamıştır. Bu nedenle, artık, çok rahatlıkla söyleyebiliriz ki, bu mesele, üzerinde konuşularak 
çözülecek bir mesele olmaktan çoktan çıkmıştır. Artık, ne yapmamız gerekiyorsa onu yapmalıyız. 

Yolsuzlukların en çok konuşulduğu günlerde her şeyi açıklayan iki anekdotu sizlerle paylaş
mak istiyorum. Bunlardan birincisi, Susurluk skandalından sonra, o meşhur kamyon şoförünün 
medyaya "ben kahraman değilim" demek zorunda kalmasıydı. Diğeri ise. Engin Civan olayında 
tetiği çeken adamın bir televizyon muhabirine söylediği şeydi. Televizyon muhabiri, cezasını çek
tikten sonra hapisten çıkan kişiye çok zekîce bir soru yöneltiyor ve şöyle diyor: "Sen. şimdi, aynı 
zamanda kahraman oldun; Türkiye'ye neler söyleyeceksin?" Adam kameraya yöneliyor, göğsünü 
gererek ve kendisini de cümlenin içine katarak aynen şöyle söylüyor: "Türk Milleti, tarih boyu 
büyük kahramanlar yetiştirmiştir." 

Değerli arkadaşlar, bu iki anekdotu alt alta koyuyorum ve yorumlamadan gerisini idraklerinize 
havale ediyorum. 
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Saygıdeğer milletvekilleri, yolsuzluk meselesinin sistemle iç içe geçmesi, Türkiye'nin en 
büyük meselelerinden bir tanesidir. Kanaatimce, Türkiye'nin, yani, devletin de, toplumun da en 
büyük meselesi budur. Bir toplumda adalete güvenmenin yerini güç ve iktidara tapınma almışsa, o 
toplumda ve o iktidarın yönetiminde suçun üremesi, yeşermesi, çoğalması için uygun zemin hazır
lanmış demektir. Zira, otoriter yapılar, toplumun denetimine ve katılımına kapalı olduğu için, bütün 
mikropları halının altına sürerler. 

BAŞKAN - Sayın Beşli, bir dakikanızı rica ediyorum. 
Değerli milletvekilleri, hatibin konuşmasını kürsüden ben de takipte zorlanıyorum. Değerli ar

kadaşlarımın hatibi sükûnetle dinlemelerini rica ediyorum. 
Buyurun. 
HÜSEYİN BEŞLİ (Devamla)- Bizde bu anlayışın en bilinen, en hafif ifadesi, işi sumenaltı et

mek, bugün git yarın gel demektir. 
Son onbeş yıl boyunca daha yoğun ve kesintisiz konuştuğumuz yolsuzluk meselesi, suçun ken

disi ve suçlular üzerinden giderek tek tek olayları ve insanları konuşarak çözülemeyecek bir 
meseledir. Zira, topluma karşı organize suç işleyenlerin ne kadar cüretkâr olduklarını biliyor, her 
gün ekranlarda ve gazete sayfalarında izliyoruz. Bütün mesele, bataklığı kurutmak ve zemini sağ
lamlaştırmaktır. Takdir edersiniz ki, Türkiye Büyük Millet Meclisinin aslî görevi de budur; ancak, 
şu andaki tabloya bakarsak, Meclisin, bu aslî görevinin idrakinde olduğunu söylemek pek mümkün 
değildir diye düşünüyorum. Zira, önerge sahibi bile şu anda salonda değil. Hem iktidar grubu hem 
de muhalefet grubu, konuya ne kadar ciddiyet gösterdiğini, şu andaki tabloyla ortaya koymuş 
durumdadır. 

Eğer hızla ve süratle zemine yönelmezsek, her yıl bir veya birkaç hortumcuyu konuşur, şaşır
tıcı skandal, şaşırtıcı ve cüretkâr nice öyküler dinler dururuz; ancak, hemen söylemeliyim ki. bu 
konuda umutsuzluk batağına saplanmak durumunda değiliz. Önümüzde umutvar olmamızı gerek
tiren birçok gelişmeler mevcuttur. 

Bataklığın kaynağını kurutma yolunda 2003 yılında attığımız adımlara bakarak, kesinlikle 
inanıyorum ki, 2004 yılı, bir daha bu ayıpları konuşmayacağımız bir yıl olacaktır inşallah. Türkiye. 
sorunlarını çözebilecek, kaliteyi esas alan güçlü bir iktidara kavuşmuşken, çamurun üzerine yatma 
anlayışı siyasetten tasfiye olmuşken, hortumcular tek tek teşhir edilmeye ve adalete teslim edilmeye 
başlanmışken, kanaatimce, kalitenin bir ahlak felsefesi olduğunu acilen ve öncelikle kamu 
yönetimimizin anlamasından daha acil bir sorunumuz kalmamıştır diye düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlar, bu aşamada bir hususu iyice belirginleştirmek ve netleştirmek gereğine 
inanıyorum. Daha önce söylediğim gibi, suç olgusu, tek bir unsura bağlı olarak teşekkül edemez; 
karmaşık bir süreçtir. Böyle bir olgunun ortaya çıkabilmesi için hemen ilk elde sayılabilecek aktör
ler, kamu personeli -yani, bürokrasi- işadamları ve siyasetçilerdir. 

Bilindiği gibi, yolsuzluğun oluşması için süreklilik gerekmektedir ve olayların zincirleme bir 
şekilde art arda devam etmesi gerekir. Sürekli olan ise, kamu yöneticileri ve işadamlarıdır. Yolsuz
luklara adı karışan kimi siyasetçiler, bürokratlara ve işadamlarına göre gelip geçici olduğu için, bir 
anlamda, diğerleri tarafından taşeron olarak kullanılmaktadırlar. Meselenin bu yönünü hiçbir zaman 
gözden ırak tutmamalıyız. 

Örneğin, şu anda hepimizin elinde bulunan ve üzerinde konuştuğumuz önergede bile siyaset
çilerle birlikte onlarca firma ismi geçmektedir. Usulsüzlüklerin ve yolsuzlukların yapılmasında 
sorumluluk sahibi yüzlerce, hatta binlerce kamu çalışanı vardır. Eminim, onlar, şu anda bile yer
lerini koruyorlar ve/veya faaliyetlerine devam ediyorlar. 
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Peki, bu söylediklerimizden sonra, daha önce buraya gelip kendilerini savunan Sayın Ersümer 
ve Sayın Çakan'ın iddia ettikleri gibi, belki de Koray Aydın'ın bir yerlerde kendisini savunabileceği 
gibi. muhtemelen, bizlerin bu siyasîler hakkında Meclis soruşturması istemekle kendilerine haksız
lık yapmış olduğumuz sonucu çıkabilir mi; hemen söylemeliyim ki. kesinlikle hayır; kendilerine 
hiçbir haksızlık yapılmamaktadır. Onlar, kendilerinden önce yapılanlardan farklı bir şey yapmadık
larını söyleyerek kendilerini savunabilirler. Kendilerinden öncekilerin farklı bir şey yapmamış ol
malarını bir an doğru kabul etsek bile, bu, onlara haksızlık yapıldığını göstermez; çünkü, onlar, yol
suzluk sürecinin sembolleşen zirve isimleridir. Onların savunması, olsa olsa, konuşmamın başından 
beri söylemeye çalıştığım, yolsuzluğun ne kadar kurumsallaştıgını ve diğer aktörlerin de ne kadar 
suçlu olduğunu gösterebilir. 

Değerli arkadaşlar, bu arada, bir hassasiyetimi daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu Yüce 
Meclisin iradesiyle kurulmuş ve çalışmalarını tamamlamış bulunan Meclis araştırması komisyonu 
önemli çalışma yapmıştır, kendilerine teşekkür ediyorum; kamuda birçok yolsuzluk alanına parmak 
basmışlardır: ama, maalesef, çalışmalarını 1 000 sayfalık devasa bir doküman halinde ortaya koy
muş olmalarına rağmen, araştırma komisyonu, el atılması gereken her alana ulaşamamıştır; zaman 
darlığından ulaşamamıştır, meselenin büyüklüğünden dolayı fırsat kalmamıştır. Bu nedenle "komis
yon raporuna girmemiş alanlar temizdir" diye bir sonuç ortaya çıkaramayız. Örneğin, kim, raporda 
adı geçmedi diye Sermaye Piyasası Kurulunu ve İMKB'nin tertemiz olduğunu iddia edebilir?! Zaten 
mahkemelere intikal etmiş kimi uygulamaları kim görmezden gelebilir?! Eğer böyle bir araştırma 
yapılırsa, belki, borsada kimlerin spekülasyon yaptığını da, biz, öğrenmiş oluruz. Kim, TRT'de olup 
bitenleri savunabilir?! 

Değerli arkadaşlar, kolaycılığa düşmememiz gerekir. Ne araştırma komisyonu kurmakla ne de 
biraz sonra oylarımızla kimi siyasîler hakkında Meclis soruşturmasına karar vermekle görevimizi 
bitirmiş olacağız; ülkemiz ve insanımız için daha yapılacak çok işimiz var. İnanıyorum ki, hakkın
da binlerce köşe yazısı yazılan, yüzlerce kitap kaleme alınan, binlerce defa manşet olan, onbinler-
ce defa mahkemelere konu olan bu meselede herkes artık hemfikirdir. Öyleyse "temiz toplum", "er
demli toplum" gibi bir slogan bulup kenara çekilemeyiz. Öyleyse, yolsuzluk sürecinin zirvelerinde 
yer almış birkaç ismi yargıya havale etmekle işimizi yapmış sayılmayız. 

Yolsuzlukla mücadele, bir kurumun, bir kişinin üstesinden gelebileceği bir iş değildir, top-
yekûn bir mücadele gerektirir. Biraz sonra, üzerinde tartıştığımız önergeye vereceğimiz destekle, bu 
topyekûn mücadeleye güç katacağımıza, ivme kazandıracağımıza inanıyorum. Bu duygularla. 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Beşli. 
Sayın milletvekilleri, önerge sahipleri ve şahıslar adına konuşmalar tamamlanmıştır. 
Son söz. hakkında soruşturma açılması istenen Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Sayın Koray 

Aydın'a aittir. Şu ana kadar, kendisinin bir konuşma yapacağı hususunda bir bilgi bize ulaşmadı. 
Değerli milletvekilleri. Meclis soruşturması önergesi üzerindeki görüşmeler böylece tamam

lanmıştır. 
Şimdi. Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Koray Aydın hakkında Meclis soruşturması açılıp açıl

maması hususunu oylarınıza sunacağım. 
Anayasanın 100 üncü maddesi hükmü gereğince, oylamayı gizli oylama şeklinde yapacağız. 
Oylamaya başlamadan önce. oylamanın yöntemiyle ilgili olarak bazı açıklamalarda 

bulunacağım. 
Sayın milletvekilleri, ben oylamayı başlatmadan ve isimler okunmadan hiç kimseye oy kullan

dırmayacağımı. o bakımdan, hiçbir arkadaşımızın yerinden kalkarak rahatsız olmamasını, özellikle 
altını çizerek ifade ediyorum. (Alkışlar) 
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TUNCAY ERCENK (Antalya) - Bakan, sırada... 
BAŞKAN - O takdiri yapacağız; ama, lütfen, arkadaşlarımız yerlerine otursunlar. 
Şimdi, gizli oylamanın ne şekilde yapılacağını arz ediyorum: 
Komisyon ve hükümet sıralarında yer alan Kâtip Üyelerden, komisyon sırasındaki Kâtip Üye, 

Adana'dan başlayarak İzmir'e kadar; hükümet sırasındaki Kâtip Üye ise, İzmir ilâ Zonguldak dahil, 
adı okunan milletvekillerine, biri beyaz, biri yeşil, biri de kırmızı olmak üzere, 3 yuvarlak pul ile 
mühürlü zarf verecek ve pul ve zarf verilen milletvekillerini ad defterinde işaretleyeceklerdir. 

Milletvekilleri, Başkanlık kürsüsünün sağında ve solunda yer alan kabinlerden başka yerde oy
larını kullanamayacaklardır. 

Vekâleten oy kullanacak bakanlar da, yerine oy kullanacakları bakanın ilinin bulunduğu 
bölümde oylarını kullanacaklardır. 

Bildiğiniz üzere, bu pullardan, beyaz olanı kabul, kırmızı olanı ret, yeşil olanı ise çekimser oyu 
ifade etmektedir. 

Değerli arkadaşlar, bunu, bir defa daha tekrar ediyorum: Verilen 3 puldan, beyaz olanı kabul, 
kırmızı olanı ret, yeşil olanı ise çekimser oyu ifade etmektedir. 

Oyunu kullanacak sayın üye, Kâtip Üyeden, 3 yuvarlak pul ile mühürlü zarfı aldıktan ve adını 
ad defterine işaretlettikten sonra, kapalı oy verme yerine girecek, oy olarak kullanacağı pulu burada 
zarfın içerisine koyacak, diğer 2 pulu ise ıskarta kutusuna atacaktır. Bilahara oy verme yerinden 
çıkacak olan üye, oy pulunun bulunduğu zarfı, Başkanlık Divanı kürsüsünün önüne konulan oy 
kutusuna atacaktır. 

Oylamada adı okunmayan milletvekiline pul ve zarf verilmeyecektir. 
Şimdi, gizli oylamayı Adana İlinden başlatıyorum. 
(Oylar toplanıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, oyunu kullanmayan değerli arkadaşımız var mı? Yok. 
Oy kullanma işlemi bitmiştir. 
Kupalar kaldırılsın. 
(Oyların ayırımı yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Koray Aydın hakkında, 

Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına 
ilişkin (9/8) esas numaralı önergenin gizli oylamasının neticesini açıklıyorum: 

Kullanılan oy sayısı : 368 
Kabul : 358 
Ret : 4 
Çekimser : 5 
Boş : 1 

Böylece, Meclis soruşturması açılması kabul edilmiştir. 
Anayasanın 100 üncü maddesi gereğince, soruşturma, siyasî partilerin güçleri oranında komis

yona verebilecekleri üye sayısının 3 katı olarak gösterecekleri adaylar arasından her parti için ayrı 
ayrı adçekmek suretiyle kurulacak 15 kişilik bir komisyon tarafından yürütülecektir. 

Soruşturma komisyonunun iki aylık görev süresinin, komisyonun, başkan, başkanvekili, sözcü 
ve kâtip üye seçimi tarihinden başlamasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
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Böylece, Meclis soruşturması açılması kabul edilmiş ve gerekli karar Genel Kurulca alınmıştır. 
Şimdi, Samsun Milletvekili Sayın Haluk Koç ve 55 milletvekilinin, Karadeniz sahil yolu iş

lerinin ihalesinde müteahhit firmaların önceden anlaştıklarının bilinmesine rağmen, fiyatları ayar
layarak ve rekabete meydan vermeyerek, devleti büyük ölçüde zarara uğrattığı ve bu eyleminin 
Türk Ceza Kanununun 205 inci maddesine uyduğu iddiasıyla Bayındırlık ve İskân eski Bakanı 
Yaşar Topçu hakkında Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
soruşturması açılmasına ilişkin önergesinin görüşmelerine başlıyoruz. 

2.- Samsun Milletvekili Haluk Koç ve 55 milletvekilinin, Karadeniz Sahil Yolu işlerinin 
ihalesinde müteahhit firmaların önceden anlaştıklarının bilinmesine rağmen, fiyatları ayarlayarak 
ve rekabete meydan vermeyerek devleti büyük ölçüde zarara uğrattığı iddiasıyla Bayındırlık ve is
kân eski Bakanı Yaşar Topçu hakkında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/9) 

BAŞKAN - Bu görüşmede, sırasıyla, önergeyi verenlerden ilk imza sahibine veya onun gös
tereceği bir diğer imza sahibine, şahısları adına 3 üyeye ve son olarak da, hakkında soruşturma açıl
ması istenmiş bulunan Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Yaşar Topçu'ya söz verilecektir. 

İçtüzük gereğince, konuşma süreleri 10'ar dakikadır. 
Meclis soruşturması önergesi. Genel Kurulun 10.12.2003 tarihli 26 ncı Birleşiminde okunmuş 

ve bastırılarak sayın üyelere dağıtılmıştır. Bu nedenle, soruşturma önergesini tekrar okutmuyorum. 
Önerge üzerinde söz alan sayın milletvekillerinin isimlerini okuyorum: Önerge sahibi Haluk 

Koç'un yerine, İstanbul Milletvekili Sayın Kemal Kılıçdaroğlu; şahısları adına, Trabzon Millet
vekili Sayın Şevket Arz, Çanakkale Milletvekili Sayın Ahmet Küçük ve İstanbul Milletvekili Sayın 
Kemal Kılıçdaroğlu. 

İlk söz, önerge sahibi olarak, İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nundur. (CHP sıraların
dan alkışlar) 

Sayın Kılıçdaroğlu, şahsınız adına da konuşacaksınız: sürelerinizi birleştirmek istiyor 
musunuz? 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Evet efendim. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Kılıçdaroğlu. 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye Büyük 

Millet Meclisinin son yıllardaki en önemli oturumlarından birisini daha gerçekleştiriyoruz. Par
lamentoda uzun süre görev yapmış, bakanlık görevini üstlenmiş, ama, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin kurduğu araştırma komisyonunun verdiği rapor sonucu, Karadeniz otoyoluyla ilgili olarak, 
bir bakanımız hakkında Meclis soruşturması açılıp açılmamasını görüşeceğiz. 

Daha önceki önergenin görüşmelerinde İstanbul Milletvekili Sayın Hüseyin Besli'nin güzel bir 
konuşması oldu. Sayın Beşli, burada, iki bakan hakkında soruşturma açmanın yeterli olmadığını. 
asıl, yolsuzluk ve sistem konusuna ağırlıklı olarak girilmesi gerektiğini vurguladı. Sayın Besli'nin 
bu görüşüne aynen katıldığımı ifade etmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, gerçekten de, bir bakanı, birkaç bakanı. Parlamentodan ayrıldıktan son
ra dahi olsa, Yüce Divana gönderme konusunda düğmeye basabiliriz, soruşturma komisyonu 
kurabiliriz, soruşturma komisyonu sonucunda aklanması için yargıya gönderebiliriz: ama. bütün 
bunlar, sistemi sağlıklı kurmamız açısından yeterli değil. Belki de. geçmişte kamuoyunda çok faz
la tartışılan yolsuzluk olgusuna "siz, yolsuzluk, yolsuzluk diyordunuz, 2 kişiyi gönderdik Yüce 
Divana, böylece kamuoyu da tatmin olsun..." Aslında, sistemi böyle kurduğumuz zaman, bana göre, 
halkı, geniş kitleleri yanıltmış oluruz, doğruları yapmamış oluruz. Doğrusu nedir: doğrusu, yolsuz
luklara engel olabilecek sistemi kurmaktır. 
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Bakınız, yolsuzlukları araştırma komisyonu raporunun birinci bölümünde; yani, ilk bölümün
de, yolsuzlukları önleme konusunda hangi önlemlerin alınması gerektiği tek tek sayıldı. Ben, iz
ninizle, buradan, birkaçını aktarmak istiyorum. 

Bunlardan birisi, yargı bağımsızlığını sağlamaktır. Yargının bağımsız olmadığını, yargının tepe 
noktasındaki yargıçlar da söylüyorlar. Sayın Yargıtay Başkanımız, Sayın Danıştay Başkanımız, 
Sayın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, emekli savcılar hatta, yolsuzlukları araştırma komisyonuna 
gelen Yargıtay eski Başsavcısı, yargının bağımsız olmadığını söyledi. Bağımsız olmayan bir yar
gıdan, elbette ki sağlıklı karar çıkmasını beklemenin doğru olmadığını hepimiz kabul ediyoruz. 

Peki, o zaman, bu konuda en büyük şikâyeti, yargıyla ilgili en büyük şikâyeti kim yapıyor; şim
diki Sayın Adalet Bakanımız. Yaptığı bütün konuşmalarda, gazetelerdeki açıklamalarında, yargının 
iyi işlemediğini, bilirkişilik kurumunun getirdiği haksızlıkları, bu kurumun gerçekten sağlıklı çalış
madığını en iyi vurgulayan, Bakanımız. Peki, o zaman, iktidar kanadındaki milletvekillerine şunu 
sormak istiyorum: Acaba, yargının bağımsızlığı konusunda hangi adımı attınız; hiçbir adım atılmadı. 

İkinci konu, yine, orada, Türkiye başsavcılığı kurulsun diye bir önerimiz daha vardı. Bu öneri 
konusunda da, bugüne kadar, bildiğim kadarıyla. Adalet Bakanlığı içerisinde bile, hiçbir çalışma 
yapılmış değil. 

Bir başka konu: Dokunulmazlıkların sınırlandırılmasını, Meclis yolsuzlukları araştırma komis
yonu da öneriyor "dokunulmazlıkları sınırlayın" diye; ama, maalesef, bırakın dokunulmazlıkların 
sınırlandırılmasını, Parlamento, bu konuda, kendi yasal işlevini dahi yapmış değil ve yapmaktan 
özenle kaçınıyor. 

Siyasî ahlak yasası... Siyasî ahlak yasası hâlâ çıkmadı. Bakın, bir milletvekilimiz, Sayın Al-
gan Hacaloğlu, daha, Parlamento açıldıktan hemen sonra, yanlış hatırlamıyorsam ilk birkaç ay 
içerisinde, siyasî ahlak yasası teklifini Parlamentoya sundu. Israrla bekletiliyor. Biz, etik kurallar
dan bahsediyorsak, Parlamentonun saygın bir kurum olmasını istiyorsak, Parlamentonun halk nez-
dinde, milletvekillerinin halk nezdinde "bunlar saygın kişilerdir, toplumun çıkarları doğrultusunda 
hareket ederler" intibaını yaratmak istiyorsak, siyasî ahlak yasasının çıkması gerekiyordu; ama, 
siyasî ahlak yasasının "s" sinden bile haberdar değiliz. Ben şuna kesinlikle inanıyorum: Siyasî ah
lak yasası çıksaydı, Sayın Başbakan, asla ve asla şirket kurmazdı. 

Bakınız, Sayın Koray Aydın'la ilgili soruşturma komisyonu kurulmasına karar verdik ve en çok 
eleştirdiğimiz konu -burada da dile getirildi- Sayın Koray Aydın'ın babasının şirket kurmasıydı. 
Bunu eleştirdik. O zaman, ben bir sivil toplum örgütünün başkanıydım; o zaman da eleştirdik. 
Siyasî ahlak yasasının olması lazım; bir siyasetçinin, neyle uğraşıp neyle uğraşmadığının toplum 
tarafından bilinmesi lazım, bu doğrunun mutlaka ortaya konulması lazım. Başka, ülkelerin par
lamenterleri, bakanları, birkaç yüz dolarlık hediye aldıkları zaman, bunu, devlete hediye etmek, 
bağışlamak zorundalar; böyle bir siyasî kural var, böyle bir siyasî etik var. Bizde nerede bunlar?! 
Biz, işimize geleni Yüce Divana gönderme konusunda biraz kararlı davranıyoruz. Bu, maalesef, 
biraz, bizim zaaf noktalarımızdan birini oluşturuyor. 

Değerli arkadaşlar, Karadeniz otoyolu ihalesi yapıldığı zaman, o dönem Parlamentodaki 
muhalefet partisi, buradaki ihalelerde ciddî yolsuzluklar olduğunu vurgulamıştı; ama, ne yazık ki, 
otobüslerle Karadenizden insanlar Ankara'ya taşıtıldı ve dendi ki: "Siz. Karadenize otoyol yapımına 
karşı çıkıyorsunuz." Oysa, hiç kimse, Karadenize otoyol yapılmasına karşı çıkmıyordu. Karadeniz 
otoyolunda yolsuzluklar yapıldığı, ihalelerde yolsuzluklar yapıldığı, müteahhitlerin önceden belir
lendiği ısrarla dile getiriliyordu, söyleniyordu; ama, o günün gürültülü ortamında, maalesef, bunlar 
yeteri kadar dillendirilemedi. 

Geldiğimiz noktada şu gerçeği gördük: Gerçekten de, Meclis yolsuzlukları araştırma komis
yonuna intikal eden dokümanlardan, bilgilerden, raporlardan, Karadeniz otoyolunda ciddî sorun
ların olduğu, ihalelerde ciddî soruşturulması gereken alanların bulunduğu ortaya çıktı. Bu çer
çevede, Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz, bu konuda bir soruşturma komisyonu kurulmasından 
yana tavır alacağımızı belirtmek isterim. 

- 4 7 -



T.B.M.M. B : 38 6 . 1 . 2004 O : 1 

Değerli milletvekilleri, yolsuzluğun iki ana damarı vardır; bunlardan birisi, kamunun mal 
alımı, yapımı, yani İhale Yasasıdır; ikincisi ise kamu bankalarıdır. Bizim, Meclis yolsuzlukları araş
tırma komisyonunun bütün bulguları bu iki alanla sınırlıdır, bu iki alana odaklanmıştır. İhalelere 
baktığınız zaman, eğer İhale Yasası çıkmasaydı, ben eminim, bugün yapılan pek çok ihale için de 
aynı sorunlar gündeme gelebilirdi, Sayın Bakanlar büyük siyasal baskılarla karşı karşıya kalabilir
lerdi. O nedenledir ki, biz, mevcut İhale Yasasının değiştirilmemesini, eğer uygulamada bazı zor
luklar, sıkıntılar varsa, onların giderilmesini istiyoruz; ama, hiçbir şekilde, şu ihale İhale Kanunu 
kapsamı dışında kalsın, şu ihale İhale Yasası dışında kalmasın; böyle bir yaklaşımın doğru ol
madığını, doğru olmaması gerektiğini özellikle belirtmek isterim. 

Kamu bankaları, geçmişte hortumlanan kamu kaynaklarının büyük gruplara, kişilere aktarıl
masına yol açan ve yeri geldiği zaman da alınan paraların geri ödenmediği, bir alan haline, 
maalesef, dönüşmüştür. 

Kamu bankalarıyla ilgili olarak da daha önceki hükümet döneminde ciddî düzenlemeler yapıl
mıştır. Bağımsız bir kurum oluşturulmuştur. Batan bankalardaki paraların ve kamu bankalarındaki 
paraların geri alınmasıyla ilgili Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna geniş yetkiler verilmiştir; ama, 
maalesef, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun kurulduğu tarihten bugüne kadar, beklenen hiçbir 
tahsilat gerçekleşmemiştir. Tahsilatın gerçekleşmesi için, bu hükümet döneminde, bu yasama 
döneminde, yine, Bankalar Yasasında çok ciddî düzenlemeler yapılmıştır. Diliyoruz ve umuyoruz -
Cumhuriyet Halk Partisi olarak bunun takipçisi olacağız- Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, batan 
bankalardan ve kamu bankalarından para alıp geri ödemeyenlerden bu paraları tahsil edebilsin. Tah
sil etmedikleri takdirde, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bu iktidara hesap soracağımızı, bu iktidarın 
bu sorununu kahvelere taşıyacağımızı ayrıca belirtmek istiyorum. Biz, yasa çıkarma konusunda size 
her türlü desteği verdik, her türlü olanağı sağladık; ama. buna rağmen para tahsil edilemediyse, 
bunun sorumluluğunun bu hükümet tarafından yüklenilmesi gerektiğini de belirtmek isterim. 

Değerli milletvekilleri, şimdi, yolsuzluklar konusu diyoruz da, Türkiye'nin son günlerde 
yaşadığı bir dramı da dikkatinize sunmak isterim. "Görevi kötüye kullanmak" denilen bir kavram 
vardır, Türk Ceza Yasasında tanımlanmıştır. Kişiler, bulundukları görevleri kötüye kullandıkları 
zaman bunun hesabını verirler. Bugün yaptığımız ve biraz sonra kararını alacağımız süreç de bunun 
benzerlerinden biridir. 

Bakınız, değerli milletvekilleri, geçen gün Sağlık Bakanlığı bir sınav yaptı... Hiç unutmadığım 
konuşmalardan birisi, Trabzon Milletvekili Kemalettin Beyin konuşmasıydı. Bu Parlamento daha 
yeni göreve başlarken bu kürsüye gelmiş ve binlerce laborantın, ebenin, hemşirenin işsiz kaldığını, 
işsiz olduğunu, bunlara iş olanağı yaratılması gerektiğini söylemişti ve gerçekten de, güzel bir 
konuşmaydı. Şimdi, geçenlerde bir sınav yapıldı. Elinizi vicdanınıza koyup bu soruma yanıtı, lüt
fen, vicdanınızda arayın. Sıfır puan alan bir kişinin kazandığı bir ortamda ve çok yüksek puan alıp 
da kazanılmayan bir ortamda o bakanın görevini doğru dürüst yaptığına kanaat getirebilir misiniz?! 
Şuna katılıyorum: Bir kişi sıfır puan alabilir; ama, sıfır puan alan kişinin sınavı kazanmış gibi işlem 
görmesini acaba hangi vicdan kabul edebilir?! Şimdi, şu söyleniyor: Tercihler yanlış yapıldı veya 
tercihler doğru yapıldı... Tercih yanlış yapılabilir. Belli bir puanın altındakileri almazsınız, ikinci 
sınavı açarsınız, üçüncü sınavı açarsınız veya tercihi sonra yaptırırsınız; dersiniz ki: "Ben sınav 
açıyorum, sınav kazananlar şunlardır, ben şuraya tayinini yapacağım..." Gittin gittin, gitmediysen, 
bir sonrakine sıra gelir; ama, eğer sıfır puan olacaksa, niye sınav açıyorsunuz; herkesi alırsınız. 
Yani, ben, sıfır puan alıyorum ve devlet memuru oluyorum!.. Bu kişinin bilgi birikimi dahi, gerçek
ten, insanda ciddî kuşkular yaratıyor. Siz, oturacaksınız, eğitileceksiniz ve belli bir okuldan mezun 
olacaksınız, açılan sınavda sıfır puan alacaksınız; 1 puan da değil!.. 

Şimdi, bu konuda, tercihe rağmen çok ciddî yanlışlıklar yapıldı. Bakın, elimizde onun da bel
geleri var; doğru tercih yapmış; ama, daha yüksek puan aldığı halde oraya verilmiyor; ama. daha 
düşük puan alan birisi, aynı yere, aynı tercihe verilmiş oluyor. Bunlar doğru uygulamalar değil; 
bunu da, sizin takdirlerinize sunmak istiyorum. 
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Değerli arkadaşlar, biz, hiçbir kişiyi, hiçbir kurumu suçlamıyoruz. Hiçbir bakana "görevini 
kötüye kullandın" diye açıkça hiçbir suçlama getirmiyoruz. Bizim yapmak istediğimiz şu: Biz, 
oyumuzu, geçmişte, herhangi bir şekilde, medyada, kamuoyunda, kamuoyu vicdanında suçlanan 
veya suçlu görülen birisine aklanma olanağı sağlayabilecek şekilde kullanacağız. Ona diyoruz ki, 
sen git yargıya, aklan ve aklandıktan sonra da git halkın karşısına, seçmenin karşısına çık, evet, ben, 
alınteriyle, bilgi birikimimle çalıştım, sizlerden oy aldım, suçlandım; ama. Anayasa Mahkemesine, 
Yüce Divana gittim ve Yüce Divandan aklanarak geldim ve şimdi de önünüzdeyim de. 

Biz, geçmişte suçlanan, kamuoyu vicdanında bir şekliyle suçlanan bu kişinin aklanmasını ve 
yeri geldiği zaman, tekrar siyaset sahnesinde yerini almasını isteriz. 

Ben, bu vesileyle "beyaz" oy kullanacağımızı ve Sayın Yaşar Topçu'nun da..soruşturma komis
yonundan sonra aklanıp, tekrar eski siyaset günlerine dönmesini yürekten isteyerek, hepinize say
gılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kılıçdaroğlu. 
Şahsı adına,Trabzon Milletvekili Sayın Şevket Arz; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 10 dakika. 
ŞEVKET ARZ (Trabzon) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; Bayındırlık ve İskân 

eski Bakanı Yaşar Topçu hakkında soruşturma açılmasına ilişkin önerge üzerinde şahsım adına söz 
almış bulunuyorum. 

Karadeniz sahil yolu, Bakanlar Kurulu tarafından, 2886 sayılı İhale Kanununun 89 uncu mad
desine dayanılarak, fakat İhale Kanunu kapsamı dışına çıkarılarak ihaleye sunulmuştur. Böylece, 
İhale Kanununun koşulları, Karadeniz sahil yolunda dikkate alınmayarak, bu ihalenin koşullarını 
kendileri özel olarak uygulamaya koymuşlardır. Bu da yetmiyormuş gibi. ihaleye girebilecek 
müteahhitleri kendileri belirlediler. Türkiye'de bu 15 müteahhit firmadan başka yol inşaatı yapan 
firma yok muydu; tabiî ki vardı. Bu firmalar hiç dikkate alınmadı. 

Karadeniz sahil yolu ihale yöntemine CHP sözcüleri karşı çıkınca, Başbakan "şantaj yapıyor
sunuz" diyerek olayın gerçek boyutunu görmek istememiştir. 850 000 000 dolara öngörülen bu yol, 
belli ki, 3 milyar dolara da bitmeyecek gibi. 

Bu yöntemle Karadeniz sahil yolunun yapılamayacağını, yapılmaya çalışılırsa da ileride büyük 
pis kokuların geleceğini muhalefet sözcüleri belirtmişti. İşin başlamasından beri. bu ihaleden pis 
kokular yayılmaya devam ediyor. 

Karadeniz sahil yolunun Sinop-Samsun-Sarp kapısı (Gürcistan sınırı) arasındaki uzunluğu 700 
kilometredir. Bu yol. hem Karadeniz hem de ülkemiz için gereklidir. Bu yol. Sinop'tan itibaren 7 il. 
9 liman ve birçok ilçe ve beldeyi direkt olarak birbirine bağlamaktadır. Ayrıca, bunların dışında bir
çok il. ilçe ve belde de bu yoldan yararlanmakta ve ekonomilerine katkı sağlamaktadırlar. Ülkemiz 
nüfusunun yaklaşık yüzde 10'u bu yoldan yararlanmaktadır. Bu yol tamamlandığı takdirde. Ar
dahan, Kars, Erzurum, Erzincan, Sivas'ın kuzey bölgeleri ile Gümüşhane, kış aylarında tamamen bu 
yolu kullanacaktır. Karadeniz sahil yolu, ülkemizi Kafkasya'ya, Bağımsız Devletler Topluluğuna ve 
de Avrupa'yı Ortaasya'ya bağlamaktadır. Bu açıdan, uluslararası niteliği vardır. 

Bölgenin 2 500-3 000 yıla ulaşan tarihi boyunca, en önemli geçim kaynağı ticaret olmuştur. 
Sovyetler Birliğinin kuruluşu ile yıkılışı arasındaki dönemde (1917-1991) Sarp sınır kapısının 
kapalı olması ve Kafkaslar ile Ortaasya'nın Sovyetler Birliği egemenliğine girmesi, ticaret imkân
larını neredeyse tamamen ortadan kaldırmıştı. Karadeniz Bölgesinden, önce Zonguldak maden ocak
larına, daha sonra Avrupa'ya ve Türkiye'nin dört bir yanına yoğun göç bu döneme rastlamaktadır. 

Sovyetler Birliğinin çöküşü ve Sarp sınır kapısının açılmasıyla beraber. Karadeniz Bölgesinin 
ticarî faaliyetinde önemli bir canlanma başlamıştır. Bölgeden yapılan ihracat ve transit ticaret 
yoğunlaşmıştır. 
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Günümüz Türkiyesinin ihraç ettiği yaş sebze ve meyvenin yüzde 35'i doğu Karadeniz liman
larından yapılmaktadır. Bugün doğu Karadeniz yollarının günlük trafik kesafeti 30 000-35 000 
civarındadır. Trabzon şehir geçişinde, bu, 75 000'i bulmaktadır. 

Karadeniz sahil yolu kapsamındaki bu işlerin ihalesi, sahil yolu güzergâhına ilişkin herhangi 
bir onaylı proje olmadan yapılmıştır. Yol yapımı, Hopa-Sarp yolunda olduğu gibi, dağdan başlandı, 
olmadı; Karadeniz'den, dolgu yapıldı, olmadı. Karadeniz'e dökülen tüm kayaları deniz yutunca, 
zorunlu olarak, eski yol güzergâhı tercih edildi. 

Dünyada eşi görülmemiş bir kıyı ve çevre katliamı yapılmaktadır. 250 kilometre civarındaki 
bir deniz dolgusuyla yol yapımı gerçekleştirilmektedir. Bu projelerde hâlâ bazı düzeltmeler yapma 
olanağı vardır; ancak, birçok doğal değer artık kaybedilmiştir. 

BAŞKAN - Bir dakika Sayın Hatip... 
III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

D) ÇEŞİTLİ İŞLER (Devam) 
2.- Genel Kurulu ziyaret eden Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Beşar Esad ve 

beraberindeki heyete Başkanlıkça "Hoşgeldiniz" denilmesi 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in davetlisi olarak ül

kemizi ziyaret etmekte olan Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Beşar Esad ve beraberindeki 
heyet, şu anda, Meclimizi teşrif etmiş bulunuyorlar; kendilerine, Yüce Meclisimiz adına, hoşgel
diniz diyorum. (Alkışlar) 

IV. - GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI (Devam) 

A) ÖNGÖRÜŞMELER (Devam) 
2. - Samsun Milletvekili Haluk Koç ve 55 milletvekilinin, Karadeniz Sahil Yolu işlerinin 

ihalesinde müteahhit firmaların önceden anlaştıklarının bilinmesine rağmen, fiyatları ayarlayarak 
ve rekabete meydan vermeyerek devleti büyük ölçüde zarara uğrattığı iddiasıyla Bayındırlık ve İs
kân eski Bakanı Yaşar Topçu hakkında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/9) 
(Devam) 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Arz. 
ŞEVKET ARZ (Devamla) - Sayın Esad'a ben de hoşgeldiniz diyorum. 
Özellikle kıyı kentlerinin güney tarafından geçirilecek bir yol projesiyle hem kıyı kentleri kur

tarılmış hem de imar planlarında görülen yeni yollar yapılmış olacaktır. Güney çevre yollan, kıyı 
kentlerinin gelişmesine katkı sağlayacaktır. 

Sürmene'ye 2 kilometre mesafedeki Karacehennem Koyu, deniz tahkimatıyla, tamamen dol
duruldu. Yeniay Beldesinin kumsalları da kaya dolgularıyla yok edildi. Sürmene sahilindeki kum
salların, dökülen kayalarla kaplanması yetmiyormuş gibi, bir de tahkimat, Sürmene şehir kodundan 
2-3 metre yükseklikte yapıldığından, şehir ile deniz arasında Çin Şeddi gibi durmaktadır. Allah 
korusun, 1998 yılındaki Sürmene-Köprübaşı Beşköy'deki sel felaketi tekrarladığı takdirde, yeni 
yapılmakta olan sahil yolu kodundan alçakta kalan Sürmene İlçesini, tamamen sular altında kalma 
tehlikesiyle karşı karşıya bırakmaktadır. Sürmene, kısaca, yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. 

Karadeniz kıyıları yok edildi. Koylar, kumsallar, falezler kayalarla dolduruldu. Deniz tah
kimatında kullanılan kayalar, vadilerdeki yamaçlardan tonlarca patlayıcılarla sökülüp, yeşil vadiler 
gri tonlara dönüştürüldü. 
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Denizde yapılan tahkimatla, kıyı arası, dere yataklarından taşman malzemelerle ya da çöplerle 
dolduruldu. Karadeniz insanının denizle olan bağı koparıldı. Karadeniz'in doğa dengesi, kaya dol
gular sonucu tamamen bozulmuştur. Deniz ile kıyı arasında boydan boya âdeta Çin Şeddi çekiliyor, 
Karadeniz insanının denizle olan ilişkisi tamamen kesiliyor. 

Karadeniz kıyıları yok edilerek, bölge turizmine büyük darbe vurulmuştur. Deniz mavisi ile 
yeşilin buluştuğu kıyı bölgesi tamamen doldurularak, denizin kıyı bölgesindeki zengin flora ve 
faunalar yok edildi. 

Tahkimat işlerinde yüzde 40 ile yüzde 60 arasında kâr edildiği gerçeği, inşaat dünyasının 
büyük çevreleri tarafında kabul edilmektedir. Karadeniz ulaşım güzergâhı sahil yolunun, deniz dol
gusu yerine kara yönünde güneyden geçirilme olanaklarının olduğu, pek çok kesimde bu tercihlerin 
kullanılmadığı tespitlidir. 

Trabzon Trabzon olalı, 4 000 yıldır böyle bir saldırıyla, yol yapımı adı altında gerçekleştirilen 
yıkımla karşılaşmadı. Trabzon'un denizle ilişkisi kesildi. Trabzon, tarihten gelen deniz kenti olma 
özelliğini kaybetmektedir. Trabzonluların, deniz kıyısında gezebilecekleri, oturabilecekleri, eğ
lenebilecekleri, denize girebilecekleri sahili artık yoktur. 

Bu dolgu alanları rant bölgesi olmamalı, yeşil alan dışında başka amaçlar için kullanıl
mamalıdır. Buna hiçbir şekilde müsaade edilmemelidir. 

Yakakent-Gerze-Sinop yollarının yapımında da, yine inanılmaz tahkimatlar, deniz dolguları, 
viyadükler gibi, kârlı işler, yeni doğa katliamları sırada bekliyor. 

Yakakent-Sinop İl sınırı arasında bulunan doğa harikası Çamgölü mevkii, tam bir katliam 
yaşamıştır. Yazları binlerce Samsunlu, Bafralı, Alaçamlının gelip kamp kurduğu, denize girdiği, 
deniz ile çam ormanının bütünleştiği kumsallar ve deniz, kayalarla doldurulmuştur. 

Karadeniz sahil yolunda, Trabzon Havaalanının önünde olduğu gibi, bir yılı aşkın süredir as
kıda duran birçok viyadük var. İşlevi ve fonksiyonunun ne olduğu belli olmayan, belli olmadığı için 
de karayoluyla bağlantısı olmayan ve maliyetleri çok yüksek olan bu viyadüklerin ne olacağını öğ
renmek istiyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Arz, mikrofonu açıyorum; lütfen, sözlerinizi tamamlayınız. 
ŞEVKET ARZ (Devamla) - Sayın Başkan, arada bir sürem de geçti: onu da katarsanız mem

nun olurum. 
Sayın Bakan Yaşar Topçu, Karadeniz sahil yolu kapsamında kendi seçim bölgesi Sinop'ta yol

lara diktirdiği yol yapım tabelalarının boylan kadar asfalt yol yaptırmamıştır. 
ANAP Milletvekili Halit Dumankaya "Karadeniz yolunu üç senede bitirmeye karar verdik. Bu 

karar muhalefeti rahatsız etti" demişti. 
(Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç 

Genel Kurul Salonundan ayrıldılar) 
(Alkışlar) 
ŞEVKET ARZ (Devamla) - Güle güle Sayın Esad. 
Üç yıl demelerine rağmen altı yıl geçti, yol hâlâ yüzde 60 seviyesindedir. 
Bayındırlık ve İskân Bakanı Yaşar Topçu "arkadaşlarımız beni yolsuzluk yapmakla itham 

ediyor da, ben onlara karayolu yapılmasına karşısınız dediğim zaman itiraz ediyorlar. Muhalefet, bu 
yolu yaptırmama kararı almış, bunu safha safha uygulamaya çalışıyor" demekteydi. 

Sayın Bakan, o günkü bütün konuşmalarında, muhalefet partilerinin. DYP. Refah Partisi ve 
CHP Gruplarının, Karadeniz yoluna karşı gruplar olduğunu göstermeye çalışmıştır. Karadeniz sahil 
yolunu, otoban yol diye, Karadenizliye yutturmaya çalışmışlardır. 
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Sayın Eyüp Aşık, muhalefetin, Karadeniz yoluna karşı olduğunu söylemekteydi. Şimdi ise "biz. 
hata yaptık" diyor. Daha, 18 Eylül 2003 tarihli Radikal Gazetesinde, Funda Özkan'la yaptığı röpor
tajda "biz, hata yaptık; bizim hatamız, net projenin yapılmasını beklememiş olmamızdır" diyor. 

Yine, ANAP Rize Milletvekili Ahmet Kabil, 1988'de, seçmenlerine gönderdiği yeni yıl ve bay
ram mesajında, Karadeniz sahil yolunun, Mesut Yılmaz Hükümetinin bölgemize hediyesi olduğunu 
belirtiyor; dört yıl içerisinde yolun bitirileceğini beyan ediyor. Bu belge de. yol yapmaktansa, 
Karadenizliliği istismar ettiklerini göstermektedir. 

Karadeniz sahil yolunun 345 kilometrelik bölümünün, SHP-DYP Hükümeti döneminde ihale 
edildiği, 100 kilometresinin o dönemde tamamlandığı, daha sonra ise 210 kilometrelik bölümünün 
ihale edildiği, herkes tarafından bilinmektedir. 

Günümüz bakanına da -burada yok ama- bir şeyler söylemek istiyorum: 
Bugünkü hükümet, 16 000 kilometre yol yapacağını söylüyor. 2003 yılında, Karadeniz sahil 

yolunda, sadece 32 kilometre yol yaptınız. Karadeniz sahil yolunun, bu gidişle, ancak 2018 yılında 
tamamlanması mümkündür. Karadeniz sahil yolu şantiyeleri, 2003 yılında durma noktasına gelmiş. 
bir kısmı da durmuştur. 

Halbuki, Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de "Karadeniz sahil yolu 2005 yılında 
tamamlanacak" diye söz verdi. Zannetmeyin, Karadeniz halkı bu sözü unutur. Geçmişte söz veren
lerin akıbetine uğrarsınız, sözünüzü unutursanız. 

Sayın Bakanım, tamamlanmış yolların hizmete açılması için merasim yapılması, uzun zaman 
alıyor. Rize-Pazar yolunun Çayeli geçişi -şu anda. şehir içinden geçiş yapılıyor- bir ay önce bitmiş, 
yol çizimleri yapılmış, açılmak için merasim bekliyor. Merasim yapacağız diye. bir yöre halkına iş
kence yapamazsınız Sayın Bakanım. 

Karadeniz sahil yolunun Sarp-Samsun-Sinop-Zonguldak-Sakarya'ya kadar birleştirilmesi is
teğimizdir. 

Ayrıca, Karadeniz sahil yolunun, Karadeniz'i çevreleyen tüm ülkelerle hayata geçirilmesi için çaba 
harcamahyız. Bu yol, Karadeniz turizmine, ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır. Karadeniz Ekonomik 
İşbirliği Parlamenter Asamblesinde bu yolu gündeme getirip hayata geçirilmesini sağlamalıyız. 

Karadeniz otoyoluna harcanması gereken paralar birilerinin cebine gitmeseydi, bugünkü 
durumundan çok daha ileri durumda olacaktı. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını seçim çevrelerinde 
ulufe gibi dağıtanlardan, kumar masalarında yiyenlerden, seçimlerde müteahhit çeklerini dağıtan
lardan hesap sorulmazsa. bundan sonra hiç kimseden hesap sorulmaz. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Arz. 
Son konuşmacı, Çanakkale Milletvekili Sayın Ahmet Küçük. 
Buyurun Sayın Küçük. (CHP sıralarından alkışlar) 
AHMET KÜÇÜK (Çanakkale) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekili arkadaşlarım; Samsun 

Milletvekili Haluk Koç ve 55 milletvekilinin, Karadeniz sahil yolu işlerinin ihalesinde müteahhit 
firmaların önceden anlaştıklarının bilinmesine rağmen, fiyatları ayarlayarak ve rekabete meydan 
vermeyerek devleti büyük ölçüde zarara uğrattığı ve bu eyleminin Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına 
göre suç sayılması nedeniyle hakkında verilen soruşturma önergesi üzerinde şahsım adına söz almış 
bulunuyorum; bu vesileyle. Yüce Meclisi saygılarımla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bugün, Türkiye Büyük Millet Meclisi için hakikaten çok ilginç ve önem
li bir gün. Dost ve kardeş ülke Pakistan'ın Meclis Başkanını ağırladık ve biraz önce de, komşu ül
kemiz Suriye Cumhurbaşkanı Sayın Beşar Esad'ı burada görmüş olmaktan büyük mutluluk duy
duğumu ifade etmek istiyorum. 
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Değerli arkadaşlarım, Suriye'yle son yıllarda, son günlerde gelişen olumlu ilişkilerin Tür
kiye'nin yararına olacağını umuyor ve bu ilişkilerin daim olmasını, Türkiye'nin ekonomik, siyasal 
yaşamına olumlu katkılar vermesini diliyorum. Keşke, böyle iki önemli misafiri ağırladığımız 
bugün, Meclisimizde çok daha önemli, çok daha güzel şeyleri konuşabilseydik; ama, bugün, 
maalesef, belki de son otuz yılda Türkiye'nin başının en büyük derdi, belası olan iki önemli canavar
dan birisi olan bir sorunu irdeliyoruz, bir sorun hakkında birtakım hesapların sorulmasıyla ilgili 
görüşmeler yapıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, özellikle son otuz yılda, Türkiye önemli sıkıntılar atlattı, önemli dertler
le boğuştu, depremler yaşadı, felaketler yaşadı, önemli sıkıntılar yaşadı; ama, otuz yıldır, çok önem
li iki sıkıntıdan kurtulamıyor, kurtulamadı. Bunların bir tanesi, enflasyon, biliyorsunuz; otuz yıldır 
boğuşuyoruz. Enflasyon otuz yıldır yükseliyor, yükselirken hep işçileri, memurları, çiftçileri, 
emeğiyle geçinen insanları boğdu, öldürdü. Şimdi, düşürmeye başladık; ama, o canavar, yine iş
çileri, memurları, köylüleri yiye yiye düşüyor, bedelini hep bu insanlar ödüyor. 

İkinci önemli canavar, bugün görüştüğümüz mesele, yolsuzluk... Yolsuzlukla da otuz yıldır 
boğuşuyoruz. Belki daha fazla; ama, otuz yıldır, ülkemizde çok organize bir yolsuzluk şebekesi 
çalışıyor. Her hükümet bir önceki hükümeti suçlayarak işe başlıyor, hesap sorma teraneleriyle 
geliyor; ama, o hükümet giderken arkasında bir sürü soru işareti, hakkında bir sürü soru işareti olan 
ihaleler bırakarak gidiyor. 

Değerli arkadaşlarım, bu, Türkiye'nin hayrına değildir. Enflasyon ve yolsuzlukla, bir ülkenin 
siyasetçisinin standardının, itibarının yükselmesi de mümkün değildir. Dolayısıyla, Türkiye, bu iki 
temel meseleden kurtulmadan, bu iki temel meseleyi kökünden halletmeden, halledebilecek tedbir
leri almadan, hiçbir temel sorununu çözemez ve hiçbir şekilde, çağdaş ülkeler arasında yerini 
alamaz. O nedenle, öncelikle bu meseleyi temelden çözmek lazım, bu meseleyi temelden halletmek 
gerektiğini düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bugün, burada, Türkiye'de yolsuzluklara en çok neden olan kamu 
ihalelerini ve onun bir sonucunu değerlendiriyoruz, konuşuyoruz. Tabiî, Türkiye'de, son otuz yıldır, 
bence, enflasyon ve yolsuzluğun esas olarak halledilememesi, bu işlerin biraz ideolojik olduğu 
kanaatini uyandırıyor. Bence, yolsuzluk da, enflasyon da, Türkiye'de sermaye birikimi yapmanın 
aracı olarak kullanılmıştır. Dolayısıyla, mesele halledilmemiştir, halledilmeye çalışılmamıştır. 

Değerli arkadaşlarım, eğer, bir mesele halledilmeye çalışılsaydı, halledilirdi. Hiçbir ülke. otuz 
otuzbeş yıl enflasyonla boğuşmam ıştır. Bakın, Türkiye'de, kamu ihalelerinden pay almadan önem
li zenginleşme ve sermaye birikimine sahip olabilen insan pek yoktur. Halk arasında "çabuk zen
ginleşmenin altında ya kaçakçılık ya da inşaatçılık vardır" diye hep söylenir. Ben bir inşaat mühen
disi ve müteahhit olarak, dürüst çalışan, namuslu çalışan, bu ülke için üretim yapan insanları kesin
likle zan altında bırakmak istemiyorum. Ben de o camianın içinden gelen bir insanım; ama. 
maalesef, Türkiye, bu işten kurtulmanın yolunu bulamamıştır veya bulmak istememiştir. 

Türkiye, önemli, büyük bir coğrafyadır, önemli altyapı problemlerinin çoğunu halledememiş-
tir ve bu önemli altyapı sorunlarının başında, tabiî, ulaştırma sorunları gelmektedir. 1960'tan 
itibaren, özellikle yanlış ulaştırma politikalarıyla, karayolu ağırlıklı bir ulaştırma politikasını temel 
ulaştırma politikası olarak belirleyince, maalesef, sorunları çözebilmiş değildir, çözebildiği tarafını 
da çok pahalıya çözmüştür. Bir de, bunlara, kamu ihaleleri içerisinde yolsuzlukların artan payı ek
lenince, çok zor elde ettiğimiz kaynakları çarçur eden, onlardan yeteri kadar yararlanamayan, o 
paralarla Türkiye'nin önemli problemlerini çözemeyen bir ülke konumuna gelmiş bulunuyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, karayolu ulaştırmasında, tabiî ki, ülkenin en sıkıntılı, en zor coğrafyası 
Karadeniz Bölgesidir. Bunun sebebi de gayet basittir; çünkü, Karadeniz Bölgesinde dağlar denize 
paralel uzanmakta ve dolayısıyla, bu dağları geçmek, bu dağların üzerinde yol yapmak zorlaşmak
ta ve bu da, sorunun hallini çok zorlaştırmaktadır. Tabiî, yol yapım işinin içerisine -moda deyimiy
le- yolsuzluk yapmak da girince, maalesef, Türkiye önemli sıkıntılarla karşı karşıya kalmaktadır. 
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Değerli arkadaşlarım, söz konusu olan Karadeniz sahil yolu inşaatı, esas olarak, 220 kilomet
relik bir yoldur. Özellikle Sovyetler Birliğinin yıkılması ve Türkiye'nin oradaki ülkelerle ticaret 
potansiyelinin artmasıyla birlikte, Türkiye'nin o tarafa doğru oluşan ticarî hareketliliği nedeniyle, 
bu yol, o tarafa doğru çok çalışmaya başlamış ve dolayısıyla, ülkenin üzerinde büyük bir baskı oluş
muş ve bu yolun süratle yapımı gündeme gelmiştir; ama, yol yapmaya niyetlenenler, bu işlerde 
acele etmeyi, hep, çabuk yapmak gibi değerlendirince, bu yol, maalesef, karşımıza, birsürü yolsuz
luğun, şaibenin adresi olarak çıkmıştır ve 20 nci Dönemde de bu konuyla ilgili verilen gensoru öner
gesinin görüşmeleri sırasında bu Mecliste bulunmuş bir arkadaşınız olarak söylüyorum, maalesef, 
bu Meclisin bir kısmı Karadeniz sahil yolunu istemeyenler, bir kısmı da çok isteyenler gibi gösteril
miştir; ikisi de yanlıştır. Ülkemizin en güzel coğrafyalarından biri olan Karadeniz Bölgesine ve o 
güzel insanlarına hizmet gitmesine karşı olabilecek bir tane milletvekili ne dün vardı ne de bugün 
vardır; böyle bir şeyin olması mümkün değildir; ama, o güzelim coğrafyaya hizmet götürülürken, 
eğer, siz, bu ülkede birilerinin burnuna pis kokular gelmesine neden olabilecek davranışlar içinde 
bulunuyorsanız, o zaman, bunun sorumlusu, elbette, yolsuzluğu görmezden gelenler olmaz, yolsuz
luğa set çekmeye karşı çıkanlar olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, bir defa, bu yolun projeleri hazırlanmamıştır, ÇED raporları hazırlan
madan işe girişilmiştir, yolun güzergâhı doğru tespit edilmemiştir, Karadenizin o güzelim coğraf
yası, sahilleri berbat edilmiştir, maalesef, onarılmaz yaralar açılmıştır Karadenizin bağrında ve bu 
yol ihalesi yapılırken 2886 sayılı İhale Kanununun 89 uncu maddesine sığınılmıştır. Maalesef, 89 
uncu maddede hiç de böyle bir durum tarif edilmemektedir. 89 uncu madde, çok istisnaî hükümleri 
barındırır ve genellikle askerlerin birtakım malzeme alımlarıyla ve çok özel askerî inşaatların 
yapımıyla ilgili bir maddedir. Bu yol, belki büyük bir iş olabilir, çok önemli de olabilir ve önem
lidir; ama, hiçbir zaman 89 uncu madde içerisinde değerlendirilebilecek bir yol değildir. 

Değerli arkadaşlarım, bu yolun ihalesine önce 11, sonra 16 müteahhit davet edilmiş ve davet 
usulü yapılan ihale sonucunda, çok ilginçtir, 220 kilometrelik yol 6'ya bölünmüş ve 6 parça halin
de ihale edilen yolu 15 müteahhit aralarında paylaşmıştır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Küçük, buyurun tamamlayın. 
AHMET KÜÇÜK (Devamla) - Bir bakıyorsunuz (A) firması ile (B) firması birinci ihalede or

tak olarak girip işi alıyor, ikinci ihalede rekabet eder konumda; yani, tam bir komedidir, hiç kimse 
için inandırıcı değildir; bu, kesinlikle soruşturmaya, Sayın Bakanın soruşturulmasına esas bir durum 
oluşturmaktadır. Aynı zamanda, 2 Ocak 1998 tarihi itibariyle birim fiyatlar -yine özel, istisnaî bir 
durum olarak- dolara çevrilmiş ve işin bedelinin çok yüksek fiyatlara çıkmasına neden olunacak bir 
durum ortaya çıkarılmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, her ihalede kazananlar ve kaybedenler olur; ama, bu ihalede kaybeden 
hiç yok; 16 müteahhitten 15'i iş almıştır. İş almayan veya kaybeden 1 tane müteahhit vardır, o da 
ENKA'dır. ENKA'nın da bu ülkenin en kaymaklı işlerini yaptığı -ve bilahara yaptığı- biliniyor. 
Bugün. Türkiye'ye 12 sente, 14 sente elektrik satan santrallar kendisine verilmiş; hatta, İzmit Kör
fez geçişi ihalesi de kendisine verilmiş; ama, sonradan, proje, bir şekilde realize edilememiştir. 

Değerli arkadaşlarım, Karadeniz sahil yolu. maalesef, yolsuzluk yolu haline getirilmiştir: bunu 
yapanlar utansın. Karadenizlinin bundan çekineceği, gocunacağı bir şey yoktur; Karadenizlinin 
buna hakkı da yoktur; ama, Karadenizli, Karadeniz sahil yolu inşaatıyla şaibeli bir duruma getiril
miştir ve maalesef, böyle kirli bir oyunun parçası edilerek, CHP başta olmak üzere, o zamanki 
muhalefetin üzerine salınmıştır. 
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Değerli arkadaşlarım, bu yolun bu şekilde ihale edilmesinin nedenlerinden bir tanesi de, 
müteahhit arkadaşların bu parayı dışkredi olarak temin etmeleriydi ve işin çabuk yapılması esastı, 
3 yılda bitirilecekti. Yıl 2003, 6 yıl bitmiştir, 6 yıl. Biraz önce öğrendim, yolun yüzde 60'ı tamam
lanmış. Bu yol, en iyi ihtimalle, 10 yılda tamamlanacaktır. O zaman, acelenin sebebi neydi?! Neden 
tatbikat projelerinin bitmesi sağlanmadı?! Neden, bugün, yüksek keşif artışlarına sebep olacak bir 
durumla karşı karşıyayız?! Bugün, bu işi bilen arkadaşlarımız, bu yolun maliyetinin 3 milyara, 4 
milyara varabileceği yönünde endişelerini ifade ediyorlar. 

Değerli arkadaşlarım, kısacası, maalesef, bu yolla iyi bir yol açılmamıştır. 
Değerli milletvekilleri, tabiî, söylenebilecek çok şey var; zaman dar ve kısıtlı. Şunu söylemek 

istiyorum: En başta ifade etmeye çalıştığım gibi, siyasetin ve siyasetçilerin itibarını ve standardını 
yükseltmek durumundayız. Bunu yükseltmezsek, bu Meclisi, bu ülkenin en güvenilir kurumları 
içinde en başlara yerleştiremezsek, öncelikle, hiçbirimiz, çoluğumuza çocuğumuza bu yoldan 
yedireceğimiz ekmeğin hesabını veremeyiz. Mutlaka, onlara helal lokma yedireceksek, bu lokma 
helal dedirteceksek, bu Meclisi Türkiye'nin en güvenilir kurumlarından birincisi veya ikincisi haline 
getirmeliyiz, bunu başarmak zorundayız. Değerli arkadaşlarım, bu da, ancak ve ancak, böyle, düş
müş bakanlarımızın, seçimleri kaybetmiş olanlarımızın değil, mevcut, Parlamentonun içerisinde 
görev yapan ve hakkında şaibe çıkmış arkadaşlarımızın da yargı karşısına çıkabilecekleri bir ortamı 
sağlamakla olur. (CHP sıralarından alkışlar) Bu, ucuz siyaset değil, bu, realitenin, gerçeğin işte ta 
kendisidir. 

Değerli arkadaşlarım, bunu sağlamak zorundayız. İğneyi kendinize batıramazsanız, bakın, şim
di yaptığımız gibi, birileri gelir, size çuvaldızını batırır. Şimdi hepimiz milletvekiliyiz, bakanız, 
önemli yerlerdeyiz, yetkilerimiz ve sorumluluklarımız var; ama, şimdi, bu ortamda hesap 
verebilecek durumdayken, yarın, milletvekilliklerimiz, bakanlıklarımız gittiğinde hesap sorulan in
sanlar haline gelmemeliyiz. 

Değerli arkadaşlarım, bütün samimiyetimle söylüyorum. Bu projede, soruşturulacak ve suç un
suru taşıyan birçok şey olduğunu ifade etmeye çalıştım. Bugün de, hükümetin uygulamaları arasın
da bu konuda tereddütleri olan birçok arkadaşımız var ve bu işler ortaya çıkacaktır. İşte, bugün, bu 
arkadaşlarımız hakkında bu şüpheler ortaya çıktığında, yargılanabilecekleri ve dokunulmazlığımızı 
sınırladığımız bir Meclisi yaratmamız umuduyla. Yüce Meclise saygılar, sevgiler sunuyorum. (CHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Küçük. 
Sayın milletvekilleri, önerge sahipleri ve şahıslar adına konuşmalar tamamlanmıştır. 
Şimdi, son söz, hakkında soruşturma açılması istenilen Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Yaşar 

Topçu'ya aittir. 
Sayın Topçu, buyurun. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN ESKİ BAKANI YAŞAR TOPÇU - Sayın Başkan, Yüce Meclisin 

değerli üyeleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Konuyu, Yüce Meclisin Değerli Başkanı Sayın Arınç'a da arz etmiştim. Eğer, müsamaha 

edecekseniz, altı yıldır bu Parlamentoya, sanıyorum beşinci defa gelen bu konu için biraz konuş
mama ve üyeleri aydınlatmama fırsat verirseniz, bu konuşmayı yapmak istiyorum: yüksek 
müsaadelerinizle, müsamahanıza sığınarak. 

Değerli milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi Grubuna ait 56 milletvekilinin verdiği bu 
soruşturma önergesi neye dayanmaktadır; yolsuzlukların sebeplerinin, sosyal ve ekonomik boyut
larının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan komisyonun 1 000 
küsur sayfalık raporu içerisine konulmuş 1 sayfalık "4.25 Özel Rapor" adı altında yazılmış bir 
rapora dayandırılmıştır. Bu soruşturma, şu rapora dayandırılmış. Bu raporun -hepsini 
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okumayacağım vaktinizi almamak için, birçoğunuz bunu görmüştür- en sonunda şöyle deniliyor: 
"Karadeniz sahil yolu işlerinin ihalesinde müteahhit firmaların önceden anlaştıklarının bilinmesine 
rağmen -demin Çanakkale Milletvekili Sayın Küçük de aynı şeyleri söyledi- fiyatları ayarlamak ve 
rekabete meydan vermeyerek devleti büyük ölçüde zarara uğratarak firmalara menfaat sağladığı 
gerekçesiyle Türk Ceza Kanununun 205 inci maddesine uyan fiili nedeniyle Bayındırlık ve İskân 
eski Bakanı Yaşar Topçu hakkında Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci maddesi gereğince 
Meclis soruşturması açılmasını arz ve teklif ederiz." 

Değerli milletvekilleri, özetini okuduğum Meclis araştırma komisyonunun bu özel raporu, 
bugünkü soruşturma istemine şöyle geçmiştir: 

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yolsuzlukların sebeplerinin, sosyal ve ekonomik boyutlarının araştırılarak alınması gereken 

önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun (10/9) raporunda 
açıklandığı üzere..." Burada bulunan bütün sözler -kelimesi, virgülü değiştirilmeden- bu soruştur
ma istemine konu edilmiştir, 56 arkadaşımız da bunu imzalamıştır. 

İzniniz olursa, ben, size başka bir şey okuyacağım. "Bu hale göre, Karadeniz sahil yolunun 
devamı olan yolların ihalesinde işler önceden paylaştırılmış, fiyat teklifleri ayarlanmış ve rekabete 
meydan verilmeyerek, devlet büyük ölçüde zarara sokulmuştur. Bu zarar, yukarıda belirtildiği gibi 
normal ihaleler emsal alındığında şu kadar trilyon lira olmaktadır. Bu nedenle, devleti zarara uğrat
tığı ve ihalelerde usulsüzlük yaparak, Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesine uyan fiili nedeniy
le, Bayındırlık ve İskân Bakanı Yaşar Topçu hakkında soruşturma açılması..." Dönem: 20, tarih ise, 
1998 yılının sanıyorum ağustos ayı. Yani, 3 tane önerge birbirinin aynı. 

Şimdi, o zaman, ortaya şöyle bir durum çıkıyor: Araştırma komisyonu, bu araştırma sonunda, 
bir rapor yazıyor, raporunun dayanağı: Sırasıyla " 1.- Büyük Millet Meclisinin 20 nci Dönem İkin
ci Yasama Yılı (9/19) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu" diyor. Demin 
okuduğum raporu gösteriyor. Sayın Kılıçdaroğlu "Bize çok bilgi, belge geldi" dedi, burada öyle 
demiyor, burada o dosyaları gösteriyor. "2.- Karayolları Genel Müdürlüğünün yazısı" diyor; yani. 
kısacası, hani bir halk deyimi vardır: Şıracının şahidi bozacı misali, o onu kaynak gösteriyor, öteki 
onu kaynak gösteriyor. Denilmek isteniyor ki. şu eski hesabı bir daha görelim. Bendeniz de onun 
için geldim zaten, hay hay görelim. 

Sayın milletvekilleri, 20 nci Yasama Döneminden bu yana her yasama döneminde ısıtılıp ısıtılıp 
getirilen bu konu, yani, Karadeniz sahil yolu ihalesinde hakikaten suç işlenmiştir ve bu suçlar takip
sizlik sonucuna mı varmıştır, takipsiz mi kalmıştır, bu suçlara bir şey yapılmamış mıdır, yoksa bu. 
sadece, bir siyasî ithamın tatmin derecesinde mi kalmıştır? Ben, aynı zamanda bir hukukçu, bir 
avukat olarak, burada konuyu hiçbir yere saptırmadan -zaten Sayın Başkandan biraz fazla zaman is
teyişimin sebebi de o- sadece, yapılan işleri size aktaracağım. Sonunda hep beraber bir karara varırız. 
sanıyorum. Bu hakikaten hukukî bir talep mi. istek mi yoksa siyasî bir olay mı. bakalım... 

Karadeniz sahil duble yolu, Bolaman'dan Hopa'ya kadar 183 kilometre, 850 000 000 dolar keşif 
bedeliyle 6 parça halinde ihaleye çıkılmıştır. 30 Eylül 1997 tarihinde 718 000 000 dolar, yani, or
talama yüzde 18,5 tenzilatla ihale edilmiştir. İhale yapıldıktan sonra, Artvin Milletvekili Hasan Ekin
ci bu ihaleye fesat karıştırıldığını iddia ederek, beni ve bürokratları suçlamıştır. Bu iddialar üzerine. 
ben, sorumlu bakan olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına müracaatta bulundum, başvuruda 
bulundum. Okumuyorum dilekçeyi. Dedim ki: İhalelerden önce, bu ihalelerin taksim edildiğini, an
laşma olduğunu beyan eden ve bu ihalelere yolsuzluk karıştırıldığını söyleyen Hasan Ekinci'nin bil
gisine ve ifadesine başvurularak bu ihaleler hakkında soruşturma açılması... Bu benim başvurum. 
Ben bu başvuruyu yaptım 26 Kasım 1997'de. Bundan on gün sonra, 5 Aralık 1997'de Sayın Hasan 
Ekinci Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Başvuruda dedi ki: "İhaleye fesat karıştırıldığı 
iddiasıyla soruşturma açılmasını istiyorum." Ayrıca, 7 Ekim 1997 tarihinde, yani, ihaleden beş gün 
sonra Hasan Ekinci Bey, Sayıştay Başkanlığına başvurdu; Devlet İhale Kanununa aykırı olarak 
yapılan bu ihalelerin, fesat karıştırıldığı sebebiyle, tescil edilmemesini istedi. 
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Bu ihaleler yapıldıktan sonra, ihale komisyonu tarafından kabul edildikten sonra, vize için 
Maliye Bakanlığına gönderildi. Maliye Bakanlığında vizesi yapıldı, geldi. Ondan sonra, Sayıştay 
Başkanlığına gönderildi, oradan da 25 ve 29 Aralık 1997 tarihleri arasında vize ve tescil işlemleri 
tamamlandı. Belgeleri burada, vaktinizi almamak için göstermiyorum, istiyorsanız gösteririm. 

Bu arada, 2 Aralık 1997 tarihinde DYP, bu ihalelerden dolayı benim hakkımda gensoru açıl
masını istedi. Bu gensoru görüşmelerinde Cumhuriyet Halk Partisi adına o zaman yapılan konuş
manın, kısaca, sadece bir iki bölümünü arz etmek, bilginize sunmak istiyorum. Diyor ki, Cum
huriyet Halk Partisi Grubu adına konuşan arkadaşımız: "Önce, bu gensorunun hangi iddiaları 
taşıdığına kısaca bakmakta yarar vardır. Gensoru önergesini hazırlayan arkadaşlarımızın, biraz 
aceleye getirilmiş bir hazırlık içinde oldukları anlaşılıyor. Metinlerden doğru dürüst anlam çıkar
makta, bazen güçlük çektiğimizi burada anımsatmak isterim; ama, özetleyecek olursak '30 Eylül, 
1 Ekim ve 2 Ekim tarihlerinde, Karayolları Genel Müdürlüğünün Karadeniz sahil yoluyla ilgili 
olarak yaptığı 6 ihaleye fesat karıştırılmıştır ve bu ihaleler dolayısıyla, devlet, zarara sokulmuştur' 
deniliyor. Bunları kanıtlayan belgeler olarak da. Hasan Ekinci'nin 7 nci Notere müracaat edip, yap
tırdığı, onaylattığı tespit tutanakları gösteriliyor." Sonra devam ediyor, diyor ki: "Doğrusu, bu id
dianın bu müzakereler sırasında daha ciddî temellere dayandırılmasını bekliyorduk." Kim diyor; 
bugün benim hakkımda bu soruşturmanın yenilenmesini isteyen Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 
sözcüsü söylüyor. Sözcü "ihaleye fesat karıştırma hakkında getirdiğiniz bu delilleri daha bir ciddî 
delillere bağlasaydınız... Bunlar yeterli değil" diyor. "Çok ciddî bir yaklaşım olarak değerlendir
mediğimizi açıklıkla ifade etmek istiyorum..." diyor. Sonra, devamında ufak bir kopya veriyor. 
Onun da sadece iki cümlesini okuyacağım. Diyor ki... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Topçu, buyurun efendim. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN ESKİ BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) - "Değerli arkadaş

larım, biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu gensoru meselesine bakarken şunları düşünüyoruz: 
Eğer bu gensoru bu 6 ihaledeki yolsuzlukları ve usulsüzlükleri ortaya çıkarmak için verilmişse, o 
zaman bu yolsuzlukları ortaya çıkarabilecek bir model içerisinde bunun gelmesi lazımdır." Bu 
model nedir? Diyor ki: "Meclisin öteki denetim yollarını deneyin." Yani, soruşturma getirin de biz 
de bu işe evet diyelim diyor, soruşturma istiyor. 

Değerli milletvekilleri, bu istek -biraz sonra geleceğim- DYP tarafından ileride gözönüne 
alınıyor ve getiriliyor; yalnız, ondan evvel -tarih sırasına göre gidiyorum- 8 Ocak 1998 tarihinde. 
yani gensoru reddedildikten sonra... Bu gensoru önergesinin oylamasına Cumhuriyet Halk Partisi 
katılmamıştır. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. 8 Ocak 1998 tarihinde Ankara Cumhuriyet Baş
savcılığı bendenize bir takipsizlik kararı tebliğ etti. karar burada. Diyor ki: "Türk Ceza Kanununun 
366, 367 ve 368 inci maddelerinde yazılı suçlan oluşturmadığı gibi -bu ihale dosyasını inceledik
ten sonra- Türk Ceza Kanununda ve özel ceza yasalarında belirtilen suçlardan herhangi birini de 
oluşturmadığından, sanık hakkında takibata yer olmadığına karar verilmiştir." 

Bu karardan bir süre sonra 16.3.1998 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu defa Hasan 
Ekinci Beyin şikâyeti üzerine yürüttüğü soruşturmayı takipsizlik kararına bağlayıp tebliğ etmiş ve 
itiraz edilmediği için de kesinleştirmiştir. Bu kararın bir bölümünü bilgilerinize sunmak istiyorum. 

Karar: 
Şikayetçi: Hasan Ekinci 
Sanıklar: 
1. Yaşar Topçu 
2. Yaman Kök 
3. Ahmet Usluoğlu 
4. Sadık Gürsan Demircan 
5- Hüseyin Doğanay 
6- Vecip Mert 
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Suç: İhaleye fesat karıştırılma iddiası. 
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı diyor ki: "6 parça ihale, Karayolları Genel Müdürlüğünce 

onanmış, Maliye Bakanlığınca vize edilmiş, Sayıştay Başkanlığınca tescil edilmiştir. Suç ihbarında 
ihalelerde ne şekilde fesat karıştırıldığı açıklanıp, somut delil gösterilmemiştir. İhale öncesi noter
de yapılan tespitte Çayeli-Ardeşen-Hopa yolunun Cengiz İnşaatın sahibi Mehmet Cengiz'e 
verileceği tespit edilmiş, yapılan ihale sonunda, bu ihale, Cengiz İnşaatın içinde bulunduğu ortak 
girişime verilmiştir. Türk Ceza Kanununun ihaleye fesat karıştırma suçu -burada dikkatinizi 
çekiyorum- 205'inci maddesinde düzenlenmiştir -şimdi, benim hakkımda 205'ten soruşturma açıl
ması isteniyor bu önergede - Türk Ceza Kanununun 205 inci maddesi, bir kimse, Türkiye'de, dev
leti hesabına olarak almaya veya satmaya yahut yapmaya memur olduğu her nevi eşyanın alım ve 
satımında veya pahasında veya miktarında veya yapmasında fesat karıştırarak, her ne surette olur
sa olsun irtikap eylerse -irtikap etmek eski bir deyimdir; yani, haksız yere zenginleşirse, mal edinir
se. maddî menfaat sağlarsa- on seneden aşağı olmamak üzere ağır hapis cezasıyla cezalandırılır ve 
zarar kendisine ödettirilir hükmünü amirdir." Savcı diyor. Buraya aynen almış. 

"Soruşturma, 3628 sayılı Yasanın 17 nci maddesi kapsamında değerlendirilip yürütülmüştür." 
Bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum, 3628 sayılı Yasa, ihalelere usulsüzlük ve yolsuzluk karış
masında Memurin Muhakematı Hakkında Kanunun uygulanmaması, doğrudan soruşturma yapıl
masına yetki veren yasadır. "Buna göre yürüttüm"diyor. 

"Türk Ceza Kanununun 205 inci maddesindeki suçun oluşması için ihaleyi yapanların, bu 
görev nedeniyle haksız ve gayrimeşru bir menfaati temin etmeleri gerekmektedir. İhalesi yapılan 6 
parça Karadeniz yolu ihalesinde, ihale evrakları, resen tayin edilen 3 kişilik bilirkişi kuruluna tevdi 
edilerek incelettirildiği gibi, tarafımızdan da yapılan incelemelerde ihaleye fesat karıştırıldığına dair 
delil ve emare elde edilememiştir. İhale komisyonu üyeleri ve ihaleyi onaylayan Karayolları Genel 
Müdürü hakkında bu nedenle kovuşturmaya yer olmadığına..." Cumhuriyet Başsavcısı. 

Şimdi, zaman zaman, biz, dışarıdan izliyoruz -bunu söylemeden geçemeyeceğim- aranızda 
büyük bir tartışma var, böyle bir tartışma çıkardınız. İktidar Partisi için, işte, dokunulmazlıkları kal-
dırtmıyor, niye kaldırtmıyor, "efendim, biz, bu adliyeye güvenmiyoruz falan diyorlar" diyorsunuz. 
Dönüp diyorsunuz ki: "Niye güvenmiyorsunuz siz 70 000 000'un gittiği mahkemelere, savcılara? 
Biz, onlara güveniyoruz." Güveniyorsanız, bu savcının kararı ne için? Siz, ne arıyorsunuz; ben onu 
soracağım. Yalnız, bunları niye söylediğimi de biraz sonra belirteceğim. Bunu da şöyle koyalım. 

Sayın milletvekilleri, devlet ihaleleri basit bir işlem değildir, pazarda bir şey alıp satmaya ben
zemez. Devlet, sarf edeceği her kuruş için belli bir usul, yöntem ve kontrol sistemi kurmuştur. İhale 
sistemi kendi içinde belli denetim ve kontrollere bağlıdır. Karadeniz sahil yolu ihalesi de bu denetim 
ve kontrollerden geçmiştir. Savcı diyor ki: "Bu ihaleler Maliye vizesinden geçmiş, Sayıştayca, 
şikâyete rağmen, tescil edilmiş; ayrıca, ben, bu ihaleleri ve bütün dosya ve evrakını inceledim, in
celettim. kendim de bizzat baktım. Burada bir suç yoktur, fesat karıştırma yoktur." 

Peki, muhalefet partileri bunun üzerine ne yapıyor? O dönemde, hatırlayacaksınız, iktidar 
değişikliği olmuş, yeni kurulan hükümet içerisinde, yeni hükümetin kurulmasında benim oldukça 
önemli bir dahlim olmuş, bundan dolayı biraz oklar bana doğru yönelmiş. Muhalefet partileri dur
muyor; Cumhuriyet Halk Partisinin de davetine uyup bir soruşturma önergesi veriyor, soruşturma 
önergesi kabul ediliyor, bu soruşturma önergesi görüşülüyor, komisyon kuruluyor. Bendenizi de 
çağırdılar, bu komisyona gittim, bu komisyonda gerekli bilgileri komisyona aktardım. Yalnız, 
burada. Cumhuriyet Halk Partili 56 arkadaşıma şunu ifade edeyim ki, o gün bu soruşturma öner
gesinin 205'ten değil de 240'tan verilmesinin sebebi, bu iki takipsizlik kararıdır. Doğru Yol Partisiy
le bunun tartışmaları yapıldı; denildi ki: "Yahu, savcının kararına rağmen burada 205 suçu dersek, 
ayıp olur, kimse bizi ciddîye almaz. Ne yapalım; 240 deriz, belki 240'la bu işi geçirebiliriz." O 
zamanki soruşturmanın 240'tan gelmesinin sebebi, savcının bu 205 hakkındaki takipsizlik kararıdır. 
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20 nci Dönemde 15 tane soruşturma tamamlanamadı, 21 inci Döneme gelindi. 21 inci Dönem
de yeniden bir komisyon kuruldu ve bu komisyon, yeniden bu konuyu inceledi. Yalnız, ben, 20 nci 
Dönem üzerinde biraz durmak istiyorum. 

20 nci Dönemde, komisyon üyelerinden bir tanesi ve başkanvekili, Cumhuriyet Halk Partisi 
Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Ali Şahin'di. Ali Şahin'in, yanılmıyorsam, mesleği hâkimlikti; 
ağır ceza reisliğinden geliyordu. Komisyonda, müteaddit defalar, komisyon başkanı ve üyelerine 
-zabıtlarda var, açar okurum istiyorsanız- dedi ki "bu iş için Türkiye Barolar Birliğinden, Türkiye 
Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinden ve Orta Doğu Teknik Üniversitesinden bilirkişi isteyelim." 
Dikkat edin, "bilirkişi heyeti kuralım" değil, "bunlardan isteyelim." Niye böyle dediğini hepiniz 
biliyorsunuz; çünkü, bazı arkadaşlarımız o tür kuruluşları, kendilerinin arka bahçesi gibi görür; 
yani, denir ki, hani, biz buradan belki istediğimizi alırız. Komisyon üyeleri ve başkanı itiraz etmedi 
-zabıtlar burada, inanmayan varsa okurum- Komisyon Başkanı Şükrü Yürür dedi ki: "Ali Şahin 
Bey, siz hâkimlikten geliyorsunuz, sizi böyle bir komisyon kurmaya ve başına tayin ettik, memur 
ettik; buyurun, çağırın istediğinizi, onlarla bir inceleme yapın, bize de sonucunu bildirin." 

Ali Şahin Bey bu görevi aldı, 3 kişilik bir bilirkişi kurulu oluşturdu, onları çağırdı; birisi 
Barolar Birliğinden, birisi Orta Doğu Teknik Üniversitesinden, birisi Türkiye Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliğinden. Bu 3 kişilik bilirkişi kurulu, bu dosyayı inceledikten sonra bir rapor verdi. 
Raporun -hepsini değil tabiî, sadece belli bölümlerini, birkaç yerini okumak istiyorum. Raporda, 
dosyayı, savcılığın takipsizlik kararlarını inceledikten sonra, yol hakkında bilgi veriyor; bilgi ver
dikten sonra, bu yol hakkında yapılan yolsuzluk iddiaları için, ihalelerde teklif veren müteahhit fir
maların yapacakları tenzilatı gözönüne aldıkları hususlarda her cins kazı, dolgu işleri falan, bunları 
sayıyor ve" iklim durumunu gösteren harita ektedir" diyor. Sonra, 4 üncü maddede diyor ki: "Orta 
Doğu Teknik Üniversitesince yapılan bir test çalışmasında (ek 9) bu bölgedeki iş makinelerinin atıl 
kalma oranının yüzde 35 gibi yüksek bir değerde olduğu saptanmıştır. Aynı oran Akdeniz Bölgesi 
için yüzde ll'dir. Bütün bunlar, bu bölgede yapılacak yol maliyetinin çok yüksek olacağını göster
mekte ve bölgelerarası tenzilat karşılaştırmasının (Mersin - Adana'da olduğu gibi) doğru ol
mayacağını ortaya koymaktadır." Yani. Ali Beyin bilirkişileri söylüyor. Sonra, 6 numarada -burayı 
dikkatle dinlemenizi istirham ediyorum- diyor ki: "Raporumuza konu olan yol inşaatının dolar 
bazında yapılması da üzerinde durulan bir husustur -demin Çanakkale Milletvekili arkadaşımız 
üzerinde durdu ya- ihale usul ve esaslarını belirleyen bakanlık olurunun nasıl uygulanacağı belirtil
miştir. Kurulumuzca yapılan hesaplamaya göre (ek 10) ihalenin yapıldığı yıl 1997 ile 1998'e göre 
idare lehine -dikkat edin, tekrar ediyorum, idare lehine, yani Karayolları lehine- yüzde 11'i aşan 
oranlarda fark oluşmaktadır -hani, zarara soktu diyorsunuz ya, bu bilirkişiler de, hayır efendim, 
bırak zararı, Karayollarının yüzde 11 de menfaati var, zarar eden müteahhitler diyor -böyle olunca 
da tenzilat oranları yükselmektedir. İhale konusunda üzerinde durulan hususlardan birisi de. ihale 
edilen yolların projelerinin olmadığıdır." Demin, müteahhitlikten ve mühendislikten geldiğini söy
leyen Çanakkale Milletvekili arkadaşımız "bu yolların projeleri falan yok" dedi. Ben söy
lemiyorum, Ali Bey'in bilirkişileri söylüyor -hepsini okumuyorum vaktinizi almamak için; hepsini 
sayıyor da, ben en son cümleyi söylüyorum- diyor ki: "Projeleri vardır. Kaldı ki, yol inşaatlarında 
ihale öncesi projelerin gerektikçe revize edilmesi de olağandır." 

"8- İhaleye dönük iddialardan biri de, Rize-İspir yoludur" diyor; "karşılaştırılamaz, farklı fark
lıdır" diyor. 

Şimdi, burada, küçük bir anekdot anlatmama fırsat veriniz. Şükrü Yürür Bey Ali Şahin Beye -
bunu, Şükrü Yürür Beyden naklen anlatıyorum- sordu, dedi ki: "Ali Bey ne oldu bilirkişi in
celemesi? Ali Bey "bitti" dedi; "bir şey bulundu mu, ne oldu. bilirkişiler ne diyor", "bir suç 
bulamadılar." Kahramanmaraş Milletvekili CHP'li Ali Şahin Bey "bir suç bulamadılar" dedi. O 
zaman. Şükrü Yürür "yani, Bakan hakkında Yüce Divana şevkine mahal olmadığına mı karar 
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vereceğiz" dedi; Ali Şahin Bey "hayır, ben Partime karşı böyle bir şey diyemem; ben, yine, Yüce 
Divana şevkini isterim" dedi. Şükrü Yürür Bey "ben, hatıralarımı yazıyorum; bunu yazarken 'bir 
milletvekili, suç bulunamadığı halde, ben partime anlatamam diye Yüce Divana scvki yönünde oy 
kullandı' diye yazarsam, bundan alınır mısın" dedi; "hayır, alınmam" dedi. Bilgilerinize sunulur. 

Şimdi, bu, 21 inci Döneme nakledildi, 21 inci Döneme geldi; 21 inci Dönemde oylamaya tabi 
tutuldu, o zamanki komisyon, 8'e 5, yine benim Yüce Divana şevkime karar verdi; Genel Kurulda 
oylamaya tabi tutuldu ve bu oylamadan 174 kabul, 177 ret oyu çıktı. Zaman zaman bunlar tartışıl
dı; işte, muhalefetin bir kısmı katıldı, katılmadı... Bugün, benim eskiden tanıdığım arkadaşlar var, 
burada oturuyor. O tarihte, 2000 yılında burada bulunan, bugün AKP mensubu olan birçok ar
kadaşımızın eski mensubu bulundukları partiler de bu oylamaya katılmadılar; yani. iddia sahipleri 
de bu oylamaya, bir kısmına katılmadı. Burada 360 milletvekili katılmış; Meclisin sayısı 550. 

Şimdi, olayı özetlersek, ortaya şöyle bir sonuç çıkıyor: Karadeniz duble sahil yolu ihalesi 
yapıldıktan sonra, ihale komisyonu, ihalede yasaya aykırılık bulmamış, kabul etmiş: Genel Müdür
lük onaylamış; Maliye vize vermiş; Sayıştay tescil etmiş; Hazine sözleşme yapıp, kredi tahsis et
miş; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı iki defa takipsizlik kararı vermiş: soruşturma komisyonu bilir
kişileri, bu ihalede devletin zararı yok, yüzde 11 kârı var demiş; 29 Haziran 2000 tarihinde de, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, benim Yüce Divana sevkımı reddetmiş, kabul etmemiş. 

Yalnız, bu noktada -hukukçu arkadaşlarımız bilir, hukukçu olmayanlar için söylüyorum; bunu. 
iddiayla söylüyorum- bir küçük ilave yapmama müsaade buyurunuz. Demin okuduğum savcılık 
takipsizlik kararına göre, esasen, bugün, benim hakkımda, Türk Ceza Kanununun 205 inci mad
desine uyduğu iddia edilen suç, işlenemez suç niteliğindedir, işlenemez -içinizde avukatlıktan, yar
gıçlıktan gelenler var- yani, ihale komisyonu ihaleye fesat karıştırmaktan suçlu bulunmamışsa. 
ihaleye fesat karıştırıldığı kanıtlanmamışsa, yani aslî failler suçlu değilse, ben. sadece ihaleye onay 
vermiş bir adam olarak, nasıl suçlu olacağım, bu suçu nasıl işlemiş olacağım?! Bari. bu suçlamayı 
yaparken daha başka bir metot bulsaydınız. Ben size söyleyeyim, mesela, yıllardır bu yollarda ölen
ler var; diyebilirdiniz ki, Bayındırlık Bakanı bu yolları düzgün yapmadı, zamanında yapmadı, bir 
sürü insan ölüyor; biz, bu Bakan hakkında. Türk Ceza Kanununun 448 inci ve 450 nci maddelerine 
göre soruşturma açalım. Şimdi, iş neye geldi?.. Takipsizlik kararını hiçe sayıyorsunuz; geçen dönem 
Meclisin verdiği karar da takipsizlik kararı niteliğindedir, onu da hiçe sayıyorsunuz. 

Bakın, ben, size bir şey söyleyeyim. Ben. buraya, bunlara sığınmaya gelmedim. Bildiğinizi 
yapın: ne istiyorsanız onu yapın. Zaten, jandarma zoru olmazsa, bir daha, ne gelir ne söylerim. Ben 
-biraz sonra, bağlarken de söyleyeceğim- hiç. işin orasında falan değilim. Ben, sadece, avukat 
olarak, hukukçu olarak, eski bir bakan olarak, bu zabıtlara, bu işin doğrusunu geçirmeye 
çalışıyorum. Bir gün birisi gelir -benim de çoluğum çocuğum var- bu bakana çok suçlama yapmış
lardı. ne olmuş yahu. şunlara bakalım derse, hiç değilse, bunları okur da ne olduğunu görür. 

Demek ki. şu getirdiğiniz önergenin hiçbir hukukî tarafı yok. Ya ne var: siyasî tarafı var. Onu 
da. burada, zaten. Ali Şahin Bey ifade ediyor, komisyonda bu takipsizlik kararı söz konusu olunca 
"canım, mahkeme ve savcılar dava açmak için delil ararlar, bu bizim iş biraz siyasîdir" di\or. 

Demin, burada, benim hakkımda 55 dakika konuşuldu. 20 dakikasını Sayın Kılıçdaroğlu 
konuştu, benden iki cümleyle bahsetti. Ahmet Bey konuştu, konuştuklarının tümü yanlıştı. Niye 
yanlıştı; söyleyeceğim, şimdi oraya gelip söyleyeceğim. 

Bakın, neden yanlıştı: Şimdi, diyorsunuz ki: Niye 2886 sayılı Kanunun 89 uncu maddesini uy
guladınız? Bu bir. İki; burada ihaleler paylaşılmış. Sonra, arkasından dönüp diyorsunuz ki: Yahu. 
kardeşim, biz bu yolların yapılmasına karşı değiliz: yani. siz bizi böyle takdim ediyorsunuz. E\et. 
siz bu yolların sapılmasına karşısınız; yine söylüyorum. Bakın, neden söylüyorum. Ben. aynı 
metotla Ankara-Adana yolunu yaptım, 10 parça halinde: yine orada da. bir iş alan ötekini alamıyor
du. Niye onun için soruşturma getirmediniz; Ankara-Adana yolunda niye soruşturma gelmedi?! 

Efendim. Sayın Baykal'ın memleketi Antalya, Alanya'da yaptım... 
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ALÎ KEMAL DEVECİLER (Balıkesir) - Sen kendini savunsana; bırak onları yahu! 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN ESKİ BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) - Efendim, Antalya. 

Alanya'da yaptım. Antalya, Alanya'da da inşaatı MÖN İnşaat aldı. MÖN İnşaatın ortağı Cumhuriyet 
Halk Partili diye mi getirmiyorsunuz?! (CHP sıralarından gürültüler) 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sayın Başkan, savunma hudutlarını aşıyor. Cumhuriyet Halk 
Partisi Grubuna sataşıyor. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN ESKİ BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) - Efendim, Şanlıur-
fa-Antep yolunu yaptım aynı şekilde. Bakın, şimdi burada göstereceğim. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu... 
Bu savunma değil. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN ESKİ BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) - Niye canım, siz 

beni suçlarken iyi de, ben size söyleyince niye kızıyorsunuz? Kızacak bir şey yok. 
BAŞKAN - Sayın Topçu, lütfen savunmanız çerçevesinde... 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN ESKİ BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) - Efendim, savunma 

bu... İzin verirseniz... 
BAŞKAN - Savunmanız çerçevesinde... 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN ESKİ BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) - Göstereceğim 

efendim. 
BAŞKAN - Şu anda 30 dakika oldu konuşmanız, toparlamanızı rica ediyorum. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN ESKİ BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) - Bitiriyorum Sayın 

Başkanım, izninizle... 
Bakınız... Yalnız, bunları okurken, Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlar bana lütfen şey etmesin. 

(CHP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN - Hatibe laf atmayalım lütfen arkadaşlar. Lütfen dinleyelim... Lütfen... 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN ESKİ BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) - Hayır, lütfen... Lütfen... 
Bakınız, şimdi, burada, size bir şey göstereyim. Beni, firmaları kayırmakla itham ediyorsunuz 

ya; buyurunuz, şu ihale kararı Antep - Urfa arasına aittir, bölümü de, Antep çevreyolu dahil. Suruç 
kesimidir. Kayırmakla itham ettiğiniz bir firma bunu kazanmıştır. Bunun tenzilatı 12'dir. Ben, bunu 
iptal ettim, vermedim; bir. 

İki, bu soruşturma önergesinde, siz -naklen- diyorsunuz ki: "Bu projeler yanlış yapılmıştır. 
Projeler doğru yapılsaydı, buralardan yüzde 400 keşif artışı çıkmazdı." Bir bakan, ilk defa, projeler
den sorumlu tutuluyor! Ben size derim ki, isterseniz bu lafı geri alın. Niye geri alın; projeleri ben 
yapmadım, ihalesini sizin bakanınız yaptı. Benim değil, sizin bakanınızın ihalesi; onlar yapıp getir
diler. Öbürü, Cevat Ayhan Beyin ihalesi. Ben, hazır yapılmış projeleri uyguladım. Sonra, bu 
projelerin bu keşif artışıyla verildiğini, doğru yapılmadığını, proje mütehassısı unvanını da yanına 
koyarsak, Sayın Dr. Azmi Ateş yönetimindeki 12 kişilik siyasî heyet mi kararlaştırdı?! Bunlar hep 
ihaleyle yapılan işler. Bir de oraya yazın, proje mütehassısı diye! 

Sonra, başka bir şey daha söyleyeyim. Öyle, kendinize dokununca hemen bağırmayın! Bakınız, 
size, buradan bir karar okuyacağım: 

"Bakanlık Makamına 
Hopa-Kemalpaşa-Sarp. Tenzilatı: 5,35. Müteahhidi: Cengiz İnşaat. Konu: Keşif artışı..." Ben 

hiç keşif artışı vermedim bu yollar için, bu ihaleler için. o 6 parça yol için hiç vermedim. "Keşif 
artışı miktarı: Yüzde 296,5." Yüzde 5.35 tenzilatla, yüzde 296,5 keşif artışı veriliyor. 

İmzasını merak ediyor musunuz, kime ait?.. Okuyuvereyim: "Olur; Onur Kumbaracıbaşı." 
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MUSTAFA ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) - Bize ne?! 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN ESKİ BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) - Kardeşim, siz, 

beni, yüzde 18,5-20 tenzilatla müteahhitlere menfaat sağlamakla itham etmediniz mi? Ben de 
diyorum ki, sizinki 5,35... 

TURAN TÜYSÜZ (Şanlıurfa) - Niye bizimki oluyor?! 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN ESKİ BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) - Ben 18,5'le 

müteahhitlere menfaat sağladıysam, siz 5,35'le ne yaptınız!.. Ben bunların suç olduğunu söy
lemiyorum. Size diyorum ki: Onur Beyin yaptığı suç olmadığına göre, benimki niye suç oluyor? 

Ahmet Bey, Onur Beyin bu ihalesi de 2886 sayılı Kanunun 89 uncu maddesi... 
ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (İstanbul) - Ne alakası var! 
HÜSEYİN EKMEKÇİOĞLU (Antalya) - Siz bizim üzerimize konuşarak iktidardan oy 

alacağınızı mı zannediyorsunuz. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN ESKİ BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) - Evet efendim... 

evet efendim... Daha bitmedi... Daha bitmedi... 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Siz savunmanızı yapın. 
Sayın Başkan, burada savunma mı yapıyor, polemik mi yapıyor? 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN ESKİ BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) - Savunma tabiî, 

suçlamanıza örnek gösteriyorum. Niye rahatsız oldunuz?! 
ALİ KEMAL DEVECİLER (Balıkesir) - Sayın Başkan, gece yarısına kadar bunu mu din

leyeceğiz?! 
BAŞKAN - Arkadaşlar, lütfen dinleyelim. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - CHP Grubuna söz hakkı doğuyor Sayın Başkan. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN ESKİ BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) - Şimdi bakınız, 

beni, 2886'nın dışına çıkıp, müteahhitlere menfaat sağlamakla itham eden bu arkadaşların dönemin
de, Espiye-Çarşıbaşı; Limak-Gürsan... Tenzilat bedeli 6,5; tarihi 1994. 1994'te bu arkadaşlarda 
Bayındırlık Bakanlığı. İhale usulü, 2886 sayılı Yasanın dışında, 89'a göre. 

Sonra, Samsun-Ünye, Tübin ihalesi, 37,43; 2886 sayılı Yasanın 89 uncu maddesi... 
Sonra. Ünye-Piraziz, üçüncü kısım: Bal-iş; tenzilatı, 0,7; ihale tarihi: 1993; usulü, Uluslararası 

davetiye. Sonra, ikinci kısım: Yüksel İnşaat. Tenzilatı. 5.69. usulü, uluslararası davetiye. Dünya 
Bankası parası. Üç ayda bir de fark verirler, sadece şey vermezler. 

Sonra... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Topçu, lütfen 5 dakikada toparlayınız. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN ESKİ BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) - Çok önemli Sayın 

Başkan; izin verirseniz, toparlayacağım. 
Bu aynı yolda, Yüksel İnşaatın yaptığı yol bitmedi, yüzde 30 keşif artışı istediler, yüzde 30 

verilip bitmedi. Bitmeyince, ikmal için yeniden ihaleye çıktık, ben çıktım; 18,69; sizin verdiğinizin 
3 katı. Yalnız, eğer burada bir şeyi daha okursam, onu da söylersem, huzuru kalple bitireceğim. 

Bakınız, Sayın Onur Kumbaracıbaşı'nın yaptığı doğrudur. O yol iki defa yıkıldı; gitti Cengiz 
İnşaat aldı, yaptı, şimdi yıkılmadı. Ben o yanlıştır demiyorum. Benim size söylediğim şu: Sizin çif
te standardınız var. Kendi arkadaşlarınızın yaptığını görmüyorsunuz da... 

MUSTAFA ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) - Bizim arkadaşımız değil. 
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BAYINDIRLIK VE İSKÂN ESKİ BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) - Canım, neyse... 
HALİL TİRYAKİ (Kırıkkale) - Bu kadar çalışıyordunuz da partinizi niye hatırdınız; ona cevap 

verin. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sayın Başkan, bu savunma değil. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN ESKİ BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) - Kardeşim... (CHP 

sıralarından gürültüler) 
Müsaade eder misiniz.. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, bakın, sözünü toparlaması için süre verdim; müsaade edin, 

konuşsun. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN ESKİ BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) - Ben, müteahhitlere 

menfaat sağlamakla itham edilen bir adamım; dinleyeceksiniz. 
Bakın, burada bir olur daha var. Aynı yer; bunda da keşif artışı var. Bana gelmiş; 5,35. Ben 

dedim ki, ben, 5,35'le adama keşif artışı vermem. Kim; Cengiz İnşaat. Benim, ANAP'ın kasası 
diye... Ben vermem. Ne yaparsın; bu tenzilatı 20'ye çıkarırsa -çünkü, yolun devamı 20'yle yapılıyor-
veririm, başka türlü vermem. 20 olarak imzaladık, Maliyeden geri geldi. Maliye dedi ki: "Aynı şart
larla imzalayacaksınız." Ben dedim ki: "Olmaz. Devlet lehine yapılan düzeltme doğrudur." Bizzat 
Maliye Bakanına gittim, Muhakemat Genel Müdürü çağrıldı; Maliye, görüşünü değiştirdi. Aynı 
yer, benim tarafımdan yüzde 20'yle verildi. 

Hani, ben menfaat sağlıyorum ya... Siz sağlamıyorsunuz, ben sağlıyorum. Ben, o arkadaşların 
yaptığı yanlış demiyorum tekrar; siz yanlış dediğiniz için söylüyorum. 

Şimdi, burada, lafı toparlarsak, şuraya geleceğim: Size diyeceğim ki, bakınız... (CHP sıraların
dan gürültüler) 

ALİ KEMAL DEVECİLER (Balıkesir) - Bize sataştı, Sayın Başkan. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sayın Başkan, Genel Kurula hitaben konuşulur. Olmaz böyle 

şey. 
HALİL TİRYAKİ (Kırıkkale) - Koca partiyi hatırdılar, geldiler buraya. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN ESKİ BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) - "Size" dediğim, 

siz... 
BAŞKAN - Sayın Topçu, siz,lütfen, Genel Kurula hitap edin. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN ESKİ BAKANİ YAŞAR TOPÇU (Devamla) - Sayın Başkanım... 
BAŞKAN - Efendim, sataşmaya meydan vermeyin. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN ESKİ BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) - Sayın Başkanım, 

"siz" sözcüğü herkesi kapsıyor. "Sen" demiyorum ki "siz" diyorum; bu çoğul değil mi canım!.. 
ŞEVKET ARZ (Trabzon) - Çaldığınız yetmedi mi?! Çaldınız, soydunuz memleketi; yetmedi 

mi?! 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN ESKİ BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) - Ben, nezaket ve 

terbiyesini bilen bir insanım. 
ATİLA EMEK (Antalya) - Sayın Bakan, suçluların telaşı içindesiniz. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN ESKİ BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) - Bakın, size iki şey 

söyleyip bitiriyorum. 
1- Araştırma komisyonu üyelerini, benim hakkımda bu özel raporu tanzim ettikleri için dava 

ettim. Dava dilekçesi burada, makbuz da burada; iki üç gün sonra ellerine gelir. Ben, haysiyetimi 
kimsenin insafına bırakmam. Bunu böyle bileceksiniz; bir. Dava dilekçesi burada. 
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VAHDET SİNAN YERLİKAYA (Tunceli) - Memleketi soydunuz, utanın!.. Utanın!.. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN ESKİ BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) - 2- ben. Ulaştırma 

Bakanı olduğumun üçüncü günü bir mal beyanında bulundum. Buyurun... Burada. Şimdi de bir mal 
beyanında bulunmak istiyorum. Yirmi sene politikanın içerisinde bulunup, bunca yıl bakanlık yap
tıktan sonra, 10 milyar doların üzerinde işlere imza attıktan sonra, bugünkü mal varlığım, 1 ev ile 1 
küçük arabadan ibarettir. Bir de, Çubuk'ta 250 metrekare arsam var. 

Ben, ailem, sülalem, sülalemdeki yedi ceddimde, haksız, yersiz, kim, 1 lira, 1 kuruş, ne kadar 
buluyorsa, şu veya bu şekilde mal buluyorsa, sorumluluğu bana ait; üçüncü dereceye kadar değil, 
bütün sülalede, hepsi bana ait. 

Bunun dışında, ne Cumhuriyet Halk Partisinin verdiği önerge ne Meclisin alacağı karar, benim 
için çok fazla bir şey ifade etmiyor; çünkü, ben, yaptıklarımdan emin, her zaman da emin olarak 
başı dik yürümüş bir arkadaşınızım. 

Beni sabırla dinlediğiniz için, Sayın Başkan savunma imkânı verdiği için teşekkür ediyorum. 
Arkadaşlarımız biraz sinirlendiler; ama, onlar eskiden beri öyledir, kendilerine dokununca sinir
lenirler. 

Hepinize, sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum; sağ olun. 
BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Topçu. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sayın Başkan, Grubumuza sataşma var... 
BAŞKAN - Böyle bir usulümüz yok Sayın Başkan. 
Sayın milletvekilleri, Meclis soruşturması önergesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmış olup, 

şimdi, Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Yaşar Topçu hakkında Meclis soruşturması açılıp açıl
maması hususunu oylarınıza sunacağım. 

Anayasanın 100 üncü maddesi hükmü gereğince, oylamayı gizli oylama şeklinde yapacağız. 
Oylamaya başlamadan önce, oylamanın yöntemiyle ilgili bazı açıklamalarda bulunacağım. 

Sayın görevliler, oylamanın şekli hakkında açıklama yapmadan, hiç kimseye pul vermeyin lütfen. 
Şimdi, gizli oylamanın ne şekilde yapılacağını arz ediyorum: 
Komisyon ve hükümet sıralarında yer alan Kâtip Üyelerden, komisyon sırasındaki Kâtip Üye. 

Adana'dan başlayarak İzmir'e kadar: hükümet sırasındaki Kâtip Üye ise, İzmir'den başlayarak Zon-
guldak'a kadar -Zonguldak dahil- ad okuyacak. Adı okunan milletvekiline, biri beyaz, biri yeşil, biri 
de kırmızı olmak üzere, 3 yuvarlak pul ile mühürlü zarf verilecek ve pul ve zarf verilen milletvekil
leri ad defterinde işaretlenecektir. 

Milletvekilleri, Başkanlık kürsüsünün sağında ve solunda yer alan kabinlerden başka yerde oy
larını kullanmayacaklardır. Vekâleten oy kullanacak bakanlar da, yerine oy kullanacakları bakanın 
ilinin bulunduğu bölümde oylarını kullanacaklardır. 

Bildiğiniz üzere, bu pullardan, beyaz olanı kabul, kırmızı olanı ret, yeşil olanı ise çekimser oyu 
ifade etmektedir. 

Oyunu kullanacak sayın üye, Kâtip Üyeden, 3 yuvarlak pul ile mühürlü zarfı aldıktan ve adını 
ad defterine işaretlettikten sonra kapalı oy verme yerine girecek, oy olarak kullanacağı pulu burada 
zarfın içerisine koyacak, diğer 2 pulu ise ıskarta kutusuna atacaktır. Bilahara. oy verme yerinden 
çıkacak olan üye, oy pulunun bulunduğu zarfı. Başkanlık Divanı kürsüsünün önüne konulan oy 
kutusuna atacaktır. 

Oylamada adı okunmayan milletvekiline pul ve zarf verilmeyecektir. 
Şimdi, gizli oylamayı Adana İlinden başlatıyorum. 
(Oylar toplanıldı) 

- 6 4 -



T.B.M.M. B : 38 6 . 1 . 2004 O : 1 

BAŞKAN - Oyunu kullanmayan milletvekili arkadaşımız var mı? Yok. 
Oy verme işlemi tamamlanmıştır. 
Oy kutuları kaldırılsın. 
(Oyların ayırımı yapıldı) 
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Yaşar Topçu hakkında 

Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına 
ilişkin (9/9) esas numaralı önergenin gizli oylama sonucunu açıklıyorum: 

Kullanılan oy sayısı : 373 
Kabul : 342 
Ret 20 
Çekimser : 7 
Boş : 4 
Bu sonuca göre, Meclis soruşturması açılması kabul edilmiştir. 
Anayasanın 100 üncü maddesi gereğince, soruşturma, siyasî partilerin güçleri oranında komis

yona verecekleri üye sayısının 3 katı olarak gösterecekleri adaylar arasından, her bir parti için ayrı 
ayrı adçekme suretiyle kurulacak 15 kişilik komisyon tarafından yürütülecektir. 

Soruşturma komisyonunun iki aylık görev süresinin, komisyonun başkan, başkanvekili, sözcü 
ve kâtip üye seçimi tarihinden itibaren başlamasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, sözlü soru önergeleri ile kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek 
için, 7 Ocak 2004 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum; iyi akşam
lar diliyorum. 

Kapanma Saati: 20.02 
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V.- SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, İzmir-Bergama-Ovacık Altın İşletmesinden yurt 

dışına gönderilen dore altına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi 
Güler'in cevabı (7/1316) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA, 
Aşağıda yer alan soruların Maliye Bakanı Sayın Kemal Unakıtan tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Prof. Dr .Nevin Gaye Erbatur 
Adana Milletvekili 

^ <> 

1. İzmir Bergama Ovacık Altın İşletmesi bugüne kadar ne miktarda dore altın 
üretip, yurtdışına işlenmek üzere göndermiştir? 

2. Değerli metallerin yurtdışına çıkarılmasında yalnızca beyan esası şart 
olduğuna göre, altın, gümüş, platin ve diğer kıymetli metaller hangi 
miktarlarda beyan edilmiştir? 

3. Yurtdışına çıkışı beyan edilen miktarlarda kıymetli metallerin ilk alım 
satım işlemleri İstanbul Altın Borsasında yapılmış mıdır? 

4. Cevherin işlenmesi sonucunda elde edilen dore altın, Türkiye'deki altın 
rafinerilerinde işlenmesi mümkün iken neden yurtdışındaki rafineriler 
tercih edilmektedir? 

T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
A n k a r a 

Sayı : B1 ••, Ü.APk 0 23.300- ? * *> 5 
Konu : Yazılı Soa önemesi 3 Q *PA! W 7VM 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İLGİ a) TBMM Başkanlığının 17.11.2003 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS..0.10.CO 

0.>- 7 131ö 3312/12387 sayılı yazısı. 
D) Başbakanlığın 20.11.2003 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-268/5227 sayılı 

yaz ı S' 

Adana Milletvekili Sayın Prof. Dr. Nevin Gaye ERBATUR'un Sayın 
Başbakanımıza tevcih ettiği. Sayın Başbakanımızın da kendileri adinin 
koordinatönugumae cevaplandırılmasını tensip ettikleri, 7/1316-3312 esas no'lu yazılı 
soru önergesi T BM.M. iç Tüzüğünün 99'ncu maddesi gereği, Gümrük Müsteşarlığı 
Gümrükler Genel Müdürlüğü ve Hazine Müsteşarlığından alınan yazılı bilgiler 
doğrultusunda cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir. 

Bılgık-rin ze arz edonm. i A^jP 

Dr. Mehmet Hilmi GÜLER 
Bakan 
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ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN PROF. DR. NEVİN GAYE ERBATUR'UN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI 

(7/1316-3312 esas No'lu} 

SORU.!; 
İzmi;' Bergama Ovacık Aitın İşletmesi bugüne kadar ne miktarda dore altın üretip 

yurt dışına işlenmek üzere göndermiştir? 

CEVAP. 1 

Hazine Müsteşarlığınca verilen bilgilere göre İzmir Bergama-Ovacıktakı altın 

madeninde 2001 Temmuz ayından bugüne kadar yapılmış olan altın üretimi (deneme 

üretimi dahi!) ve ihracatı ilgiii şirketin istanbul Altın Borsasına yapmış olduğu beyanı 

çerçevesinde yaklaşık 18 ton olmuştur 

SQRU2: 

Değeri metallerin yurtdışına çıkarılmasında yalnızca beyan esası şart olduğuna 

göre. altın gümüş, platin ve diğer kıymetli metaller hangi miktarlarda beyan edilmiştir7 

CEVAP 2 : 

"Altın'. Türk Gümrük Tarife Cetveli'nin "Tabii veya Kültür inciler. Kıymetli veya Yar; 

Kıymetli Taşlar Kıymetli Metaller, Kıymetli Metallerle Kaplama Metaller ve Bunlardan 

Mamui Eşya. Taklit Mücevherci Eşyası, Metal Paralar" başlıklı 71. faslında 

sınıflandırılmaktadır. 

işlenmemiş veya yan işlenmiş altın eşya 7108.12.00.00 00, 7108.13 10.0C 00 

7108.13.80 0000 GTIPierindesınıflandırılmaktadır Söz konusu üç GTİP, platin kaplamalı 

altın dahi? olmak üzere para yerine kullanılmayan ve işlenmemiş veya yarı işlenmiş ya da 

pudra halindeki tüm altını kapsamakta: altın dışındaki diğer kıymetli metaller olan gümüş 

ve platin, altının döküntü ve kalıntıları, altın kaplamalı işlenmemiş veya yarı işlenmiş diğer 

metaller, mücevherci ve kuyumcu eşyası olarak adlandırılan işlenmiş altın anılan uç. GTİP 

ten farklı tarife pozisyonlarında sınıflandırılmaktadır. 
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Gümrük Müsteşarlığınca; Veri Ambarı üzerinde yapılan inceleme sonucunda söz 

konusu üç GTİP'ten 2003 yılında 42 ihracatçı firma tarafından 155 gümrük beyannamesi 

ile 1.068.950 kg net ağırlıkta ve FOB, CİF, FCA, CFR, DAF, EXW teslim şekilleri ile 

71.441.322 ABD Doları değerinde ihracat yapıldığı tespit edilmiştir. 

İşlenmemiş veya yarı işlenmiş ya da pudra halindeki gümüş, Gümrük Tarife 

Cetveli'nin 7106 tarife pozisyonunda sınıflandırılmaktadır. Söz konusu tarife pozisyonu 

işlenmemiş veya yarı işlenmiş halde bulunan ve gümüş ile kaplanmış adi metalleri. 

işlenmemiş veya yarı işlenmiş halde bulunan ve altın ile kaplanmış gümüş ve adi metalleri 

gümüşün döküntü ve kalıntılarını, mücevherci ve kuyumcu eşyası olarak adlandırılan 

işlenmiş gümüşü kapsamamaktadır. Gümrük Müsteşarlığının kayıtlan üzerinde yapılan 

inceleme sonucunda 2003 yılı içerisinde 7106 tarife pozisyonundan 1.120 kg net ağırlıkta 

ve FOB, CİF, CİP, FCA, EXW teslim şekilleri ile 87.579,45 ABD Dolan değerinde ihracat 

yapıldığı anlaşılmıştır. 

Öte yandan, işlenmemiş veya yarı işlenmiş ya da pudra halindeki platin Gümrük 

Tarife Cetvelinin 7110 tarife pozisyonunda sınıflandırılmaktadır. Söz konusu tarife 

pozisyonu, işlenmemiş veya yarı işlenmiş halde bulanan ve platin ile kaplanmış adi 

metalleri, işlenmemiş veya yarı işlenmiş halde bulunan ve platin ile kaplanmış altın, gümüş 

ve adi metalleri, platinin döküntü ve kalıntılarını, mücevherci ve kuyumcu eşyası olarak 

adlandırılan işlenmiş platini kapsamamaktadır. Gümrük Müsteşarlığı'nın kayıtlarının 

incelenmesi sonucunda, 2003 yılı içerisinde 7110 tarife pozisyonundan 1.441 kg net 

ağırlıkta ve FOB, CPT, CFR teslim şekilleri ile 2.620 ABD Doları değerinde ihracat 

yapıldığı anlaşılmıştır. 

SORU 3 : 

Yurtdışına çıkışı beyan edilen miktarlarda kıymetli metallerin ilk alım satım işlemleri 

İstanbul Altın Borsasında yapılmış mıdır? 

CEVAP 3 : 

Yurtdışına çıkış beyan edilen miktarlarda kıymetli madenlerin ilk alım satım işlemleri 

İstanbul Altın Borsasında yapılmamıştır. Bu konudaki mevzuata açıklık getirilmesini 

teminen Hazine Müsteşarlığınca çalışmalar sürdürülmektedir. 

Cevherin işlenmesi sonucunda elde edilen dore altın, Türkiye'deki altın 

rafinerilerinde işlenmesi mümkün iken neden yurtdışındaki rafineriler tercih edilmektedir? 

CEVAP 4 : 

Halen Türkiye'de uluslarası piyasalarda kabul gören standartlarda üretim yapan 
altın rafinerisinin bulunmaması nedeniyle yurt içinde üretilen dore altın rafine edilmek 
üzere yurtdışına ihraç edilmektedir. 
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2.- istanbul Milletvekili Emin Şirin'in, altın rezervine ve işletmelerine ilişkin sorusu ve Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler'in cevabı (7/1415) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Enerji ye Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi GÜLER tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 05.11.2003 

Emin ŞİRİN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

Yurt Madenciliğini Geliştirme Vak&'nın, "Sektör Maden" adlı dergisinin Eylül -2003 
sayısındaki bilgilere göre: 

Ovacık altın madeninde, Mayıs-2001'den 31.03.2003 tarihine kadar, 8.9 ton altın ve 
10.5 ton gümüş içeren dore külçe üretilmiştir ve bu üretimin parasal değeri 93.5 milyon 
dolardır. 

Sorular: 

1- Ovacık altın madeninde elde edilen üretimdeki devlet hakkı (ücretler, mal ve 
hizmet alımları ve vergiler hariç olmak üzere) yüzde ve dolar cinsinden ne 
kadardır? 

2- Ovacık altın madeninin işletmeye açılmasını geciktiren faktörler nelerdir? 
3- Türkiye'de tespit edilmiş altın rezervi ne kadardır ve halen yatırım bekleyen kaç 

adet yatak vardır? 
4- Türkiye'de bulunduğu düşünülen 600 ton altın rezervi tahmini doğru bir tahmin 

midir? 
5- Ovacık altın madeninde yeterli olduğu bilinen çevre koruma tedbirlerinin 

benzeri tedbirler, yeni özelleştirilen Kütahya Tavşanlı gümüş tesisinde de 
aranmış mıdır? 

6- MTA Koordinatörü Sayın Selahattin Yıldırım'in, 848 ton altın rezervi olduğunu 
belirttiği Gümüşhane Sobran, Ordu Akoluk, Bilecik Murattepe, Eskişehir 
Mayıslar, Balıkesir Kubaşlar, Çanakkale Dombağcılar, Kırşehir Terziali, Sivas 
Kangal ve Bilecik Söğüt bölgelerinde nasıl bir işletme modeli takip edilecektir? 
Üretimdeki devlet hakkı ne kadar olacaktır? 
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T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLİĞİ 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.15.O.APK.0.23-300-?f 7 T 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGi: T.B.M.M Başkanlığının 13.11.2003 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Û1.0.GNS.0.10.00.02-
7/1415-3534/13ü38 sayılı yazısı, 

İstanöul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN'in tarafıma tevcih ettiği, 7/1415-3534 esas 
no.lu yazılı son önergesi T.B M.M. İçTüzüğü'nün 99. Maddesi gereği, Maden İşleri Genel 
Müdürlüğü ve MTA Genel Müdürlüğü'nden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda 
cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir. 

Silgiiemvze #i öderim. 

Dr. Mehmet Hilmi GÜLER 
Bakan 

A n k a r a 

29 ARALIK 2003 
9 w o / 

- 7 0 -



T.B.M.M. B:38 6.1.2004 0 : 1 

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYİN EMİN ŞİRİNİN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI 

(7/1415-3534) 

ŞoruJ; 

Ovacık cjitın madeninde elde edilen üretimdeki devlet hakkı (ücretler, mal ve hizmet 

alımları ve vergıleı hanç olmak üzere) yüzde ve dolar cinsinden ne kadardır? 

Yürürlükteki 3213 Sayılı Maden Kanunıfnun 14. Maddesine göre, maden 

sahasından çikaniacak cevherlerden işletme yıllık brüt karının %10'nu Devlet hakkı olarak 

her yıl Mart ayının son yünü akşamına kadar Hazineye ödenir. 

Çıkardı^ çev i r i kendi fabrikasında hammadde-girdi olarak kullanan şirketler için 

Devlet hakkına es^s oiacak değe: bilançoda maliyetin asgari %30'u kadar brüt kar kabul 

edilerek hesaplanır 

ligıli ŞU ket ışielmç ruhsatlı sahadan üretilen cevher için 2002 yılında 

281.787 CCO.OüO TL Devlet hakki ödemiştir. 

Şoru_2: 
Ovacık altın madeninin işletmeye açılmasını geciktiren faktörler nelerdir? 

Cevaplı 
Ovacık aıtüi madeninin ışıetmeye açılması, yöre köylüleri ve çevreci kuruluşların 

hukuksal girişenler; sonucunda alınan mahkeme kararlarına uyulması sebebiye 

gecikmiştir 

Soru 3; 

Türkiye'de tespit edıimış altın rezervi ne kadardır ve halen yatırım bekleyen kaç 

adet yatak varJir'' 

Cevap 3: 

Türkîye'ue, Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğünce fizibilite çalışması 

tamamlanmış veya tamamlanmak üzere olan 9 altın yatağında 338 ton rezerv saptanmıştır 

(Tablo-Ti. 
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SorMA 
Türkiye'de bulunduğu düşünülen 600 ton altın rezervi tahmini doğru bıı 

tahmin midir'"' 

Cevap 4: 

Yazılı ve görsel iletişim araçlarında zaman zaman yer verilen ve tartışmalara yoi 

açan Türkiye'de 6 500 ton altın olduğu" ifadesi üzerinde durmak gerekir. Sözü edilen 

6.500 ton altın, üikstnızin jeolojisinden hareketle beklenen henüz keşfedilmemiş altın 

potansiyeli olup, yeterli arama çalışmalarıyla ortaya konmuş ve ekonomik olarak 

işletilebileceği kanıtlanmış altın rezervi değildir. Yeterince arama yapılırsa ülkemizdeki 

benzer jeolojik ortamlarda da ABD, Kanada gibi yoğun olarak aranmış bölgelerdeki 

bilinen altın varlığı kadar bir altın potansiyelinin var olabileceği varsayımına ya da 

beklentisine dayanmakladır 

Soru 5; 

Ovacık anin madeninde yeterli olduğu bilinen çevre koruma tedbirlerinin benzen 

tedbirler, yem özelleştirilen Kütahya- Tavşanlı gümüş tesisinde de aranmışmıdır? 

Cevap 5; 
Maden üretim faaliyetlerinde ayırım yapılmaksızın Maden Kanunu ve 

Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanmaktadır. 

Çevre Koruma tedbirleri Çevre ve Orman Bakanlığı ilgi atanına girmektedir 

Şoru_6; 

MTA Koordinatörü Sayın Selahattin Yıldırım'ın. 848 ton altın rezervi olduğunu 

belirttiği Gümüşhane Sobran Ordu-Akoluk, Büecik-Muratdere, Eskışehır-Mayıslar 

Baiıkesır-Kubaşlar Çanakkale-Dombaycılar, Kırşehir-Terziali, Sivas-Kangai ve Bilecık-

Söğüt bölgelerinde nasıi bir işletme modeli takip edilecektir? Üretimdeki Devlet hakkı ne 

kadar olacaktı ı' 

Cevap 6; 
Yurt Madenciliğin: Geliştirme Vakfı tarafından yayınlanan SEKTÖRMADEN 

dergisinin Eylu- 2003 tarihli 3. sayısında "MTA 9 yatakta 348 Ton Altın Buldu" başlıklı 

haberde düzeltme gerektiren ifadeler çıkmıştır. 
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Türkiye'nin altın potansiyeli ile ilgili bir soruya MTA yöneticileri "Ülkemizde, fizibilite 

çalışmaları tamamlanmış ya da tamamlanmak üzere olan dokuz altın yatağında 338 ton 

altın rezervinin saptandığını; bunların Izmir-Ovacık, İzmir-Efemçukuru, Balıkesir-

Küçükdere, Eskişehir-Kaymaz, Manisa-Sart, Uşak-Kışladağ, Gümüşhane-Mastra, Artvin-

Cerattepe ve Erzincan-Çöpler altın yatakları olduğunu belirtmişlerdir. 

MTA yöneticileri, aitın aramacılığında MTA'nın çalışmalarıyla ilgili bir soruya "MTA 

bölgesel ve lokal arama çalışmaları sonucunda belirlediği hedef alanlarında sondajlı 

aramaları yapmaktadır. Halen Gümüşhane-Sobran, Ordu-Akoluk, Bilecık-Muratdere 

Eskişehir-Mayıslar, Balıkesir-Kubaşlar, Çanakkale-Dombaycılar, Kırşehir-Terziali, Sivas-

Kangal ve Bilecik-Söğüt'te sondajlı altın arama çalışmaları yapmaktadır. Ancak, halen 

çalışmaların sürdüğü bu sahalar hakkında kesin bir şey söylemek için erken.1' şeklinde 

cevap vermişlerdir. 

Bant çözümlerine dayalı kurgu sonucunda, "MTA tarafından dokuz yatakta 348 ton 

(sürdürülen aramalarla sürekli değişse de MTA'nın kullandığı rakam 338 ton) altın rezervi 

tespit edildiği" ifade edilmektedir. Oysa çoğu yabancı şirketlerce rezerv tespit edilen dokuz 

altın yatağı ile MTA Genel Müdürlüğü tarafından halen çalışmaların sürdürüldüğü dokuz 

arama sahası birbirinden oldukça farklıdır. 

İlgili dergi yöneticileriyle yapılan görüşmeler sonucunda, bu haberle ilgili düzeltme 

yazısı çıkacak olan ilk sayıda yayınlanacaktır. 

Söz konusu sahalarda henüz üretim faaliyetlerine başlanılmamıştır, üretim 

faaliyetlerine başlanıldığında 3213 Sayılı Maden Kanunu ve Yönetmeliği çerçevesinde 

Devlet hakkı ödemeleri yapılacaktır. 
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TABLO-I: TÜRKİYE ALTIN VE CUMUŞ YATAKLARI 

YERİ 

* İZMÎR-BERGAMA-OVACIK (Au-Ag) 
BALIKESİR-HAVRAN-KÜÇÜKDERE (Au-Ag) 
ESKİŞEHİR-SİVRİHİSAR-KAYMAZ (Au-Ag) 
ERZİNCAN-IUÇ-ÇUKURDERE (ÇÖPLER) (Au) 

* MANİSA-SALİHLİ-SART (Au) 
ARTVİN-GERATTEPE-KAFKASÖR (Au-Ag) 
GÜMÜŞHANE-MESCİTLİ-MASTRA (Au) 
UŞAK-EŞME-KIŞLADAĞ (Au) 
İZMİR-EFEMÇUKURU (Auj_ 

* KÜTAHYA-GÜMÜŞKÖY (Ag) 

ŞEKLİ 

DAMAR 
DAMAR 
SAÇINIMLI 
SAÇINIMLI 

TIPI 

EPİTERMAL 
EPİTERMAL 
LİSVENİT 
EPİTERMAL-PORFİRİ 

PLASER 
OKSİDE ŞAPKA 

DAMAR 
SAÇINIMLI 
BREŞ 
SAÇINIMLI 

EPİTERMAL 
EPİTERMAL-PORFİRİ 
SKARN 
EPİTERMAL 

TE 
Au(g/t) 

9 
6.43 
6.04 
3.3 

96 mg/m 
4.0 
12 

1.43 
12.65 

* İşletilen Yatak 
Kaynak: işletici şirketlerin yayın ve raporları 
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3.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, Yargıtay 4. Ceza Dairesinde bir sanığın başörtülü ol
duğu için dışarı çıkarılmasına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil Çiçek'in cevabı (7/1421) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki somlarımın Adalet Bakanı Sayın Cemil ÇİÇEK tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 07.11.2003 

Emin ŞİRİN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

Basında yer alan haberlerden, 06.11.2003 tarihinde Yargıtay 4. Ceza Dairesi'nde 
yapılan bir duruşmada, dava sanıklarından Hatice Hasdemir Şahin'in, "Başı bağlı türbanlı 
olarak duruşma salonuna girdiği ve başını açması için dışarıya çıkarıldığı" öğrenilmiştir. 

1- Türkiye'de herhangi bir mahkemede -Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi dahil-
herhangi bir hanım sanığın başörtülü olarak duruşmaya katılamayacaklarına dair 
herhangi bir kanun veya talimat var mıdır? Herhangi bir hakim, herhangi bir kanuna 
dayanmadan, başörtülü sanığın salonda bulunup bulunamayacağına dair bir takdir 
hakkı kullanabilir mi? 

2- Yargıcın bu uygulamasının herhangi bir kanun veya talimata dayanmadığı anlaşılır ise, 
bu yargıç veya yargıç heyeti hakkında ne gibi bir işlem yapılacaktır? 

3- Sanıkların savunma hakkını engellemeyecek şekilde, hakimlerin sanıkların kılık 
kıyafetlerine bakarak duruşmaya katılıp katılamayacakları konusunda takdir hakkı 
kullanmalarım bir genelge ile düzenlemeyi düşünüyor musunuz? 

T C - ANKARA 
ADALET BAKANLIĞI 23./12/2003 

Bakan 

TÜRKİYE BÜYTJK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 13/11/2003 tarihli ve 
A.01.O.GNS.0.10.00.02-3552 sayılı yazınız. 

b) 2 l/l 1/2003 tarihli ve 969 sayılı yazımız. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan, İstanbul Milletvekili Emin Şirin tararından 
Bakanlığmuza yöneltilen ve yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/1421-3552 
Esas No.lu soru önergesiyle ilgili cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi 
için ilgi (b) yazımızla, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesinin 
beşinci fikrası uyarınca bir aylık ek süre verilmesi istenilmiştir. 

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

Bilgilerinize arz ederim. 

Cemil CİÇEJC 
Bakan/ 
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Sayın 
Emin ŞÎRÎN 
İstanbul Milletvekili 
T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/1421-3552 
Esas No.lu soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur: 

Yargılamanın temel prensiplerinden birisi olan aleniyet ilkesi, Anayasama 141. 
maddesinde düzenlenmiş oîup, anılan maddenin birinci fıkrasında, mahkemelerde 
duruşmaların herkese açık olduğu, duruşmaların bir kısmının veya tamamının kapalı 
yapılmasına ancak genel ahlâkın veya kamu güvenliğinin kesin olarak gerekli kıldığı 
hallerde karar verilebileceği hükme bağlanmıştır. Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun 373.. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 151 ve 243. maddeleri ile 
İdarî Yargılama Usulü Kanunun 18. maddesinde de Anayasanın anılan hükmüne 
paralel düzenlemeler yer almaktadır. 

Duruşmaların inzibatı ve duruşmada uyulması gereken hususlar kanunlarda 
düzenlenmiş bulunmaktadır. Bu bağlamda; 

- 1412 sayı]i Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 231. maddesinde, 
mahkeme başkanının duruşmayı idare edeceği, sanığı sorguya çekeceği ve ikame 
edilen delilleri dinleyeceği; 378. maddesinde, duruşmanın inzibatının reise ait olduğu, 
duruşmanın inzibatını bozan her şahsı mahkeme başkanının duruşma salonundan 
çıkaracağı: 

- 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunun 78. maddesinde hâkünin, 
muhakeme adabı dışına çıkan tarafı men edeceği; 150. maddesinde de, muhakemenin 
idare ve zabıta işlerinin reise ait olduğu, reisin iki taraftan her birine icabma göre söz 
vereceği veya söz söylemekten yasaklayacağı ve mahkemenin intizamım bozan her 
şahsı derhal mahkemeden çıkaracağı; 

hükümlerine yer verilmiş, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 379. ve 
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 150. maddelerinde ise yargılama sırasında 
mahkemeye karşı uygunsuz davranışlarda bulunan kimselere karşı ahnacak tedbirler 
gösterilmiştir. 

Bunların yanında, Askerî Yüksek İdare Marıkemesi Kanunun 56.maddesinde 
duruşmanın inzibatı ile ilgili hususlarda İdarî Yargılama Usulü Kanunu ve Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümleıinin uygulanacağı belirtilmiş, İdarî Yargılama 
Usulü Kanununun 31. maddesinde de bu konuda Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanununa atıf yapılmıştır. Buna karşılık, Yargıtay aşamasında yapılacak duruşma ile 
ilgili olarak 2797 sayılı Yargıtay Kanununda veya diğer kanunlarda bu konuda ayrıca 
bir hükme yer verilmemiştir. 
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Anayasanm Mahkemelerin bağımsızlığı" kenar başlıklı 138. maddesinin ikinci 
fıkrası "Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullamlmasmda 
mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ye 
telkinde bulunamaz.v hükmünü içermektedir. 

Bu hükme paralel olan 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 4. maddesi 
de "Hakimler mahkemelerin bağımsızlığı ve bakımlık teminatı esaslarına göre görev 
yaparlar. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullamtaıasmda 
mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez, genelge gönderemez, tavsiye ve 
telkinde bulunamaz. 

Hakimler, görevlerinde bağımsızdırlar, Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun 
olarak vicdanı kanaatlerine göre hüküm verirler." 

şeklindedir 
Bu hükümler karşısmda, Adalet Bakanlığının, yargı yetkisinin kullamlmasmda 

mahkemelere ve hâkimlere genelge göndermesi, emir ve talimat vermesi söz konusu 
değildir. 

Öte yandan, Hâkimler ve Savcılar Kanunun; 
- 100 maddesinde, adalet müfettişlerinin hâkim ve savcıların görevlerini, 

kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgelere uygun olarak yapıp yapmadıklarını, 
görevlerinden dolayı veya görevleri sırasında suç işleyip işlemediklerini, hal ve 
eylemlerinin sıfat ve görevleri icaplarına uyup uymadığını araştırma ve gerektiğinde 
haklarında inceleme ve soruşturma işlemlerini yapmakla görevli oldukları; 

- 62 maddesinde, hâkim ve savcıların, sıfat ve görevlerine uymayan hâl ve 
hareketlerinin tespit edilmesi üzerine Kanunda öngörülen disiplin cezalarmın Hakimler 
ve Savcılar Yüksek Kurulunca verileceği; 

belirtilmiş, andan Kanunun 82 ve devamı maddelerinde de, görevden doğan 
veya görev sırasında işledikleri suçlar, sıfat ve görevleri gereğine uymayan tutum ve 
davranışlar nedeniyle hâkim ve savcılar baklandaki inceleme, soruşturma ve 
kovuşturmanın ne şekilde yapılacağı hükme bağlanmıştır. 

Bununla birlikte, yüksek mahkeme üyeleri, Hakimler ve Savcılar Kanununun 2. 
maddesi hükmü uyarınca, disiplin ve ceza konusunda anılan Kanunun kapsamı içinde 
yer almamaktadır. 2797 saydı Yargıtay Kanununun, Yüksek Disiplin Kurulunun 
görevlerini düzenleyen 19. maddesi hükmü uyarınca, Yargıtay üyeliği vakar ve 
onuruna dokunan, kişisel haysiyet ve itibarını kıran veya görev icaplarına uymayan 
davranışlanııdan dolayı Yargıtay Birinci Başkam, birinci başkanvekilleri, daire 
başkanları ve üyelen ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet 
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Başsavcıvekıiı hakkında disiplin kovuşturmasını gerektiren eylemin ajprhğma göre 
"Uyarma" veya Tıörevdcn çekilmeye davet" işlemlerinden birini uygulamak görevi 
Yargıtay'da kurulan ve Yargıtay üyelerinden oluşan Yüksek Disiplin Kuruluna ait 
bulunmaktadır. 

Yargıtay Kanununun 46. maddesi hükmü uyarınca da, Yargıtay Birinci Başkanı, 
birinci başkanvekilîeri, daire başkanları, üyeleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilmin görevleriyle ilgili veya kişisel suçlarından 
dolayı haklarında soruşturma yapılabilmesi Birinci Başkanlık Kurulunun kararma 
bağlıdır. Birinci Başkanlık Kurulunun kendisine intikal eden veya ettirilen ihbar ve 
şikâyetleri inceledikten sonra soruşturma açılmasını gerektirir nitelikte görmesi 
hâlinde, soruşturma yapması için ceza dairesi başkanlarından birini görevlendireceği, 
soruşturma tamamlandıktan sonra son soruşturmanın açılmasına gerek görülüp 
gonilmedıginin, Bilinci Başkanlık Kurulunun kararma bağh olduğu ve bunlar 
baklandaki yargılamanın görevle ilgili suçlar bakımından Anayasa Mahkemesinde, 
kişisel suçlar bakımından ise Yargıtay Ceza Genel Kurulunda yapılacağı, anılan 
maddenin devamında hükme bağlanmıştır. 

2575 sayılı Danıştay Kanununun 53 ve 54. maddeleri ile 67 ve devamı 
maddelerinde de Yargıtay Kanununun yukarıda yazıtı hükümlerine paralel 
düzenlemeler yer almaktadır. 

Sez konusu düzenlemeler karşısında yüksek mahkeme başkan ve üyelerinin 
disiplin işlemleri Bakanlığımızın görev alanına girmemektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Cemil ÇİÇEî 
B a k a n / 

/ 
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4- Erzurum Milletvekili Mustafa llıcalı'nın, Erzurum'da yoğun kar yağışından zarar gören 
elektrik dağıtım şebekelerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi 
Güler'in cevabı (7/1439) 

7 Kasım 2003 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA , 
Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kavnaklar Bakanı Savın Dr. 

Hil 
m ' GÜLER tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. V x 

Prof. Dr. Mustafa İLICALI 
Erzurum Milletvekili 

SORU : 
Genel Kurulumuzun 6/11/2003 tarih, 15. birleşiminde de ifade ettiğim 

gibi, Erzurum'da aşırı ve zamansız kar yağışı nedeniyle meydana gelen afet, 
ayrıca Erzurum Valiliği'nin 4/1 1/2003 tarih ve 598 sayılı yazılan ile 
Başbakanlık Acil Destek Fonu Genel Sekreteri iği'ne rapor halinde 
bildirilmiştir. 

1. 1997 yılında onaylanan Erzurum Elektrik Dağıtım Şebekesi, söz 
konusu afatten önemli zarar görmüştür. Yıkılan donanımlarda, yapım kusuru 
olup olmadığını araştırmak için teknik bir inceleme yaptırmayı 
düşünürmüsünüz ? 

2. Batı illerine göre çok düşük düzeyde olan yeraltı şebekesinin (halen 
% 20 olan ) oranını artırmak için ilave bir önlem alacakmısınız ? ( öncelikle 
ağaçların zarar verdiği ve ileride de verebileceği havai hat kesimlerinden 
başlamak üzere) 

3. TRDAŞ Bölge Müdürlüğü 2004 yılı yatırım programında, Erzurum 
merkez, ilçe ve köyleri için talep edilen 20 Trilyon Tl. ödeneğin önemi bu son 
afetle iyice artmıştır. 

İlimiz için planlayacağınız ödeneğin, yukarıda açıklanan bilgiler ışığında 
ayarlanması mümkün olabilir mi? 

T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
A_ n k a r a 

Sayı : B.Hi.O.APK.0.23.300- 2111 19391 
Konu : Yazılı Son ünergesı 25 ARALIK 2003 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İLGİ : T B M M . Başkanlığının 17.11.2003 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1439-

3589/13170 sayılı yazısı 
Erzurum Milletvekili Sayın Prof. Dr. Mustafa ILICALI'nın tarafıma tevcih ettiği 7/1439-

3589 esas no lu yazılı soru önergesi T.BM.M. İç Tûzüğü'nün 99'uncu maddesi gereği. 
IEDAŞ Genel Müdürlüğünden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak ekte 
gönderilmiştir 

Bilgilerinize ar? «derim. 

Dr Mehmet Hilmi GÜLER 
Bakan 
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ERZURUM MİLLETVEKİLİ SAYIN PROF. DR. MUSTAFA ILICALI'NIN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

(7/1439-3589) 

Soru -1 : 

Genel Kurulumuzun 6.11.2003 tarih, 15 birleşiminde de ifade ettiğim gibi. 

Erzurum'da aşırı ve zamansız kar yağışı nedeniyle meydana gelen afet, ayrıca Erzurum 

Valiliğinin 4 1:2003 tarih ve 598 sayılı yazıları ile Başbakanlık Acil Destek Fonu 

Sekreterliği ne rapor halinde bildirilmiştir. 

- 1997 yılında onaylanan Erzurum Elektrik Dağıtım Şebekesi, söz konusu afetten 

önemiı zarar görmüştü!. Yıkılan donanımlarda, yapım kusuru olup, olmadığını araştırmak 

için teknik bir inceleme yaptırmayı düşünür müsünüz? 

Cevap -1 : 

28 Ekim 2003 tarihinde yoğun kar yağışı ( m2'ye 56 kg) olması, ağaç dallarının 

hatların üzenae düşmesi, bazı ağaç dallarının kırılarak, hatlann üzerinde kalması ve bu 

nedenlerle yenilenemeyen kısımlarda iletkenlerin kopması neticesinde enerji kesintisi 

olmuştur 

Alçan Cermm (AG) ve Orta Gerilim (OG) havai hatların üzerindeki ağaçların 

temizlenmesi ve kopan ağaçların temizlenmesinin zaman alması, OG hatlarında ve trafo 

merkezlerine rTM; zamanında enerji verilmesine rağmen, AG hatlarındaki ağaçların 

temizlenmesinin /aman almasından dolayı dağıtımda sıkıntı yaşanmasına neden 

olmuştur 

Erzurum (İtinizde yaşanan arızalar, yapım kusuru olmayıp aşırı kar yağışının aniden 

bastırmasıyla, iletkenleri yenilenemeyen hatlarda kopmalara neden olmasıdır 

Soru - 2 : 

Batı iller ne göre çok düşük düzeyde olan yer aitı şebekesinin (halen % 20 olan; 

oranım artırmak için ilave bir önlem alacakmısınız? (öncelikle ağaçların zarar verdiği ve 

ileride de verebileceği havai hat kesimlerinden başlamak üzere). 
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Cevap -2: 

Erzurum Elektrik Şebekesi 1957 yılında yapılmış ve 6,3 kV, 15 kV ve 33 kV gerilim 

kademelerinde oimak üzere şebeke tevsii ve tadilatı yapılmak suretiyle çalıştırılmaktadır 

Erzurum Elektrik Şebekesi AG+OG Avan Projesi yapımına 1995 yılında başlanmış 

ve 11.09.1997 tarihinde onaylanmıştır. Söz konusu bu projenin fiziki keşfi TEDAŞ 2003 

yılı. birim fiyatlarıyla yaklaşık 181 Trilyon TL.dir. Bu proje 1998 yılından itibaren kısmı 

olarak ihale edi meye başlanmıştır. 2003 yılı sonu itibariyle % 25'lik kısmı tamamlanmışın 

Proje ağırlıklı olarak A G H J G yer altı şebekesine göre düzenlenmiş ve yeraltına alınan 

kısmı % 20 se/iyesındedir 

Önümüzdeki donemde TEDAŞ Gene! Müdürlüğü'nün bütçe olanaklarının elverdiği 

azamı ölçüde, öncelikle yıpranmış ve tehlike arz eden kısımlardan başlayarak avan 

projenin en kıss zamanda tamamlanmasına çalışılacaktır. 

Soru - 3 : 

TEDAŞ Bölge Müdürlüğü 2004 Yılı, Yatırım Programında, Erzurum Merkez İlçe >/e 

Köyleri için talea edilen 20 Trilyon TL. ödeneğin önemi bu son afetle iyice artmıştır. İlimiz 

için planlayacağınız ödeneğin, yukarıda açıklanan bilgiler ışığında ayarlanması mümkün 

olabilir mi? 

Cevap • 3: 

TEDAŞ Genel Müdürlüğü 2004 Yılı Yatırım Programı toplam ödeneği olan 

430 Trilyon TL.'den Erzurum Elektrik Dağıtım Müessesesi'ne, talepleri ve yaşanan durum 

da göz önüne annarak yeterli ödenek verilecektir. 
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5.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, il ve ilçe insan hakları kurullarının etkin çalışması için 
önlem alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardım
cısı Abdullah Gül'ün cevabı (7/1462) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip 
ERDOĞAN tarafından yazılı olarak yanıtlanmasınntalep ederim. 

Saygımla AUT 

YÂKHık ERSİN 
İzmir Milletvekili 

Bilindiği gibi, İnsan Haklarından sorumlu Devlet Bakanlığı'nın 
02.11.2000/24218 tarih sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 
yönetmeliğinde İl İnsan Hakları Kurullarının Vali, İlçelerde ise 
Kaymakam'in başkanlığında oluşturulacağı ve diğer üyelerinin 
yanında, İl-İlçe Emniyet Müdürü, İl- ilçe Jandarma Komutanı, Sağlık 
Müdürü, Milli Eğitim Müdürü,Sosyal Hizmetler Müdürü ile bir Kamu 
avukatı, bu kurulların üyeleri olarak belirlenmiştir. Sivil toplum 
Kuruluşlarının temsilcisini de yine Vali veya Kaymakam tespit 
etmektedir. Bu yapılanma, İl- İlçe İnsan Hakları Kurullarına resmi bir 
görüntü vermektedir. 

1- Bu Kurulların sivilleşmesi için, yönetmelikte değişiklik yapmayı 
düşünüyormusunuz? 

2-Kurulların bu yapısıyla,görevlerini yapamadığı, İç İşleri 
Bakanlığı'nın 81 İl Valisine gönderdiği 18.06.2003 tarihli yazısından 
anlaşılmaktadır. 

İnsan Hakları İl- İlçe Kurullarının görevlerini layıkiyle yapmaları 
için önlem alacakmısınız? 

- 8 2 -



T.B.M.M. B : 38 6 . 1 . 2004 O : 1 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

İnsan Haklan Başkanlığı 

SAYI : B.02.0.İHB-568.99/^Z 2S//Z/2003 
KONU : İl ve İlçe însan Haklan Kurulları 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nm 18.11.2003 tarihli ve 
KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02- 7/1462-3629/13244 sayılı yazısı. 

İzmir Milletvekili Saym Ahmet ERSİN tararından verilen 21.11.2003 tarihli soru 
önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

İnsan Haklan Başkanlığımızca, 81 il ve 849 ilçede bulunan İnsan Haklan Kurullannın 
etkinliğini artırmak ve çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla çeşitli çalışmalar yürütülmüştür. 
Bu çalışmalar neticesinde hazırlanan İl ve İlçe İnsan Haklan Kurullannın Kuruluş, Görev ve 
Çalışma Esaslan Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapan Yönetmelik 23 Kasım 2003 tarih ve 
25298 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. 

Yeni Yönetmelik İl ve İlçe İnsan Haklan Kurullannın üye yapısını sivilleştirmiştir. 
Yapılan değişiklik neticesinde; 

İl İnsan Haklan Kurulu, vali veya valinin görevlendireceği bir vali yardımcısının 
başkanlığında; 
a) Büyükşehir statüsü bulunan illerde büyükşehir belediye başkanı veya başkan 
yardımcısı, diğer illerde il belediye başkam veya başkan yardımcısı, 
b) İl Genel Meclisinin kendi üyeleri arasından seçeceği bir temsilci, 
c) Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan siyasi partilerin il başkanlan veya 
görevlendirecekleri bir temsilci, 
d) Üniversite rektörleri veya bu konuda görevlendirecekleri bir öğretim üyesi ya da 
elemanı, 
e) Valilik tarafından belirlenecek kamu kurum ve kuruluşlannda görev yapan bir avukat 
veya hukuk fakültesi mezunu bir kamu görevlisi, 
f) Baro temsilcisi, 
g) Tabip odasından bir temsilci, 
h) Ticaret veya sanayi odasından valilik tarafından belirlenecek bir temsilci, 
i) Valilik tarafından belirlenecek diğer meslek odalan veya sendikalardan bir temsilci, 
j) Mahalli televizyon, gazete, radyo gibi kuruluşlardan başvuranlar arasından valilik 
tarafından belirlenecek bir temsilci, 
k) Muhtarlar demeği başkam, yoksa mahalle muhtarlanndan başvuranlar arasından 
valilik tarafından belirlenecek bir temsilci, 
1) Okul-aile birliklerinden başvuranlar arasından valilik tarafından belirlenecek bir 
temsilci, 
m) Sivil Toplum Kuruluşlanndan başvuranlar arasından valilik tarafından belirlenecek 
en az üç temsilcinin katılımıyla oluşmaktadır. 
İlçe Kurulu ise, kaymakamın başkanlığında; 
a) İlçe belediye başkam veya başkan yardımcısı, 
b) İl Genel Meclisinin ilçeden seçilen üyeleri arasından seçeceği bir temsilci, 
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c) Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan siyasi partilerin ilçe başkanlan veya 
görevlendirecekleri bir temsilci, 
d) Fakülte veya yüksekokulun bu konuda görevlendirecekleri bir Öğretim üyesi veya 
elemanı, 
e) Kamu kurum ve kuruluklarında görev yapan bir avukat veya hukuk fakültesi mezunu 
bir kamu görevlisi, 
f) İlçede görev yapan avukatlardan başvuranlar arasından kaymakamlık tarafından 
belirlenecek bir temsilci. 
g) İlçede görev yapan doktorlardan başvuranlar arasından kaymakamlık tarafından 
belirlenecek biı temsilci, 
h) Kaymakamlık taralından belirlenecek mcskk odalarından veya sendikalardan bir 
temsilci. 
i) Mahalli televizyon, gazete, radyo gibi kuruluşlardan başvuranlar arasından 
kaymakamlık taralından belirlenecek bir temsilci, 
j) Muhtarlar derneği başkanı, yoksa mahalle muhtarlanndan başvuranlar arasından 
kaymakamlık tarafından belirlenecek bir temsilci, 
k) Okul-aile birliklerinden başvuranlar arasından kaymakamlık tarafından belirlenecek 
bir temsile; 
i) Sivil Toplum Kuruluşlarından başvuranlar arasından kaymakamlık tarafından 
belirlenecek en az iki temsilcinin katılımıyla oluşmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 

Abdullah GÜL 
Dışişleri Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 
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RESMİ GAZETE 23 Kasım 2003 PAZAR Sayı: 25298 

Başbakanlıktan: 
İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARININ 

KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 
Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; toplumda ve kamu görevlilerinde insan haklan 

bilincini geliştirmek, insan haklannı korumak, ihlal iddialanm incelemek ve araştırmak, insan 
hak ve özgürlüklerinin kuUanılmasmın önündeki engeller ile hak ihlallerine yol açan sosyal, 
siyasi, hukuki ve idari nedenleri incelemek, araştırmak ve bunlann çözümüne ilişkin önerilerde 
bulunmak üzere, illerde "İl İnsan Haklan Kurulu" ile ilçelerde "İlçe İnsan Haklan Kurulu"nun 
kuruluş, görev ve çalışma esaslannı belirlemektir. 

Kapsam 
Madde 2 — Bu Yönetmelik il ve ilçe İnsan Haklan Kurullannın kuruluş, görev ve 

çalışma esaslanna ilişkin iş ve işlemleri kapsar. 

Hukuki dayanak 
Madde 3 — Bu Yönetmelik 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilâtı Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun ek 6 ncı maddesine 
dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 
Madde 4 — Bu Yönetmelikte; 
a) Bakanlık : Başbakanın görevlendireceği insan haklanndan sorumlu Başbakan 

Yardımcılığını veya Devlet Bakanlığım, 

b) Bakan : Başbakan tarafından görevlendirilen insan haklanndan sorumlu Başbakan 
Yardımcısını veya Devlet Bakanım, 

c) Başkanlık : Başbakanlık İnsan Haklan Başkanlığını, 

d) İl Kurulu : İl İnsan Haklan Kurulunu, 

e) İl Masası: İl İnsan Haklan Danışma ve Başvuru Masasını, 

f) İlçe Kurulu : İlçe İnsan Haklan Kumlunu, 

g) İlçe Masası: İlçe İnsan Haklan Danışma ve Başvuru Masasını, 

h) Sivil Toplum Kuruluşu : Çalışmalan gönüllülük esasına dayalı, tüzüklerinde ve 
çalışma programlannda insan haklan konulanna yer verilen dernek, vakıf gibi tüzel kişiliğe 
sahip kuruluşlan, 

ifade eder. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
İl ve İlçe İnsan Haklan Kurullarının Kuruluşu 

İ! Kurulu 

Madde 5 — Bu Yönetmelikte belirtilen görevleri yerine getirmek üzere İl Kurulu, vali 
veya valinin görevlendireceği bir vali yardımcısının başkanlığında; 

a) Büyükşehir statüsü bulunan illerde büyükşehir belediye başkanı veya başkan 
yardımcısı, diğer illerde il belediye başkanı veya başkan yardımcısı, 

b) İl Genel Meclisinin kendi üyeleri arasından seçeceği bir temsilci, 

c) Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan siyasi partilerin il başkanları veya 
görevlendirecekleri bir temsilci, 

d) Üniversite rektörleri veya bu konuda görevlendirecekleri bir öğretim üyesi ya da 
elemanı. 

e) Valilik tarafından belirlenecek kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan bir 
avukat veya hukuk fakültesi mezunu bir kamu görevlisi, 

f) Baro ten;sikişi, 

g) Tabip odasından bir temsilci, 

h) Ticaret veya sanayi odasından valilik tarafından belirlenecek bir temsilci, 

i) Valilik tarafından belirlenecek diğer meslek odaları veya sendikalardan bir temsilci, 

j) Mahalli televizyon, gazete, radyo gibi kuruluşlardan başvuranlar arasından valilik 
tarafından belirlenecek bir lemsi [ti, 

k) Muhtarlar derneği başkanı, yoksa mahalle muhtarlarından başvuranlar arasından 
valilik tarafından belirlenecek bir temsilci, 

1) Okul-aüe birliklerinden başvuranlar arasından valilik tarafından belirlenecek bir 
tenısilci; 

m) Si\!İ Toplum Kuruluşlarından başvuranlar arasından valilik tarafından belirlenecek 
e» az üç temsilciden, 

oluşur. 

Kurul bajkaıa gerekli gördüğü dunırnlai'da ilgili kamu veya özel kuruluş temsilcilerini 
veya kişileri de topianîiya çağırabilir 

İlçe Kumlu 

Madde 6 - Yiıı Yönetmelikteki görevleri yerine getirmek üzere İlçe Kurulu. 
kaymakamın başkanlığı nda: 

a) İJçc belediye başkanı veya başkan yardımcısı, 

b) i'i Genel Meclisinin ilçeden seçilen üyeleri arasından seçeceği bir temsilci, 

t) Türkiye Büyük Miliei Meclisi'nde grubu bulunan siyasi partilerin ilçe başkanları veya 
görevlendirecekleri bir rem s i i u. 
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d) Fakülte veya yüksekokulun bu konuda görevlendirecekleri bir öğretim üyesi veya 
elemanı, 

e) Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan bir avukat veya hukuk fakültesi mezunu 
bir kamu görevlisi, 

f) İlçede görev yapan avukatlardan başvuranlar arasından kaymakamlık tarafından 
belirlenecek bir temsilci, 

g) İlçede görev yapan doktorlardan başvuranlar arasından kaymakamlık tarafından 
belirlenecek bir temsilci, 

h) Kaymakamlık tarafından belirlenecek meslek odalarından veya sendikalardan bir 
temsilci, 

i) Mahalli televizyon, gazete, radyo gibi kuruluşlardan başvuranlar arasından 
kaymakamlık tarafından belirlenecek bir temsilci, 

j) Muhtarlar derneği başkanı, yoksa mahalle muhtarlarından başvuranlar arasından 
kaymakamlık tarafından belirlenecek bir temsilci, 

k) Okul-aile birliklerinden başvuranlar arasından kaymakamlık tarafından belirlenecek 
bir temsilci, 

1) Sivil Toplum Kuruluşlarından başvuranlar arasından kaymakamlık tarafından 
belirlenecek en az iki temsilciden, 

oluşur. 

Kurul Başkam gerekli gördüğü durumlarda ilgili kamu veya özel kuruluş temsilcilerini 
veya kişileri de toplantıya çağırabilir. 

Danışma ve başvuru masalan 

Madde 7 — İllerde valilik yazı işleri müdürlüğünde, ilçelerde kaymakamlık yazı işleri 
müdürlüğünde herkesin kolayca ulaşabileceği bir danışma ve başvuru masası oluşturulur. 
Masaya gelen başvurularla ilgilenmek üzere illerde vali, ilçelerde kaymakam tarafından sürekli 
bir memur görevlendirilir. Masa görevlisinin hukuk formasyonuna sahip olması veya halkla 
ilişkiler konusunda uzman olması göz önünde bulundurulur. 

Komisyonlar 

Madde 8 — En az üç üyeden oluşmak üzere, İl ve İlçe Kurulları bünyesinde; 

a) Halkla ilişkiler ve iletişim faaliyetleri, 

b) İnsan hakları eğitimi ve insan haklan bilincini geliştirme, 

c) İnsan haklan ihlallerini araştırma, inceleme ve değerlendirme, 

konularında birer komisyon oluşturulur. 

Gerekli görülen hallerde diğer konularda da komisyonlar oluşturulabilir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

ti ve İlçe İnsan Haklan Kurallarının Görevleri 

Genel görevler 

Madde 9 — îl ve İlçe Kurulları; 

a) İllerde Bakanlık, Başkanlık, Valilik, İl Masası, İl Kurulu üyeleri ve İlçe Kurulları 
tarafından İl Kurulunun gündemine getirilen; ilçelerde de Bakanlık, Başkanlık, Valilik, İl 
Kurulu, Kaymakamlık, İlçe Masası ve İlçe Kurulu üyeleri tarafından İlçe Kurulu gündemine 
getirilen konulan değerlendirmek, 

b) İnsan hakları ihlal iddialarını incelemek ve araştırmak, 

c) İnsan haklarının korunması ve insan hak ve özgürlüklerinin kullanılmasının önündeki 
engeller ile hak ihlallerine yol açan sosyal, siyasi, hukuki ve idari sebepleri incelemek, 
araştırmak ve bunların çözümüne ilişkin valilik veya kaymakamlık makamına önerilerde 
bulunmak, 

d) Her türlü ayrımcılığın önlenmesi için gerekli çalışmaları yapmak, 

e) İdarenin uygıılamalanııda vatandaşlara hoşgörü ve nezaketle yaklaşılmasını sağlamak 
amacıyla gerekli çalışmaları yapmak. 

f) Ayda bir tüm çalışmaları özet olarak, ilçelerde İl Kuruluna, illerde Başkanlığa 
bildirmek, 

ile görevi idi:. 

Halkla ilişkiler ve iletişim 

M a d d e .18 •••-••• İl ve İlçe Kurulları; 

a) il ve İlçe Masaları kurmak, 

b) İnsan hak kırma ilişkin ihbar, dilek, talep ve şikayeti olan kişilerin, insan haklan 
kurullarına başvurulanın kolaylaştırmak için, bütün kamu kurum ve kuruluşları ile şehrin 
önemli noktalarına "insan Hakları Başvuru Kurulan" koymak ve bu kutuların valilik ve 
kaymakamlık tarantıdan görevlendirilen personel marifetiyle mümkün olan en kısa sürede 
açılmasını ve içindekilerin bir tutanakla masa başkanlığına teslim edilmesini sağlamak, 

c) Telefon w elektronik postayla ihbar imkanını sağlayacak tedbirleri almak, bu amaçla 
herkesin daru^niü w başvuru masalarına ulaşılabileceği telefon ve elektronik mektup 
adreslerini yazılı ve görsel basın aracılığıyla halka duyurmak, 

d) Kurulların çalışmalarıyla ilgili olarak halkı bilgilendirmek, bu amaçla yazılı ve görsel 
basın kuruluşlarıyla işbirliği yapmak ve internet imkanından yararlanmak, 

e) Kurulların yürev ve çalışmalarında sivil toplum kuruluşlanyla işbirliğini geliştirmek, 

f) Sivil toplum kuruluşlarının insan haklan konularında çalışmalar yapmalarını teşvik 
etmek ve desteklemek. 

ile görevlidir. 
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Bilgilendirme, bilinçlendirme ve eğitim 
Madde 11 — İl ve İlçe Kurulları; 
a) Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesi ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında yeralan insan 

haklan konularında her türlü çalışmayı yaparak, kurul üyeleri, uygulayıalar ve vatandaşların 
bilinçlendirilmesini sağlamak amacıyla etkinlikler düzenlemek, 

b) Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi metni ve insan hakları 
konusunda taraf olduğumuz uluslararası sözleşmeleri kurul üyelerine, kamu kurum ve 
kuruluşlarına ve vatandaşlara dağıtmak, 

c) İnsan haklan ile ilgili kitap, broşür ve mevzuat metinlerini temin ederek kurul 
üyelerine, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına ve vatandaşlara dağılmak, 

d) İnsan hakları konusunda, levha, afiş, broşür ve panolar hazırlanarak veya temin 
edilerek halkın görebileceği yerlere asmak, 

e) İnsan hakları bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla, köy ve mahalle muhtarlıklarıyla 
diyalogu geliştirmek, 

f) İnsan haklan konusunda panel, konferans, seminer, konser, tiyatro, slayt ve film 
gösterisi gibi etkinlikler düzenlemek, 

g)Yerel radyo ve televizyon kanallarında uzmanların katılımıyla insan hakları konusunda 
programlar düzenleyerek aydınlatıcı bilgiler verilmesini sağlamak, 

h) İlk ve orta dereceli okullarda insan hakları öğrenci kolu kurulmasını ve insan haklarına 
saygı bilincini yerleştirmek için etkinlikler düzenlenmesini teşvik etmek, 

i) Fakültelerin ve yüksekokulların insan haklan alanındaki faaliyetlerini desteklemek, 

j) Çevre bilincini yaygınlaştırmak amacıyla bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları 
yapmak, 

k) Kütüphanelere insan haklan konulu kitap, dergi ve broşür gibi kaynaklan temin ederek 
halkın kullanımına sunulmasını sağlamak, 

ile görevlidir 

Araştırma ve izleme 
Madde 12 il ve ilçe Kurulları: 

a) İnsan haklarıyla ilgili konularda üniversiteler, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları 
ve diğer kurumlarla işbirliği yaparak araştı ima yapılması, yaptırılması ve rapor hazırlanmasını 
sağlamak. 

b) Kadın, çocuk, hasta ve özürlü haklan ile ilgili araştırmalar yapılması ve çözümler 
üretilmesini teşvik etmek. 

e) İnsan hakları ihlaline neden olan çevre ve trafik sorunları ile ilgili araştırmalar 
yapılması ve çözümler üretilmesini teşvik etmek, 

d) İlköğretim çağına geldiği halde çeşitli sebeplerle okula gidemeyen çocuklarla ilgili 
araştırmalar yapılmasını sağlamak, 

e) Sokak çocuklarmırı soruuiarımu çözümüne, çocuk işçiliğinin ve çocuk dilenciliğinin 
önlenmesine yönelik çalışmalar yapılmasını sağlamak. 

i) İnsan rmkian uygulamalarını yerinde görmek amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlara 
ziyaretler geıçckleştirnıek, 
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g) İnsan haklan uygulamalarının teşvik edilmesi amacıyla örnek kurum ve kuruluşlar ile 
kamu görevlilerinin tespit edilerek ödüllendirilmesini sağlamak, 

h) Karakol ve nezarethane denetleme formlarını inceleyerek varsa aksaklıklann 
giderilmesi hususunda ilgililere tavsiyelerde bulunmak, 

i) Nezarethane koşullannın iyileştirilmesi ve ilgili mevzuata uygun hale getirilmesi 
hususunda tavsiyelerde bulunmak, 

j) Sanık haklarının etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamaya yönelik araştırma ve 
inceleme yapmak, 

ile görevlidir. 

İhlal iddialarını inceleme ve karara bağlama 

Madde 13 — İl ve İlçe Kurullan; insan haklan ihlali iddialan ile ilgili başvurulan 
incelemek ve araştırmak, inceleme ve araştırma sonuçlanm değerlendirmek, ulaşılan sonuçlan 
konusuna göre Cumhuriyet savcılıklanna ya da ilgili idari makamlara iletmek ve sonucunu 
takip etmekle görevlidir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

İl ve İlçe İnsan Haklan Kurullarının Çalışma Usul ve Esasları 

Kurul toplantı esasları 

Madde 14 — Kurullar aşağıdaki usul ve esaslara göre çalışır; 

a) Kurullar ayda bir defa toplanır. Ancak gerekli görülen durumlarda, başkanın çağnsı 
üzerine ayda birden fazla da toplanabilir. 

b) Kurul toplantılanna illerde vali veya valinin görevlendireceği bir vali yardımcısı, 
ilçelerde kaymakam başkanlık eder. 

c) Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılan üyelerin salt 
çoğunluğu ile karar verir. 

d) Kararlara itirazı olan üyelerin karşı oy gerekçeleri, karar altında özet olarak 
kaydedilir. 

e) Kurul Başkam ve üyeleri; kendileri, alt ve üst soylanndan biri ve eşleri ile ilgili olan 
konulann görüşüldüğü toplantılara katılamazlar. 

f) Toplantıya katılmayan üyelerin mazeretleri toplantı tutanağında belirtilir. Kurul 
toplantılanna katılmakta özen göstermeyen üyelerin kurum ve kuruluşlan uyanlır ve üç defa 
üst üste kurul toplantılanna katılmayanların üyeliği düşmüş sayılır. 

g) Gündem, kurul başkam tarafından üyelerin teklifleri de dikkate alınarak hazırlanır ve 
toplantıdan Önce kurul üyelerine dağıtılır. 

h) Toplantılar nedeniyle üyelere herhangi bir ücret ödenmez 
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Sekretarya hizmeti 

Madde 15 — Kumhın sekretarya hizmetleri, illerde ve ilçelerde yazı işleri 
müdürlükleri tarafından yürütülür. Zorunlu masraflar valilik ve kaymakamlık tarafından 
karşılanır. 

Komisyonların çalışma usul ve csaslan 

Madde 16 — Komisyonlar toplantılarını çalışma şartlarına göre belirleyecekleri 
aralıklarla gerçekleştirir. Komisyonlar çalışmalarım yaparken diğer kurul üyelerinin bilgi ve 
görüşüne de başvurabilir. Komisyonlar yapacakları çalışmaları araştırma, inceleme ve 
değerlendirme raporlarını kurul gündemine getirmek üzere kurul başkanına sunar. 

Başvuruların alınması 

Madde 17 — Masalar başvuruların alınmasında aşağıdaki usul ve esaslara uyar; 

a) Başvuruların mümkün olabildiğince kolaylaştırılması esas olup, başvurular 
dilekçeyle, telefonla, elektronik posta veya şehrin değişik yerlerine konulan İnsan Haklan 
Başvuru Kutuları aracılığıyla veya sözlü olarak yapılabilir. 

b) Elektronik posta mesajları ve İnsan Haklan Başvuru Kutuları mümkün olan en kısa 
sürede açılır. 

c) Başvuru sahibinden başvuruyla ilgili bilgi ve belgeler alınır. 

d) Dilekçeyle yapılan başvurularda, başvuru sahibine başvurunun tarih ve sayısını 
gösteren bir alındı belcesi verilir. 

e) Masaya gelen tüm başvurular, takibinin yapılması amacıyla dosyalanır, takip 
defterine kaydedilir: her başvuruya bir kayıt numarası verildikten sonra en kısa sürede kurul 
başkanına iletilir. 

Başvuruların değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması 

Madde 18 — Başvuruların değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasında aşağıdaki usul 
ve esaslara uyulur; 

a) II ve İlçe Kurullarına yapılan başvurular, İl ve İlçe Masaları aracılığıyla kurul 
gündemine getirilir 

b) İl ve İlçe Masalarına geien her başvuru kurulda görüşülür ve başvurularla ilgili ne tür 
işlemler yapılacağına karar verilir. 

c) Başvurular, konularına göre ilgili kanunlarda belirtilen zamanaşımı süreleri göz 
önünde tutularak değerlendirilii. 

d) Kurulda alınan kararlar ve yapılan işlemler yazılı olarak başvuru sahibine en geç otuz 
gün içerisinde bildirilir ve gerekli hallerde ara bilgi de verilir. 

c) Kurul, gerekli gördüğü hallerde re'sen veya başvuru sahibinin isteği üzerine, başvuru 
sahibini veya lemsi icisınî dinleyebilir. 

f) Başvuru hakkında karar verilmesine imkan vermeyen eksiklikler söz konusu ise, 
eksikliklerin tamamlanması için ara karar alınır. 
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g) Bakanlık ve Başkanlık tararından iletilen konular ilgili kurulda öncelikle görüşülerek 
sonuçlandırılır ve sonucundan Bakanlığa veya Başkanlığa bilgi verilir. 

h) Başvuru sahibine verilecek yanıtta, haklan konusunda kendisine başvurabileceği 
yasal yollar hakkında bilgi verilir. 

i) Kurul kararlan, ilgili kamu kurum ve kuruluşlan tarafından geciktirilmeksizin 
öncelikle ele alınıp sonuçlandırılır. 

Raporlama 

Madde 19 — Kurullar tarafından faaliyetleri ile ilgili aylık rapor hazırlanır. Hazırlanan 
raporlar dönemi izleyen aym ilk 10 günü içerisinde valilik kanalıyla Başkanlığa gönderilir. 

Aynca kurullar, Dünya İnsan Haklan Günü ve Haftası programı çerçevesinde yapılan 
faaliyetleri içerir bir raporu bir ay içerisinde valilik kanalıyla Başkanlığa gönderir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 
Madde 20 — 2/11/2000 tarihli ve 24218 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "İnsan 

Haklan Kunıllannın Görev, Kuruluş ve Çalışma Esaslan Hakkında Yönetmelik" yürürlükten 
kaldınlmıştır. 

Yürürlük 

Madde 21 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 22 — Bu Yönetmelik hükümlerini insan haklarından sorumlu Bakan yürütür. 
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6.- Adana Milletvekili Tacidar Seyhan'ın, Seydişehir Eti Alüminyum A.Ş. 'nin özelleştirme kap
samına alınmasına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler'in 
cevabı (7/1466) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sn. Hilmi Güler tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Tacidar ^EYHAN 
Adana Milletvekili-^ 

1. 20.05.2003 tarihli Özelleştirme İdaresinin yazısı ile Seydişehir Eti Alüminyum 
A.Ş'nin "Eti Holding A.Ş'ye olan borçlarından arındırıldıktan sonra 
kullanımlarında bulunan maden ruhsatlan da dahil olmak üzere tüm hak ve 
yükümlülükleri ile birlikte"" özelleştirme kapsam ve programına alınması teklif 
edilmiş midir? 

2. 31.07.2003 tarihli 6680 sayılı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı yazısı ile Oymapmar 
Barajı hidroelektrik Tesislerinin Özelleştirme kapsam YC programına alınarak, Eti 
Alüminyum A.Ş'ne devredilmesi teklif edilmiş midir? 

3. 13.08.2003 tarih 2003/49 sayılı Özelleştirme Yüksek kurulu kararı ile Eti 
Alüminyum A.Ş, "Eti Holding A.Ş'ye olan borçlarından anndırıldıktan sonra 
kullanımlarında bulunan maden ruhsatları da dahil olmak üzere tüm hak ve 
yükümlülükleri ile birlikte" Özelleştirme kapsam ve programına alınmış mıdır? 

4. 08.09.2003 tarih 2003/53 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu karan ile 
1.Oymapmar Barajı Hidroelektrik Üretim Tesisleri özelleştirme kapsam ve 
programına alınmış mıdır? Ve 2.0ymapınar Barajı Hidroelektrik Üretim 
Tesislerinin özelleştirme kapsam ve programında bulunan Eti Alüminyum A.Ş'ye^ 
devredilmiş midir? 

5. Daha önce 4 Haziran 2003 tarihinde verilen soru önergem Seydişehir Eti 
Alüminyum A.Ş'nin özelleştirilmesi konusunda hiçbir bilgi bulunmadığı şeklinde 
cevaplandırılmıştır. Bu gelişmeler olur iken bu konu neden benim ve halkın 
bilgisinden kaçırılmıştır. Bu beni ve temsil ettiğim insanları yanlış bilgilendirmek 
değil inidir? 
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T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Araştırma, Pianlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

A n k a r a 
Sayı :B.l!.).Û.APK.0.23.3ÛÜ- •// 
Konu : Yaz ıh Soru önerqesi nnnı 

001 Cü '..6 0C.-.'' w M 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: TB.M.M Başkanlığının 01.12.2003 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1466-3639/ 
13278 sayılı yazısı 

Adana Milletvekili Sayın Tacidar SEYHAN'ın tarafıma tevcih ettiği 7/1466-3639 esi;; 
nolu yazılı soru önergesi TB.M.M. İç Tüzüğünün 99'uncu maddesi gereği, EÜAŞ, FT 
Holding AŞ Genel Müdürlüklerinden ve Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığında: 
alınan yazıl bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederini. 

Dr. Mehmet Hilmi GÜLER 
Bakan 
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ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN TACİDAR SEYHAN'IN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

(7/1466-3639) 

Sorular .1,2,3,4; 

- 2005 2003 Tarihii Özelleştirme İdaresinin yazısı ile Seydişehir Eti Alüminyum 

A.Ş.'nın 'E.ti Holding AŞ ye olan borçlarından arındırıldıktan sonra kullanımlarında 

bulunan maden funsatlan da dahil olmak üzere tüm hak ve yükümlülükleri ile birlikte' 

Özelleştirme kapsam i/e programına alınması teklif edilmiş midir? 

- 31 07.20G3 tarihli 6680 sayılı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı yazısı ile Oymapınar 

Barajı Hidroelektrik Tesislerinin özelleştirme kapsam ve programına alınarak, Eti 

Alüminyum A.3 ne devredilmesi teklif edilmiş midir? 

- 13.08.2CU3 tarih 2003/49 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Karan ile Eti 

Alüminyum; A.Ş : "Eti Holding A.Ş.'ye olan borçlarından arındırıldıktan sonra 

kullanımlaıında buıunan maden ruhsatları da dahil olmak üzere tüm hak ve yükümlülükleri 

ile birlikte" özelleştirme kapsam ve programına alınmış mıdır? 

- 08.09.2003 '.ann 2003/53 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı ile 

1 Oymapma? Barajı Hidroelektrik Üretim Tesisleri özelleştirme kapsam ve programına 

alınmış m dır0 Ve 2. Oymapınar Barajı Hidroelektrik Üretim Tesislerinin özelleştirme 

kapsam ve programında bulunan Eti Alüminyum A.Ş.'ye devredilmiş midir? 

Cevaplar 1,2,3,4 

- Et. Alüminyum AŞ.(Şirket) tesislerinin temeli 1967 yılında atılmış, 1973 yılında da 

faaliyete başlamıştır Tesis 30 yıldır faaliyette bulunmaktadır. 

- Şirketin 1995-2002 yılı ortalama gider rakamları dikkate alındığında giderlerinin 

%33'ünü elektrik enerjisi maliyeti oluşturmaktadır. Bu rakam giderek artmaktadır. 2002 yılı 

giderlerinin ortalama %37'sini elektrik oluşturmaktadır. 

- Alüminyum üretiminin, en önemli ve en büyük girdisi elektrik enerjisidir Şirket yılda 

ortalama 44 milyon S elektrik gideri ödemektedir. Aylık elektrik gideri ise 

3,6 milyon S"d;r 
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- Şsrkeie 1999 yumda 15 trilyon TL, 2002 yılında 17,5 trilyon TL sermaye 

konulmasına rağpıem Şirket 2002 yılında 28,7 trilyon zarar etmiştir. 13 Ağustos 2003 tarihi 

itibariyle de Şirketin zararı 33 trilyon TL ye ulaşmıştır. Şirketin kaynak ihtiyacı için Eti 

Holding A Ş. iara'ından verilen borç 109 trilyon TL olmuştur. 

Eti Alüminyum A Ş . 4Ü46 sayılı Kanunun 3'üncü maddesi gereğince Özelleştirme 

İdaresi Başkanlığının 2ü 05 2003 tarih ve 4247 sayılı yazısı ve Özelleştirme Yüksek Kurulu 

(ÖYK)nur- 13 03 2003 tarih ve 2003/49 sayılı kararı ile özelleştirme kapsam ve 

programına alınmıştı? 

Eti Alüminyum A.Ş."deki Eti Holding A Ş . Genel Müdürlüğü hisseleri, Özelleştirme 

Yüksek Kurulu Kararına istinaden 23.10.2003 tarihinde Özelleştirme idaresi Başkanlığına 

devir ve tesiin edilmiştir 

Oymapınaı HE.S 4046 sayılı Kanunun 3'üncü maddesi gereğince Özelleştirme 

İdaresi Başkanhğrnın 31.07.2003 tarih ve 6680 sayılı yazısı ve özelleştirme Yüksek 

Kurulu'nun 08.09.2003 tarih ve 2003/53 sayılı kararı ile özelleştirme kapsam ve programına 

alınması Kararlaştırılmıştır. 

Bündığı gibi 4045 sayılı Özelleştirme Kanunun 17, madde, B fıkrasında ".... ile 

doğrudan özelleştirme programına alınanlar Kurul kararının alındığı tarihte başka bir işleme 

gerek olmacjn ve bedel alınmaksızın İdareye devredilmiş sayılır. Özelleştirme program,na 

alınarak idareye devredilen kuruluşlar buna ilişkin Kurul kararı tarihinden itibaren bağlı 

oldukları Bakanlık veya Kurumla ilişkileri kesilerek İdareye bağlanmış sayılır" denilmektedir 

Soru 5 : 

Daha önce 4 Haziran 2003 tarihinde verilen soru önergem Seydişehir Eti 

Alüminyum A Ş nm özelleştirilmesi konusunda hiçbir bilgi bulunmadığı şeklinde 

cevaplandırılmıştır. 3u gelişmeler olur iken bu konu neden benim ve halkın bilgisinden 

kaçırılmıştır 3u beni ve temsil ettiğim insanları yanlış bilgilendirmek değil midir'? 

Cevap 5 : 

Yukarıda da belirtildiği üzere özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı, 14.08 2003 tarih ve 

25199 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, önergenize (25 Haziran 2003 tarih ve 

1054-10105 say;iı;, verilen cevap tarihinde Eti Holding A.Ş. Genel Müdürlüğünde 

gelişmeler hakkında herhangi bir bilgi bulunmadığından yanlış bilgilendirme söz konusu 
değildir. 
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7.- Adana Milletvekili Tacidar Seyhan'ın, bazı eylemlerde polisin göstericilere yaptığı 
müdahalelere ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun cevabı (7/1467) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Tacidaj; SEYHAN 
Adana Milletvekili 

1. 6 Kasım 2003 Perşembe günü YÖK yasasını protesto eylemleri sırasında, olaylarla 
ilgili olmayan 2 vatandaşımızı tartaklayan, hayati tehlike yaratacak şekilde döven polis 
kameramanı ve emniyet görevlileri kimlerdir? 

2. Bu görevliler hakkında ne gibi işlemler yapılmıştır? 

3. 1 ay önce İstanbul'da bir eylemde polis memurlarınm kontrolü altında götürülüşüne 
şahit olduğumuz ve kolu kınlmca ortada bırakılan şahısa müdahale eden polisler 
hakkında bir işlem yapılmış mıdır? 

4. Avrupa Birliği yolunda, demokratikleşme kapsamında, polisin, toplumun huzur ve 
emniyetini sağlamak, olayları, can ve mal emniyetini koruyarak yatıştırmak düşüncesi 
ile eğitildiği söylenirken bu tür olayların gerçekleşmesi karşısında Bakanlığımızca 
ortaya konulacak ek bir polis eğitimi projesi g^deminizde var mıdır? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Emniyet Genel Müdürlüğü. 
Sayı :B.05.1.EGM.0.12.04.01 - -2 .0 - f / g ^ S 
Konu:Yazılı Soru Önergesi. 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: TBMM Başkanlığının 01.12.2003 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-3636 -
7/1467 - 3640 sayılı yazınız. 

Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN tarafından T.B.M.M. Başkanlığına sunulan ve 
tarafımdan cevaplandırılması istenilen, (7/1467) soru önergesinin cevabı aşağıya çıkartılmıştır. 

1. 6 Kasım 2003 günü YÖK yasasını protesto eylemleri sırasında bahse konu olaya kansan 
ve polis kameramanı olarak görev yapan personel tespit edilmiştir. 

2. Ankara Valiliğinin 10.11.2003 tarih ve 2003/1458 sayılı onayı ile sözkonusu personel 
hakkında soruşturma açılmıştır. 

3. Bir Televizyon kanalında 12.10.2003 günü Ana Haber Bülteninde İstanbul da 
gerçekleştirilen kanunsuz gösteri sırasında pankart taşıyan Ateş TURAN isimli şahsın gözaltına 
alınıp otobüse götürüldüğü sırada kolunun kırıldığı iddialarına yer verilmiştir. 

Bu iddia ile ilgili olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğünün 16.10.2003/5829 sayılı onayı ile 
sorumlular hakkında disiplin yönünden soruşturma başlatılmıştır 

4- İnsan Haklarının korunması ve geliştirilmesinin bireysel ve toplumsal düzeyde bir bilinç 
olarak yerleşmesinde İnsan Haklan Eğitiminin belirleyici bir öneminin olduğu gerçeğinden hareket 
ederek ve İnsan Haklarının hukuki normlarla da desteklenmesi amacıyla " Birleşmiş Milletler 
İnsan Haklan Eğitimi On Yılı Eylem Planına 1995-2004" paralel olarak Akademik düzeyde ve 
araştırmaya dayanan ulusal çerçevede "İnsan Haklan Eğitimi Türkiye programı 1998-2007"projesi 
hazırlanmıştır. 

Bu kapsamda, Avrupa Birliği (AB), Avrupa Konseyi (AK), Dışişleri Bakanlığı , İnsan 
Haklan Eğirimi On Yılı Ulusal Komitesi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün işbirliği ile 
" Polis ve İnsan Haklan 2000'den Sonra Programı " hazırlanarak, program çerçevesinde, " Polis 
Profesyonellik ve Toplum Projesi "hazırlanmıştır. 

Haziran 2004-2006 uygulama takvimi içerisinde yer alan Türk ulusal polisinin 
sorumluluğunun, etkinliğinin ve etkililiğinin artırılması için hazırlanan twinning projesi ile AB 
standartları esas alınarak, polisin eğitimi, yapılanması, çalışma esasları ve personel rejiminin 
düzenlenmesi öngörülmektedir. 

Avrupa Birliği'ne uyum sürecinde, Emniyet Teşkilatını ilgilendiren 'mevzuatta yapılan 
değişikliklere rağmen uygulamada giderilemeyen insan haklan ihlallerini araştırmak üzere Matra 
Projesi içerisinde " Türk Polisinde İnsan Haklan İhlalleri Konusunda Uygulamada Yaşanan 
Sorunların Tespiti ve Çözülmesi" başlığı adı altında bir proje çalışması yapılmaktadır. Ayrıca 
Birleşmiş Milletler İnsan Haklan Eğitimi 10 Yılı Eylem Planı içerisinde yer aylan 1997-2000 Polis 
ve İnsan Haklan Projesi'nin tamamlanmasından sonra hazırlanan "Polis ve İnsan Haklan 2000'den 
Sonra" programı içerisinde yer alan ve Avrupa Konseyi tarafından kabul edilen "Polis 
Profesyonellik ve Toplum" projesi çerçevesinde, yurt içinde hizmet içi eğitimler verilmiştir 

Projenin ikinci aşaması olarak yurt içi eğitimini tamamlayan personel, uygulamalan yerinde 
görmek üzere yurt dışına gönderilmiştir. 

Proje gereği yurt dışı eğitimini tamamlayan personel ile Şube Müdürlükleri ve Karakol 
Amirliklerinde görevli amir sınıfı personele " Polis İnsan Hakları Uygulamalan Kursu" 
düzenlenmesi planlanarak, kursun 1 'inci dönemi eğitici eğiticileri havuzunda bulunan eğitimciler ile 
katılımcı personele Emniyet Genel Müdürlüğünde kurs verilmiş olup, program çerçevesinde kurslar 
halen devam etmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim 

Ö $ : . 0 İ / 2 O O 2 J 

lülkadir AKSU 
İçişleri Bakanı 
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8.- Antalya Milletvekili Nail Kamacı'nın, Antalya'nın Kaş ve Kale İlçelerinde yaşanan sel 
felaketine ilişkin Başbakandan sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki Ergezen'in cevabı 
(7/1472) 

11.11.2003 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından Anayasa'nm 98 inci, TBMM İçtüzüğünün 
96 ve 99 uncu maddesine göre yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Antalya'nın Kale ve Kaş ilçelerinde 09.11.2003 tarihinde yaşanan sel felaketinde Noel 
Baba Kilisesi, çok sayıda işyeri (kapalı seralar dahil) Ye ev zarar görmüştür. 

1 -Her yıl milyonlarca turist tarafından ziyaret edilen ve turizm getirişi olan 2000 yıllık Noel 
Baba Kilisesinin doğal afetlere maruz kalacağı düşünülerek neden gerekli önlemler 
alınmamıştır0 

2-Selden zarar gören iş yeri ve evlerin maddi zararları ne zaman ve nasıl ödenecektir'7 

3-Kış aylarında olmamız nedeniyle daha sonra ki günlerde de meydana gelebilecek olan 
buzlanma, don ve sel baskınlarına karşı hükümetiniz ne gibi önlemler almıştır? 
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T.C. 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 

Araştırına, Planlama ve Koordinasyon Kumlu Başkanlığı 
A N K A R A 

SAYI :B.09.0.APK.0,22.00,I7/2$5" 
KONU : Antalya Milletvekili 

Nail KAMACT'mn 
Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) T.B.M.M. Başkanlığı'ran 01.12.2003 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10. 
00.02/3647/13286 savıîı yazısı. 

b) Başbakanlığın 04.12.2003 tarihli ve B.02.0.KKG.0.12/106-274-8/5330 sayılı yazısı. 

îlgi (b) yazı ekinde alınan, Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya'nın Kale 
ve Kaş ilçelerinde; 09.11.2003 tarihinde meydana gelen sel felaketi hakkında, Sayın 
Başbakanımıza yönelttiği, Sayın Başbakanımızın da Bakanlığım koordinatörlüğünde 
cevaplandırılmasını tensip enikleri T.B.MJvI. 7/1472 Esas sayılı Yazılı Soru önergesine 
ilişkin cevabınız ekte sunulmuştur. 

Bilgini/.i w gereğim ar/ ederim. 

2 6 ARAUK 2003 
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ANTALYA MİLLETVEKİLİ 
SAYIN NAİL KAMACI'NIN 

T.B-M.M. 7/1472 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR 

SORULAR VE CEVAPLARI 

SORULAR: 

Antalya'nın Kale ve Kaş ilçelerinde 09.11.2003 tarihinde yaşanan sel felaketinde Noel 
Baba Kilisesi, çok sayıda işyeri (kapalı seralar dahil) ve ev zarar görmüştür. 

1- Her yıl milyonlarca turist tarafından ziyaret edilen ve turizm getirişi olan 2000 
yıllık Noel Baba Kilisesinin doğal afetlere maruz kalacağı düşünülerek neden gerekli 
önlemler alınmamıştı;? 

2- Selden zarar gören iş yeri ve evlerin maddi zararları ne zaman ve nasıl ödenecektir? 

3- Kış aylarında olmamız nedeniyle daha sonra ki günlerde de meydana gelebilecek 
olan buzlanma, don ve sel baskınlarına karşı hükümetiniz ne gibi önlemler almıştır? 

CEVAPLAR: 

Bilindiği gibi; 10.02.2000 tarih ve 23960 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Tabii 
Afçı Ncdeniyk- Gelir Kaybı. Alı ve Üst Yapı Hasarına Uğrayan Belediyelerin Yapmaları 
Gereken İşlemler Hakkında Tebliğ" gereği Belediyelerin afet yardımları belirlenmekte ve 
buna göre işlem > apılmaktadır. 

Dolayısıyla, tabii alet yaşayan bir belediyenin öncelikle Valiliğine müracaat etmesi, 
Valiliğin de meydana gelen afeti Bakanlığımızın Afet İşleri Genel Müdürlüğü'ne bildirmesi 
gerekmektedir. Bu aşamadan sonra; alt yapı hasarları için İller Bankası ve Karayolları Bölge 
Müdürlüklerince, üst yapı hasarı için de Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerince hasar keşifleri 
hazırlanmaktadır Bundan sonra, belirlenecek toplam hasar miktarları, Belediyenin gelir 
payına oranlanarak afet yardım katsayısı tespit edilmektedir. 

Ancak. OvU 1,2003 tarihindeki sel felaketi nedeniyle Kale ve Kaş belediyelerinin hasar 
tespiti için Valiliğine herhangi hir müracaatı olmamıştır. 

Kale ilçe meıkezinde bulunan ve düşük seviyedeki Noel Baba Kilisesi'nin,yağışlardan 
etkilenmemesi için geçmiş yıllarda DSİ 13. Bölge Müdürlüğü'nün teknik yardımları ve İl 
Kühür Müdürlüğü'nün finansmanı ile kilisenin etrafına taşkın suları tahliye kanalı ve pompa 
istasyonları yapılarak.kilisenm yağışlardan etkilenmesi önlenmiştir. 

Derme çayı ıslahı, DSİ Genel Müdürlüğü'nce daha önceden yapıldığı için tarım 
alanları taşkından zarar görmemiştir. 

Antalya Kalu-Kaş ilçelerinde aşırı yağışlar sonucu oluşan sel nedeniyle, Karayolları 
ağında bulunan yollarda, trafiği engelleyici herhangi bir olumsuzluk meydana gelmemiştir. 
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Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkındaki Kanuna 
göre;doğal afetler nedeniyle taıımsal varhklartnın % 40'ı üzerindeki ekilişleri zarar gören ve 
durumları İl Hasar Tespit Komisyon Kararına bağlanan çiftçilere; ödenek imkanları 
çerçevesinde ayni,nakdi,kredi ve teknik yardım yapılabilmektedir. 

Ancak, Antalya'nın Kaie ve Kaş ilçelerindeki sel felaketiyle ilgili olarak başta Valiliği 
olmak üzere; bu hususta sorumluluğu olabilecek tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarına, olayın 
boyutu ve durumu hakkında herhangi bir afet bildirimi yapılmamıştır. 

Afetlerde arama, kurtarma ve ilk yardım hizmetleri İçişleri Bakanlığı'nca 
yürütülmekte olup, bu hizmetler için İl Sivil Savunma Müdürlükleri bünyesinde Sivil 
Savunma Arama ve Kurtarma Ekipleri ile 11 İl Merkezinde bölge esasına göre hizmet yapan 
Arama ve Kurtarma Birlikleri kurulmuştur. Bu ekip ve birliklere devamlı olarak eğitim ve 
tatbikatlar yaptırılmak suretiyle, her an göreve hazır tutulmaktadır. 

Meydana gele» bir aletin il imkanları ile önlenemeyeceği durumlarda, afet olayına 
maruz kalan il hangi Arama ve Kurtarma Birliğinin görev bölgesi içinde bulunuyor ise 
sorumlu bulunan ;Yrarna ve Kurtarma Birliğince olaya müdahale edilmektedir. Antalya İl ve 
İlçeleri Afyon İlinde kurulu bulunan "Afyon Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik 
Müdürlüğü'nün hizmet bölgesi İçinde bulunmaktadır. 

Gerek ekip personeli, gerekse birlik personeli her türlü arama ve kurtarma teknikleri 
ile ilgili eğitimleri almakta ve çeşidi zamanlarda yapılan tatbikatlarla bilgileri 
pekiştirilmektedir. Bu ekip ve birlikler çağdaş araç, gereç ve ekipmanla donatılmıştır. 
Eğitimde verilen bilgiler, tatbikatlarda edinilen deneyimler ve çağdaş donanmalarıyla, ileri 
ülkeler seviyesinde ve becerisinde olan bu ekip ve birliklerle; arama, kurtarma ve ilk yardım 
hizmetleri Ülke genelinde etkin bir şekilde yerine getirilebilecek düzeydedir. 

Kalc-Kaş Devlet Yolunda PCH0.00 m'ye göre geçmiş yıllarda tamamlanmış 
Karayolları projesi ve Kale geçişinin sürekli bir planı bulunmaktadır. 

Kış mevsimimle, her yıl kar ve buz mücadelesi programı uygulanmakta olup, program 
gereği, yollarda meydana gelebilecek buzlanmalara karşı gerekli her türlü önlem alınmaktadır. 
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9.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, Seydişehir Alüminyum Tesisinin Eti Holdinge olan bor
cunun Hazinece üstlenilmesinin IMF niyet mektubunda belirtilip belirtilmediğine ilişkin Başbakan
dan sorusu ve Devlet Bakanı Ali Babacan'ın cevabı (7/1474) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorumun Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasmı saygılarımla arz ederim. 13.11.2003 

Emin ŞİRİN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

Seydişehir Alüminyum Tesisi'nin özelleştirilmesi ile ilgili olarak alınan kararın izahat 
safhasına geldiği ve bu meyanda Seydişehir Alüminyum Tesisi'nin Eti Holding'e olan 108 
trilyon civarındaki borcunun Hazine tarafından üstlenildiği anlaşılmıştır. 

Bu bilgi doğrultusunda aşağıdaki soruma cevap verilmesini arz ederim: 

Soru: Hazine'ye ek 108 trilyon maliyet yükleyen bu operasyon IMF'nin niyet 
mektubunda belirtilmiş midir? 

T C . 
BAŞBAKANLIK 

Hazine Müsteşarlığı 

SAYI :B.02.1.HM.0KrT.04.01-52330/ o n 10 n o n T a *r rr 
KONU : Soru Önergesi Hk. 3 U. IZ.U J * / ö ¥ 6 D 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü'nün 4.12.2003 tarih, 5324 sayılı yazısı 
ve eki. 

Eti Alüminyum A.Ş nin özelleştirilmesi ile ilgili olarak alınan kararın izahat safhasına 
geldiği ve bu meyanda, söz konusu kuruluşun Eti Holding A.Ş.'ye olan yaklaşık 108 trilyon TL 
tutarındaki borcunun Hazine tarafından üstlenilmesine ilişkin operasyonun IMF Niyet 
Mektubunda belirtilip belirtilmediöintn cevaplandırılması istemiyle. İstanbul Milletvekili Sn. Emin 
Şirin tarafından Başbakan Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a tevcih edilen 13.11.2003 tarihli yazılı 
soru önergesinin bir örneği Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdûrlüğü'rün llgi'de 
kayıtlı yazısı ekinde Bakanlığıma intikal etmiştir. 

13.08.2003 tarih ve 2003/49 sayılı özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı ile Eti Alüminyum 
A.Ş.'nin, Eti Holding A.Ş.ye olan borçlanndan arındıntdıktan sonra, kullanımında bulunan 
maden ruhsatları da dahil olmak üzere tüm hak ve yükümlülükleriyle birlikte Özelleştirme 
kapsam ve programına alınmasına karar verilmiş; borç arındırma işleminin tamamlanabilmesini 
teminen, 22.11.2003 tarih ve 25297 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2003 
Yılı Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 6. maddesinin 
(c) şıkkında; "Eti Holding A.Ş.'nin 2002 ve daha önceki yıllara ait kâr paylarından Hazineye 
isabet eden tutarların, Hazine Müsteşariığı'nın bağlı olduğu Bakanın talebi üzerine, bütçenin 
gelir ve gider rakamları ile ilişkilendirilmeksizirı, kuruluşun Eti Alüminyum A.Ş.'den olan 
alacaklarına mahsup edilmesine" Maliye Bakanı'm yetkili kılan bir hükme yer verilmiştir. 

Ek Bütçe Kanununda yer alan mezkur hükümle, Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı 
uyarınca yürütülecek borç arındırma işleminin amacı, yabancı ortaklarla birlikte yatırım yapmayı 
planlayan Eti Holding A.Ş.'nin mali yapısında meydana gelmesi muhtemel bir bozulmanın önüne 
geçilmek istenmesidir. 

Diğer taraftan, Eti Alüminyum A.Ş.'nin Eti Holding A.Ş.'ye olan borçlarının Hazine 
tarafından üstlenileceğine dair herhangi bir husus IMF Niyet Mektuplarında yer almamaktadır. 

Bilgilerine arz ederim 

Ali BABACAN 
Devlet Bakanı 
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10.- Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın, kanuna aykırı telefon dinleme iddialarına ilişkin 
sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın cevabı (7/1475) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sayın Binali YILDIRIM tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını delaletlerinize arz ederim. 12.11.2003 

Saygılarımla. 

finAYKAN 
Trabzon Milletvekili 

Uluslar arası platformlarda Ülkemizin itibarını ve Avrupa Birliği'ne üyelik hedefi 
doğrultusunda yapılan hukuki düzenlemelerin meydana getireceği müspet gelişmeleri 
olumsuz etkileyen; vatandaşlarımızın Devlete itimat hislerini derinden sarsan, kişi haklarını 
ihlal eden ve kamuoyunda infiale sebebiyet veren "telefon dinleme" vakıası ile ilgili olarak. 

SORULAR 
1. Telefonlar, kimler tarafından, ne amaçla ve hangi gerekçelerle dinlenmektedir ? 
2. Yargı kararı olmaksızın dinlenilmeyi engelleyen hukuki tanzimlere rağmen, halen 

dinlenilmeye devam ediliyor olması karşısında; konu ile ilgili hukuki boşluklar 
bulunuyor mu, bulunuyorsa bu konuda iıer lıaiıgi bir tedbü almayı düşüiiüyoi 
musunuz ? 

3. Konu ile ilgili kanuni düzenlemelere aykırı işlem ve eylemlerde bulunan kurum ve 
kuruluşlar ile ilgililer hakkında yapılan, yapılmakta olan.ve yapılması gereken 
işlemler ve alınması gereken tedbirler konusunda bakanlığınızca şimdiye kadar 
neler yapılmıştır ? 

T.C. 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

Araşt ı rma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanl ığ ı 

SAYI : B. ! İ.Ü.APK..0. 10.01.21 .1EA/~I î-2-1 'Zfpfo $ Ü ; ''^JV /6$Ü. 
KONU :Trabzon Milletvekil i 

Sayın Asım AY KAN "in 
yazıl:- soru önergesi 

TLRkİYb BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 01. S2.2003 tarih ve A.0I.0.GNS.0.10.00.02-3636 sayılı yazınız. 

Trabzon Milletvekili Sayın Asım AYKAN'in 7/1475-3656 sayılı yazılı soru önergesinin 
cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Binali YILDIRIM 
Ulaştırma Bakanı 
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TRABZON MİLLETVEKİLİ SAYIN ASIM AYKAN'İN 7/1475-3656 
S A YH ) YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

SÜRl i-yielefonlar, kimler tarafından, ne amaçla ve hangi gerekçelerle 
dinlenmektedir? 

CEVAP I-)Bilindiği üzere, Anayasamızın "Haberleşme Hürriyeti" başlıklı 
22'nci maddesinde; "Herkes haberleşme hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin gizliliği 
esastır. Milli Güvenlik, Kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve 
genel ahlakın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması 
sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak usulüne göre verilmiş hakim kararı 
olmadıkça; yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de 
kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri bulunmadıkça; haberleşme engellenemez 
ve gizliliğine dokunulamaz. Yetkili merciin karan yirmidört saat içinde görevli 
hakimin onayına sunulur. Hakim, kararını kırksekiz saat içinde açıklar; aksi halde, 
karar kendiliğinden kalkar. İstisnaların uygulanacağı kamu kurum ve kuruluşları 
kanunda belirtilir " hükmü yer almaktadır. Bu hüküm gereğince, Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanunu ile 4422 sayılı Kanunda belirtilen durumlarda Mahkeme kararı, acil 
durumda ise bilahare hakim kararına bağlanmak kaydıyla Savcılık talebi üzerine ilgili 
operatörler taralından gerekli yasal işlemler yapılmaktadır. 

Öte yandan, GSM İşletmecileri ile Telekomünikasyon Kurumu arasında 
imzalanan "GSM Fan Avrupa Mobil Telefon Sistemi Kurulması ve İşletilmesi İle 
İlgili Lisans Verilmesine İlişkin İmtiyaz Sözleşmesinin 46. maddesinde; 
"İşletmeci, haberleşmenin gizliliğine, milli güvenlik ve kamu düzenine aykırı 
davranışta bulunamaz. İşletmeci ve çalışanlar yasaların öngördüğü İstisnalar dışında 
haberleşmeyi engelleyemez, gizliliğine dokunamaz, başkalarına bildiremez ve 
açıklayamazlar. İşletmeci ve çalışanları, yasalarla belirlenen hallerde istenilen 
bilgilerin Kanunla yetkili kılınan kişi ve kuruluşlara verilmesini ve elde edilmesini 
engelleyemezler' hükmü yer almaktadır. 

SORU 2-)Yargı kararı olmaksızın dinlenilmeyi engelleyen hukuki tanzimlere 
rağmen, halen dinlenilmeye devam ediliyor olması karşısında; konu ile ilgili hukuki 
boşluklar bulunuyor mu, bulunuyorsa bu konuda her hangi bir tedbir almayı 
düşünüyor musunuz9 

CEVAP 2-) Mevcut kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde, gerek Türk 
Telekom A.Ş., gerekse GSM İşletmecileri, haberleşmenin gizliliği prensibine aykırı 
davranışta bulunamazlar GSM İşletmecileri veya çalışanları tarafından 
haberleşmenin gizliliğinin ihlal edilmesi halinde işletmecinin faaliyeti 7 güne kadar, 
tekrarı halinde ise 30 güne kadar kısmen veya tamamen durdurulabildiği gibi, tekrarı 
halinde yetki belgesi iptal edilebilmektedir. 

Görüleceği üzere, yargı kararı olnalOgns, yasalara aykırı olarak telefon 
dinlenmesi fiilini işleyenler hakkmaV uygularaptlkek idari ve cezai yaptırımlar 
bakımından herhangi bir boşluk bulurm^maktaâır. 
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SORU 3-} Konu ile ilgili kanuni düzenlemelere aykırı işlem ve eylemlerde 
bulunan kurum ve kuruluşlar ile ilgililer hakkında yapılan, yapılmakta olan ve 
yapılması gereken işlemler ve alınması gereken tedbirler konusunda Bakanlığınızca 
şimdiye kadar neler yapılmıştır? 

CEVAP i-\ 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu'nun 20'nci maddesi telefon 
ve telgraf memurları açısından cezai hükümler içermektedir. Buna göre, yargı 
kararına istinaden Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafindan 
konuşmaların temin edildiği yerlere görevli personel ile görevli bulunması 
gerekenlerden başkasının izinsiz olarak girmesi yasaklanmıştır. Konuşulanları ve 
konuşmanın yapılıp yapılmadığım başkalarına açıklayanlar ile konuşmaların temin 
edildiği yerlere izinsiz olarak girenler hakkında yasal soruşturma açtınlabilmektedir. 

Ancak bugüne kadar bu hususta Türk Telekom AŞ. personeli hakkında 
soruşturma açılmasını gerektirir herhangi bir eyleme rastlanılmamıştır. 

Öte yandan, GSM İmtiyaz sözleşmelerinin "denetim" başlıklı 47'nci 
maddesinde yer alan 'Kurum, işletmecinin görev alam ile ilgili faaliyetlerini bütün 
aşamalarda denetler veya denetlettirebilir. İşletmeci, talep edildiğinde idari, mali ve 
teknik nitelikteki bilgi ve belgeleri vermek, cihaz, sistem, yazılım ve donanımları 
açık tutmak, hu konudaki denetimi sağlayıcı altyapıyı temin etmek ve çalışır 
vaziyette bulundurmak zorundadır. İşletmeci, denetim sonucunda tespit edilen 
aksaklıkian Kurum tarafindan verilecek süre içerisinde giderecektir" hükmüne 
istinaden ve basında bu yönde yer alan çeşitli haberler dikkate alınarak, 
Telekomünikasyon Kurumu teknik elemanları ve hukukçularından oluşan ekipler 
tarafından 09 Ağustos 2001 tarih ve 2001/61 sayılı Telekomünikasyon Kurulu Kararı 
doğrultusunda; İÜU Ekim 2001 tarihlerinde İstanbul'da GSM işletmecileri 
TURKCEU.., TELSİM ve İŞ-TİM'in ana sistemleri ve tesisleri, haberleşme 
gizliliğinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla önceden haber verilmeksizin 
denetlemişledir. Daha sonra yine, TELSİM A.Ş., TURKCELL A.Ş. ve İŞ-TİM A.Ş. 
adlı GSM operatörlerinin Ankara'da bulunan santrallerinde de denetimler yapılmıştır. 

Yapılan denetimler sonucunda; denetleme sürecinde ve ilgili işletmecilerin 
denetlenen mahallerinde Telekomünikasyon Kurumu ile GSM işletmecileri arasında 
imzalanan imtiyaz sözleşmesinin "Haberleşmenin Gizliliği, Milli Güvenlik ve Kamu 
Düzeni' başlıktı 46'ncı maddesinde yer alan hükümlerin ihlal edildiğine dair 
herhangi bir bulgu tespit edilememiştir. 

Uygulanmakta olan mevzuat hükümleri çerçevesinde denetlemeler periyodik 
olarak devanı etmekte olup, herhangi bir bulgunun tespit edilmesi halinde mevcut 
yasalar ve imtiyaz sözleşmelerinden doğan yetkiler çerçevesinde gereği yapılacak ve 
kamuoyu bilgilendirilecektir* 
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//.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bankalar aracılığıyla yurtdışına döviz transferine 
ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın cevabı (7/1478) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞIMA 

Aşağıdaki sorulann Sayın Maliye Bakanı Kemal UNAKTTAN tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ederim. 

Atillâ BASCCLU 
Adana Millp.tvp.Vi1i 

1. Ülkemizde yurt dışına döviz transferi konusunda» bankaların yoğun 
olarak kullanıldığı malumunuzdur. Resmi kurumlarca verilen 
istatistiklere göre, kara para aklama yöntemlerinde % 30'ların 
üzerindeki oranlarla para transferi ilk sırayı alırken, Türkiye'de 
yerleşik bulunanların yurt dışına bankalar aracılığı ile döviz 
transferlerinde 50.000 Amerikan Doları'na kadar olan meblağlarda, 
ender durumlar dışında, herhangi bir denetleme yapılmamasının sebebi 
nedir? 

2. ithalat yapan bazı müteşebbislerin, ithalatı yapmadan önce yukandaki 
şekilde 50.000 Amerikan Dolan'na kadar, birçok banka aracılığıyla 
döviz transferi gerçekleştirdikleri, yakınları ve batta emrinde çalışan 
işçileri adına dahi aynı şekilde transferler yaptırdıkları; daha sonra 
yapılan bütün döviz transferlerinin yurt dışında ortak hesapta 
toplanarak, hemen ardından, niteliği bu şekilde değiştirilmiş dövizlerle 
Türkiye'ye düşük faturalarla ithalat yaptıkları; böylece asıl bedel 
ile faturalarda gösterilen bedeller arasındaki fark katfar miktarı, 
Gümrük Vergisi, KDV ve fon kesintilerinden muaf tutarak devleti 
zarara uğrattıkları iddia edilmektedir. Bu iddialar hakkındaki 
düşünceleriniz nedir? 

3. Çağdaşımız olan ülkelerde dışarıya döviz transferi şöyle dursun, 
içeriye giren dövizlerin bile çok sıkı denetlendiği göz önünde 
bulundurulduğunda ve aynı zamanda geçtiğimiz günlerde yazılı 
basında yer aldığı üzere, Bankalar Birliği 'nin yukandaki miktarın 
50.000 Amerikan Doları'ndan 15.000 Amerikan Dolan'na çekilmesini 
istemesine rağmen ve de kayıplan denetlemek Maliye 'Bakanlığı1 nin 
vazifesiyken; mevcut durum da yukandaki şekilde zararlara yol açma 
tehlikesi arz ederken, halâ söz konusu sınınn 50.000 Amerikan 
Doları'nda kalmalında ısrar fttmftnİ7İn Rp.rif-.hi nedir? 
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B:38 6 . 1 . 2004 

T.C. 
MALİYE BAKANLİĞİ 

Gelirler Genel Müdürlüğü 

SAYI :B.07.ö.GELG.82/8211-284 
KONU: Soru Önergesi 3 i. 12.Û3 0 5 6 2 4 ü 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 01.12.2003 tarih ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02-3636 sayılı yazısı. 

Adana Milletvekili Sayın Atilla BAŞOĞLU'nun tarafıma tevcih ettiği 7/1478-
3664 esas nolu yazıiı soru önergesinde yer alan ve Bakanlığımızla ilgili hususlara 
ilişkin cevabımız aşağıda açıklanmıştır. 

1-Soru önergesinin 1 inci maddesinde, resmi kurumlarca verilen istatistiklere 
göre, kara para aklama yöntemleri arasında yurt dışında para transferlerinin ilk sırada 
yer aldığı belirtilerek »Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışına para transferinde 50.000 
ABD Dolan'na kadar olan meblağlarda denetleme yapılmama nedenleri 
sorulmaktadır 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar hükümlerine göre 
ülkeye döviz ithali ve Türkiye'de yerleşik kişiler ile dışarıda yerleşik kişilerin, bankalar 
ve özel finans kurumları vasıtasıyla yurtdışına döviz transfer ettirmeleri serbesttir. 

Bankalar ve özei finans kurumlarının, ithalat, ihracat ve görünmeyen işlemler 
dışındaki yurtdışına yapılan 50.000 ABD Dolan ve eşiti dövizi aşan transferlere 
(Döviz tevdiat hesaplarından yapılan transferler dahil) ilişkin bilgileri, transfer 
tarihinden itibaren 30 gün içinde Bakanlıkça belirlenecek mercilere bildirme 
yükümlülükleri bulunmaktadır 

Bu konuda gerekiî denetimler, anılan Karann 21 inci maddesinde belirtilen 
denetime yetkili elemanlar ile kambiyo müdürlükleri tarafından yapılmaktadır. 

2- Soru önergesinin 2 nci maddesinde, kambiyo mevzuatının tanıdığı bazı 
imkanların bazı müteşebbislerce amacı dışında kullanılmak suretiyle Türkiye'de 
düşük faturalarla ithalat yapıldığı böylece asıl bedel ile faturada gösterilen bedel 
arasındaki farka isabet eden gümrük vergisi, katma değer vergisi ve fon kaybına 
neden olunmak suretiyle devlet zarara uğratıldığı belirtilmektedir. 
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Katma Değer Vergisi Kanununun 43/4 üncü maddesinde " İthalde alınan 
katma değer vergisi ilgili gümrük idaresince tarh olunur.", 48 inci maddesinde ise" Bu 
kanuna göre vergisi ödenmeden veya eksik ödenerek yurda sokulan eşyaların hiç 
alınmamış veya eksik alınmış katma değer vergileri hakkında Gümrük Kanunundaki 
esaslara göre işlem yapılır." denilmiştir. 

Aynı Kanunun 51 inci maddesinde, mükelleflerin ithalde beyan ettikleri 
matrahla tahakkuk veya inceleme yapanların veyahut teftişe yetkili kılınanların 
buldukları matrahlar üzerinden hesaplanan vergi farkları hakkında Gümrük Kanunu 
uyarınca Gümrük Vergisindeki esaslar dairesinde ceza uygulanacağı hükme 
bağlanmıştır. Bu hükümler çerçevesinde, Türkiye'de düşük faturalarla ithalat 
yapılarak vergi kaçırılması ile mücadele, diğer bütün vergi kaçakçılığıyla mücadelede 
olduğu gibi Bakanlığım ve Gümrük Müsteşarlığınca incelenmekte ve takip 
edilmektedir 

3-Ülkeye döviz sokulması ve ülkeden döviz çıkartılmasının usul ve esasları ile 
ülkeye girecek ve ülkeden çıkacak döviz miktarlannın belirlenmesi Türk Parası 
Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna istinaden çıkartılan 32 sayılı Kararla 
belirlenmiştir. Bu bağlamda ülkeden çıkarılacak döviz miktarının belirlenmesi 
konusunda Bakanlığımın düzenleme yapma yetkisi bulunmamaktadır. 

Bilgi edinilmesini arz ederim. 

UNAK1TAN 
Bakanı 
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12.- Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin, birinci basamak sağlık hizmetlerinde çalışanların 
döner sermayeden aldıkları paylara ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı 
(7/1482) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Recep AKDAĞ tarafından yazılı 
olarak cevaplandırması için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 12..-i i-Z.OOİ * 

Birinci Basamak, sağlık hizmetlerinde uygulanan "döner sermaye" uygulamaları 
ve personele paylaşımında hakkaniyete uymayan işlemlerin yapıldığına dair 
iddialar mevcuttur. 

Buna göre: 

1-Birinci Basamak Sağlık hizmetlerinde çalışanlara ayrılan döner sermayenin 
dağıtımında ortaya çıktığı iddia edilen adaletsizliğin giderilmesi için ne tür bir 
çözüm düşünüyorsunuz? 

2-Hasta sevk etmekten başka iş yapmadığı iddia edilen, bazı sağlık ocağı 
personelinin döner sermayeden çok pay aldığı, bulaşıcı hastalıklarla mücadele 
eden ve her an hayati risk altında olan Verem Savaşı Personelinin ise çok daha 
az pay aldığı iddia edilmektedir. Hatta Sağlık Müdürlüğünde çalışıp, döner 
sermayeye hiç katkısı olmayan personelin bile, Birinci Basamakta çalışan(hayatı 
risk altında olan) personelinden daha fazla pay aldığı iddia edilmektedir.. İddia 
edilen bu haksızlık var mıdır? Varsa bu haksızlığın ortadan kaldırılması için ne tür 
bir girişimde bulunacaksınız? 

3-Nüfusun yoğun olduğu il merkezlerinizde ki sağlık ocaklarında, ağırlıkla hasta 
şevkiyle mesaisini tamamlayan sağlık personeli, döner sermayeden 2 milyar 
liraya yakın pay alırken, tüm kötü koşullara rağmen, özveri ile köy sağlık 
ocaklannda görev yapan sağlık personelinin eline ancak 20-30 milyon lira geçtiği 
iddia edilmektedir.Bu iddialar doğru ise bu haksızlık değil midir? Bu haksızlığın 
ortadan kaldınlması için bir girişiminiz olacak mıdır? 
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T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama Ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B100APK0O0000O/ ' V ^ ' ^ 
Konu:Yazılı Soru Önergesi ANKARA 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 01.12.2003 tarih ve KAN.KAR.MD/A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1482-3668/13345 
sayılı yazıları 

Ankara Milletvekili Sayın Dr. İsmail DEĞERLİ tarafından "Birinci basamak 

sağlık hizmetlerinde çalışanların döner sermayeden aldıkları paylarına" ilişkin olarak 

verilen Yazılı Soru Önergesinin cevabı ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

Prof. DrİRecep/ÂKDAĞ 
(iBakar/1 A 

Ankara Milletvekili Sayın İsmail DEĞEjRLİ tarafından " Birinci basamak sağlık 
hizmetlerinde çalışanların döner sermayeden aldıkları paylara İlişkin olarak" verilen 
Yazılı Soru önergesinin cevabıdır. 

SORULAR: 

Birinci basamak sağlık hizmetlerinde uygulanan "döner sermaye" uygulamaları 
ve personele paylaşımında hakkaniyete uymayan işlemlerin yapıldığına dair iddialar 
mevcuttur. 

Buna göre, 
1- Birinci Basamak sağlık hizmetlerinde çalışanlara ayrılan döner sermayenin 

dağıtımında onaya çıktığı iddia edilen adaletsizliğin giderilmesi için ne tür bir çözüm 
düşünüyorsunuz? 

2- Hasta sevk etmekten başka bir iş yapmadığı iddia edilen, bazı sağlık ocağı 
personelinin döner sermayeden çok pay aldığı, bulaşıcı hastalıklarla mücadele eden 
ve her an hayati risk altında olan Verem Savaşı Personelinin ise çok daha az pay 
aldığı iddia edilmektedir. Hatta Sağlık Müdürlüğünde çalışıp, döner sermayeye hiç 
katkısı olmayan personelin bile, birinci basamakta çalışan (hayati risk altında olan) 
personelinden daha fazla pay aldığı iddia edilmektedir. İddia edilen bu haksızlık var 
mıdır? Varsa bu haksızlığın giderilmesi için ne tür bir girişimde bulunacaksınız? 

3- Nüfusun yoğun olduğu il merkezlerindeki sağlık ocaklarında, ağırlıkla hasta 
şevkiyle mesaisini tamamlayan sağlık personeli, döner sermayeden 2 milyar liraya 
yakın pay alırken, tüm kötü koşullara rağmen, özveri ile köy sağlık ocaklarında görev 
yapan sağlık personelinin eline ancak 20-30 milyon lira geçtiği iddia edilmektedir. Bu 
iddialar doğru ;se bu haksızlık değil midir? Bu haksızlığın ortadan kaldırılması için bir 
girişiminiz olacak mıdır? 
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CEVAPLAR: 

1- 2003 Mali Yılı Bütçe Kanunu'nun 51 inci maddesi ile 209 sayılı Kanunun 5 
inci maddesinde değişiklik yapılmış, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, kaliteli ve 
verimli hizmet sunumunun sağlanması amacıyla pilot olarak belirlenen 10 adet yataklı 
tedavi kurumumuzda performansa dayalı ek ödeme uygulaması başlatılmış ve aynı 
ek ödeme sistemi tüm birinci basamak sağlık kuruluşlanmızda da uygulanmıştır. Bu 
değişiklik ile Hasta memnuniyetine dayanan, personele ürettiği hizmet ve döner 
sermaye gelirine sağladığı katkı kadar ek ödeme alabilme imkanı öngörülmüş, çok 
çalışana daha fazla ek ödeme, az çalışana da daha az ek ödeme yapılmak suretiyle, 
performans ve hizmet kalitesinin arttırılmasının yanında çalışanların da teşvik 
edilmesi amaçlanmıştır. Bu düşünceden hareketle, personele yapılan ek ödeme 
tutarları, personelin unvanı, görevi, çalışma şartları ve süresi, hizmete katkısı, 
serbest çalışıp çalışmaması ve kurumlarda yapılan muayene, ameliyat, anestezi, 
girişimsel işlemler ile özellik arz eden riskli bölümlerde çalışma gibi unsurlar dikkate 
alınmak suretiyle belirlenmektedir. Hal böyle olunca, hasta yoğunluğunun yüksek 
olduğu kurumlarla, nadiren hasta bakılan kurumların personeline yapılan ödemelerin 
eşit olması beklenmemelidir 

Ancak, bu farklılığın fahiş boyutlara ulaşmaması gerektiği hususu elbette 
tartışmasız bir konudur. 01.01.2004 tarihinden itibaren tüm Türkiye'de uygulanmak 
üzere performansa dayalı ek ödeme yönergesi taslağı hazırlanmıştır. Taslakta şevki 
yapılan muayeneye, muayene işleminin yarısı kadar puan verilmesi öngörülmektedir 

2- Taslak ile şevki ile yapılan muayene puanı düşük tutulmak suretiyle yüksek 
miktarlarda ek ödeme alınmasının önlenmesi amaçlanmaktadır. Kaldı ki sağlık kurum 
ve kuruluşlarımıza başvuran her hasta muayene edilmektedir. Muayene edilmeden 
hiçbir hasta başka bir sağlık kuruluşuna sevk edilmemektedir. Dolayısıyla hasta sevk 
etmekten başka bir iş yapmama ve döner sermayeye hiç katkısı olmayan personelin 
daha fazla pay aldığı iddiası doğru değildir. 

Diğer taraftan, taslak ile Verem Savaş Dispanserleri ile Ana-Çocuk Sağlığı ve 
Aile Planlaması Merkezlerinin ek ödemeleri hakkında yeni düzenlemeler yapılarak bu 
birimlerdeki ödemelerin iyileştirilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca, Koruyucu hizmetler 
puanının makul düzeyde arttırılarak bu hizmetlerin birinci basamak sağlık hizmeti 
sunumundaki yeri ve önemi îte orantılı bir ödeme yapılabilmesi amaçlanmaktadır. 

3- Nüfusun yoğun olduğu il merkezlerindeki sağlık ocaklarında hasta 
muayenesi ve buna bağlı girişimsel işlemlerin karşılığı olarak; kırsal alanda bulunan 
sağlık ocaklarına (beide ve köy) ek olarak idari bölge puanı verilmek sureti ile 
personelin mağduriyetinin giderilmesi yoluna gidilmiştir. Şuan uygulamadaki 
yönergede kırsal bölgeye 1000 "idari bölge puanı verilmekte iken taslakta birinci 
basamak sağlık kuruluşunun merkeze uzaklığına, ulaşım şartlarına, köy, belde, ilçe, il 
merkezinde bulunmasına göre 8000 puana kadar değişen oranlarda idari bölge puanı 
verilmesi amaçlanmaktadır. 

Böylelikle kırsal kesim çalışanlarının merkez çalışanları karşısındaki 
dengesizliğin aşılması noktasında, kuruluşun bulunduğu İdari bölge puanlarının 
arttırılması öngörülmüştür. 

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederim. 
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13.- Yalova Milletvekili Muharrem Ince'nin, belediyelerden diğer kurumlara atanan personele 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in cevabı (7/1487) 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Mehmet Ali Şahin 
tarafindan yazılı olarak cevaplandırılması için gereğinin yapılmasını arz ederim. 

ıuharrem İnce 
Yalova Milletvekili 

3 Kasım 2002 tarihinden 3 Kasım 2003 tarihine kadar; 

1. Belediyelerde memur statüsünde çalışmakta iken kurumlar arası nakil yoluyla diğer 
kamu kuruluşlarına ataması yapılan personel sayısı kaçtır? 

2. Bu şekilde hangi Bakanlığa ne kadar personel geçmiştir? 
3. Geçiş yapan personelin illere göre dağılımı nasıldır? 
4. Bu kişilerden halen ne kadan yeni kurumunda Daire Başkanı veya daha üst dikeyde 

görev yapmaktadır? 
T.C. 

DEVLET BAKANLIĞI VE 
BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.0O2/-65<'i ANKARA 
Konu: 

2.1//-2/2003 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ÎLCİ : TBMM Başk.mn, 01.12.2003 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/1487-3673/13350 sayılı yazısı. 

Yalova Milletvekili Sayın Muharrem İNCE'nin, Bakanlığıma tevcih ettiği, 
7/1487-3673 esas ııo'lu yazılı soru önergesi hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Mehmet Ali ŞAHIN 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 

- 1 1 3 -
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YALOVA MİLLET VEKİLİ SAYIN MUHARREM İNCE'NİN 7/1487-3673 ESAS 
NOLU YAZILI SORU ÖNERGESİNE CEVABIMIZ 

SORULAR: 

3 Kasını 2002 tarihinden 3 Kasım 2003 tarihine kadar. 

Soru 1. Belediyelerde memur statüsünde çalışmakta iken kurumlar arası nakil yoluyla diğer 
kamu kuruluşlarına ataması yapılan personel sayısı kaçtır ? 

Soru 2. Bu şekilde hangi Bakanlığa ne kadar personel geçmiştir ? 

Soru 3. Geçiş yapan personelin illere göre dağılımı nasıldır ? 

Soru 4. Bu kişileıden halen ne kadarı yeni kurumunda Daire Başkanı veya daha üst düzeyde 
görev yapmtıkmdır ? 

CEVAPLAR: 

Bilindiği üzere: 2003 Mali Yılı Bütçe Kanununun 31 inci maddesinin (a) fıkrasında; 
"Genel bütçeye dahi i dairelere, katma bütçeli idarelere, döner sermayelere, fonlara, kefalet 
sandıklarına, sosyal güvenlik kurumlarına, bütçelerin yatırını v&'veya transter tertiplerinden 
yardım alan kuruluşlara tahsis edilmiş bulunan serbest memur kadroları ile sürekli işçi 
kadrolanndan boş olanlaıtn açıktan atama amacıyla kullanılması ve bu kurumtann boş memur 
kadrolarına 14.07 1965 tarihli ve 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına göre 
açıktan vekil atanması ile anılan kurum ve kuruluşların bu fıkra kapsamı dışındaki diğer kamu 
kurum ve kuruluşlarından yapacaklan memur nakli Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye 
Bakanlığının iznine tabidir." hükmü yer almaktadır. 

Başbakanlığın 19 Temmuz 2003 tarih ve 25173 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 
Genelgesinde de ^Ancak. kamu hizmetlerinde aksamaya meydan verilmemesi amacıyla ivedi 
ve zorunlu hallerde yapılacak atamalar için Başbakanlıktan izin alınacaktır." hükmüne yer 
verilmiştir. 

Bu hükümler çerçevesinde. Başbakanlık ile Maliye Bakanlığından alınan bilgilere 
göre, 3 Kasını 2002 larîhinden 3 Kasım 2003 tarihine kadar, 

Cevap 1. Belediyelerde ve Tokat îl Özel İdaresi Müdürlüğünde memur statüsünde çalışmakta 
iken kurumiar arası nakil yoluyla diğer kamu kuruluşlanna ataması yapılan personel sayısı 
(214) adelıir. 

Cevap 2. Bu şekilde. Bayındırlık ve iskan Bakanlığına (16). Tarım ve Köyişleri Bakan h gına 
(81), Sağlık Bakanlığına (14), Çevre ve Orman Bakanlığına (10)r Adalet Bakanlığına (2), 
Milli Eğitim Bakanlığına (3), Ulaştırma Bakanlığına (3), Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığına (1), İçişleri Bakanlığına (32), Milli Savunma Bakanlığına (1), Denizcilik 
Müsteşarlığına (I). Yargıiay Başkanlığına (5), Adli Tıp Kurumu Başkanlığına (1), Atatürk 
Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığına (2), Devlet İstatistik Enstitüsü 
Başkanlığına (3). Türk Tarih Kurumu Başkanlığına (1), Avrupa Birliği Genel Sekreterliğine 
(1), üniversitelere (8). Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne (4), Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğüne (4): İller Bankası Genel Müdürlüğüne (1), Karayolları Genel Müdürlüğüne (1), 
Köy Hizmetleri Gene! Müdürlüğüne (9), Petrol İşleri Genci Müdürlüğüne (1), Sosyal 
Hizmetler ve Çcx:uk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne (1), Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 
Cîenel Müdürlüğüne (i'). Vakıflar Genel Müdürlüğüne (7) adet personel geçmiştir. 

Cevap 3 . Geçiş vapan personelin iller itibariyle görevlendirilmesi ve görevlendirildiği ilde 
değişiklik yapılması hususları, ilgili kamu kurum ve kuruluşunun takdirinde bulunmaktadır. 

Cevap 4. Bu kışılenn yem kurumuna hangi unvanla naklen geçtiği hususuna ekli listede yer 
verilmiş olup. (4) adedinin Daire Başkanı unvanıyla naklen geçtiği tespit edilmiştir. 

- 1 1 4 -



BELEDİYELERDEN DİĞER KURUMLARA NAKLEN GEÇİŞ 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 

"~7 
8 
9 
10 
11 
1-2 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 

DAHA ÖNCE ÇALIŞILMAKTA OLAN KURUM 

ADAPAZARI BELEDİYE 8ŞK. 
AOIYAMAN-BESNİ BELEDİYE BŞK. 
ADIYAMAN-GOLBAŞl BELEDİYE BŞK 
AĞRI BELEDİYE BŞK. 
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BŞK. 
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BŞK 
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BŞK. 
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BŞK 
ANKARA-ALTINDAG BELEDİYE BŞK. 
ANKARA-ALTINDAG BELEDİYE BŞK. 
ANKARA-ALTINDAG BELEDİYE BŞK. 
ANKARA-BEYPAZARI BELEDİYE BŞK. 
ANKARA-ÇANKAYA BELEDİYE BŞK. 
ANKARA-KEÇIOREN BELEDİYE BŞK 
ANKARA-KEÇIOREN BELEDİYE BŞK. 
ANKARA-MAMAK BELEDİYE BŞK 
ANKARA-MAMAK BELEDİYE BŞK. 
ANKARA-MAMAK BELEDİYE BŞK. 
ANKARA-SİNCAN BELEDİYE BŞK. 
ANKARA-YENİMAHALLE BELEDİYE BŞK. 
ANTALYA-MURATPAŞA BELEDİYE BŞK. 
ARTVİN-ARHAVİ BELEDİYE BŞK. 
BALIKESIR-DURSUNBEY BELEDİYE BŞK. 
BATMAN BELEDİYE BŞK. 
BATMAN BELEDİYE BŞK. 
BİNGÖL BELEDİYE BŞK 
BİTLİS BELEDİYE BŞK. 
DENİZLİ BELEDİYE BŞK. 
ELAZIĞ BELEDİYE BŞK. 
ELAZIĞ BELEDİYE BŞK. 
ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BŞK. 
ESKİŞEHİR-TEPEBAŞI BELEDİYE BŞK. 
GİRESUN-DERELİ BELEDİYE BŞK. 
GIRESUN-ESPİYE BELEDİYE BŞK. 
HAKKARİ BELEDİYE BŞK 

NAKLEN GEÇİLEN KURUM 

BAYINDIRLIK VE ISKAN BAK. 
BAYINDIRLIK VE ISKAN BAK 
SAĞLIK BAK. 
BAYINDIRLIK VE ISKAN BAK. 
AVRUPA BİRLİĞİ GN.SEK 
ÇEVRE VE ORMAN BAK. 
DEVLET İSTATİSTİK ENS. 
DEVLET İSTATİSTİK ENS. 
ADALET BAK. 
MİLLİ EĞİTİM BAK. 
ULAŞTIRMA BAK. 
BAYINDIRLIK VE ISKAN BAK. 
GENÇLİK VE SPOR GN MD. 
MİLLİ EĞİTİM BAK. 
VAKIFLAR GN.MD. 
ADALET BAK 
ÇEVRE VE ORMAN BAK 
KOY HİZMETLERİ GN.MD. 
ULAŞTIRMA BAK. 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAK. 
BAYINDIRLIK VE ISKAN BAK. 
ÇEVRE VE ORMAN BAK. 
VAKIFLAR GN.MD. 
BAYINDIRLIK VE ISKAN BAK. 
SAĞLIK BAK. 
KOY HİZMETLERİ GN.MD. 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAK. 
MİLLİ EĞİTİM BAK. 
BAYINDIRLIK VE ISKAN BAK. 
KOY HİZMETLERİ GN.MD. 
İÇİŞLERİ BAK. 
ANADOLU ÜNİV. 
KOY HİZMETLERİ GN.MD. 
KOY HİZMETLERİ GN.MD. 
KOY HİZMETLERİ GN.MD. 

NA 
...,_ — 
MÜHEN 
MÜHEN 
SOFOR 
TEKNİK 
BİLGİSA 
ÖĞREN 
BİLGİSA 
MÜHEN 
ÖĞREN 
DIŞ TAB 
ŞEF 
MÜHEN 
V.H.K.I. 
ŞUBE M 
MİMAR 
MÜHEN 
BASIN 
MÜHEN 
DAİRE 
ŞEHİR 
MÜHEN 
HUKUK 
ŞUBE M 
MÜHEN 
TABİP 
TEKNİS 
MÜHEN 
ŞUBE M 
MÜHEN 
MÜHEN 
MAHAL 
MÜHEN 
MÜHEN 
MÜHEN 
MEMU 



36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
€2 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 

DAHA ÖNCE ÇALIŞILJMAKTA OLAN KURUM 

HATAY-KIRIKHAN BELEDİYE BŞK. 
İSTANBUL-BÜYÜKŞEHIR BELEDİYE BŞK. 
İSTANBUL-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BŞK. 
İSTANBUL-BÜYÜKŞEHIR BELEDİYE BŞK. 
İSTANBUL-BÜYÜKŞEHIR BELEDİYE BŞK. 
İSTANBUL-BÜYÜKŞEHIR BELEDİYE BŞK 
İSTANBUL-BÜYÜKŞEHIR BELEDİYE BŞK 
İSTANBUL-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BŞK. 
İSTANBUL-BÜYÜKŞEHIR BELEDİYE BŞK. 
İSTANBUL-BÜYÜKŞEHIR BELEDİYE BŞK 
İSTANBUL-BÜYÜKŞEHIR BELEDİYE BŞK 
İSTANBUL-BÜYÜKŞEHIR BELEDİYE BŞK. 
İSTANBUL-BÜYÜKŞEHIR BELEDİYE BŞK. 
ISTANBUL-ÜMRANIYE BELEDİYE BŞK. 
İSTANBUL-BAYRAMPAŞA BELEDİYE BŞK. 
ISTANBUL-EYUP BELEDİYE BŞK. 
ISTANBUL-EYÜP BELEDİYE BŞK. 
ISTANBUL-GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE BŞK 
ISTANBUL-KARTAL BELEDİYE BŞK. 
İSTANBUL-KARTAL BELEDİYE BŞK. 
İSTANBUL-ÜSKÜDAR BELEDİYE BŞK. 
İSTANBUL-ZEYTİNBURNU BELEDİYE BŞK. 
İZMİR BÜYÜKŞEHIR BELEDİYE BŞK. 
KAYSERİ BÜYÜKŞEHIR BELEDİYE BŞK. 
KİLİS BELEDİYE BŞK. 
KIRIKKALE-HASANDEDE BELEDİYE BŞK. 
KIRIKKALE-KOÇUBABA BELEDİYE BŞK. 
KIRIKKALE-KULAKSIZ BELEDİYE BŞK. 
KIRŞEHİR-BOGAZEVİ BELEDİYE BŞK. 
KOCAELİ-BEKİRPAŞA BELEDİYE BŞK. 
KOCAELİ-DERINCE BELEDİYE BŞK. 
KOCAELİ-GEBZE BELEDİYE BŞK. 
KONYA BÜYÜKŞEHIR. BELEDİYE BŞK. 
KONYA BÜYÜKŞEHIR BELEDİYE BŞK. 
KONYA-BEYŞEHİR KURUCA BELEDlYE BŞK. 
KONYA-EREGLİ BELEDlYE BŞK. 

NAKLEN GEÇİLEN KURUM 

KOY HİZMETLERİ GN.MD. 
ÇEVRE VE ORMAN BAK. 
BAYINDIRLIK VE ISKAN BAK. 
DEVLET SU İŞLGN.MD. 
PETROL İŞLGN.MD. 
SAĞLIK BAK. 
TARIM VE KOY İŞL.BAK 
ULAŞTIRMA BAK. 
VAKIFLAR GN.MD 
VAKIFLAR GN.MD 
GENÇLİK VE SPOR GN.MD. 
KOY HİZMETLERİ GN.MD. 
SAĞLIK BAK. 
BAYINDIRLIK VE ISKAN BAK. 
GENÇLİK VE SPOR GN.MD. 
GENÇLİK VE SPOR GN.MD. 
SAĞLIK BAK. 
ADLİ TIP KURUMU 
DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI 
KOY HİZMETLERİ GN.MD. 
ENERJİ BAK. 
VAKIFLAR GN.MD. 
SAĞLIK BAK. 
ÇEVRE VE ORMAN BAK. 
SAĞLIK BAK. 
YARGITAY BAŞKANLIĞI 
YARGITAY BAŞKANLIĞI 
YARGITAY BAŞKANLIĞI 
YARGITAY BAŞKANLIĞI 
ÇEVRE VE ORMAN BAK. 
ÇEVRE VE ORMAN BAK. 
SAĞLIK BAK. 
ÇEVRE VE ORMAN BAK. 
SAĞLIK BAK. 
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 
BAYINDIRLIK VE ISKAN BAK. 

NA 

MÜHEN 
ÖĞREN 
MİMAR 

?EF 
ÖĞREN 
TABİP 
ÖĞREN 
DAİRE 
BÖLGE 
DAİRE 
AVUKA 
MÜHEN 
TABİP 
MÜHEN 
ŞEF 
ÖĞREN 
TABİP 
ÖĞREN 
MÜHEN 
MÜHEN 
MEMUR 
BÖLGE 
TABİP 
ÖĞREN 
SAĞLIK 
ŞOFÖR 
ŞOFÖR 
HİZME 
ŞOFÖR 
BASIN 
APK U 
TABİP 
ÖĞRE 
ÖĞRE 
TEKNİ 
MÜHE 
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72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
ao 
81 
82 
83 
64 
85 
86 
87 
88 
80 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 

DAHA ÖNCE ÇALIŞILMAKTA OLAN KURUM 

KONYA-KARATAY BELEDİYE BŞK 
MARDIN-NUSAYBIN BELEDİYE BŞK. 
MARMARİS BELEDİYE BŞK. 
MUHTELİF BELEDİYELERDEN 
SAİMBEYLİ BELEDİYE BŞK. 
KURTPINAR BELEDİYE BŞK. 
BESNİ-SARIYAPRAK BELEDİVE BŞK 
KARACASU BELEDİYE BŞK. 
TINAZTEPE BELEDİYE BŞK. 
AĞRI BELEDİYE BŞK. 
AKSARAY BELEDİYE BŞK. 
ÇANKAYA BELEDİYE BŞK. 
ALTINDAĞ BELEDİYE BŞK. 
ULUBORLU BELEDİYE BŞK 
KAYIRLI BELEDİYE BŞK. 
BAGLUM BELEDİYE BŞK. 
HANAK BELEDİYE BŞK. 
ŞAVŞAT BELEDİYE BŞK. 
BANDİRMA BELEDİYE BŞK 
EDREMİT BELEDİYE BŞK. 
AYVALIK-KÜÇÜKKÖY BELEDİYE BŞK. 
IKIKOPRÜ BELEDİYE BŞK. 
TATVAN BELEDİYE BŞK. 
KIBRISÇIK BELEDİYE BŞK. 
KEMER BELEDİYE BŞK. 
KOZLUCA BELEDİYE BŞK. 
KARACABEY BELEDİYE BŞK. 
ALTINKUM BELEDİYE BŞK. 
ELDIVAN BELEDİYE BŞK 
GÖKÇEADA BELEDİYE BŞK. 
BİSMİL BELEDİYE BŞK. 
HANI BELEDİYE BŞK. 
KAYNAŞLI BELEDİYE BŞK. 
ÇİLİMLİ BELEDİYE BŞK. 
PALU BELEDİYE BŞK. 
REFAHİYE BELEDİYE BŞK. 

NAKLEN GEÇİLEN KURUM 

KARAYOLLARI GN.MD. 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAK. 
MİLLİ SAVUNMA BAK. 
İÇİŞLERİ BAK. 
TARIM VE KOY IŞL.BAK. 
TARIM VE KOY IŞL.BAK. 
TARIM VE KOY IŞL.BAK 
TARIM VE KOY IŞL.BAK. 
TARIM VE KOY IŞL.BAK 
TARIM VE KOY IŞL.BAK 
TARIM VE KOY IŞL.BAK 
TARIM VE KOY IŞL.BAK. 
TARIM VE KOY IŞL.BAK 
TARIM VE KOY IŞL.BAK. 
TARIM VE KOY IŞL.BAK. 
TARIM VE KOY IŞL.BAK. 
TARIM VE KOY IŞL.BAK. 
TARIM VE KOY IŞL.BAK. 
TARIM VE KOY IŞL.BAK. 
TARİM VE KOY IŞL.BAK. 
TARIM VE KOY IŞL.BAK. 
TARIM VE KOY IŞL.BAK. 
TARIM VE KOY IŞL.BAK. 
TARIM VE KOY IŞL.BAK. 
TARIM VE KOY IŞL.BAK. 
TARIM VE KÖY IŞL.BAK. 
TARIM VE KOY IŞL.BAK. 
TARIM VE KÖY IŞL.BAK. 
TARIM VE KOY IŞL.BAK. 
TARIM VE KOY IŞL.BAK. 
TARIM VE KOY IŞL.BAK. 
TARIM VE KOY IŞL.BAK. 
TARİM VE KOY IŞL.BAK. 
TARIM VE KOY IŞL.BAK. 
TARIM VE KOY IŞL.BAK. 
TARIM VE KOY IŞL.BAK. 

NA 

BÖLGE 
MÜHEN 
MÜHEN 
ÖĞREN 
VETER 
VETER 
VETER 
VETER 
VETER 
VETER 
VETER 
VETER 
VETER 
VETER 
VETER 
VETER 
VETER 
VETER 
VETER 
VETER 
VETER 
VETER 
VETER 
VETER 
VETER 
VETER 
VETER 
VETER 
VETER 
VETER 
VETER 
VETER 
VETER 
VETER 
VETER 
VETER 



Si 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 

TORTUM BELEDİYE BŞK" 
İSPİR BELEDİYE BŞK 
OLTU BELEDİYE BŞK. 

DAHA ÖNCE ÇALIŞILMAKTA OLAN KURUM 

AKYAZI BELEDİYE BŞK. 
ERZURUM BELEDİYE BŞK~ 
ERZURUM BELEDİYE BŞK7 
HORASAN BELEDİYE BŞK 

TARIM VE KOY IŞL.BAK 

KARAYAZI BELEDİYE BŞK" 

NAKLEN GEÇİLEN KURUM 

TARIM VE KOY IŞL.BAK. 
TARIM VE KOY jŞL.BAK. 

TARIM VE KOY IŞL.BAK" 
TARIM VE KOY IŞL.BAK. 
TARIM VE KOY IŞL.BAK 
TARIM VE KOY IŞL.BAK. 
TARIM VE KOY IŞL.BAK. 
TARIM VE KOY ISL BAK 

VETE 
VETER 
VETER 
VETER 
VETER 
VETER 
VETE 
VETER 

116 
117 

OĞUZELİ BELEDİYE BŞK 
ŞİRAN BELEDİYE BŞK 
KIRIKHAN-KURTLU SOĞUKSU BELEDİYE BŞK. 

tel 
işi TARIM VE KOY IŞL.BAK 

TARIM VE KOY IŞL.BAK." 

VETE 
VETER 

118 
TARIM VE KOY IŞL.BAK. 

VETE 
VETER 119 TUZLUCA BELEDİYE BŞKT 

YALVAÇ BELEDİYE BŞK~~ TARIM VE KOY IŞL.BAK. 
TARIM VE KOY IŞL.BAK" 

VETE ^20 
VETE 
VETE 

121 ELBİSTAN BELEDİYE BŞK" 
TARIM VE KOY IŞL.BAK. 122 BOLU BELEDİYE BŞK. 
TARIM VE KOY IŞL.BAK. 
TARIM VE KOY IŞL.BAK. 

VETE 123 DEVREKHANI BELEDİYE BŞİT 
VETE 
VETE 

124 PALAS BELEDİYE BŞK. 
TARIM VE KOY jŞL.BAK 125 MELİKGAZI-KINARDI BELEDİYE BŞK. 

KOY IŞL.BAK" 
KOY IŞL-BAKT 

126 HACILAR BELEDİYE BŞK. 
KIRIKKALE BELEDİYE BŞ"R~ 

TARIM VE VETE 
127 TARIM VE 

TARIM VE KOY IŞL.BAK 
VETE 
VETE 128 AŞAGIMAHMUTLAR BELEDİYE BŞK. 

KİLİS BELEDİYE BŞK. TARIM VE KOY IŞL.BAK." 
TARIM VE KOY IŞLBAK." 

129 VETE 
VETE 130 KADINHANI BELEDİYE BŞK~ 

TARIM VE KOY I Ş L . B A K T 131 KARAPINAR-ISLIK BELEDİYE BŞK. 
GEDİZ BELEDİYE BŞK. 

ıı., il _ _ . ' ı . . I _ _ 
TAR7M VE KOY jŞL.BAK. 
TARIM VE KOY IŞL.BAK. 

VETE 
VETE 132 

133 PÜTÜRGE BELEDİYE BŞK. 
TARIM VE KOY IŞL.BAK. 

VETE 
VETE 134 AKÇADAĞ BELEDİYE BŞKT 

ALTINEKİN BELEDİYE BŞKT KOY IŞLBAK. 
TARIM V¥KOYİŞL.BÂK" 

VETE 135 
ANAMUR BELEDİYE BŞKT 

TARIM VE 
136 

ÇAMLIYAYLA BELEDİYE BŞK. 
FETHİYE-KEMER BELEDİYE BŞK. 

TARIM VE KOY IŞL.BAK. 
VETE 
VETE 137 

TARIM VE KOY jŞL.BAK. 
TARIM VE KOY jŞL.BAK 

138 
139 MUŞ BELEDİYE BŞK. 

VETE VETE 
VETE AKKUŞ BELEDİYE BŞK. 

TÜRKOGLU BELEDİYE B~ŞKT 
TAR'M VE KOY IŞL.BAK. 140 

141 
142 FELAHİYE BELEDİYE BŞİT 

KURTALAN BELEDfYE BŞİT 

TARIM VE KOY IŞLBAK. 
TARIM VE KOY IŞL.BAK" 
TARIM VE KOY IŞL.BAK. 

VETE 
VETE 
VETE 143 



So 
144 
145 

OAHA ÖNCE ÇALIŞILMAKTA OLAN KURUM 

ŞARKIŞLA-CEMEL BELEDİYE BŞK 
SİVEREK BELEDİYE BŞK. 
SULUSARAY BELEDİYE BŞK TARIM VE KOY IŞL.BAK 

NAKLEN GEÇİLEN KURUM 

TARIM VE KOY İŞL-BAK. 
TARIM VE KOY IŞL.BAK. VETE 

VETE 

VETE 

146 
147 TORUL BELEDİYE BŞK TARİM VE KOY IŞL.BAK VETE 
148 KEŞAN BELEDİYE BŞK. TARİM VE KOY IŞL.BAK." VETE 
149 
150 
151 

AKÇAABAT BELEDİYE BŞK~~" 
BOGA2LIYAN BELEDİYE BŞK" 

TARIM VE KOY IŞL.BAK VETE 

ŞEFAATLİ BELEDİYE BŞ~K 
TARIM VE KOY IŞL.BAK VETE 

İSKİLİP BELEDİYE BŞK 
TARIM VE KOY IŞL.BAK. VETE 

152 
TONYA-ISKENDERU BELEDİYE BŞK. 

TARIM VE KOY IŞL.BAK VETE 
153 TARIM VE KOY IŞL.BAK" VETE 

VETE 154 AKHİSAR BELEDİYE BŞK" 
ÇINARCIK BELEDİYE BŞİT 

TARIM VE KOY IŞL.BAK." 
VETE 155 

İSTANBUL BÜYÜKŞEHIR BELEDİYE BŞK~ 
TARIM VE KOY İŞL-BAK 
BAYINDIRLIK VE ISKAN BAK. 156 

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHIR BELEDİYE BŞK" 
ELAZİĞ-YARIMCA BELEDİYE BŞK. 

BAYINDIRLIK VE ISKAN BAK. 
V.H.K 
MÜHE 157 

İLLER BANKASI 158 
BATMAN BELEDİYE BŞK~ SAĞLIK BAK. 

ŞUBE 
159 

EftZURUM-YAKUTİYE BELEDİYE BŞK. 
ALTINDAĞ BELEDİYE BŞK" 

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM AŞ. 
MEMU 

160 
TÜRK TARİH KUR.BŞK 

AVUK 
161 

KAYSERİ-BÜNYAN ELBAŞI B E L E D İ Y E " B Ş K ~ ATATÜRK KÜL.DIL VE TAR.YÜK.KUR. 
TABİP 

162 
ŞEREFÜKOÇHİSAR-KACÂRLI BELEDİYE BŞK. ATATÜRK KÜL.DIL VE TAR.YÜK.KUR. 

ŞOFÖ 
163 

KONYA-BEYŞEHIR KARACAOGLAN BELEDİYE B.SELÇUK ÜNIV, 
NEVŞEHİR BELEDİYE BŞK? 

ŞOFÖ 
164 

ERCIYES ÜNİVERSİTESİ 
MEMU 
ÖĞRE 155 

SAMSUN BÜYÜKŞEHIR BELEDİYE BŞK 
SAMSUN-HAVZA BELEDİYE BŞK. 

SÜLEYMAN DEMIREL ÜNVT 
ABANT İZZET BAYSAL ÜNV. 

166 HUKU 
ÖĞRE 137 

SOSYAL HİZ.VE ÇOC.ES.KUR GN.MPT 158 SAMSUN-ILKADIM BELEDİYE BŞK. 
SINOP-SARAYDÜZÜ BELEDİYE BŞK. 
SİVAS BELEDİYE 

ÖĞRE 
168 YARGITAY BAŞKANLİĞİ 

DEVLET İSTATİSTİK ENS. 
SOI FÖ 

170 BŞK 
DİYTBŞİ SAĞLIK BAK. 

GRE 
171 ŞANLIURFA BELEDİYE BŞK 

TOKAT İL ÖZEL İDARESİ MO. 
TRABZON-SÜRMENE-YENİAY BELEDİYE BŞK. 

GAZİOSMANPAŞA ÜNV. 
TABİP 

172 MEMU 
173 

TRABZON-SÜRMENE-YENİAY BELEDİYE BŞK. 
VAN BELEDİYE BŞK. 

SAĞLIK BAK 
SAĞLIK BAK 

MEMU 
ŞOFÖ 174 

175 BAYINDIRLIK VE ISKAN BÂR" MEMU 
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14.- Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu'nun, yurtdışına gönderilen öğrenci ve öğretim görev
lilerine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/1494) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini saygıianmla arz 
ederim. İ A 

Özlem Ç E R Ç İ O Ğ L U 
Aydın Milletvekili 

\y Bakanlığınız tarafından yurtdışına yüksek lisans ve doktora için 
gönderilen öğrencilerin, bulundukları ülkelere göre sayısı nedir? 

2)- Gönderilen öğrencilerden, kaçı Türkiye'ye geri dönmeyerek, 
yurtdışında kalmıştır. 

3)- YÖK aracılığıyla yurtdışına gönderilen öğretim üyesi/görevlisi var 
mıdır? 

Var ise gönderildikleri ülkelere göre sayıları nedir? 
T.C. 

MİLLÎ E Ğ İ T İ M B A K A N L I Ğ I 
Arnşürma. Plânlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanl ığı 

SAVI : fî.08 U . A P K . 0 . 0 . ' OrvOO-O.V ^Jp*}- â> _30/ / '£ /2OO3 
K O N İ - Sor» OIK-»-İ'VM 

I İ KKİYT Kİ YÜK M İ L L E T MECLİSİ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

II,(.; j : T ü M M • imkanı iyinin 01.12.2003 tarihli ve A.01.0 .GNS.0.10.00.02-3682 sayılı 
ya./IM 

Aydın Milletvekili Saym Özlem ÇERÇİOGLU'n ı tn , "Yurt dışına gönderi len öğrenci 
ve öğretim görevlilerine ilişkin* 7/1494 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir . 

\-2 o . ,tı Hakanlığımı-/ tarafından. 1416 sayılı Kamıu 'a göre yurt dışına lisans, yüksek 
lisans ve dokuna öğrenimi için gönderilen öğrencilerin bulundukları ülkelere göre dağılımını 
(EK- 1 >. 

b) i 990-20'.'..? yiliarı arasında yurtdışında lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde 
öğrenim gevren •"ğıvneilerden j.:eri dönmeyenlerin sayılarını (EK-2), 

c) "Yükseköğretim kurulu IJaşkanlığı aracılığı ile 1998-2003 yı l lan arasında yurtdışına 
yıinderilen 'iğretin! okiTiunLıı mın ülkelere göre dağılımım (EK-3) 

iyet\;n iiuei -ı ekle .NUiinlmuştıiT. 

Bılgıleri ' i ı / . :nv eden m. 

Millî üğitirrt B a k a n ı 

- 1 2 0 -
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MlUlr:<;]'.!.M;HVV ••(.«.) 

(EK-l) 

1416 SAYİLİ kANLNA GÖRE 1990-2002 YILLARI ARASINDA VİRT DIŞIÎNA 
GÖNDERİL*:* ÖĞRENCİLERDEN GERİ DÖNMEYENLERİ GÖSTERİR TABLO 

ÖİİMSi İNİN YIR! DIŞINA 
GÖNDERİLDİĞİ VII 

YL^DAGERf DÖNMEYEN 
ÖĞRENCİ SAYILARI 

İO'H'J 

; ı<.3(/| 

i 

1 yjiK 

m* 
j ] ily)f. 

1 

'' !y<)7 

29 

» " " 

- -

— — — 

-

• — 

~2h"~ ~~~~ 

49 

"" 2 9 6 ~ " ~ 
__.._ ___.. 

13 
r 109 

un t" 

2VHI 

TOİ'IAIVI 

16 

14 

769 
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YOK tarafından yurtdışına gonaeraien öğretim elemanlarının ülkelere göre dağılımıtaölosu (EK/3 

r?-DEC-2003 11=31 YÜK HUKUI<-APK 30 312 293u190 P.02 
İfeKEAO.I •'. • ' • 
JSBO; 
A^UDABI 
AÇLARA CUM 
AFGANİSTAN 
ALASKA 
ALMANYA 
AMMAN 
ARJANTİN 
ARNAVUTLUK 
AVUSTRALYA 
AVUSTURYA 
AZERBAYCAN 
BAHAMA 
BAHREYN 
BALİ 
BANGLADEŞ 
BARBADOS 
BELÇİKA 
BEYAZ RUSYA 
BİRLEŞİK ARAP EMİR. 
BOSNA-HERSEK 
BREZİLYA 
BULGARİSTAN 
CEZAYİR 
ÇEKCUM. 
ÇİN HALK CUM. 
DAĞISTAN 
DANİMARKA 
DOMİNİK CUM. 
DUBAİ 
ENDONEZYA 
ERMENISTAN 
ESTONYA 
ETİYOPYA 
FAS 
FİLİPiNLER 
FINLANDtYA 
FRANSA 
GALLER 
GÜN. AFRİKA CUM. 
GUN. KIBRIS 
GÜN. KORE 
GÜRCİSTAN 
HİNDİSTAN 
HIRVATİSTAN 
HPLLANDA 
HDNG KONG . 
İNGİLTERE 
IRAK 
IRAN 
İRLANDA 
İSKOÇYA 
İSPANYA 
İSRAİL 
İSVEÇ 
İSVİÇRE 
İTALYA 
İZLANDA 
JAPONYA 
KANADA 
KANARYA ADALARI 
KATAR 
KAZAKİSTAN 
KENYA 
KIRGIZİSTAN 
KIRIM 
KKTC 
KORE 

1998 
2S2 

206 

3 

408 
99 
10 

1 

3 6 

3 
19 
2 

84 
1 

722 
15 

1 
10 

1 
1 

4 
1 

19 
139 

13 

5 
7 
7 

72 
5 

132 

2 
2 

10 
37 
45 
10 
61 

117 

40 
31 

1 

15 

4 

51 
3 

1999 
665 

465 

8 

39 
112 

46 
2 

TT3 
1 

1 
15 
44 

108 
41 

1 
42 

2 

3 
3 

16 
312 

22 
1 
2 
3 

27 
6 

142 
4 

291 

13 
18 

172 
143 

80 
75 

221 

46 
68 

56 

29 

96 
4 

2000 
816 

424 

9 
2 

42 
128 

33 

6 

1 

- 6 8 
1 
3 
7 

14 
168 

1 
94 
26 

30 

4 
1 

6 
3 

60 
261 

21 

4 
6 

15 
12 

136 
4 

360 

3 
7 

24 
111 
104 

55 
94 

231 
4 

71 
80 

53 

43 
4 

222 
1C 

2001 
1216 

753 

12 
•• 13 

78 
167 

52 

S 

- T 0 8 
2 
7 

10 
16 

149 
4 

116 
66 

53 

2 
• 1 

22 
1 

52 
376 

43 
11 
15 
17 
24 
39 

191 
5 

339 

13 
32 
24 

144 
50 

100 
150 
310 

8 
117 
140 

35 

70 
5 

233 
9 

2002 
2702 

12 

1888 

9 
20 

187 
487 
108 

4 

2 

"372 

18 
24 
46 

343 
8 

349 
114 

186 

9 

a 
1 

29 

72 
1079 

52 

50 
61 
42 
49 

388 
28 

897 
2 

62 
65 
47 

917 
53 

349 
375 
243 

6 
203 
234 

1 
54 

1 
59 

7 
960 

ıa 

2003] 
2357 

1 
1 

11 
2 

1573 
3 
9 

26 
. 72 

626 
240 

4 
1 
1 
1 

" 3 4 2 

e 
14 
37 
36 

284 
5 

514 
- 50 

. 152 
2 
9 
5 
3 
7 
1 

34 
1 

195 
1073 

1 
43 

2 
19 
38 
13 
46 

364 
7 

892 
3 

78 
71 

119 
770 

43 
145 
222 
885 

4 
165 
179 

3 
7 

48 
5 

54 
2 

602 
31 

ÜLKE ADI 
KÛSOVA 
KUVEYT 
KUZEY İRLANDA. 
KÜBA 
LETONYA 
LİBYA 
LİECHTENSTEİN 
LİTVANYA 
LÜBNAN 
LÜKSEMBURG 
MACARİSTAN 
MAKEDONYA 
MALEZYA 
MALTA 
MAURfTlUS 
MEKSİKA 
MISIR 
MOĞOLİSTAN 
MOLDOVA 
MONACO 
MONTE CARI O 
NAHÇIVAN 
NEPAL 
NİJERYA 
NORVEÇ 
ORTAA6YA : 
ÖZBEKİSTAN 
PAKİSTAN 
PARAGUAY 
PASİFİK ÜLKELERİ 
POLONYA 
PORTEKİZ -
FUERTO RİCO 
ROMANYA 
RUSYA 
SAN ANTONİO 
SİNGAPUR 
SIRBİSTAN KARADAĞ 
SLOVAKYA 
SLOVENYA 
SRİ LANKA 
SUDAN 
SURİYE 
SUUDİ ARABİSTAN 
SİLİ 
TAİVVAN 
TANZANYA 
TATARİSTAN 
TAYLAND 
TUNUS 
TÜRKİSTAN 
TÜRKMENISTAN 
UGANDA 
UKRAYNA 
UMMAN 
URUGUAY 
ÜRDÜN 
VENEZÜELLA 
VİETNAM 
YEMEN 
YENİ ZELANDA 
YUGOSLAVYA 
YUNANİSTAN 
ZAMBİYA 

TOPLAM 

1998 

2 

6 
1 

• 1 

1 

50 
13 

2 

4 
25 

4 
1 

2 

14 
4 

14 
32 

43 
47 

4 
216 

1 

2 

1 

6 

7 

2 

2 
1 

2 
10 
40 

3297 

1999 

2 

3 

4 
4 

103 
4 

10 
10 

9 
29 

16 

2 
3 
1 

23 

10 
4 

57 
26 

39 
50 

8 

6 
13 

1 
1 

8 

9 
11 

7 

22 

31 

3 
3 

70 

4170 

2000 

1 

1 
5 
4 

76 
12 
6 

15 

5 
34 
" T 

5 

1 

29 

7 
5 

105 
51 

1 
64 
51 

3 

8 
14 

5 
4 
4 

10 

3 
7 

11 

13 

1 4 

3 
2 

6 
2 

231 

4711 

2001 
51 

5 
3 
7 
3 

1 
8 

2 
92 

9 
12 
20 

2 
15 
68 

3 
22 
20 

2 

27 

6 
3 
2 

64 
143 

4 
105 

65 

15 

6 
14 

6 
24 

4 

19 

6 
28 

L_ 4 1 

9 

44 

11 
1 

4 
7 

21 
428 

686C 

2002 
24 

8 

7 
7 
7 

23 
13 
6 

338 
64 
29 
44 

12 
131 

13 
11 
33 

1 
3 

1 
94 

17 
12 

97 
258 

1 
I 1̂17 

145 

47 

13 
57 

1 
42 
21 

8 
19 

3 
8 

68 
25 

22 
4 

65 
2 
2 

38 

1 
12 
9 

21 
646 

(1595C 

2003 

r 
L> 
i 

17 
3 
5 
2 

11 
22 

7 
343 

95 
26 
50 

2 
29 

135 
" 6 " 
26 
31 

2 

2 
57 

2 
31 
12 

1 
1 

31 
275 

3 
189 
152 

2 
13 
41 
30 

138 

2 

47 
8 

11 
18 

8 
37 
24 

2 
24 

1 
144 

1 
1 

53 

2 

17 
32 

501 
1 

15464 
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15.- Edirne Milletvekili Nejat Gencan'ın, sosyal destek ödemelerine ilişkin sorusu ve Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu'nun cevabı (7/1495) 

14/11/2003 

Neja< GENCAN 
Edime Milletvekili 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Murat 
BAŞESĞİOĞLU tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Saygılarımla 
il t 

1 
Nejat^ENCAN 
Edirne Milletvekili 

08/01/2003 tarihinde çıkardan 4784 sayılı Kanun ile, 506, 2925, 1479, 2926 sayılı 
Kanunlara göre gelir veya aylık almakta olanlara 01/01/2003 - 31/12/2003 tarihleri arasında 
genel bütçeden karşılanmak üzere almakta oklukları gelir veya aylıklarına ilave sosyal 
desteklemesi yapılacaktı. Bu uygulama mağdur durumda olan, çok düşük aylıklarla geçinmek 
zorunda olan emeklilerimiz tarafından memnuniyetle karşılanmıştır, 

Daha sonraki süreçte; ölüm aylığı olarak almakta oldukları maaşlara ilave olarak 
bugüne kadar ödenen Sosyal Desteklemenin kesilerek, 2003/Ocak - 2003/Eylül ayı dahil 
olmak üzere ödenmiş bulunan Sosyal Destek Ödemelerinin, defaten ilgili kuruma geri 
ödemeleri istenmiştir. Bu bağlamda; 

!) Bu uygulamanın doğrusu nedir? 
2) Bu ilave ödemeler 9 aylık süre boyunca neden yapılmıştır? 
3) Yapılan ödemeler yanlışlık ise, bu neden kaynaklanmaktadır? Bu yanlışlık 

konusunda bilginiz var mı? Yanlışı yanlış ile düzeltmeye çalışmak sizce doğru 

mu 
4) Eğer bu yanlışlığı kabul ediyorsanız, çözüm konusunda, sadece aldığı aylıkla 

geçinmeye çalışan emeklinin defaten ödeme yapamaması durumunda, icraya 
verilmesi konusunda ne düşünüyorsunuz? 

5) Emekliler açısından bu sorunun çözümü konusunda neler yapmayı 
düşünüyorsunuz? 

- 1 2 4 -
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TC. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.13.APK.0.12.00.00/-blC-L,^ 
KONU: Yazılı Soru Önergesi 2 fi ARALIK 2003 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ 01.12.2003 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1495-3686/13399 sayılı yazınız. 

ilgi yazınız ekinde alınan, Edime Milletvekili Nejat GENCAN'a ait 7/1495 Esas 
No'lu yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve 
değerlendirmeler aşağıda sunulmuştur. 

4447 sayılı Kanunla 506 sayılı Kanuna eklenen ve gelir/aylıkların artırılmasını 
düzenleyen Ek 38'inci madde gereği; bu Kanuna göre bağlanan gelir ve aylıklar her ay 
bir önceki aya göre Devler İstatistik Enstitüsü tarafından açıklanan en son temel yıllı 
kentsel yerler tüketici fiyatları indeksi artış oranı kadar artırılarak ödenmektedir. 

Diğer taraftan, 4784 sayılı Kanunla SSK ve Bağ-Kur'dan gelir ve aylık almakta 
olanlara Ocak/2003 edeme döneminden geçerli olmak üzere sosyal destek ödemesi 
yapılması öngö r ü im u s t ü r. 

Söz Konusu Kanunun verdiği yetkiye istinaden, yapılacak ödemelerin usul ve 
esaslarını belirleyen 2003/5146 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve eki Kararnamenin 1 inci 
maddesi ile 506 ve 2925 sayılı Kanunlara göre gelir ve aylık almakta olanlara, 
2003 yılında heı ay»n ödeme tarihlerinde 506 sayılı Kanunun ek 38 inci maddesine göre 
Ocak 2003 ayından itibaren atmakta oldukları gelir, aylık ve telafi edici ödemelerde 
yapılan artış miktarları toplamını 75.000.000.- Liraya tamamlayacak şekilde sosyal 
destek ödemesi yapılması öngörülmüş ve anılan tarih itibariyle sosyal destek ödemesi 
yapılmıştır. 

Yine sözkonusu Kararname eki Kararın 10uncu maddesinde "Yersiz yapılan 
sosyal destek ödemeleri; ilgilinin varsa almakta olduğu gelir ve aylıklardan % 25 
oranında kesilmek suretiyle, yoksa genel hükümlere göre geri alınır" hükmü yer 
almaktadır. 

Sosya! destek ödemeleri bütün emekli ve hak sahiplerine Kararname'de belirtilen 
usul ve esaslar doğrultusunda aylıklarla birlikte ödenmektedir. 

öte yandan Sosyai Sigortalar Kurumunca emekli dul ve yetimlerine yapılan yersiz 
ödeme nedenleri içinde: sahte hizmetlerle aylık bağlatılması, beyan ve taahhüt belgeleri 
ve yoklama belgeleri ile gerçeğe aykırı beyanda bulunma, durum değişikliklerini kasıtlı 
olarak zamanında veya hiç bildirmeme halleri sayılabilir. Bahse konu durumlar nedeniyle 
aylığın kesilmes: gereken tarih ile Kurumca bu durumun öğrenildiği tarih arasında geçen 
sürede ödenen aylıklar ve sosyal destek ödemeleri genel hükümler çerçevesinde geri 
alınmaktadır 
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t ' u k a r ı d a d e ğ i n i l d i ğ i g i b i ; 

S o s y a i d e s t e k ö d e m e l e r i t ü m e m e k l i v e h a k s a h i p l e r i n e y a p ı l m a k t a o l u p , y e r s i z 
ö d e m e n e d e n l e r i n i n ( d u r u m d e ğ i ş i k l i k l e r i n i n z a m a n ı n d a v e y a h i ç b i l d i r i l m e m e s i , s a h t e 
h i z m e t l e r , g e r ç e ğ e a y k ı r ı b e y a n l a r ) g e r ç e k l e ş t i ğ i n i n t e s b i t i d u r u m u n d a K a r a r n a m e g e r e ğ i 
ö d e n e n s o s y a l d e s t e k ö d e m e t e r i K u r u m c a g e n e l h ü k ü m l e r ç e r ç e v e s i n d e g e # 
a l ı n m a k t a d ı r 

E m e k i i d u l v e y e t i m l e r i n d u r u m l a r ı n d a ( ö l ü m , e v l e n m e , d i ğ e r s o s y a l g ü v e n l i k 
k u r u m l a r ı n a t a b i ç a l ı ş m a v e y a b u r a l a r d a n a y l ı k a l m a ) m e y d a n a g e l e n v e a y l ı k a l m a 
h a k k ı n ı n d ü ş m e s i n e n e d e n o l a n b u d u r u m d e ğ i ş i k l i k l e r i n i n z a m a n ı n d a K u r u m a 
b i l d i r i l m e m e s i n e d e n i y l e i l g i l i l e re f u z u l e n s o s y a l d e s t e k ö d e m e l e r i y a p ı l a b i l m e k t e d i r . 
S o n r a d a n y e r s i z o l a r a k ö d e n d i ğ i a n l a ş ı l a n s o s y a l d e s t e k ö d e m e l e r i K a r a r n a m e ' d e 
be l i r t i l en e s a s l a r d o ğ r u l t u s u n d a g e r i a l ı n m a k t a d ı r . 

F u z u i e n y a p ı i a n s o s y a l d e s t e k ö d e m e l e r i s a h t e h i z m e t l e r l e a y l ı k b a ğ i a t ı l m a s ı , 
b e y a n v e t a a h h ü t b e l g e l e r i v e y o k l a m a b e l g e l e r i i le g e r ç e ğ e a y k ı r ı b e y a n d a b u l u n m a , 
d u r u m d e ğ i ş i k l i k l e r i n i k a s ı t l ı o l a r a k z a m a n ı n d a v e y a h i ç b i l d i r m e m e d u r u m l a r ı n d a n 
k a y n a k l a n m a k t a d ı r 

E m e k i J v e h a k s a h i p l e r i n e y a p ı l a n s o s y a l d e s t e k ö d e m e s i i ş l e m l e r i b u n a i l i şk in 
K a r a r n a m e ' d e k i u s u l v e e s a s l a r d o ğ r u l t u s u n d a y ü r ü t ü l m e k t e o i u p , y e r s i z ö d e n e n s o s y a l 
d e s t e k ö d e m e l e r i n i n i l g i l i l e r d e n t a h s i l i h u s u s u y i n e K a r a r n a m e ' d e b e l i r t i l d i ğ i ş e k i l d e 
g e n e l h ü k ü m l e r ç e r ç e v e s i n d e y a p ı l m a k t a d ı r . 

K u r u m c a e m e k ! ; d u l v e y e t i m l e r e y e r s i z y a p ı l a n s o s y a l d e s t e k ö d e m e l e r i n i 
ö n l e m e k a ç ı s ı n d a n b u n ı a / ı ü g e l i r / a y l ı k a l m a h a k l a r ı n ı n d e v a m e d i p e t m e d i ğ i n i n 
z a m a n ı n d a b i l i n m e s i n e i h t i y a ç d u y u l m a k t a d ı r . Y e r s i z ö d e m e l e r g e l i r / a y l ı k s a h i p l e r i n i n 
d u r u m d e ğ i ş i k l i k l e r i y l e i lg i l i o l a r a k z a m a n ı n d a v e d o ğ r u b e y a n d a b u l u n m a l a r ı i l e s o s y a l 
g ü v e n l i k k u r u l u ş l a r ı a r a s ı n d a b i l g i i l e t i ş i m s i s t e m i n i n k u r u l a r a k t a m o t o m a s y o n a g e ç i l m e s i 
y o l u y l a b ü y ü k ö l ç ü d e ç ö z ü m e k a v u ş a c a k t ı r . 

4 4 4 7 s a / ı l ı K a n u n u n G e ç i c i 4 ü n c ü m a d d e s i n e g ö r e , 1 4 7 9 s a y ı l ı K a n u n u n 
3 6 nc ı m a d d e s i n i n s o n f ı k r a s ı n a g ö r e B a ğ - K u r t a r a f ı n d a n ö d e n e n a y l ı k l a r d a d ö n e m 
s o n u n a k a d a r y a p ı l a n a r t ı ş o r a n ı n ı n , a y n ı d ö n e m i n m e m u r a y l ı k l a r ı n d a n y a p ı l a n o r t a l a m a 
a r t ı ş o r a n ı n ı n a l t ı n d a k a l m a s ı h a l i n d e s ö z k o n u s u ö d e m e l e r i a r a d a k i f a r k k a d a r a r t ı r m a y a 
B a k a n l a ; K u r u l u / e t k i l i k ı l m ı r i ş l ı ı 

2 O 0 2 y ı l ı n d a m e m u r l a r ı n a y l ı k l a r ı n d a k ü m ü l a t i f b a z d a y a p ı l a n a r t ı ş o r a n ı % 3 5 . 3 
o l u p a y n ı s ü r e d e 1 4 7 9 s a y ı l ı K a n u n a t a b i s i g o r t a l ı l a r a b a ğ l a n a n a y l ı k l a r u y g u l a n a n a y l ı k 
T Ü F E d e ğ i ş i m o r a n l a r ; k a d a r a r t t ı r ı l a r a k 1 4 7 9 s a y ı l ı K a n u n a t a b i s i g o r t a l ı l a r ı n b a ğ l a n a n 
a y l ı k l a r ı n d a 2 0 0 2 y ı l ı n a a k ü m ü l a t i f o l a r a k % 3 1 , 8 o r a n ı n d a a r t ı ş s a ğ l a n m ı ş t ı r . 

S ö z ü e d i l e n G e ç i c i 4 öncü m a d d e h ü k m ü n e g ö r e y a p ı l m a s ı g e r e k e n a r t ı ş ı n % 3 ,5 
g i b i d ü ş ü k b i r o r a n d a g e r ç e k l e ş m e s i n e d e n i y l e . B a k a n l a r K u r u l u ' n u n a t m ı ş o l d u ğ u 
1 5 . 0 1 . 2 0 0 3 t a r i h v e 2 0 0 3 / 5 1 4 5 s a y ı l ı k a r a r ı i le 1 4 7 9 s a y ı l ı K a n u n a g ö r e 1 -12 i n c i 
b a s a m a k l a r d a a y l ı k a l a n l a r ı n a y l ı k l a r ı n d a 1O0 M i l y o n , 1 3 - 2 4 ü n c ü b a s a m a k l a r d a a y l ı k 
a l a n l a r ı n a y l ı k l a r ı n d a 7 5 M i i y o n L i r a y a 2 9 2 6 s a y ı l ı K a n u n a g ö r e a y l ı k a l a n l a r ı n 
a y l ı k l a r ı n d a d a 10C M i l y o n L i r a y a t a m a m l a y a c a k ş e k i l d e O c a k 2 0 0 3 a y l ı k ö d e m e 
t a r i h l e r i n d e n g e ç e r l i o l m a k ü z e r e s o s y a l d e s t e k ö d e m e s i y a p ı l m a s ı u y g u n g ö r ü l m ü ş t ü r . 

S ö z k o n u s u K a r a r n a m e n i n 3 ü n c ü m a d d e s i g e r e ğ i n c e 1 4 7 9 v e 2 9 2 6 s a y ı l ı 
K a n u n l a r a g ö r e ik i a y l ı ğ ı b i r l i k te a l a n l a r a b u a y l ı k l a r d a n b i r i s i i ç i n s o s y a ! d e s t e k ö d e m e s i 
y a p ı l m a s ı g e r e k m e k t e o l u p y i n e b a h s e k o n u K a r a r n a m e n i n 6 n c ı m a d d e s i g e r e ğ i n c e d e 
ö d e m e d ö n e m l e r i n e g ö r e p e ş i n ö d e n e n s o s y a l d e s t e k ö d e m e s i ö l ü m v e d u r u m d e ğ i ş i k l i ğ i 
h a l l e r i n d e g e r i a l ı n m a m a k t a , y e r s i z y a p ı l a n s o s y a l d e s t e k ö d e m e l e r i , i l g i l i n i n v a r s a 
a l m a k t a o l d u ğ u a y l ı k l a r ı n d a n % 2 5 o r a n ı n d a k e s i l m e k s u r e t i y l e , y o k s a g e n e l h ü k ü m l e r e 
g e r e g e r i a l ı n m a s ı g e r e k m e k t e d i r 

B u h ü k ü m l e r s ö z k o n u s u B a k a n l a r K u r u l u K a r a n g e r e ğ i n c e O c a k 2 0 0 3 a y l ı k 
ö d e m e t a r i h l e r i n d e n g e ç e r l i o l m a k ü z e r e u y g u l a n m a k t a o l u p b a ğ l a n a n i k i a y l ı ğ ı n d a n d a 
s o s y a l d e s t e k ö d e m e s i y a p ı l d ı ğ ı t e s p i t e d i l e n m ü n f e r i t s i g o r t a l ı l a r ı n y e r s i z a l d ı ğ ı 
d ö n e m l e r e a i t s o s y a l d e s t e k ö d e m e s i n i n h e r h a n g i b i r c e z a t a h a k k u k e t t i r i l m e k s i z i n 
a y l ı ğ ı n ı n % 2 5 ' i n i g e ç m e m e k ü z e r e k e s i l m e k s u r e t i y l e t a h s i l i y o l u n a g i d i l m e k t e d i r . 

0 1 . 0 1 . 2 0 0 3 t a r i h i n d e n i t i b a r e n ö d e n m e y e b a ş l a n ı l a n s o s y a l d e s t e k ö d e m e s i 
k o n u s u n d a B a g - K u r G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü n e i n t i ka l e d e n h e r h a n g i b i r o l u m s u z l u k 
b u l u n m a m a k t a d ı r . 

B i l g i l e r i n i z e a r z e d e r i m . f S * • 
/ M u r a t B A Ş E S G I O G L U 

L~ Bakan 
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16.-Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, çocuksağlığı ve nüfus planlaması politikasına iliş
kin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı (7/1499) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Recep AKDAG tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ederim. 

Atillâ BAŞOĞLU 
Adana Milletvekili 

31.10.2003 tarihli Radikal Gazetesinde ' Ç o c u k Sağlığında Ürküten 
Manzara" isimli makale, İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsünün İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği halinde ilkokul 2. sınıf öğrencileri üzerinde 
yaptıkları aıaştırmadan balısetmektedir. Bu araştırmaya göre 424 öğrenciden 
ancak ve ancak I9 'u sağlıklı çıkmıştır. 

1 Devletimizin iki kuruluşunun birlikte yürütmüş ve 
sonuçlandırmış oldukları araştırma hükümetiniz politikalarım 
nasıl etkileyecek, gelecekte sağlıklı bir toplum olmamız 
hususunda ne gibi tedbirler almaya yönlendirecektir? 

2 Söz konusu çalışmada önerilen okul hekimliği uygulamasına 
geçilmesi düşünülmekte midir? 

3. Söz konusu çalışmaya katılan doktorlardan Naci KILIÇ'ın "Her 
aile 8-10 çocuklu ve hepsinde sorun var. Düzgün 
beslenemiyorlar, maddi durumları iyi değil. Sosyal güvence ve 
tedavi imkanları yok. Sonuçlar tamamen ekonomik nedenlerle 
açıklanabilir." ifadeleri hükümetinizi daha etkili nüfus 
planlaması tedbirlerine yönlendirecek midir yoksa bu başıboşluk 
devam mı edecektir? 

T.C. 
SAĞLIK BAKANXIĞI 

Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması 
Genel Mfidurlüğü 

~_ ANKARA 
Sayı : B100AÇS0120000-32MW-b3M-t- 2 I I ARA 2M3 
Konu : Yazılı Soru önergesinin Cevaplandırılması Hk. ° tVKtK a n i 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 01.12.2003 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1499-3690/13403 s y . y o z ı . 
Adana Milletvekili Sayın Atilla BAŞOĞLU tarafından, 31.10.2003 tarihli 

Radikal Gazetesi'nde "Çocuk Sağlığında Ürküten Manzara" isimli makalede yer alan 
istanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsünün İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği 
halinde İlkokul 2.sınıf öğrencileri üzerinde yaptıkları araştırma sonuçları ile alakalı 
olarak Bakanlığımca cevaplandırılması tensip olunan "Çocuk Sağlığı ve Nüfus 
Planlaması Politikası" ile ilgili yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 

Arz ederim. 

Prof.Dr.Recep AKDAĞ 
Sağlık Bakanı 
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Ek:1-

Adana Milletvekili Sayın Atilla BAŞOĞLU'nun "Çocuk Sağlığı ve Nüfus 
Planlaması Politikası" na ilişkin yazılı soru önergesinin cevabıdır: 

SORULAR: 
31 10.2003 tarihli RadİKai Gazetesinde "Çocuk Sağlığında Ürküten Manzara" 

isimli makale, İstantu! Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsünün İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü ile işbirliği halinde İlkokul 2 sınıf öğrencileri üzerinde yaptıkları 
araştırmadan bahsetmektedir. Bu araştırmaya göre 424 öğrenciden ancak ve ancak 
19'u sağlıklı çıkmıştır 

1. Devletimizin, iki kuruluşunun birlikte yürütmüş ve sonuçlandırmış oldukları 
araştırma hükümetiniz politikalarını nasıl etkileyecek, gelecekte sağlıklı bir 
toplum olmamız hususunda ne gibi tedbirler almaya yönlendirecektir? 

2 Söz konusu çalışmada önerilen okul hekimliği uygulamasına geçilmesi 
düşünülmekle midir? 

3. Söz kofîusu çalışmaya katılan doktorlardan Naci KILIÇ'ın "Her aile 8-10 
çocuklu »/e hepsinde sorun var. Düzgün beslenemiyorlar, maddi durumları 
iyi değil Sosyai güvence ve tedavi imkanlan yok. Sonuçlar tamamen 
ekonomik nedenlerle açıklanabilir." İfadeleri hükümetinizi daha etkili nüfus 
pianiaması tedbirlerine yönlendirecek midir yoksa bu başıboşluk devam mı 
edecektir'? 

CEVAPLAR: 

Cevap 1-1982 Anayasasının Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevleri'ni içeren 
üçüncü bölümünün ıik maddesi ailenin korunması ile başlamaktadır. Sözü edilen 
anayasanın 4i Maddesinde; "Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında 
eşitliğe dayana Devlet ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların 
korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasın» sağlamak için gerekli 
tedbirleri alır, teşkilatı kurarr hükmü . 56. Madde de ise;" Herkes, sağlıklı ve dengeli 
bir çevrede yasama hakKina sahiptir" ifadesi yer almaktadır. 

Aynca; 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 224 Sayılı Sağlık 
Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun ve ilgili diğer yönetmelik ve 
yönergeler söz konusu hizmetlere ilişkin yasal çerçeveyi oluşturmaktadırlar. 

Ülkemizde ana hatları ile ana ve çocuk sağlığı ve aile planlaması 
hizmetlerindeki gelişmelere baktığımızda hem nitelik hem de nicelik açısından önemli 
gelişmeler sağlandığı görülecektir. 

1S70' li yıi;araan bu yana anne ölümlerinde % 50' yi, bebek ölümlerinde 
%100'ü geçen düşuşier sağlanmıştır. Bugün ortalama yaşam süresinin 701ere 
çıkarılmasında, Debek ölümlerinin binde 40ların altına düşürülmüş olmasında, anne 
ölümlerinin yüz birate 100' ün altına çekilmesinde, nüfus artış hızının % 1.8' e 
düşürülmesinde, toplam doğurganlık hızının 2,6 düzeyine indirilmesinde ve daha 10 
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yıl öncesine kaçar yeiönekse! yöntemlerin gerisinde olan modern aile planlaması 
uygulamalarının büyün her 3 aileden biri tarafından kullanmakta oluşunda sağlık 
personelimizin özverili çabalar; yatmaktadır. Ancak nüfus artış hızındaki bu düşüş 
ve buna paralel olarak modern aile planlaması yöntem kullanımındaki artış bireylerin 
bundan sonraki doğurganlık tercihlerini göstermektedir. Mevcut doğanlann 
yaşatılması tema! insanı sorurnfuiukianmızdandır. 

Elde edilen gelişmelerden birisi de " Üreme Sağlığı Programı " dır." Üreme 
Sağlığt Programı " Afe planlaması hizmetlerini kapsayan çocuk, genç, erişkin ve 
yaşlıları da içerisinde alan ailenin tüm öncelikli sağlık ihtiyaçlarını dikkate alan bir 
programdır 

Çünkü, kadit? ve çocuklara sağlıklı bir yaşam şansı vermek için ana çocuk 
sağlığı ve aile planlamasından daha fazlası gerekmektedir. 1994 yılında Kahire' de 
yapılan "Dünya Nüfus ve Kalkınma Konferansında hazırlanan eylem planında üreme 
sağlığı kavram; "İnsanların, tatmin edici ve güvenli bir cinsel yaşama, üreme 
yeteneğine ve bunun ne zaman ve nasıl olması gerektiğine karar verme özgürlüğüne 
sahip olmaları demektis" şeklinde tanımlanmıştır. 

Üreme Safrığı. gebeliklerin, annenin ve doğacak bebeğin sağlığı ve iyiliği ile 
sonuçlanmasının sağlanması demektir. Ülkemizde 1950'lerden ben koruyucu sağlık 
hizmetleri bütünlüğü içinde, gebelik tespiti, doğum öncesi bakım, sağlıklı doğum, 
doğum sonu anne ve düğar» bebeklerin bakımı hizmetleri yaygınlaştırılmaya 
çalışılmaktadır. 

Bakaniiğırnii'ca yürütülmesi, yönlendirilmesi gereken ana, çocuk sağlığı ve 
aile planlaması hizmetîen topiuma; 268 AÇS-AP Merkezi, 5.868 Sağlık Ocağı, 
11.727 Sağlık Evi ve 667 Devlet Hastanesi ile ulaştırılmaktadır. 

Mevcut sağ!;k sisteminde sağlık ocakları kendilerine bağlı bölgelerde bulunan 
okulların sağlığından oa- sorumludur. Okulların gerekli görülen aralıklarla ziyaret edilip 
sağlık koşullarının denetlenmesi, öğrencilerin sağlıklı koşullarda eğitim almalarının 
sağlanması v« aşılama hizmetlerinin yürütülmesi sağlık ocaklarının görevleri 
arasındadır. Aiie doktorluğu sistemine geçildiğinde ise her öğrencinin bireysel 
koruyucu sağlık ftzmotleri ve tedavi edici hizmetleri kendi aile doktoru tarafından 
sağlanacaktır. Topluma yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ve dolayısıyla okulun ve 
çevresinin sağlık koşullarının denetlenmesi ve iyileştirilmesi çalışmaları ise yine kamu 
hizmeti olarak yürütülecek ve bu hizmetlerin yürütülmesinden sorumlu doktorlar 
görevlendirilecekti». 

Hükümetinizin. Bakanlığımız sorumluluğunda yürütülmekte olan Acil Eylem 
Planında da Anne ve Çocuk Sağlığına özel önem verileceği belirtilmiş olup bu 
kapsamda Ana-Çooık Sağlığı hizmetlerinin temel sağlık hizmetleri ile 
bütünleştirilmesi ve üreme sağlığı eğitimi ve.hizmetleri yaygınlaştırılarak ulaşılabilirlık 
ve hizmette kslite artırılması çalışmaları sürdürülmektedir. 

Söz konusu Faaliyet Planı, Çocuk Sağlığı ve Ergen Sağlığı ile Ana Sağlığı ve 
Kadın Sağlığı olmak UZ&Q iki alt başlık altında yürütülmektedir. Bu çerçevede halen 
yürütülmekte olan programların hızlandırılması ve yeni projelerle desteklenmesi 
planlanmıştı*" 

Çocuk Sağiığ- ve Lrgen Sağlığı ile ilgili programlardan UNICEF işbirliğinde 
sürdürülenlerin Sektcrierat as> Çocuk Kurulu tarafından, Ana Sağlığı ve Kadın Sağlığı 
ile ilgili programların ise yönlendirme komiteleri tarafından izienmesi. ve 
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değerlendirilmesi oianianm ıştır Acü eylem planı kapsamında gerçekleştirilmiş 
faaliyetler ve uygulama sonuçten şunlardır: 

Çocuk Sagiiğ* Programları 

Hemoglobinopati Kontroı Programı: 
Ülkemizde s ıemogioûinopatilerin sık görüldüğü 32 ilde bu sorunu çözmek için 

Eylül 2003 de Hemoglobinopati Kontrol Programı başlatılmıştır. Program Batman, 
Diyarbakır, Gaziantep Konya ve Şanlıurfa itzere 5 ilde başlatılmış planlanan diğer 
illere yaygınlaştırılması için çalışmalar sürdürülmektedir. 

Ulusal Yenidogan Tarama Programı: 
Hazırlanan projede ülkemiz 5 bölgeye ayrılmış ve her bir bölgede bir tarama 

merkezi kurularak türn yenidoğanların fenilketonüri ve hipotroidi hastalığına karşı 
taranması öngoruimüşıür. Proje DPT tarafından kabul edilmiş ve bütçeye yaklaşık 1.5 
TrilyonTL ödenek konulmuştur 

Emzirmenin Korunması, Özendirilmesi, Desteklenmesi ile Demir 
Yetersizliği Anemisinin Önlenmesi ve Kontrolü Projesi: 

ülkemizde uocukiuk çağı hastalıkları arasında önemli bir yer tutan demir 
eksikliği anemisinin gor'üime sikliğim en aza indirmek amacıyla planlanan projede yer 
alan araştırmalara riskin faaliyetler başlatılmıştır. Saha araştırmasında kullanılacak 
demir preparatlan satın alınmış, laboratuar hazırlıkları tamamlanmıştır. 

Kızamık Eliminasyon Programı: 
Programın jy^uiama stratejileri belirlenmiş bu çerçevede rutin kızamık aşısı 

uygulamaların! % 95 lere çıkarmak, sürveyans sistemini güçlendirmek amacı ile 
destek aşılama çalışmaları başlatılmıştır 

Polio Eradikasyan Programı: 
Çocuk f&\cı hastalığının görülmemesi için sürdürülmekte olan program 

çerçevesinde rutin aş- oranlarının düşük olduğu ve komşu ülkelerden virüs geçme 
ihtimali oian doğu ve güneydoğu bölgelerinde yer alan 15 ilde 5 yaş altındaki tüm 
çocuklara yönelik aşılama faaliyetleri sürdürülmektedir. 

Ana Sağlığı Programlan 

Avrupa Birliği Destekli üreme Sağlığı Programı 

Avrupa Komisyonu, Avrupa Yatırım Bankası ve Ülkemiz arasında akdedilen 
anlaşma ile MED fi. Program • v^rçevesinde yürütülmektedir. İlk aşamada 8 milyon 
Euro olmak üzere ;opiarn 55 milyon Euro finansal destek sağlanacaktır. 

Program, üre-ne saglığ; hizmetlerinin güçlendirilmesi ile kalitesinin, 
ulaşılabilirliğinin, yaygınlığının artırılması ve üreme sağlığı hizmeti sunan sivil toplum 
kuruluşlarının kapasitelerinin geliştirilmesi konularını kapsamaktadır. Proje 
faaliyetleri planlandığı şekilde yürütülmeye devam edilmektedir. Bu kapsamda 2003 
Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırmasının hazırlıkları tamamlanmış ayrıca üreme 
sağlığı hizmetlerinde bölgesel farklılıkları azaltmak amacıyla hizmet kullanımının az 
olduğu illerimizde ki hastane. AÇSAP Merkezi ve sağlık ocaklarının eksik 
malzemelerinin tamamianmas» ile ilgili çalışmalar sürdürülmektedir. 

- 1 3 0 -



T.B.M.M. B : 38 6 . 1 . 2004 O : 1 

UNFPA Destek!• Üreme Sağlığı Programı: 
UNFPA 3.Ülke Programı 2005 yılına kadar sürecek olan pek çok kuruluşun bir 

arada eşgüdümle çalıştığı Dir programdır. 
Programın Üreme Sağlığı ait programını Bakanlığımız Ana Çocuk Sağlığı ve 

Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı Sağlık İşleri Dairesi 
tarafından İnsan Kaynağım Geliştirme Vakfı (IKGV) ve ICC (Uluslararası Çocuk 
Sağlığı Merkezi) işbirliğinde yürütmektedir. Üreme Sağlığı alt programının 
yürütülmekte oıan alt bileşenleri; Üreme Sağlığı hizmetleri yönetiminin 
güçlendirilmesi, Hizmet ıçı Üreme Sağlığı eğitiminin güçlendirilmesi, Asistanların 
hizmet içi eğitimi Ergenlere Sağlık Eğitimi, Adolesanlar için Üreme Sağlığı 
hizmetlerinin geliştirilmesi.. Üreme Sağlığı hizmetleri için eylem planı, Gençlere 
Üreme Sağlığı hizmetleri sunumu için üniversite modelleridir. 

Söz konusu program Üreme Sağlığı Hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve 
güçlendirilmesi için mazuniyet öncesi, hizmetiçi, asistan ve yöneticilerin eğitimi, 
projenin tanıtımı ve savunuculuk, nüfus ve kalkınma göstergelerinin geliştirilmesi ve 
veri bankası oluşturulması konularını kapsamaktadır. 2003 Yılı programları 
doğrultusunda çalışmalar planlandığı şekilde yürütülmektedir. 2003 yılından bugüne 
kadar yaklaşık 525 milyar TL harcanmış yıl sonuna kadar 800 milyara yakın harcama 
gerçekleştirilmesi planlanmıştır. 

Cevap 2- Oku nekimliğı 19.06.2002 tarih ve 24790 sayılı Tıpta Uzmanlık 
Tüzüğüne göre halK sağlığı uzmanlığının bir yan dalıdır ve halk sağlığı 
uzmanlığından sonra 2 yslîık bir üst eğitim gerektirmektedir. 

Mitli Eğitim Bakanlığı tarafından çıkarılan Okul öncesi Eğitim Kurumları 
Yönetmeliğinin 24 maddesinde "Okul öncesi eğitim kurumlarında çocuk sağlığı 
konusunda uzman bir tabibin bulunması esastır. Okul tabibinin bulunmaması 
durumunda sağlık hizmetleri konusunda hükümet tabipliği, sağlık ocakları, varsa 
sağlık eğitim merkezlen, ana çocuk sağlığı merkezleri ve benzeri kuruluşlardan 
yararlanılır" ifades; yer almaktadır. Buradan anlaşıldığı gibi mevcut imkanlarla her 
okula bir okul hekimi veya bir çocuk hastalıkları uzmanı görevlendirmek mümkün 
olmadığından, okul sağlığı hizmetlerinin mevcut sistemde sağlık ocakları tarafından 
yürütüleceği, aile doktorluğu sistemine geçildiğinde her öğrencinin bir aile doktoru 
olacağı ve okul sağlığı ile ilgili diğer hizmetlerin kamu hizmeti olarak yürütüleceği 
öngörülmektecır 

Cevap 3- 1998 de yapılan Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırmasının sonuçlarına 
bakınca; artık etki); yöntem kullanan çiftlerin etkisi sınırlı yöntem kullananlardan daha 
fazla olduğu ortaya çıKiyor. Bu da bize, aile planlamasında karşılanamayan 
gereksinimlerin giderek azaldığını düşündürüyor. Ancak Kır-Kent ve bölgeler arası 
farklılıklar ile eğitim düzeyine göre farklılıklar hala önemini korumaktadır. 

Hükümetimiz imkanlar nispetinde, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması 
Hizmetlerine Kaynak ayırmaktadır Aralık 2003 itibariyle tüm kontraseptif 
malzemelerde 2004 yılı sonuna kadar ihtiyacı karşılayacak miktarda satın almayı 
gerçekleştirmiştir. 2003 yıiında gerçekleştirilen aile planlaması hizmetlerinde bir 
önceki yıla göre %50';ere varan artışlar sağlanmıştır. 

Aiie P l a n l a m a nimetler inin ulaşılabildiğin artırılması için hizmet veren 
kuruluş sayısı ve uygulama yetkisine sahip sağlık personeli sayısı artırılmaktadır. Bu 
amaçla ulusal kaynaklarımızla, sağlık kuruluşlarımızdan halka dağıtılmak üzere 
kontraseptif malzeme ihtiyacımız! temin etmekteyiz. Ancak, ulaşıiabilırlığın artırılması, 
yalnız kamunun hizmet sunumu ile olmamaktadır. Bu nedenle diğer sektorlerce de 
aile planlaması h.zmfetiennjn desteklenmesi önemlidir. 

Karşılaşılan sorunlardan Diri de birinci basamakta hizmet yoğunluğunun daha 
çok tedavi amaçlı poliklinik hizmetlerine yönelik olmasıdır Bu konuda toplumun 
koruyucu sağuk mzmetlenne talebini gerekli düzeye getirmek amacı ile bilgilendirme 
ve bilinçlendirme çabaların* sürdürmekteyiz. Ülkemizdeki her kurumun ve bireyin bu 
anlamda sorumluluk allında olduğunu düşünmekteyiz. Öte yandan sağlık 
personelinin bilgi ve becerisinin artırılması dahil hizmet arzının bu çağdaş ölçülerde 
güçlendirilmesi amacıyla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. 

Gösterilen :igwe teşekkür ederek başarılar dilerim 
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17.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Adana'daki bir camiden tarihî eser çalınması 
olayının takibine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali 
Şahin'in cevabı (7/1500) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ederim. 

«c^3ıTrn *£=*> f j ^ -
Atillâ BAŞOĞLU 

Adana Milletvekili 
7/1246 sayılı soru önergemizde Adana depremi sonrasında can güvenliği 

sebebiyle ibadete kapatılan UJucami'den çalınan paha biçilmez çinilerin 
durumunu sorulmuş Başbakan Yardımcısı Sayın ŞAHÎN tarafından verilen 
B.02.0.002/6029 sayılı yazıyla "Konu Vakıflar Genel Müdürlüğünce titizlikle 
takip edilmektedir." cevabı alınmıştır. Konunun ilgili mercilere bildirildiği ifade 
edilmekle beraber, hiçbir somut ipucu bildirilmemiştir. Cevabınızdaki esas 
ürkütücü husus, 06.12.2002 tarihinde aynı mekanda işlenen benzeri suç 
hakkında aynı ifadelerin kullanılmakta oluşu ve bir tedbir alınmamış olmasıdır. 

1. Bu ve benzeri hırsızlık olayları sonrasında Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti görevlilerinden Cumhuriyet tarihi boyunca kimler hangi 
cezaları almışlardır? 

2. Birinci hırsızlık olayından sonra bu kadar zaman geçmesi sonrasında 
hala bir ilerleme kaydedilememİş olması, olayın cevaptaki ifadelerle 
"•TİTİZLİKLE" takip edildiği hususuna gölge düşürmemekte midir? 

elleri]!! yikaj'arak takip etmeyi mi anlıyorsunuz? 
3. Bu iki hırsızlık olayında somut gelişmeler ne durumdadır? 
4. Ayasufya müzesinde dahi hırsızlık olayları haberleri ayyuka 

çıkmışken, bize emanet edilen tarihe nasıl sahip çıkacaksınız? 
T.C. 

DEVLET BAKANLIĞI VE 
BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.«MM)2/-<t>"5"66 ANKARA 
Konu : 

21//2/2003 
T Ü R K I Y E B Ü Y Ü K MÎLLET MECLİSÎ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

İLGİ :a) TBMM Bask.ııin, 01.12.2003 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-
7/1500-3691/13404 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 04.12.2003"tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-276-9/5321 
sayılı yazısı. 

Adana Milletvekili Sayın Atilla BAŞOĞLU'nun Sayın Başbakanımıza tevcih 
ettiği Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde 
cevaplandırılmasını istediği, 7/1500-3691 esas no'lu yazılı soru önergesi cevabı 
hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Mehmet Ali ŞAHİN 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 
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T.C 
BAŞBAKANLIK 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 

SAYI : B.O2.VGM.G.l5.0O.O2.338(2)01/ü#/? 1 9 8 3 5 2^-/12/2003 
KONU : Soru önergesi, 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sayın Mehmet Ali Şahin) 

İLGİ: Devlet Bakanlığı ve Başoakan Yardımcılığının 10.12.2003 gün ve B.02.0.002/6287 sayılı yazısı. 

Adana Milletvekili Atılla Başoğlu tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına tevcih edilen, 
ilgi yazınız ekindeki Soru önergesinde; 

1. Adana depremi sonrasınca can güvenliği sebebiyle ibadete kapatılan Ulucami'den çalman 
çinilerin durumunun sorulduğu 7/1246 sayılı önergelerine verilen "Konunun Vakıflar Genel 
Müdürlüğünce titizlikle takip edildiği ve ilgili mercilere bildirildiği" ifadesini taşıyan cevabımıza 
karşılık olarak "hiçbir somut ipucunun bildirilmediği, 06.12.2002 tarihinde aynı mekânda işlenen 
benzen suç hakkında aynı ifadelerin oluşu ve bir tedbir alınmamış olması" dile getirilmiştir. 

Adana ulu Camiinde 06.12.2002 tarihinde ve 29.09.2003 tarihinde yaşanan iki hırsızlık 
sonucunda, Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce, ilgili Emniyet birimleri ile Vakıflar Genel 
Müdürlüğü zamanınaa haberdar edilmiş, Emniyet birimlerince gerekli tahkikatlar yapılmış, 
Vakıflar Gene! Müdürlüğü'nce de müşteki olarak suç duyurusunda bulunulmuş, mahallinde 
yaptırılan inceleme ve araştırma sonucunda, çalınan çinilerden örnekler tespit edilerek her bir 
örneğin, ilgili makamlar ile medya organlarına gönderilerek arattırılması sağlanmıştır. (EK. 1) 

Anılan Cami'de restorasyon çalışmaları öncesinde tedbir olarak, 10.12.1998 tarihinde 
düzenlenen işyeri Teslim Tutanağında, "Onarım öncesinde Cami'de fotoğraf çekilerek her türlü 
emniyet tedbirlerinin Müteahhitçe alınacağı, ayrıca, eserin sigorta ettirileceği" taahhüt altına 
alınmıştır. (Ek. 2) 

2. "Bu ve benzen hırsızlık olayları sonrasında Türkiye Cumhuriyeti Devıeti görevlilerinden 
Cumhurıvet Tarihi Doyunca kimler hangi cezalan almışlardır" sorusuna; 

• Türkiye çapında Dutun illerdeki mahkeme kararlarının taranması gerektiğinden, 
• Vakıflar Genel Müdürlüğü -Teftiş Kurulu Arşivinde, Cumhuriyet Tarihi boyunca incelemesi 

yapılmış olan butun olayların dosyalarının araştırması uzun süre gerektireceğinden, 
• Uzun yıllar içerisinde bazı zamanlarda yapılan disiplin afları, adli sicil afları, genel aflar gibi 

nedenlerle cezalar kaldırıldığından, 
• Son yıllarda yaşanan hırsızlık olaylarında zanlı veya sanık durumunda olan Devlet görevlilerinin 

suçları, ilgii; mahkemelerce henüz kesinlik kazanmadığından, bu kişilerin isimleri ifşa 
edildiğinde, savunma ve tazminat hakları bulunacağından, 

ceveD verilebilmesi uygun mütalaa edilmemiştir. 
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3. "Birinci hırsızlık olayından sonra bu kadar zaman geçmesi sonrasında halâ bir ilerleme 
kaydedilmemiş olmas, olayın "titizlikle" takip edildiği hususuna gölge düşürmemekte midir, 
ellerini yıkayarak takio etmeyi mi anlıyorsunuz" ifadesinden, Sayın Milletvekili'nde Vakıflar Gene! 
Müdürluğu'nün olayı titizlikle takıp etmediği kanısının oluştuğu anlaşılmaktadır. 

Anılar Camideki hırs'ziıkiar konusunda, yukanda bahsedilen önlemler ve gerekli duyuruların 
yapılmış olması, Vakıflar Genel Müdürlüğünün konuya titizlikle sahip çıktığını gösterdiği gibi, her 
ne kadar; çalınmış olan çiniler henüz bulunamamışsa da, buniann asla bulunamayacağı 
anlamına da gelmeyecektir. Çinilerin fotoğraflarının İnterpol vasıtası ile duyurulmuş olması, er 
veya geç, or)\arm bir şekilde ele geçirileceği anlamına gelebilecektir. 

Takibi y a p ı t a bulunmuş çinilerimizden birkaç örnek verilecek olursa; 

İstanbul Y.:r.icami Hünkâr Mahfeli'nde 27.12.2002 ve 20.01.2003 tarihlerinde iki kez çini 
hırsızlığı yaşanmış, çalınan çinilerin fotoğraflarının Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ilgili 
mercilere duyuruırnası ve olayın titizlikle takibi sonucunda, 10.4.2003 tarihinde, çalınan çiniler 
istanbul'da terkedilmiş bir şekilde ele geçirilmiştir. 

Konya Hasbey Dar'üi Hüffazı'na ait bir çininin 29 Nisan 2003 tarihli Londra-Christie's 
Müzayedesinde satışa çıkması üzerine Vakıflar Genei Müdürlüğünce, zamanında yapılan girişimle 
satış durdurulmuştur. Çininin geri alınma işlemleri takip edilmektedir. 

Bursa Yenişehir ilçesi Sinanpaşa Camii'nden 17.02,1998 tarihinde çalınan eserlerden olan 
13.4.2000 tarıniı Londra- Sotneöy's Müzayedesi'nde satışa çıkan çininin satışı, yine Vakıflar Genel 
Müdürlüğünce zamanında yapılan girişimle durdurulmuş ve sıkı takipler sonucu, 29.5.2003 
tarihinde söz konusu eser, Vakıflar Genel Müdürlüğünce teslim alınmıştır, 

Elazığ- Harput -Arapbaba Mescidi'nden 20.4.1998 tarihinde çalınan çiniler, Vakıflar Genel 
Müdürlüğu'nce Interpoi'e biidiriimesi üzerine, 2002 Yılı Temmuz Ayı'nda Cenevre'de, interpol 
tarafından ele geçirilmiştir. Geri alınma işlemleri takip edilmektedir. 

Vakıflar Gene; Müdürlüğü tarafından takip edilip çeşitli operasyonlar sonucunda ele geçen 
şamdan, Kuran*ı Kerim, levha, haiı- kilim, ahşap ve taş süslemeler, e! yazması kitaplar gibi bir çok 
teberrükat eşyanın da örneği verilebilir. 

4. "Ayasofya Müzesi'nde dahi hırsızlık olayları haberleri ayyuka çıkmışken, bi2e emanet edilen 
tarihe nasıı sahip çıKaçaksınız" sorusuna cevap olarak da; 

Türkiye genelinde 2000 yılında başlatılan teberrükat eşyası sayımlan, ülkemiz genelinde 
tamamlanmıştır, Sayımlar sonucunda yeni olarak, 8431 kalem eski eser nitelikli teberrükat eşyası 
tespiti yapılmıştır. Tespiti yapılan her esere dörder nüsha renkli fotoğraflı envanter fişleri 
düzenlenmiş, bü fişlerin birer örneği camilerde bırakılmış, diğer üç örnek, müftülüklere, Vakıflar 
Genel Müdürlüğüne ve Vakıflar bölge müdürlüklerine alınmıştır. 
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Camiler.mizde genellikle tek tip halı döşenmesi sonucunda, ihtiyaç fazlası olan halı ve kilimler 
ile çalınma tehlikesi taşıyan önemli eserlerin tamamına yakını, Genel Müdürlük'e ait müzelerde ve 
depolarda Korunmaya alınmıştır 

Teberrükat eşyasının büyük ölçüde envanterienmesi, Genel Müdüıiük'çe muhafazaya alınması, 
bilhassa çalındıklarında duyurulması, teberrükat eşya hırsızlığı konusunda caydına etki yapmış ve 
hırsızlık sayısında üüyük oranda düşme olmuştur. 

Açık alanlarda bulunan çini, alem, mezar taşları, çeşmeler, kitabeler gibi eserlerin de fotoğraflı 
tespitlerinin yapılması için, İçişleri Bakanlığı koordinasyonlusunda, valiliklerle işbirliğine gidilerek, 
çalışmalar başlatılmıştır 

Mevcut müzeler ve depolar yetersiz olduğundan, Vakıflar Genel Müdürlüğünce, Ankara'da ve 
istanbul'da tüm Vakıf eserlerinin muhafazası, teşhiri ve restorasyonunun gerçekleştirilebileceği, 
modern birer müze yapılması için yer tespiti çalışmalan ile önemli eserlere, müzelere ve 
kütüphanelere alarm tertibatı kurulması çalışmalan da başlatılmıştır. 

Ayrıca, Vakıflar Gene! Müdürlüğünde, 28 Mayıs 2002 tarihinde bir "Kaçakçılıkla Mücadele Bürosu" 
oluşturulmuşta. 

Herhangi bir Vakıf eser çalındığında, bu büro vasıtasıyla; 

• Envanter fişlerinin ingilizce çevirileri hazırlatılmakta, 
• Hazırlanan bilgiler, emniyet birimleri, gümrükler ve valilikler ve ilgili bakanlıklara duyurulmakta, 
• Bulunan eserler olduğunda, arattırmanın durdurulması için yeniden ilgili birimler haberdar 

edilmekte ve eserin gen alınması sağlanmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim 
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T.C 
BAŞBAKANLIK 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 

SAYI :B.02.1.VGM 0.15.00.02-338(2)01-2749 - /L İOyZ- " ? > /VL/20G2 
KONU : Adana-Seyhan Ulu Cami'den 

Çalınan Çiniler. 

DOSYA 

Adana ili, Seyhan İlçesinde bulunan Ulu Cami'den 06.12.2002 tarihinde 40 ayrı noktadan 
toplam 223 adet çeşitli ebatlarda çininin çalındığı Genel Müdürlüğümüze bildirilmiştir. 

Söz konusu eserlere ait fotoğraflı envanter bilgileri ekte sunulmuştur. Çalıntı millî kültür 
varlıklarımızın buünaoılmesı amact ile yurt içinde ve yurt dışında gerekli araştırmalar.n yapılması, yurt 
dışına çıkarılma ihtimaline karşı tüm gümrük kapılanınızın uyarılması ve sonucundan Genel 
Müdürlüğümüze biigî verilmesi hususlarında gereğini arz ederim. 

Nimet BERKOK TOYGAR 
Genel Müdür a. 

Genel Müdür Yardımcısı 

T.C 
BAŞBAKANLIK 

Vakıf lar Genel Müdürlüğü 

SAYİ : B.02.x.VGM.0.15.O0.02-338(2)-Ol •' 2,^1° - '2_2ıO <33 T^ry \7_y 2002 
KONU : Adana-Seyhan Ulu Cami'den 

Çsiına.'i Çiniler 

DOSYA 

Adana Ii i , Seyhan İiçesinde buiunan Ulu Cami'den 06.12.2002 tarihinde 40 ayrı noktadan 
toplam 223 adet çeşitli ebatlarda çininin çalındığı Genel Müdürlüğümüze bildirilmiştir. 

Söz konusu eserıerin İliniz dahilinde arattırılması, müze müdürlüklerine herhangi bir 
şekilde gelmesi halinde bilgi verilmesi, müze müdürlükleri denetimindeki koleksiyoncuların, kültür 
varlığı ticareti yapanların, özel müzelerin uyarılması, ayrıca çalınan eserlere ait envanter 
bilenlerinin İliniz müze müöürlüklerine iletilmesi ve herhangi bir şekilde ele geçirilmeleri halinde 
Genel Müdürlüğümüze bilgi verilmesini arz ederim. 

Nimet BERKOK TOYGAR 
Genel Müdür a. 

Genel Müdür Yardımcısı 
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T.C 
BAŞBAKANLIK 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 

SAYI : B.02. İ.VGM.0.J3.Ü0.Ü2 -338{2)-01 'L&'^-'Z- — 'L1-v0 ^ 
KONU : Adans-Seyhan U!u Cami'den 

Çalınan Çinileı 

O.'V / i 1 - / 2002 

ANTIK DEKOR DERGISI 
Antik Palas Spor Caddesi 

Talim Yeri Sok. Mo:2 
Maçka/İSTANBUL 

Adana Iiı, Seyhan ilçesinde bulunan Ulu Cami'den 06.12.2002 tarihinde 40 ayrı noktadan 
toplam 223 adet çeşitli ebatlarda çininin çalındığı Genel Müdürlüğümüze bildirilmiştir. 

Söz konusu Kültür varlıklarının yurt içince daha geniş çapta duyurulabilmesi için, derginizde yer 
alan "Piyasa Alarmı" bölümünde yayınlanmasının sağlanması hususurda gereğini rica ederim. 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 

SAYI : B.02.l.VGM.0.1b.Üü.ü2 -338(2)01 1-Sr'H 
KONU : Ada-ıa-Seyhün U!u Cami'den 

Çalınan Çiniler. 

V l o S C ^ 

^*. '/i* 
Nimet BERKOK TOYGAR 

Genel Müdür a. 
Genel Müdür Yardımcsı 

n_>/11_/2002 

SADBERK KANIM MÜZESİ 
Piyasa Caddesi 25-29 

80890 Büyükdere 
İSTANBUL 

Adana l i i , Seyhan ilçesinde bulunan Ulu Cami'den 05.12.2002 tarihinde 40 ayrı noktadan 
toplam 223 aoet çeşitli coatlarda çininin çalındığı Genel Müdürlüğümüze bildirilmiştir. 

" Fotoğraflı envanter bilgileri ekte gönderleri eserlerin, herhangi bir şekilde Müzenize gelnes 
halinde bilgi verilmesi hususunda gereğini rica ederim. 

O 24 / c^ty/sL 
Nimet BER.KOK TOYGAR 

Genei' Müdür a. 
Genel Müdür Yardımcısı 
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T.C 
BAŞBAKANLIK 

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Vakıflar Bölge Müdürlüğü 

ADANA 

- 11.12.2002 
SAYI : B.02.1.VGM. 1.01.00.03- -?M i? *- IL->fL' 
KONU : Adana-Merkez Ulucami 

Çini hırsızlığı 

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE 
(Kültür ve Tescil Dairesi Başkanlığına) 

ANKARA 

İLGİ : Genei Müdürlüğümüz elemanlan NadirTopkaraoğlu-Nurullah Karagöz ve Murat Yıldız'ın 
10.12.2002 talihli Raporu. 

Mülkiyeti İdaremize ait olan Adana İli, Seyhan ilçesi, Ulucami mahallesi,Kıztiay caddesi 
üzerinde bulunan Ulu Camii' de 06.12.2002 tarihinde hırsızlık olayı meydana gelmiştir. Söz konusu 
eser 1998 tarihinde meydana gelen depremde hasar görmüş olup, Onanm işi Pekerler İnşaat ve 
Tic.Ltd.Şü.'nin taahhüdü atandadır. 

06.12.2002 tarihinde Ulu Camide meydana gelen Çini hırsızlığı ile ilgili olarak, Genel 
Müdüriüğümüz elemanlannca düzenlenen İlgi Rapor ite Karakol tarafından alınan İfade tutanaktan 
ve krokiler ekte sunulmuştur. 

Bilgilerini arz ederim. 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 

SAYI : B.02.İ VGM.O. i5.00.02-338(l)-2191 / \ 4 'İO & 1 T"/ I O / 2003 
KONU : Adana-Seyhan Uu Camıı'nden ' 

Çalınan Ç'nıet 

DOSYA 

Aaana IM, Scynar; ilçesinde bulunan Ulu Camii'nden 29.09.2003 tarihinde 196 adet çininin 
çaiı.naığı Genei Müdürlüğümüze üifdirilmiştir. 

Soz Konusu esenere ait fotoğraflı envanter bilgilen ekte sunulmuştur. Çalınan millî kültür 
varlıklarımızın bulunaDilmesı amacı ile yurt içinde ve yurt dışında gerekli araştırmaların yapılması, yurt 
d.şına çıkarılrnaıan ihtimaline Karşı tüm gümrük kapılarımızın uyarılması ve sonucundan Genel 
Müdürlüğümüze bilgi verilmesi hususlarında gereğini arz ederim. 

Ahmet KARTAL 
Genel Müdür Yardımcısı 

s (,. -(o . -z, o-oy 
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T.C 
BAŞBAKANLIK 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 

S A Y I : B.02 l.VGM.0.15.00.02 - 3 3 8 { l ) 2 1 9 l / z T ' ^ ' W / ^ t ö P \^/ ( <9 20O3 
KONU : Adana-Seyhan Ulu Camii'nden ' -Seyha 

Çalınan Çiniler 

DOSYA 

Adana iii, Seynan ilçesinde bulunan Ulu Camii'nden 29.09.2003 tarihinde 196 adet çininin 
çalındığı Gene; Müdürlüğümüze bildirilmiştir. 

Söz konusu eserlerin iliniz dahilinde arattırılması, müze müdürlüklerine herhangi bir 
şekilde gelmeleri halinde bilgi verilmesi, müze müdürlükleri denetimindeki koleksiyoncuların, 
küftür varlığı ticareti yapanların, özel müzelerin uyanlması, ayrıca çalınan eserlere ait envanter 
bilgilennin iliniz müze müdürlüklerine iletilmesi ve herhangi bir şekilde ele geçirilmesi halinde 
Genel Müdürlüğümüze oiigı verilmesini arz ederim. 

Ahmet KARTAL 
Genel Müdür Yardi ması 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 

SAYI : 8.02. l.VGM.0 15.0G.02 -338(l)-2191 / l ^ ^ 3 //£2?S I ?f ( 4 2003 
KONU : Aûana-Se/har Ulu Camii ' 

Çalınan C-mle* 

ANTİK DEKOR DERGİSİ 
Antik Palas Spor Caddesi 

Talim Yeri Sok. Nc:2 
Maçka/İSTANBUL 

Adana ili, Seyhan ilçesinde bulunan Ulu Camii'nden 29.09.2003 tarihinde 196 adet çininin 
çalındığı Genel Müdürlüğümüze bildirilmiştir. 

Sö2 konusu küitur varlıklarının yurt içinde daha geniş çapta duyurulabilmesi için, derginizde yer 
alan "Piyasa Alaan-" bölümünde yayınlanmasının sağlanması hususunda gereğini rica ederim. 

Ahmet KARTAL 
Genel Müdür Yardımcısı 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

VAKIFLAR G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü 
Vakıf lar Bölge Müdürlüğü 

ADANA 
08 .10 .2003 

SAYI : B. 02.1 V G M . 1.01. ûO 03- 2 2.?-<fit3L 
KONU : Adana-Merkez Ulu Cami i 

Çal ınan Çini ieı 

VAKİFLAR GENEL M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü N E 
(.Küiîur ve Tescil Dairesi Başkanlığına) 

A N K A R A 
İLGİ : 30 .09 .2003 tar ih ve Ü ü 2 i .VGM.0.15.00.02-338(2)-2093 sayı l ı yazınız. 

Pekerle-' inş T-c. ve San.Ltd.Ştı.nın taahhüdü al t ında onarımr devam e d e n 
Adana-Merkez Ulucamimde. 29 09.2003 günü gece yar ıs ından sonra hırsızl ık piayı 
meydana ge lmiş ve Cami içerisinde mihrabın sağından ve so lundan, tar ih i eser İznik 
Çinileri sökü lmek suret iy le çalınmıştır. 

O lay la tlgıii Emniyet bir imlerince gerekl i tahkikat yapı lmış ve İdaremizce de 
müşteki o larak suç duyurusunda bulunulmuştur. Emniyet b i r imler inden temin ed i len 
Müşteki İfade tu tanağı , 2 adet Tanık İfade tutanağı, Görgü ve tespi t tu tanağı , İ fade 
tutanağı ve Olay.yer i basit krokisi ekte sunulmuştur. 

U l u Camı ide çal ınan çini ler i le ilgili o larak Genel Müdür lüğümüzde Uzman 
(Sanat Tar ihç is i ) o ia rak görev yapan Nadir T O P K A R A O Ğ L U taraf ından düzen lenen 
03 10.2003 tarihl i rapor ekte sunulmuştur. 

Bilgilerine arz ederim 

H a s a n C İ N G Ö Z 
Bölge Müdü rü V. 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Vak ı f l a r Gene l M ü d ü r l ü ğ ü 

S A Y İ : B.02.1.VGM.0.10.00.03/ 6848 . / . . . /2003 
K O N U : Adana Ulu Camiinden Çalınan 

Çiniler hakkında 

KÜLTÜR VE TESCİL DAİRESİ BAŞKANLIĞINA 

ILGI:(a) Kültü, ve Tescil Dairesi Başkanlığının 19.12.2003 tarih ve B.02.l.VGM.0.15.00.02-338(1)-
2747 sayılı yazısı 
(b) Adana Vakıflar Bülge Müdürlüğünün 22.12.2003 tarih ve B.02.1.VGM.1.01.00.C3-334-1783 
sayılı yazısı ve ekleri, 

l igi (a) yazıda Adana Uiu Camii'ndeki restorasyon faaliyeti öncesinde, müteahhit firmaya 
tesl m edilirken camide bu:unan çini gibi tarihi kıymeti olan eserlerin fotoğraflarının çektirilip 
sayılarak zimmetlenip zimmeUenmedigi, güvenlik önlemleri veya sigorta konularında sözleşme 
yapılıp yapılmadığı sorulmaktadır. 

İlgi (b) deki Adana vakıflar Bölge Müdürlüğünün yazısından (39) adet çininin fotoğrafları 
çekilmeden müteahhit firmaya tutanakla teslim edildiği, daha sonra mevcut çinilerin Genel 
Müdürlüğümüz Sana: Tarihçisi Nadir TOPKARAOĞLU tarafından fotoğraflaştırılarak rapor ile 
belirlenmiş olduğu, ayrıca sigortanın yapıldığı ya2i ekindeki belgeden anlaşılmaktadır. 

Konuyla ilgili belgeler ektedir. 
Bilgilerinizi rica ederim. ..,--

Ahmet TANYOLAÇ 
Genel Müdür Yardımcısı 

/ 
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T.C. 
BAŞBAKANLİK 

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Vakıflar Bölge Müdürlüğü 

ADANA 

22.12.2003 
SAYI :B.02.1.VGM.1.Q1.00.Q3-:?aÇ J Î 2 3 
KONU : Adana Ulu Camii çalınan çiniler. 

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE 
(Abide ve Yapı İşleri Dairesi Başkanlığına) 

ANKARA 

İLGİ: 19.12.2003 tarih ve B 02.1,VGM.0.l5.0Q.Q2-338(1)-2747 sayılı yazınız. 

Pekerler Inş.Tic. ve San.Ltd.Şti.nin taahhüdü altında onarımı devam eden 
Adana-Merkez Ulucamiinde, 29.09.2003 günü gece yarısından sonra hırsızlık Olayı 
meydana gelmiş ve Camı içerisinde mihrabın sağından ve solundan, tarihi eser İznik 
Çinileri sökülmek suretiyle çalınmıştır. 

Anılan Camide restorasyon çalışmalarına başlanılmadan evvel, Yerinden 
sökülen ve depremde hasar gören (39) adet çininin teslimi, Firma yetkilisine Tutanak ile 
teslim edilmiştir. (EK:1) Genei Müdürlüğümüz Kontrolluğunca çini gibi tarihi kıymeti olan 
eski eserlerin fotoğraflanarak, zimmetlenip zimmetlenmediği bilinmemektedir. Ulu 
Carniide 06.12.2002 tarihinde meydana gelen ilk hırsızlık olayında 39 çini dahil olmak 
ü2ere toplam 223 çını çalınmış ve bu durum, mevcut çinilerle beraber Genel 
Müdürlüğümüz Sanat tarihçisi Nadir TOPKARAOĞLU tarafından fotoğraflanarak, 
20.12.2002 tarihinde Rapor ite belirlenmiştir. 29.09.2003 tarihinde meydana gelen 
hırsızlık olayında da 196 çim çalınmış ve bu durumda Genel Müdürlüğümüz Sanat 
tarihçisi Nadir TOPKARAOĞLU tarafından fotoğraflanarak, 08.10.2003 tarihinde Rapor 
ile belirlenmiştir. 

İşin kontrolian tarafından 10.12.1998 tarihinde düzenlenen İşyeri Teslim 
Tutanağında, Onarım öncesinde Camide fotoğraf çekilecek ve her türlü Emniyet 
Tedbirlerinin Müteahhitçe alınacağı yazılmıştır. (EK:2) Ayrıca Anadolu Sigorta tarafından 
yapılan İnşaat Olrisk Sigorta Poliçesi de ektedir. (EK;3) 

Olayla ilgili Emniyet birimlerince gerekli tahkikat yapılmış ve İdaremizce de 
müşteki olarak suç duyurusunda bulunulmuştur. 

Bilgilerine arz ederim. 

° H a s a n CİNGÖZ 
Bölge Müdür V 
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İŞYERİ TESLİM TUTANAĞI 

Adü 

MCfeOsuaı 

Yeri, &lm,*i 

1. ft*if btfrli 

lO0.0OO-.OOC!.00O4 

ÂOeua L^rkagtn.uc^mİ've :-milyg3İ 1993-1999 y ^ * onarana 

23fcai3B Slg.?^'.SAy ve ÎRD.92& 

Ekııita* t«ntvktı 

s; 12.1a-

thal« bodell 

8 7 . 9 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . -

Sfcleıme tarihi 

18 .11 .1990 

Bxttt»âM>it;-'£rBnrT.7TP frrn|mfn.r7nv.-,-T| î'TTV?Tİ; ' ' tW2JL-) «neti......ftralak ... 
»ym. ( 10 ) { ?*ywdbo ) günü i|yerfmi gidiI«Bkî 

. r r - •••'~j»U*Lv" ' ' . " " " 

tas t iKi .ve Umacak kata* dogrvltusu&âa .iço baflsfcLÜLacaktsr. 
-KUlliya Sçiûdaki fciracmıc kül l iyes in i . tah l iyes in i înü.tafcip. î ; a - i l - i İrJıidam 

ve.kes tyalü "etniyçt t a b i r l e r i al ıcacaktar «Ayrıca^ Caciii içindajb^l.unec 
ojcjjiaal çi&Usritt ekG.ik olaalarittia *ûeı-ece t 'esbit i yapılacak tctaaoğz 

,-=Hcy. J0rlÜ-.-5w^y.ı»t~-»e^*ga-flgrî:--alrt-ea 
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R A P O R 

Etüt Proje Şube Müdürlüğüne 

Konu : Adana İli, Seyhan İlçesinde bulunan Ulu Camii'den 28.09.2003 tarihini 
29.09.2003 tarihine bağlayan gece çalman çiniler. 

İlgi : Adana Valiliği, Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube 
Müdürlüğünün 01.10.2003 gün ve B.05.1.EGM.4.0L00.16-8 sayılı yazısı. 

Adana İli, Seyhan İlçesi, Uiucami Mahallesi, Kızılay Caddesi üzerinde bulunan, 
tapunun ( 49 ) pafta, ( 145 ) ada, ( 9 ) parselinde Vakıflar Genel Müdürlüğü adına kayıtlı 
olan Ulu Camii; mevcut üç ayrı kitabesine göre ilk defa M. 1513 yılında Ramazanoğiu Halil 
Bey inşasına başlandığı, M. 1541 yılında Halil Beyin oğlu Piri Mehmet Paşa tarafından 
tamamlatıldığı anlaşılmaktadır. 

Vakfiyelerde " Cami-: Cedid ", bazı kaynaklarda " Yeni Camii " olarak geçen cami bir 
külliye içerisinde yer almaktadır. Caminin doğusuna bitişik türbe, batısına bitişik ve eskiden 
sıbyan mektebi olarak mekan ile kuzeyinde revaklı mekan bulunmaktadır. Caminin kıble 
tarafında Ziya Paşanın Türbesi, Camiden ayrı olarak doğu cephe tarafında medrese, 
medresenin kuzeybatı köşesinde Küçük Mescit diye adlandırılan mescit, medresenin güney 
taraftnda ise haremlik diye adlandırılan Ramazanoğiu Konağı yer almaktadır. 

Caminin Osmann döneminde onarım gördüğüne dair kayıt bulunmamaktadır. 
Cumhuriyet döneminde ise, 1957-1961 yıllan arası, 1975 ve 1977 yıllan arasında onarım 
görmüştür. Bu onarımlar esnasında caminin doğusuna bitişik türbenin önünde yer alan 
revağın güneydoğu tarafında bazı çiniler yenilenmiştir. Bu çiniler bakıldığında yeni olduğu 
ve kalitesiz olduğu anlaşılmaktadır. Caminin içinde duvarlarda yer alan çiniler 16. Yüzyıl 
ortasına ait iznik Çinileridir. Caminin doğusuna bitişik türbe ile batısına bitişik ve eskiden 
sıbyan mektebi olarak kullanılan mekanda 16. Yüzyıl İznik Çinileri yanında 17. Yüzyıl 
Kütahya Çinileri de kullanılmıştır. 

Adana İlinde 1998 Yılının Haziran Ayında oluşan depremden Ulu Camii'nin hasar 
görmesi üzerine, camı onanma alınmıştır. Onarım işini Pekerler İnş. Tic. Ve San. Ltd. Şti. 
yüklenmiştir. Caminin onarımı devam ederken 06.12.2002 tarihinde cami, türbe ve eskiden 
sıbyan mektebi olarak kullanılan mekandan 40 ayrı noktadan, 8 ayrı çini örneği olmak 
üzere toplam 223 adet çını çalınmıştır. Çalınan 223 adet çiniye ait rapor ve envanter 
bilgileri Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğüne iletilmiştir. 

ve envanter n,len hanrlanarak Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğüne iletilmektedir. 

Kaçakç„ lk ve O r g a n a f ^ ^ S . n * S ^ t S S S ? L ^ Î » . ? n ^ M ™ * 0 0 . K aça M , k ve Organize Suç,ar S ^ l S d J ^ n ^ ^ S M 

MadirTOPKA 
Uzma. 

( Sanat Tarihçisi ) 

Arz ederim. ^ o , ^ 0 0 Nadir TOPKARAOĞLU 
w > , . ^ . 2 ^ \ U z m a n 
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18.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın, TEDAŞ'ın genel aydınlatma bedellerini 
belediyelere tahakkuk ettirmesine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet 
Hilmi Güler'in cevabı (7/1505) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıda yazılı sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakam Sayın 

Mehmet Hilmi Güler tarafından yazılı olarak yanıtlanması konusunda gereğini 
bilgilerinize arz ederim. 

Saygılarımla. 

Bülent BARATALI 
İzmir Milletvekili 

1- Kamu Yönetimi Reformu çalışmalarının hız kazandığı ve merkezi 
idarenin yetkilerini yerel yönetimlere devretmeye hazırlandığı bir 
süreçte Bakanlığınıza bağlı TEDAŞ'ın, genel aydınlatmada kullanılan 
enerji bedellerini Belediyelerden taahhuk etmeye çalışması bir çelişki 
değil midir ? 

2- Danıştay'ın yürütmeyi durdurma kararma rağmen dava açmayan 
belediyelerin kapsam dışında tutularak sokak, park , bahçe ve yol 
aydınlatma bedellerini ödemeye mahkum edilmesi hukuka uygun 
mudur? Danıştay karan emsal değeri taşımamakta mıdır? 

3 - TEDAŞ tarafından Belediyelere gönderilen astronomik faturalar neye 
göre belirlenmektedir? Çünkü faturalarda aydınlatmada kullanılan 
elektrik direkleri ve tüketilen kilowat saat hakkında bir döküm yer 
almamaktadır. 

4- Faturaların ödenmemesi durumunda uygulanacağı belirtilen aylık 
yüzde 5 faiz, hangi kıstaslara göre belirlenmektedir ? 

5- Sosyal devlet ilkesine de aykırı düşen bu uygulamanın iptali yönünde 
bir tasarrufunuz olacak mı ? 

T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
A n k a r a 

Sayı : B.lG.ü.APiv.O 23.300- Ar» 
Konu : Yazılı Soru önergesi ^ e P ^ r. •.' V**\ 

0 0 0 9 9 ~ 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ.T.B.M.M Başkanlığının 01 12.2003 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1505-
3696/13409 sayılı yazış: 

izmir Milletvekili Sayın Bülent BARATALI'nın tarafıma tevcih ettiği 7/1505-3596 
esas nolu yazılı soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğünün 99'ncu maddesi gereği TEDAŞ 
Genel Müdürlüğü nden alman yazılı bilgiler doğrultusunda cevapland rılarak ekte 
gönderilmiştir 

Bilgilerinize -az ederim. 

A*~ --S1—^' 
Dr. Mehmet Hilmi GÜLER 

Bakan 
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İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN BÜLENT BARATALI'NIN 
YAZİLİ SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

7/1505-3696 Esas No'lu 

SORU 1: 

Kamu Yöneümı Reformu çalışmalarının hız kazandığı ve merkezi idarenin yetkilerini 

yerel yönetimlere devretmeye hazırlandığı bir süreçte Bakanlığınıza bağlı TEDAŞ'ın. gene 

aydınlatmada kullanılan enerji bedellerini Belediyelerden tahakkuk etmeye çalışması bir 

çelişki değil midir ' 

CEVAP 1: 

Genel aydınlatmada tüketilen enerji bedellerinin Belediye ve İl Özel idarelerine 

tahakkuk ettirilmesi 08.01 2002 tarih, 4736 sayılı yasa ve 23.05.2002 tarih, 24763 sayılı 

Resmi Gazetede yayımlanan 2002/4100 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince 

uygulamaya konuirnuştui' 

SORU 2: 

Danıştay'ın yürütmeyi durdurma kararına rağmen dava açmayan belediyelerin 

kapsam dışında tutuşarak sokak, park, bahçe ve yol aydınlatma bedellerini ödemeye 

mahkum edilmesi hukuka uygun mudur? Danıştay kararı emsal değeri taşımamakta mıdır'? 

CEVAP 2: 

İlgili kiTiıluşiaı 2002/4100 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının uygulamasının 

durdurulması amacıyla mahkemeye başvurmuş ancak; Danıştay, İdari Davalar Genei 

Kurulunca Yürütmenin durdurulması talebinin reddine ve Başbakanlığın itirazının 

kabulüne" Karâr v-nii'n ştır 

SORU 3: 

TEDAŞ tarafından Belediyelere gönderilen astronomik faturalar neye göre 

belirlenmektedir? Çur»<u faturaiarda aydınlatmada kullanılan elektrik direkleri ve tüketilen 

kılovvat saat nakksnda bir dokum yer almamakladır. 

CEVAP 3: 

Genel aydınlatma giderleri için Belediye ve il Özel idarelerine gönderilen fatura arın 

tahakkukuna esa-, olmak üzere gerekli altyapının kurulması ile sayaçların takılması için 
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TEDAŞ Genei Müdürlüğü Müessese Müdürlüklerini talimatlandırmıştır. Bugüne kadar 

sayaçların %85 s tamamlanmış oiup, 2004 yılının ilk aylarında bitirilmesi hedeflenmiştir. 

SORU 4: 

Fatuıaiann ödenmemesi durumunda uygulanacağı belirtilen aylık yüzde 5 faiz 

hangi kıstaslara göre belirlenmektedir'? 

CEVAP 4: 

Faturaların ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 

Hakkındaki Kanun ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 24. Maddesi gereğince gecikme 

zammı uygulanmakta olup 19.11 2003 tarihinden itibaren bu oran %5den %4& 

çekilmiştir 

SORU 5: 

Sosyal deviel ilkesine de aykırı düşen bu uygulamanın iptali yönünde bir 

tasarrufunu;: olacak ini'.' 

CEVAP 5. 

Bakanlığ.mca. uygulamada karşılaşılan güçlükler nedeniyle genel aydınlatma 

giderlerinin (ti,Üçe.belde ve köylerdeki cadde ve sokak ile kamuya ait ücretsiz girilen park 

ve bahçe gibi halka açık yerier) ve ibadethanelerin (camL mescit, kilise, havra ve sinagog) 

08 01 2002 taıih ve 4736 sayılı Kanun'un 1. maddesinin 1. fıkrası hükmünden muaf 

tutulması ve uygulama esaslarının düzenlenmesine ilişkin" olarak hazırlanan Bakanlaı 

Kurulu Karar Taslağı. Başbakanlığa 31 12.2002 tarih ve B.15.0.BİK.01{147-ll-7)2045 sayılı 

yazımız ile iletilmiştir Ancak Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının 20.01.2003 tarttı 

B.02.1.HM.Ü.KİT.05.1-5233073841 sayılı cevabi yazısında söz konusu taleplerin TEDAŞ a 

gelecek ek maü yuk ile Elektrik Piyasası Kanunu ile öngörülen düzenlemelere aykırılık 

oluşacağı h.jsus>u yoz önünde bulundurularak uygun görülmediği bildirilmiştir 

Anca*, soz konusu uygulama kamu hizmeti gören, adı geçen kuruluşlar ile 

TEDAŞ Genel Müdürlüğü arasında ihtilafa neden olarak hizmetlerin aksamasına ve 

faturaların tahsilinin imkansız hale gelmesine yoi açmaktadır. Bu nedenle; Bakanlığımca 

uygulamada aKsakükiann giderilmesi ve genel aydınlatma giderlerinin Hazine tarafından 

karşılanması hı.susuna ilişkin Bakanlar Kurulu Karar Taslağı hazırlanarak 21.11 2003 tarih 

ve B.15 Û.BtK ü1(l4,7-ıi-/"}3552-1694 sayılı yazı ile tekrar Başbakanlığa iletilmiştir. 
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19.- Çanakkale Milletvekili İsmail Özay'ın, personel lojmanlarının yakıt bedelinde yolsuzluk 
yapıldığı iddialarına ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç'ın cevabı 
(7/1514) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan sorularumn Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 
Saym Bülent Annç tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz 
ederim. 

Lsrrujü OZAY 
Çanakkale Milletvekili 

1- Ankara'nın İlker semtinde 220 dairelik Meclis lojmanlarında oturan 
personelin maaşlarından kesilerek ödenen yakıt bedelinden 950 milyar liralık 
yolsuzluk yapıldığı yönünde basında yer alan haberler doğru mudur? 
2- Doğru ise, bu yolsuzluğu yapan kişi yada kişiler hakkında herhangi bir işlem 
yapılmış mıdır? 
3- Oluşan zararı sorumlu kişilerden tahsil etme olanağı var mıdır? 
4- Yolsuzlukların oluşmaması için ne tür önlemler atmayı düşünüyorsunuz? 

T.C. 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

GENEL SEKRETERLİĞİ 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

KAN.KAR.MF). 
2 9 -12- 2CC3 

Sayı: A.Ol.O.GNS.ü.lü.00.02-7/1514-3707/13457 
Sayın İsmail ÖZAY 
Çanakkale Milletvekili 

İLGİ: 7/1514 esas numaralı yazılı soru önergeniz. 
Personel lojmanlarının yakıt bedelinde yolsuzluk yapıldığı iddialarına ilişkin ilgi 

önergenizde yer alan sorularınızın cevaplan ilişikte sunulmuştur. 
Bilgileriniz; rica ederim. 
Saygılarımla, 

Bülent ARINÇ 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
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Cevap 1. - TBMM Genel Sekreterliği Sosyal Hizmetler Müdürlüğü emrinde şef 
olarak görev yapan ve Dikmen İlker Mahallesinde bulunan TBMM personel lojmanlannda 
yönetici olarak görevlendirilerek 07.01.2002 tarihinde bu görevine başlayan Kamil 
HATÎPOĞLLTnım, TBMM personel lojmanlarının yakıt giderlerini karşılamak üzere 
personelin aylıklarından kesilerek banka hesabına yatırılan gelir gider hesaplarında 
48.172.211.286.- (KırksekizınilyaryüzyeüTiişikimilyonikiyüzonbirbiniki>Tİzseksenaltı) lira 
açık bulunduğu, ayrıca T C Ziraat Bankasının TBMM şubesindeki hesabına ilişkin bir koçan 
çekten yedi adedini kaybettiği, yapılan soruşturma sonucu tespit edilmiştir. 

Cevap 2.- İlgili hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve TBMM Memurları 
Disiplin Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılan disiplin soruşturması sonucunda, 
soruşturmacı tarafından 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin (E) fıkrasının (g) bendi 
gereğince "Devlet memurluğundan çıkarma" cezası önerilmiş olup, konu TBMM Yüksek 
Disiplin Kurulunda görüşülmektedir. 

Diğer taraftan, konu ile ilgili olarak hazırlanan inceleme raporu 3628 sayılı Mal 
Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 17 ve 18 inci 
maddeleri gereğince 06.11.2003 tarih ve 9934 sayılı yazı ile Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığına gönderilmiştir 

Ayrıca ilgili, 27.10.2003 tarihinden itibaren özürsüz ve mazeretsiz olarak görevine 
gelmediğinden. TBMM Başkanlık Makamının 18.11.2003 tarih ve 10010 sayılı onayı ile 657 
sayılı Kanunun 94 üncü maddesi gereğince, 27.10.2003 tarihi itibariyle görevinden çekilmiş 
sayılmıştır. 

Cevap 3.- Yukarıda belirtildiği üzere konu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına intikal 
ettirilmiş olup, hakkında verilecek yargı karan doğrultusunda gerekli işlem yapılacaktır. 

Cevap 4.- Başkanlığımız bu olaydan sonra, TBMM Personel lojmanlarının gelir gider 
hesaplarının takibini iojman sakinlerinden oluşturulan bir yönetim tarafından yürütülmesini 
sağlamıştır. Ayrıca, TBMM personel lojmanlarına ilişkin yönetmelikte gerekli düzenleme 
çalışmaları sürdürülmektedir 

20.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bir içmesuyu firmasıyla ilgili bir iddiaya ve ruh
satı iptal edilen içmesuyu firmalarına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı (7 1516) 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağıdaki somlarımın, Sağlık Bakanı sayın Recep Akdağ 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arzederim. 

I 

Kemal KILIÇDAROĞLTJ 
İstanbul Milletvekili 

1. ODTÜ yuva ve anaokulunda 23.Ekim.2003 tarihinde görülen 
sarmonella (paratifo B) hastalığının yaygınlaşması üzerine 
okul 3.Kasım.2003 tarihine kadar kapatılmış ve hastalığın 
okulda kullanılan Erikli firmasına ait içme suyundan 
kaynaklandığı saptanmıştır. Konu ayrıca ilgili üniversite 
tarafından Ankara il sağlık müdürlüğüne de bildirilmiştir. 
Bakanlığınızca bu firma ile ilgili olarak yapılan işlem nedir? 

2. Son beş yılda Sağlık Bakanlığınca içme suyu ruhsatı iptal 
edilen firmalar hangileridir ve iptaller hangi gerekçelerle 
alınmıştır? 
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T.C 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Sayı: B100TSHO i 00001 ANKARA 
Konu: Soru Önergesi 

24.12.03. 20032 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: Hukuk Müşavirliğinin 02.12.2003 tarih veB.lO.O.HKM.O.OO.00.0-9239/8923 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ile Genel Müdürlüğümüze intikal eden ve ekinde yer alan; İstanbul Milletvekili 
Sayın Kemal KlLIÇDAROĞLU'nun Ortadoğu Teknik Üniversitesinin yuva ve anaokulunda 
görülen içme suyundan kaynaklandığı düşünülen Salmonella Paratifo B salgınına ve son beş yılda 
Bakanlığımızca ruhsatı iptal edilen içme sularına ilişkin (7/1516-3709) sıra sayılı yazılı soru 
önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Arz ederim 

Profi 

İstanbul Milletvekili Sayın Kemal KILIÇDAROGLU'NUN 
Ortadoğu Teknik Üniversitesinin Yuva ve Anaokulunda Görülen İçme 
Suyundan Kaynaklandığı Düşünülen Salmonella Paratifo B Salgınına 
ye Son Beş Yılda Bakanlığımızca Ruhsatı İptal Edilen İçme Sularına 
İlişkin Yazılı Soru Önergesinin Cevabıdır. 

SORU İ-) Yuva ve anaokulunda 23.10.2003 tarihinde görülen Salmonella 
Paratifo B hastalığının yaygınlaşması üzerine okul 03.11.2003 tarihine kadar 
kapatılmış ve hastalığın okulda kullanılan Erikli firmasına ait içme suyundan 
kaynaklandığı saptanmıştır.Konu ayrıca ilgili üniversite tarafından Ankara İl Sağlık 
Müdürlüğüne de bildirilmiştir.Bakanhğmızca bu firma ile ilgili olarak yapılan işlem 
nedir? 

CEVAP 1-) Ortadoğu Teknik Üniversitesi Yuva ve Anaokulunda 23.10.2003 
tarihinde öğrencilerde görülen rahatsızlık üzerine içme suyu olarak tüketilen ve 
ERİKL İ firmasından temin edilen sudan alınan örneklerde hastalığa sebep olabilecek 
koliform bakteri ürediği ve okulun kapatıldığı haberi üzerine konunun toplum ve 
çevre sağlığı açısından önem arz etmesi nedeni ile Bakanlığımızın talimatı ile 
konunun araştırdması için Ankara İl Sağlık Müdürlüğüne talimat verilmiştir. 
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Ankara İl Sağlık Müdürlüğü elamanlannca olay mahallinde yapılan 
denetimde; 

Anaokulu yetkilisi tarafından 23.10.2003 tarihinde anaokulu öğrencilerinde 
ishal, kusma baş ağrısı ve ateş olduğu, 24.10.2003 tarihinde aynı şikayet vakasının 10 
çocuğa yükseldiği belirtilerek, bu vakalara yine ODTÜ Sağlık Kurumu Mikrobiyoloji 
Bölümünde Paratifo teşhisi koyulduğu, ODTÜ Çevre Mühendisliği tarafından söz 
konusu ERİKLİ suyun 28.10.2003 ve 31.10.2003 tarihinde bakteriyolojik analizi 
yapılarak totai koiiform tespit ettiği, ancak suda paratifo etkeni araştırılmadığı ve 
sadece koiiform tespit edilen bu analiz sonucu ile suda paratifo etkeni olduğu 
belirtilerek ülke genelinde genel duyuruda bulunulduğu, 

ODTÜ' de bulunan tüm öğrenci, öğretim üyesi ve personelinin içme suyu 
olarak polikarbonat damacana ile satılan ERİKLİ Kaynak suyunu kullandığı , Yuva 
ve Anaokulunda sınıflarda ERİKLİ kaynak suyu, lavabolarda, mutfakta ve 
tuvaletlerde ODTÜ' ye ait kuyu sularının kullanıldığı, ayrıca mutfakta 2 muslukta bu 
kuyu suyunu arıtarak çay vb.amaçla kullandıkları tespit edilmiştir. 

Söz konusu Kreşte ERİKLİ kaynak suyunun sınıflarda su makinesine 
konularak tüketildiği, inceleme esnasında Kreş yetkililerince daha önceden açılan , 
kapağı olmadığı için üretim tarihi ve seri numarası bulunmayan damacana suyun 
açılmış olması nedeni ile numune olarak kabul edilemeyeceği ve kapağı açılmayan 
damacana suda Kreş içinde mevcut olmadığmdan kimyasal ve bakteriyolojik numune 
il sağlık müdürlüğü elemanlarımızca alınamamıştır. Kreşte bulunan lavabo, mutfak ve 
tuvaletler olmak üzere kimyasal ve bakteriyolojik şebeke suyu numunesi. Mutfakta 
bulunan arıtılmış sudanda yine bakteriyolojik ve kimyasal numune alınmıştır. 

ODTÜ tarafından yayınlanan E-Mail de ifade edilen salgın hasfâliğın-y^ırt içi 
ihbarı zorunlu hastalıklar sınıfında olmasına rağmen bu konuda il sağîjk mtildÖtîûğûhe 
kreş yetkilileri tarafından ihbarda bulunulmadığı, gerekli araştırmalar yapılmadan, 
ilgili ve yetkili kurumlara bîlgî verilmeden güvenilir olmayan numunenin sonucu baz 
alınarak suda Paratifo araması yapılmadan ülke geneline duyuruda bulunulduğu , 
sağlık müdürlüğü ve diğer yetkili kurumların bilgisi olmadan okulun kapatıldığı, 

ODTÜ kampusu içinde yuva ve anaokulu dışında Üniversitenin diğer personel, 
Öğretim üyesi ve öğrencileri içinde içme suyu olarak ERİKLİ kaynak suyu 
kullanıldığı, ancak diğer kişilerde herhangi bir hastalık belirtisi görülmediği ve Kreş 
dışında Paratifo tanısı konulmuş vaka tespiti olmadığı, 

Kreşte aktit olarak 37 kişinin çalıştığı, bunlardan 8 kişinin mutfak personeli, 2 
kişinin temizlik elemanı , 3 eğitim uzmanı , 10 öğretmen ve 11 yardımcı öğretmenin 
görev aldığı, bu çalışanlardan yalnızca mutfakta çalışan 8 personelinin sağlık 
karnelerinin olduğu, ancak portör yönünden araştırma için 6 aydan fazla sürenin 
geçtiği, çocuklarla direk temas halinde bulunan uzman, öğretmen ve yardımcı 
öğretmenlerin portör yönünden değerlendirilmediği, sağlık kartlarının bulunmadığı 
anlaşılmıştır. 

ODTÜ Sağlık Merkezinde yapılan araştırmada toplam 9 vakada paratifo teşhisi 
koyulduğu, bunun yanında mutfakta çalışan 4 kişide, sağlık karnesi olmayan 1 uzman 
ve 1 öğretmen yardımcısı olmak üzere 6 kişi portör taramasında müspet 
bulumnuştur.Semptomları olan vakaların ODTÜ sağlık kurulu tarafından vakalar 
tespit edildiğinde antibiotik tedavisine alındığı, kreşten uzaklaştırıldığı ve personelin 
tümüne profiloksi uygulandığı gözlenmiştir. 
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ODTÜ Çevre Mühendisliği laboratuarında analiz edilen gerek şebeke, gerekse 
ERİKLİ sudan bakteriyolojik analiz için alınan su numunelerinin; numune alma usul 
ve kurallarını bilmeyen ve bu konuda ehliyetsiz ve yetkisiz olduğu belirtilen, steril 
olmayan idrar kabına hijyenik olmayan koşullarda , kreş müdürü tarafından alındığı, 
çevre mühendisliği laboratuarının ise bu numuneyi analiz ederek total koliform tespit 
ettiği ancak, asıl hastalık olduğu söylenen paratifo etkeni için suda analiz 
yapılmadığı, araştırılmadan salgın nedeni olarak su gösterildiği , halbuki su ile 
bulaşma olması halinde ODTÜ içinde bulunan ve aym suyu tüketen kişilerde de 
vakaların tespit edilmesi gerekirken yalnızca kreşte lokalize olarak 200 çocuktan 9 
vakanın görülmesi, bulaşmanın su kaynaklı değilde mutfak personeli ve 
öğretmenden oluşan 6 yetişkin portör müspet kişilerden ve aynı tarihlerde yenilen 
tavuktan kaynaklanmış olduğu düşünülmektedir. 

Sonuç olarak; 
Çevre mühendisliği laboratuarı kreş müdürü tarafından numune alma usul ve 

kurallarına uyulmadan hijyenik olmayan koşullarda damacanadan alınan açık, kapağı 
atılmış, üretim tarihi bulunmayan bu numuneyi analiz ederek total koliform ile salgın 
nedeni olarak su gösterilmiştir.Bu durumda öncelikle mikrobiyolojik numune alma 
usul ve kurallarına aykırı davranıldığından , kreş müdürü tarafından sterilizasyon, 
dezenfeksiyon gibi kurallara uyulmadan alınan numunelerin mikrobiyolojik analiz 
için numune olarak kabul edilemeyeceği ve raporun gerçeği yansıtamayacağı, 
Damacanaların tüketim için koyulduğu pompa cihazının dezenfekte edilmemişinden, 
damacananın açık vazıyette her türlü kirlenmeye müsait bulunduğundi^'mevcut 
damacanadaki suyun mikrobiyolojik analiz için numune olarak kabul e î̂leme f̂cceği, 

Kreşte açılmamış, kapalı ambalajında ERİKLİ suya ait damacana 
bulunmadığından ve konunun önemine binaen İl Sağlık Müdürlüğü elamanlarınca, 
piyasada satışı yapılan ERİKLİ kaynak sularından kimyasal ve bakteriyolojik ve 
ayrıca spesifik olarak salmonella paratifo analizi için numune alınarak İl Halk Sağlığı 
Laboratuarında analiz ettirilmiştir.Analiz sonucunda söz konusu suyun kimyasal ve 
bakteriyolojik yönden mevzuata uygun olduğu tespit edilmiş, paratifo etkeni de tespit 
edilememişti; 

Denetime gidilen Larihlerde antibiyotik tedavisine başlandığı için yeni vakaların 
olmadığı ve yaygın olarak ODTÜ' nün diğer yerlerinde görülmemesi durumunun su 
kaynaklı bir bulaşmayı işaret etmediği, Sağlık ekiplerince şebekeden alınan 
bakteriyolojik ve kimyasal numunelerin analiz sonuçlarının mevzuata uygun olduğu 
salmonella etkeni bulunmadığı, ancak kreş mutfak arıtma çıkışından 2 kez alınan su 
numunesi sonucunda NİTRİT tespit edilmiştir.Söz konusu arıtma cihazının filtresinin 
değiştirilmesi gerektiği. 

Kreşte çalışan personel ve öğretmenlerden bazılarının zamanını 
geçirdiği,bazılarının ise hiç yaptırmadığı için daha önce tespit edilemeyen mutfak 
çalışanı ve öğretmenden oluşan 6 kişinin portör durumunda bulunduğu tespit 
edildiğinden bunların bulaşma kaynağı olabileceği, 

Kreşte hastalık çıktığı dönemde yenilen tavuk yemeği nedeniyle gıdanın 
bulaşma yadb tetikleyicisi olabileceği, 
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Damacana sularının konulduğu pompa makinesinin her damacana değişiminde 
dezenfeksiyommun yapılması gerektiği ve suların portör muayenesi alınmış ve sağlam 
tanısı konmuş kişiler tarafından müdahale edilmesi gerektiği, 

Kreşte çalışan Çocuk uzmanı , öğretmen ve yardımcı öğretmenlerinden de 
çocuklarla direk temas halinde bulunmaları nedeniyle tedavi oldukları belgelenmeden 
çalıştınlmamaları. sağlık karnelerinin çıkartılarak 3 ayda bir portör , 6 ayda bir 
akciğer tetkiklerinin yaptırılması gerektiği, 

İhbarı zorunlu hastalıklar kapsamında yeni vakaların yada başka bir salgın 
hastalık durumunda Öncelikle Bakanlığımıza başvuru yapılması gerektiği sonucuna 
varılmıştı}. 

Konu üe ilgili inceleme ve tespit raporu 13.11.2003 tarih ve 37638 sayılı yazı 
ile ODTÜ Rektörlüğüne ve 13.11.2003 tarih ve 37550 sayılı yazı ile de ERİKLİ su 
firmasına bildirilmiştir. 

SORU 2) Son beş yılda Sağlık Bakanlığınca içme suyu ruhsatı iptal edilen 
firmalar hangileridir ve İptaller hangi gerekçelerle alınmıştır? 

CEVAP 2)- Bilindiği gibi Bakanlığımız " İçilebilir Nitelikteki Suların İstihsali, 
Ambalajlanması, Satışı ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik" kapsamında İl Sağlık 
Müdürlükleri ve Bakanlığımız Merkez elamanları ile ülke genelinde denetimleri 
yapmaktadır. Bu denetimlerin amacı halkımızın daha kaliteli, temiz ve sağlıklı suya 
kavuşmalarım sağlamak ve izinsiz suların satışını önlemeye yöneliktir. 

Suların takibi sıklıkla ve düzenli olarak yapılmaktadır.Yönetmelikte belirtilen 
paremetrelerden farklılık tespit edilmesi halinde işletmecilerin faaliyeti ve suların 
satışı durdurulmaktadır.İnsan sağlığına zararlı etmenlerin tespiti ^halinde 
Bakanlığımızca gerekli yasal işlemler yapılmaktadır.Çevre ve toplu^$â!|lığınm 
korunmasına yönelik olarak Bakanlığımız denetim görevini titizlikle sü îifatfrj&tedir. 

Denetim amacıyla yapılan analizlerde Bakanlığımızın 1975 tarih ve 14 nolu 
ruhsatına haiz Tokat ili, Niksar İlçesinde bulunan Niksar Ayvaz Kaynak Suyunda 
ARSENİK miktarının Yönetmelikte belirtilen değerlerin üstünde olması nedeniyle 
ruhsatı iptal edilmiştir.Daha sonra söz konusu suya mevcut yönetmelik kapsamında 
07.05.2003 tarih ve 05 sayı ile işlenmiş içme suyu olarak tekrar izin verilmiştir. 

Arz ederim. 
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21.- Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu'nun, Yusufeli ve Deriner Barajları projelerine iliş
kin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler'in cevabı (7/1526) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki somlarımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi GÜLER tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederîm.Saygılarımla. 
Çoruh nehn ve buğh su kaynakları üzerinde projelendirilen enerji yatınmlanndan, 

1-Yusufeli barajının yapımına ne zaman başlanacağı, buna bağlı olarak kamulaştırma 
işlemlerinin ne zaman yapılacağı, 

2-2004 yılı bütçesinde Yusufeli barajına pay aynhp ayrılmadığı, 

3-Yapıımna başlanan ve yaklaşık %50 seviyede tamamlanan, Deriner barajının 
yüklenici firma tarafından inşaatının durdurulmasının gerekçesinin ne olduğu, firmanın 
alacağının bulunu]? bulunmadığı, firma ile işveren DSİ Genel Müdürlüğü arasında veya başka 
devlet kutumu anısında anlaşmazlık bulunup bulunmadığı, inşaat çalışmasının ne zaman 
başlayacağı, 2004 bütçesinde Deriner barajına pay aynhp ayrılmadığı. 

T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Araştırma. Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
A_n k_ a r a 

Say, :B. i5.0.APK.ü23.300-«rV? t 29 Aral.k 2003 

Konu . Yanılt Som Önergesi 

TÜRKİYE:- BUYUK MİLLET MECLİS! BAŞKANLIĞINA 

İLGİ TBM.M Başkanlığının 10 12.2003 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0 GNS 10.00 02-
3726 sayılı yazısı 

Artvin Milletvekili Sayın Yüksel ÇORBACIOĞLU'nun tarafıma tevcih ettiği 7/157R-
3732 esas noiu vazıh soru önergesi T.B.M.M. iç Tüzüğü'nün 99 Maddesi gereği 
DSİ Gene! Müdürlüğünden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak ekte. 
gonderılmış'ir 

Bilgilerimde arz edr-ırırn 

Dr Mehmet Hilmi GÜLER 
Bakan 
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ARTVİN MİLLETVEKİLİ SAYIN YÜKSEL ÇORBACIOĞLU'NUN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI 

(7/1526-3732) 

Sorular 1^3_: 
Ç'jjuh nehri ve bağlı su kaynakları üzerinde projelendirilen enerji 

yatınmlarınuan 

- Yusufeiı barajının yapımına ne zaman başlanacağı, buna bağlı olarak 

kamulaştırma işlemlerinin ne zaman yapılacağı, 

2004 yılı bütçesinde Yusufeli barajına pay ayrılıp ayrılmadığı, 

- Yapımına başianan ve yaklaşık % 50 seviyede tamamlanan,Derineı 

barajının yüKienıcı fırına ıar3tından inşaatının durdurulmasının gerekçesinin ne olduğu 

firmanın aiacacının bulunup bulunmadığı, firma ile işveren DSİ Genel Müdürlüğü 

arasında veya başka devlet Kurumu arasında anlaşmazlık bulunup bulunmadığı, inşaat 

çalışmasının rv zaman oaşlayacağı, 2004 bütçesinde Deriner barajına pay ayrılıp 

ayrılmadığı 

Çeyaplar^^ : 

Türkiye- hansa ikili işbirliği projelerinden olan ve % 100 kredi temini suretiyle 

yapılması ongö-ülen 1997DÛ2G050 Proje no.lu Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santralı 

Projesi Sözleşme fasiağı kredi anlaşmalarının sonuçlandırılması için 09 03 2000 

tarihinde Hazine Müsteşarlığına gönderilmiştir. Ancak, daha sonra Konsorsiyum 

üyelerinin ayrılması ve kredi teminindeki sıkıntılar nedeniyle 2003 yılına kadar ilerleme 

sağlanamamıştır Vusııfeli Projesi 2003 Mali Yılı Yatırım Programı ve Uygulama 

Planında iz pıoıe olaıak yeraimıştır. 2003 yılı içerisinde konsorsiyumun diğer üyeleri ile 

yeniden müzakerelere başlanılmıştır. Müzakerelerin tamamlanmasını takiben, kredi için 

hazine Müsteşarlığına müracaat edilecektir Bilahare Maliye Bakanlığı vizesi ve 

Sayıştay Tescilinden sonra 2004 yılı içerisinde işe başlanması planlanmaktadır 

Baraj inşaatı başladıktan sonra, Kamulaştırma Kanunu'nda belirtilen esasla; 

dûğruitusunda oaıajdan etkilenen taşınmazların kamulaştırma işlemleri ödenek ve nakit 
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imkanları ölçüsünde ve baraj inşaatına paralel olarak yapılacak olup, barajda su 

tutulmadan önce tüm taşınmazların kamulaştırma işlemleri tamamlanmış olacaktır 

Yusuteii Barajı ve HES Projesine 2004 yılı için 231,985 trilyon TL ödenek ihtiyacı 

tesbıt edilmiş, 2 001 trilyon TL ödenek ayrılmıştır. 2004 yılı kamulaştırma işlemlerinde 

kullanılmak üzere ayrıca 1 trilyon TL kamulaştırma ödeneği ayrılmıştır. 

öenneı Barajı ve HES inşaatı için alınan % 30 oranındaki keşif artışına tekabül 

eden kredınm Hazine Müşteşarlığı'ndaki görüşmelerinin uzaması ve yapılan iş 

bedelinden 100 milyon ABD Doları tutarındaki kısmının ödenememesi sebebiyle 

Ağustos 2003 tarihinden bu yana santral binası ve elektromekanik işler hariç baraj 

inşaatı durmuştur. Aralık 2003 tarihi itibariyle 240 milyon ABD Doları tutarındaki' ek 

kredi Hazine Müsteşarlığınca uygun bulunmuş olup, Bakanlar Kurulu ve 

CumhurbaşKam tarafından onaylanmıştır, Ödemesi yapılamayan hakedişlerin 

ödenmesine başlanılmıştır. Baraj inşaatına 2004 yılı içerisinde tekrar başlanabilecektir. 

Deriner Bara.;! ve HtS Projesine 2004 yılı için 537,43 trilyon TL ödenek ihtiyacı 

tesbit edilmiş ancak U)"7 trilyon TL ödenek ayrılmıştır. Ayrıca yılı içinde GSM Hazine 

payları için öngörülen gelir tahminini aşan kısım 2004 yılı yatırım programı ile 

ilişkilendiriimek suretiyle projeye 170 trilyon TL daha ödenek sağlanacaktır. 
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22. - İzmir Milletvekili Kemal Anadol'ıın, İzmir-Beydağ-Adaküre Köyünün yanmayan sokak 
lambalarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler 'in cevabı 
(7/1528) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı tarafından YAZILI 
olarak cevaplandırılması için gerekli işlemin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 19.11.2003 

Kemal ANADOL 
İzmir Milletvekili 

1) İzmir Beydağ'a 2 kilometre uzaklıktaki Adaküre köyünün sokak lambalarının 4 
aydan uzun süredir varamamasının nedeni nedir? 

2) Köylülerin, sokak lambalarının yanmasının sağlanması için ödemiş ve Beydağ 
TEDAŞ'a defalarca başvurmalarına rağmen, TEDAŞ yetkililerinin bu konuda duyarsız 
kalmasının nedenleri nelerdir? 

3) 21. yüzyılda vatandaşlarımızın geceleri sokakta güvenli olarak yürüyememesine 
neden olan bu durumun giderilmesi için ne gibi işlemler yapılacaktır? 

4) Adaküre köyündeki sokak lambalarıyla ilgili TEDAŞ yetkilerinin görevlerini 
ihmal etmeleri söz konusuysa, ilgili kişiler hakkında ne gibi işlem yapılacaktır? 

T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

A n k a r a 
Sayı : B.1 î.-.ü APK.ü 23-300- .'•' ' / 1 
Konu : Ya2ih Som Önergesi 25 ARAL IK 2003 

19 3 9 2 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.MM Başkanlıgı'nın 10.12.2003 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
3726 sa>ı'ı yazısı 
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izmir Milletvekili Sayın Kemal ANADOL'un tarafıma tevcih ettiği, 7/1528-3734 esas 
no.lu yazılı soru önergesi T.B.M M. İç Tüzüğü'nün 99. Maddesi gereği, Türkiye Elektrik 
Dağıtım A Ş Genel Müdürlüğü'nden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak 
ekte göndeıilmiştir 

Bilgilerinize arz eder:m. 

Dr. Mehmet Hilmi GÜLER 
Bakan 

İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL ANADOL'UN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI 

(7/1528-3734) 
Sorular 1-4 : 

- ızmiı Beydağ'a 2 kilometre uzaklıktaki Adakure köyünün sokak lambalarının 

4 aydan uzun suredir yanmamasının nedeni nedir? 

- Köylülerin, sokak lambalarının yanmasının sağlanması için Ödemiş ve Beydağ 

TEDAŞa defalarca başvurmalarına rağmen, TEDAŞ yetkililerinin bu konuda duyarsız 

kalmasının nedenleri nelerdir? 

• 21 Yüzyılda vatandaşlarımızın geceleri sokakta güvenli olarak yürüyememesino 

neden olan ou durumun giderilmesi için ne gibi işlemler yapılacaktır? 

- Adakure köyündeki sokak lambalarıyla ilgili TEDAŞ yetkilerinin görevlerini ihmal 

etmeleri söı konusuysa, ilgili kişiler hakkında ne gibi işlem yapılacaktır? 

Cevaplar 1-4 . 

Beydağ ilçesinin elektrik hizmetleri Ödemiş İlçe işletme ve Bakım Müdürlüğü 

tarafından f> acet personelle ilçe Merkezi ve 23 köyün tahakkuk tahsilat, açma kesme 

arıza bakım çalışmalaıı yürütülmektedir. 

Bahse KOMI: Beydağ ilçesi, Adaküre köyünde aylık olarak periyodik bakım 

çalışmaları yakılmış olup. 20.06.2003 tarihinde 8 adet 07 10.2003 tarihinde 5 adet 

03 12 2003 tatminde 9 adet sokak aydınlatma armatürü arızası tespit edilerek onarımı 

yapılmıştır Arıuak yaz döneminde yoğunlaşan tarımsal sulama abonelerinin arızala; 

nedeni ile 3 ay süre ile aydınlatma arızalarının bakımı yapılamamıştır 

Adaküıe köyünde 03.12.2003 tarihi itibarı ile 36 adet aydınlatma armatürü olduğu 

9 adedinin ansalı olduğu tespit edilmiş olup tümü çalışır hale getirilmiştir. 
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23. - İsparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner'in, Gevher Nesibe Sağlık Eğitim Enstitüsünün 
öğrenim süresinin dört yıla çıkarılıp çıkarılmayacağına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep 
Akdağ'ın cevabı (7/1541) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Prof.Dr. Recep AKDAĞ 
tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 

Mevlüt ÇOŞKUNER 
İsparta Milletvekili n 

Bakanlığınıza bağlı Gevher Nesibe Sağlık Eğitim Enstitüsü'nün 3 yıllık olan 
öğrenim süresi, mezun olan öğrencilerin akademik kariyer yapmalanna, erkek 
öğrencilerin askerliklerini uzun dönem er olarak yapmalarına, görevde 
yükselmelerine ve öğretmen olmalarına engel teşkil etmektedir. 

Bu bağlamda, Gevher Nesibe Sağlık Eğitim Enstitüsü'nün öğrenim süresinin 4 
yıla çıkarılması konusunda yapılan çalışmalar var mıdır, eğer yoksa nedenleri 
nelerdir? 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü 

30.12.2003* 77 50 
SEGT : EğitPian. Dai.Bşk. 
SAYI : B1O0SEG0720009 
Konu: Yazılı soru Önergesi Cevaplandırılması 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ' A 01 0 GMS 0 10.00. 02-7/1541- 3752/13580 sayılı yazınız. 
İsparta' Millet Vekii, Say.n Mevlüt ÇOŞKUNER' in Sağl.k Bakarı. tarafından 

cevaplandırılmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verdiği 10.12.2003 tarih 
ve 7/1541-3752 sayılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize «z ederim. ^ ^ ^ 1 ^ 

in 
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İSPARTA MİLLETVEKİLİ MEVLÜT COŞKUNER'İN, GEVHER NESİBE SAĞLIK EĞİTİM 
ENSTİTÜSÜNÜN ÖĞRENİM SÜRESİNİN 4 YILA ÇIKARILIP ÇIKARILAMAYACAĞINA 

İLİŞKİN SORU ÖNERGESİNİN CEVABIDIR. 

SORULAR 

"Bakanlığınıza bağlı Gevher Nesibe Sağlık Eğitim Enstitüsü' nün 3 yıllık olan 

öğrenim süresi, mezun oian öğrencilerin akademik kariyer yapmalarına, erkek öğrencilerin 

askerliklerini uzun dönem er olarak yapmalarına, görevde yükselmelerine ve öğretmen 

olmalarına engel teşkil etmektedir 

Bu bağlamda. Gevher Nesibe Sağlık Eğitim Enstitüsünün öğrenim süresinin 4 yıla 

çıkarılması konusunda yapılan çalışmalar var mıdır, eğer yoksa nedenleri nelerdir?" 

CEVAPLAR 

Sağlık Eğitim Enstitüsü, lise dengi temel mesleki öğretim görmüş sağlık 

teknisyenlerine, yüksek mesleki öğretim yaptırmak ve her seviyede sağlık personeline 

olgunlaşma kursları düzenlemek amacıyla 31.03.1965 tarih ve 555 sayılı Kanun ile 

kurulmuştur. Soru önergesinde de belirtildiği üzere, Enstitülerin öğrenim süresinin 3 yıl 

olmasından dolayı mezunları 2547 sayılı Yüksek öğretim Kanunu'na göre akademik 

kariyer yapamamaktadırlar Keza mezunlar Bakanlığımıza bağlı Sağlık Meslek Liselerinde 

öğretmen olarak çalışabilmekle birlikte, dört yıllık lisans mezunu olmadıkları için Miliı 

Eğitim Bakanlığına bağiı okullarda öğretmenlik yapamamaktadırlar. Ayrıca üç yıllık eğitim 

erkek öğrencilerin asKerlik görevleri esnasında diğer yüksek okul mezunlarıyla eşit 

haklardan yararlanmamasına ve mezunların görevde yükselme sınavına girmesine engel 

teşkil etmektedir 
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Sağlık eğitiminin yeniden yapılandırılması projesi çerçevesinde, Ankara ve Marmara 

Üniversitelerinde Sağiık Eğitim Fakülteleri açılmış ve Sağlık Eğitim Enstitülerinin faaliyeti 

durdurulmuştur. Bu bağlamda 10 10 1995 tarihinde Marmara Üniversitesi ve 17.10.1997 

tarihinde de Ankara Üniversitesi ile yapılan protokoller ile lisans tamamlama programları 

açılması ve Enstitü mezunlarının alınması karara bağlanmıştır. Yapılan protokol sonucunda 

Sağlık Eğitim Fakültelerinde 450' ye yakın öğrenci lisans tamamlama programına katılarak 

lisans diploması almışlardır Yeni kurulan bu fakültelerde açılan programlarda sağlık 

meslek liselerinde verilen eğitimin programlarına uygun öğretmen yetiştirilmediği için Sağlık 

Eğitim Enstitüleri yeniden faaliyete geçirilmiştir. 

Sağlık Eğitim Enstitüsünün lisans seviyesine çıkarılması ile ilgili kanun değişikliği 

hazırlanarak 29.01 2002 tarih ve 496 sayılı yazı ile Başbakanlığa gönderilmiştir. Ancak 

Yüksek Öğretim Kurutu Başkanlığının, Sağlık Eğitim Enstitülerinde eğitimin durdurularak 

tasfiyesi yönündeki 5 12 2001 tarih ve 278369 sayılı taleplerinin zımnen reddine dair 

işlemin iptali ve yürütmenin durdurulması talebi ile Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 

Ankara 11. İdare Mahkemesinin 13.06.2003 tarih ve E.2002/1513 sayılı Kararı ile "dava 

konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına" karar verilmiş olduğu için söz konusu 

Kanun Tasarısı gen çekilmiştir 

Bakanlığımıza bağlı sağlık meslek liselerinin Milli Eğitim Bakanlığına devredilmesi 

çalışmaları çerçevesinde, mezunların Milli eğitim Baklanlığına bağlı okullarda öğretmenlik 

yapabilmelerini sağlamak amacıyla YÖK'le işbirliği yapılarak lisans tamamlattırılması 

hedeflenmiş olup, 2004 yılı çatışına planına alınmıştır. 

24. - Manisa Milletvekili Hasan Ören 'in, genel aydınlatma giderlerinin TEDAŞ tarafından 
ödenip ödenmeyeceğine ilişkin Başbakandan sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet 
Hilmi Güler 'in cevabı (7/1542) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının aracılığınızla Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. Saygılarımla 

Son günlerde TEDAŞ Müessese Müdürlükleri tarafından belediyelere gönderilen 
genci aydınlatma gideri faturaları belediyelerimizle TEDAŞ'ı karşı karşıya getirmiştir. Bu 
gelişmeler basma da yansımıştır. 
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23.05.2003 tarihli resmi gazetede yayımlanan 2002/4100 saydı Bakanlar kurulu 
kararına istinaden belediyelere gönderilen trilyonlara varan faturalar ile zaten borç batağında 
bulunan belediyelere bir darbe daha vurulmuştur. TEDAŞ'tan yapılan açıklamalarda ise 
abonelerden toplanan bedelin % 5'i tüketim vergisi olarak belediyelere aktarıldığı 
belirtilmiştir. Ancak TEDAŞ tarafindan belediyelere aktarılan vergi bedelinin 2-3 katı genel 
aydınlatma faturası tahakkuk ettirilmiştir. Normal giderlerini bile karşılamakta zorlanan, 
çalışanlarının maaşını ödeyemeyen, prim ve vergi borçlarını, bile ödeyemeyen belediyelerin 
bu faturaları ödemesi mümkün değildir. Belediyelerle birlikte köy ve beldelerin genel 
aydınlatma giderleri için İl Özel İdare Müdürlüklerine ve ibadethaneler için Diyanet İşleri 
Başkanlığına dö çok yüklü faturalar gönderilmiştir. Hiçbir vergi geliri bulunmayan il özel 
idareleri ile Diyanet İşlerinin trilyonluk faturaları ödemeleri olanaklı değildir. Ayrıca gelen 
şikayetlerde ise bu bedelin nasıl tespit edildiği de belli değildir. 

Kamu yönetimi reformunun gündemde olduğu bu günlerde, yerel yönetimlere bir çok 
yetkinin devredileceği ve mali yönden güçlendirileceği Hükümetiniz tarafindan vaat 
edilmiştir. Bunlar gerçekleşene kadar belediyelerden talep edilen genel aydınlatma 
giderlerinin daha önce olduğu gibi TEDAŞ tarafindan karşılanması uygun olacağı 
kanısındayım. 

Bu nedenlerle; 

1- Belediyelere, İl Özel idarelerine ve Diyanet İşleri Başkanlığına tahakkuk ettirilen 
genci aydınlatma giderlerinin TEDAŞ tarafindan karşılanması için bir çalışmanız var mıdır ? 

T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Aj ] k a r a 
Sayı ; B.I3.0,\PKÜ23 30i]- î / ? i A 
Konu : Yazıl; Soru Önergesi 

- - f 6 * > - , ........ ? r j r j 3 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

İLGİ. a, TBMM BaşKani.ğı nın 10.12.2003 tarih ve KAN.KAR.MD.A. 1.0.GNS..0.10.00 
02- 7'1542-3753<'13581 sayılı yazısı. 

b) Başbakanları 30 10.2003 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-254-2/4860 sayılı 
yazış 

Mani:,a Milletvekili Sayın Hasan Örendin Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği: Sayın 
Başbakanımızın ea kendileri adına koordinatörlüğümde cevaplandırılmasını tensip 
etlikleri. 7'1542-37-53 escr*s no'lu yazılı soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğünün 99'ncu 
maddesi gereği Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı ve TEDAŞ Gene! 
Müdürlüğü neler; al-nan yazın bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir 

Bilgilerinize -i(.: ̂ 'Jerırn. 

Dr. Mehmet Hilmi GÜLER 
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MANİSA MİLLETVEKİLİ SAYIN HASAN ÖREN'İN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

7/1542-3753 esas no'lu 

SORU : 
Son günlerde? TEDAŞ Müessese Müdürlükleri tarafından beledîyelere gönderilen 

genel aydınlatma g'deri faturaları belediyelerimizle TEDAŞ'ı karşı karşıya getirmiştir. Bu 

gelişmeler basına da yansımıştır 

23.Û5.20Ü3 tarihli resmi gazetede yayımlanan 2002/4100 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararına istinaden belediyelere gönderilen trilyonlara varan faturalar ile zaten borç 

batağında bulunan belediyelere bir darbe daha vurulmuştur. TEDAŞ'tan yapılan 

açıklamalarda ise abonelerden toplanan bedelin %5'i tüketim vergisi olarak belediyelere 

aktarıldığı belirtilmiştir Ancak. TEDAŞ tarafından belediyelere aktarılan vergi bedelinin 

2-3 katı genel aydınlatma faturası tahakkuk ettirilmiştir. Normal giderlerini bile 

karşılamakta zonanan, çalışanlarının maaşını ödeyemeyen, prim ve vergi borçlarını bile 

ödeyemeyen belediyelerin ÜU faturaları ödemesi mümkün değildir. Belediyelerle birlikte 

köy ve beldelerin genel aydınlatma giderleri için İl Özel idare Müdürlüklerine ve 

ibadethaneler için Diyanet işlen Başkanlığına da çok yüklü faturalar gönderilmiştir. 

Hiçbir vergi geliri cuiunrnayan il Özel İdareleri ile Diyanet İşlerinin trilyonluk faturaları 

ödemeleri olanakiı değildir. Aynca gelen şikayetlerde ise bu bedelin nasıl tespit edildiği 

de belli değildir. 

Kamu yönetimi reformunun gündemde olduğu bu günlerde, yerel yönetimlere bir 

çok yetkinin devredileceği ve malı yönden güçlendirileceği Hükümetiniz tarafından vaat 

edilmiştir. Bunlar gerçekleşene kadar belediyelerden talep edilen gene! aydınlatma 

giderlerinin daha önce olduğu gibi TEDAŞ tarafından karşılanması uygun olacağı 

kanısındayım 

Bu nedenlerle; 

1- Belediyelere i! özei İdarelerine ve Diyanet İşleri Başkanlığına tahakkuk ettirilen 

genel aydıniatma giderlerinin TEDAŞ tarafından karşılanması için bir çalışmanız var 

mıdır? 
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CEVAP: 
Genel aydınlatmada tüketilen enerji bedellerinin Belediye ve il özel idarelerine 

tahakkuk ettirilmesi 08.01.2002 tarih. 4736 sayılı yasa ve 23.05.2002 tarih.,24763 sayılı 

Resmi Gazetede yayımlanan 2002/4100 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince 

uygulamaya konulmuşu.':'. 

Genel aydınlatma giderleri için Belediye ve İi Özel idarelerine gönderilen 

faturaların doğru tahakkuk ettirilmesi, gerekli altyapının ve sayaçların takılması için 

TEDAŞ Genei Müdürlüğünce Müesseseler ve Bağlı Ortaklıklar talimatlandırılmıştır. 

Ayrıca. Bakanlığımca, uygulamada karşılaşılan güçlükler nedeniyle genel 

aydınlatma giderlerinin (üjlçö.beide ve köylerdeki cadde ve sokak ile kamuya ait ücretsiz 

girilen park ve bahçe gibi halka açık yerler) ve ibadethanelerin (cami, mescit, kilise, havra 

ve sinagog) '98 01.2002 tarih ve 4736 sayılı Kanun'un 1. maddesinin 1. fıkrası 

hükmünden muaf tutulması ve uygulama esaslarının düzenlenmesine ilişkin" olarak 

hazırlanan Baka/Har Kurulu Karar Taslağı, Başbakanlığa 31.12.2002 tarih ve 

B 15.Û BIK.01(147 li-7)2045 sayılı yazımız ile iletilmiştir. Ancak, Başbakanlık Hazine 

Müsteşarlığımın ;>û.01.2003 tarih B.02.1.HM.0.KİT.05.1-62330/3841 sayılı cevabi 

yazısında söz konusu taleplerin TEDAŞa gelecek ek mali yük iie Elektrik Piyasası 

Kanunu iie öngörülen düzenlemelere aykırılık oluşacağı hususu göz önünde 

bulundurularak uygun görülmediği bildirilmiştir. 

Ancak, söz konusu uygulama kamu hizmeti gören, adı geçen kuruluşlar ile 

TEDAŞ Genel Müdürlüğü arasında ihtilafa neden olarak hizmetlerin aksamasına ve 

faturaların tahsilinin imkansız hale gelmesine yol açmaktadır. Bu nedenle; Bakanlığımca, 

uygulamada aksaklıkların gıoerilmesı ve genel aydınlatma giderlerinin Hazine tarafından 

karşılanması hübusuna i ışkın Bakanlar Kurulu Karar Taslağı hazırlanarak 

21.11.2003 tanh ve B.15Ü.BİK 01(147-11-7)3552-1694 sayılı yazı ile tekrar Başbakanlığa 

iletilmiştir 
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25. - Eskişehir Milletvekili Cevdet Selvi 'nin, yoksullar için yapılan yardım çalışmalarıma ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı (7/1550) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Son yıllarda yaşanan ekonomik krizler ve uygulanan ekonomik programlar 
nedeniyle artan işsizlik, giderek daha fazla bozulan gelir dağılımı nedeniyle yoksulluk 
hızla artmaktadır. Bunun sonucu sosyal hizmet ve yardımlara olan ihtiyaç her geçen 
gün daha da artmakta, özellikle başlayan kış mevsimi ve içinde bulunduğumuz 
ramazan ayı nedeniyle bu ihtiyacın had safhaya çıktığı görülmektedir. 

Yardımların dağıtılması sırasında yazılı ve görsel medyaya da yansıyan 
onur kırıcı olaylar toplum vicdanını rahatsız etmektedir. 

Anayasa emri, sosyal devlet olmanın gereği olan, muhtaç insanlara yardım 
konusunda, 14.6.1986 tarihinde yürürlüğe giren 3294 sayılı yasa ile kurulan " Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu" nun uygulamalarına ilişkin aşağıdaki 
sorularımın Devlet Bakanı Sayın Beşir Atalay tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

20.11.2003 

Cevdet SELVİ 
Eskişehir Milletvekili 

Soru 1- Acil Eylem Planı doğrultusunda, ülke genellnde^yoksulların 
belirlenmesine yönelik çalışmalar; 

a) Hangi kurumlar eliyle ve nasıl yürütülmektedir? 
b) Yoksulların belirlenmesindeki ölçüler ve yöntemler nelerdir.? 

Soru 2- Yardıma muhtaç durumdaki kişilerin/ailelerin belirlenmesinde ve 
yardımların dağıtılmasında, bu güne kadar görev ve sorumluluk alan muhtarların 
uygulama dışında tutulması ve imamların öncelikle görevlendirilmesi konusunda 
alınmış bir karar var mı dır? Varsa gerekçesi nedir ? 

Soru 3- Gelir dağılımını düzeltmenin, yoksulluğu azaltmanın ve kalıcı hale 
getirmenin en önemli aracı olan bütçe uygulamalarında, eğitime, sağlığa, 
yatırımlara ve sosyal güvenliğe ayrılan payların 2004 yılında daha da azaltılacağı 
ortaya çıktığına göre, artacak yoksul ve muhtaçlar için yeni yardım tedbirleri var 
mıdır? Varsa nelerdir? 

- 1 6 7 -



T.B.M.M. B : 38 6 . 1 . 2004 O : 1 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAYI: B.02.0.005/031/3098 26.12.2003 
KONU : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İLGİ: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 10.12.2003 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00 

00.02-7/1550-3763-13591 sayılı yazısı. 

Eskişehir Milletvekili Sayın Cevdet SELVİ tarafından tevcih edilen 7/1550-3763 
Esas No'lu yazılı soru önergesi ile ilgili olarak, Bakanlığım bağlı kuruluşları Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunun 24.12.2003 tarih ve 30313 sayılı yazısı ile 
Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının 23.12.2003 tarih ve 906-101 sayılı yazıları ekte 
gönderilmektedir 

Bilgilerinize arz ederim. 

BeşirATALAY 
Devlet Bakanı 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ 
BAŞKANLIĞI 

^ s r 

SAYI : B.02. L.DİE 0.65.00 03/906- lol 
KONU : Soru önergesi 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sayın Besir ATALAY) 

Anjkara 
JLZ /l2/2O03 

İLGİ : [6/12/2001-raniı ve B.02.ÜÛO5/031/2965 sayılı yazınız. 

Eskişehir Milletvekili Sayın Cevdet SELVİ tarafindan verilen; "Yoksullar için 
yapılan yardım çalışmalarına ait soru önergesine, Enstitümüzün görev ve sorumluluk 
alanına g:ren korular doğrultusunda cevaplar hazırlanarak ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

5 °b/ 
îrDEMTK 

Doç.Dr. Ömer Di 
Enstitü Başkanı 
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Acil Eylem Planı doğrultusunda yoksulların belirlenmesine yönelik çalışmalarla 
ilgili soru önergesine ilişkin cevaplar aşağıda verilmiştir: 

Soru I- Acil Eylem Planı doğrultusunda, ülke genelinde yoksulların 
belirlenmesine yönelik çalışmalar; 

a) Hangi kurumlar yönüyle ve nasd yürütülmektedir? 
b) Yoksulların belirlenmesindeki ölçüler ve yöntemler nelerdir? 

Cevap 1- Acil Eylem Planı'nûa"açlık sınırının altındaki hanelerin belirlenmesi" 
olarak tanımlanan faaliyetin temel amacı, yoksul hanelerden oluşan bir veri tabanı 
oluşturulmasıdır, Bu amacın gerçekleştirilmesinde işbirliği yapılacak kuruluşlardan biri 
olarak Enstitümüz, yoksullukla ilgili temel göstergelerin tahmin edilmesinde gerekli olan 
istatistiksel verilerin üretilmesi yönüyle sorumluluk taşımaktadır. Bilindiği üzere 
hanehalkı gelir ve tüketim harcamaları (bütçe) anketlerinden elde edilen istatistiksel 
bilgiler, yoksullukla ilgili bilimsel analizlerde en önemli veri kaynağıdır. Ancak bu 
anketlerin istatistiksel tekniklere göre rasgele olarak seçilen örnek hanelere uygulanması 
nedeniyle, yoksul hanelerin adres olarak belirlenmesi mümkün olmamakta, sadece 
hanelere ve bu hanelerde bulunan fertlere ait gerek yoksullukla ilgili, gerekse diğer sosyo
ekonomik karakteristikler bazında tahminler üretilebilmektedir. 

Devlet İstatistik Enstitüsünün, 2Û02 yılından itibaren her yıl düzenli olarak 
uygulamaya başladığı Hanehalkı Bütçe Anketi'nin 2002 yılı çalışması 1 Ocak -31 Aralık 
2C02 tarihleri arasında Türkiye genelinde toplam 9600 örnek hanehalkmda uygulanmıştır. 
Anketin ön tekleme yapısı Türkiye geneli ile kırsal ve kentsel yerler ayrımında tahminler 
elde edilmesine olanak sağlamaktadır. Anketten elde edilen hanehalklarınm gelir ve 
harcama yapış* ile ilgili ilk temel bulgular, 13.10.2003 ve 07.11.2003 tarihlerinde 
yayınlanan haber bültenleri ile kamuoyuna duyurulmuştur. 

Ülkemizde yoksulluğu önleme çabalanrun, ekonomik ve sosyal politika amaçları 
içerisinde öncelikli bir öneme sahip olması nedeniyle, Dünya Bankası desteği ile Sosyal 
Riskin Azaltılması Projesi kapsamında sağlanan danışmanlık hizmetleri ile Türkiye1 de 
yoksulluğun profili, nedenleri ve sonuçlan üzerine ayrıntılı bir rapor hazırlanması 
öngörülmüştür. Bu bağlamda, Devlet İstatistik Enstitüsü ve Dünya Bankası 
uzmanlarından oluşturulan bir ekip tarafindan 2002 Hanehalkı Bütçe Anketi verileri 
kullanılarak uluslararası yoksulluk literatüründe kabul görmüş yöntemlere göre hanelerin 
yoksul olarak nitelendirilmesinde kullanılacak sınırlar belirlenecek ve yoksul hanelerin 
genel profili (hanehalkı 'ipi, hanece bulanan fert sayısı, fertlerin çalışma durumu, mesleği, 
sağlık sigortasına sahip olma durumu, eğitim durumu, gelir yapısı vb.) ortaya 
konulacaktı!. Raporun, Devlet istatistik Enstitüsü ile Dünya Bankası'mn ortaklaşa bir 
çalışması olarak Ekini 2004 tarihinde t anlamlanması planlanmaktadır. 

Ancak kamuouyımun bu konudaki bilgi ihtiyacını karşılamak üzere, yoksulluk 
sının ve bu yoksulluk sınırının altında kalan hanehalklarınm profilini içerecek şekilde 
özet sonuçların yer aldığı bir haber bülteni, 2004 yılının ocak ayı içerisinde 
yayınlanacak ir. 

Yeni oluşturulan İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre kır/kent bazında 12 
Düzey-,'t bölgesi ve Dı'ızey-2 ayrımında 26 bölge bazında tahminler üretecek şekilde 
tasarlanan 2003 Hanehalkı Bütçe Anketi ise 1 Ocak 2003 tarihinden itibaren Türkiye 
genelinde toplam 25920 hanehalkına uygulanmaktadır. Alan uygulaması 31 Aralık 2003 
tarihinde tamamlanacak olan çalışmanın verileri kullanarak bundan sonra düzenli olarak 
her yıl yoksulluk analizleri ile ilgili bir rapor yayınlanacaktır. 

- 1 6 9 -



T.B.M.M. B : 38 6 . 1 . 2004 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE 
DAYANIŞMAYI TEŞVİK FONU 

Sayı: B.02.0SYP7 3o 3O ^if / /Z/ 2003 
Konu: 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sayın Beşir ATALAY) 

İlgi: 16.12.2003 tarih ve B.02.0.005./031 2965 sayılı yazınız. 

İlgi yazını;: ekinde gönderilen Eskişehir Milletvekili Sayın Cevdet SELVt' ye ait 
yazılı soru önergelerine Fon İdaresinin cevabı ektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mevlüt 
Genel Sekreter 

ESKİŞEHİR MİLLETVEKİLİ SAYIN CEVDET SELVÎ'NİN YAZILI SORU 
ÖNERGESİNİN CEVABI: (ESAS NO: 7/1550-3763) 

SORU 1- Acil Eylem Planı doğrultusunda, ülke genelinde yoksulların 
belirlenmesine yönelik çalışmalar; 

a) Hangi kurumlar eliyle ve nasıl yürütülmektedir? 
b) Yoksulların belirlenmesindeki Ölçüler ve yöntemler nelerdir? 

a) Acıt Eyiem Planı çerçevesinde; yoksul ailelerin saptanması amacıyla, 2003 
yılı Ocak ayında, ülke genelinde en fazla yardıma ihtiyacı olan ve Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından desteklenmesi gereken yoksul kişi 
ve aileleri içine alan ön bir envanter çalışması yapılmıştır. 

Bu envanter, yerel bazda İllerde Vali ve İlçelerde Kaymakam başkanlığında 
kurulu bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının mevcut tespit ve 
kayıtlarına, yerel kamu birimleri, muhtarlıklar ve gönüllü kuruluşların işbirliği ile 
araştırma yapılmak suretiyle yeni kayıtların eklenmesi suretiyle oluşturulmuştur.. 

Bu çalışmadan elde edilen verilerle, vakıf kayıtlarının gözden geçirilerek 
yenilenmesini sağlamıştır. Bu çalışmalar sonucunda Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakıfları tarafından envanter kapsamında olanlardan ve kamu vicdanını 
ciddi anlamda rahatsız edecek derecede yoksulluk içinde bulunan kişi ve aileler 
öncelikle ve hızla desteklenmiştir. 

BİLİCİ 
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Fon tarafından yürütülen Sosyal Riski Azaltma Projesi kapsamında Kurumsal 
Geliştirme Bileşeni çalışmalarının 2004 yılında tamamlanmasını müteakip, Vakıflar 
ve Fon arasınds otomasyon ağı kurularak envanter kapsamındaki ailelere ilişkin 
kaytt ve bilgilerin yenilenmesi ve fon merkezinde izlenmesi mümkün olacaktır. 

Ayrıca, bilimsel bir çalışma olarak, Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından 
yapılmakta olan Hane Halkı Gelir ve Tüketim Harcamalarına ( Hane halkı bütçe 
anketi ) ilişkin çalışmalarının sonuçlanmasını müteakip ülke genelinde yoksulluk 
profili belirlenmiş olacaktır. Fon tarafından bu çalışmadan yararlanılacak ve 
yürütülen yardım programlan bu çalışma ile ortaya çıkacak yoksulluk profili dikkate 
alınarak sürdürülecektir. 

b) Yoksulların belirlenmesindeki temel kapsam 3294 sayılı Kanun'da yer 
almaktadır 3294 sayılı Kanun ile kurulmuş olan Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışmayı Teşvik Fonu, yoksul ve sosyal güvencesi olmayan vatandaşlar ile geçici 
olarak küçük bir yardım veya eğitim ve öğretim imkanı sağlanması halinde topluma 
faydalı hale getirilecek üretken duruma geçirilebilecek kişilere ve her ne surette 
olursa olsun Türkiye'ye gelmiş veya kabul edilmiş kişilere yardım etmekle görevlidir. 

Bu çerçevede, vatandaşın herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi 
olmaması ve maddi durumunun yardım almayı gerektirecek kadar kötü olduğunun 
sosyal inceleme ile tespit edilmesi gerekmektedir. 

Yoksulların belirlenmesinde; vakıflar tarafından İl veya İlçede ikamet eden 
vatandaşların müracaatları alınmakta ve vatandaşın beyanı dikkate alınarak, 
durumunu ispatlayan bilgi ve belgeler doğrultusunda yerinde inceleme yapılmakta, 
hazırlanan dosya Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından değerlendirilmekte ve 
vatandaşlara yardım yapılıp yapılmayacağına karar verilmektedir. 

SORU 2- Yardıma muhtaç durumdaki kişilerin / ailelerin belirlenmesinde 
ve yardımların dağıtılmasında, bu güne kadar görev ve sorumluluk alan 
muhtarların uygulama dışında tutulması ve imamların öncelikle 
görevlendirilmesi konusunda alınmış bir karar var mıdır ? Varsa gerekçesi 
nedir ? 

Yardım almak isteyen vatandaşlarımız, ikamet yerlerindeki vakfa 
başvurmaktadır. Başvuran vatandaşlarımızdan, 3294 sayılı Kanun kapsamına 
girenlere yardım yapmaya 'vakıf mütevelli heyetleri' karar vermektedir. 

Vakit mütevelli heyetleri: illerde Vali, ilçelerde Kaymakam başkarîliğında, 
il/ ilçe belediye başkanı, ilde defterdar-Hçede malmüdürü, il/ilçe milli eğitim 

müdürü, il/ilçe sağlık müdürü,illerde sosyal hizmetler il müdürü, il/ilçe müftüsü 
ve her çalışma dönemi için il/ ilçeden hayırsever vatandaşlar arasından valinin 
seçeceği 3 kişF den oluşmaktadır. Yardımlarla ilgili bütün yetki bu heyetin elindedir. 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından kişi ve ailelere yapılacak 
yardımlarda ikametgah adresi esas alınmaktadır. Bu nedenle, uygulamada köy ve 
mahallelerde ikamet tespitinin yanı sıra kişilerin durumları hakkında muhtarların bilgi 
ve katkılarına başvurulabilmektedir. 
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SORU 3- Gelir dağılımını düzeltmenin.yoksulluğu azaltmanın ve kalıcı 
haJe getirmenin en önemli aracı olan bütçe uygulamalarında, eğitime, sağlığa, 
yatırımlara ve sosyal güvenliğe ayrılan payların 2004 yılında daha da 
azaltılacağı ortaya çıktığına göre, artacak yoksul ve muhtaçlar tçın yeni yardım 
tedbirleri var mıdır? Varsa nelerdir? 

Fon butce dışı bir Fon olduğundan bütçe uygulamalarında eğitime, sağlığa, 
yatırımlara ve sosyal güvenliğe ayrılan paylarının miktarı fon faaliyetlennı 
etkilememektedir. Kaldı ki, kuruluşundan bugüne kadar ilk defa Fon' un dıger kanuni 
gelirlerine ilave oiarak 2003 yıl. ek bütçesine 327 Trilyon TL ve 2004 yılında da 380 
Trilyon TL bütçeye ödenek konulmuştur.Bu Ödeneklerle yoksul ve yardıma muhtaç 
vatandaşlarımıza daha fazla yardtm ulaşacağı açıktır. 

Hükümetimiz döneminde, Fon kaynaklan mümkün olduğunca geliri yetersiz 
olan birey ve ailelere kalıcı yardım ulaştırma yani kendi gelirini temin etme, rş imkanı 
yaratma yönünde kullanılmaya çalışılmaktadır.Bu çerçevede, kamu ve sivil toplum 
kuruluşları ile Pon arasındaki ilişki ve işbirliği olanaklarının güçfendınlmesıne yönelik 
çalışmalar yapılmıştır. Devam eden bu çalışmaların bir sonucu olarak yoksul ailelerin 
süreklilik temelinde gelir ve iş sahibi olmalarına yönelik yeni programlar başlatılmıştır. 

Bu kapsamda; 

Kırsal alanda, geçmişte uygulanan projelerin sonuçlarından kazanılan 
deneyimler ışığında, kaynakları daha verimli, daha fazla katma değer yaratacak 
üretken alanlarda kuiianmak üzere Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ile işbirliği yapılarak 
"Kırsal Alanda Sosyal Destek Projesi" ile proje sonuç ve çıktılarının kalıcılığını 
sağlamada önemli bir araç olan "kooperatif çatısı altında örgütlenmiş" yoksul 
üreticilerimize büyük ve küçükbaş hayvancılık destekleri verilmeye başlanmıştır. 

Bu uygulamaya yaygınlaştırılarak devam edilecektir. 2 yılda toplam olarak 200 
projenin kademeli olara hayata geçirilmesi planlanmaktadır. 200 proje için de fondan 
200 TRİLYON TL kaynak ayrılmış olup, her ay yaklaşık 10 projeye destek 
verilebilecektir. 

Bugün itibariyle. 11 adet süt sığırcılığı projesi (100'er aile X 2'şer baş) ve 1 
adet koyunculuk projesi (50 aiîe x 25 baş) olmak üzere 12 proje hayata geçirilmiş ve 
toplam 1.150 aıîen»n üretime katılarak geçimlerini temin edebilir hale gelmeleri için 
5,7 TRİLYON U. destek sağlanmıştır. Bu uygulamaya yaygınlaştırılarak-devam 
edilecektir 

Kentsel alanda, geür ve üretime yönelik, uygulanabilir proje alanlarının 
belirlenmesine ilişkin çalışmalar da sürdürülmekte olup, araştırmalar 
tamamlandığında yöntem belirlenip, proje destekleri verilmeye başlanacaktır. 

Diğer taraftarı, Fon tarafından yürütülen, Sosyai Riski Azaltma Projesi 
kapsamında ekonomik yetersizlik nedeniyle üretim süreçlerine kanlamayan, gelir elde 
edecek faaliyetlerde bulunamayan kişi ve ailelere üretime katılarak geçimlerine temin 
eder hale gelmeleri amacıyla çeşitli konularda proje desteği verilmektedir. 

Bu kapsamda. 913 proje değerlendirilmiş oîup, onaylanan 248 proje ile 12.975 
kişi/aileye proje desteği ıçm 4.5 TRİLYON TL kaynak ayrılmış ve 1 TRİLYON TL ilgili 
vakıflara gönderilerek uygulamalar başlatılmıştır. Proje destekleri, yoksul ailelerin 
süreklilik temelinde gelir ve iş sahibi olmalarına yönelik yeni programlarla devam 
edecektir 
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26. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede polis 
narkotik köpeklerinin etkin kullanımına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun 
cevabı (7/1551) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Sayın İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ederim. 

Atilla BAŞOGLU 
Adana Milletvekili 

Yurtdışı uyuşturucu madde trafiğinin önüne geçilmesi hususunda ülkemiz 
havalimanlarında etkili bir denetimin yapıldığı bu çerçevede Polis Narkotik 
Köpeklerininde yaygın olarak kullanıldığı; ancak yurt içinde uyuşturucu madde 
trafiğinin Önüne geçilmesi ve bu çerçevede genç beyinlerimizi esir alan 
uyuşturucu madde bağımlılığı ile etkin bir mücadele gerçekleştirilmesi 
hususunda şehirler arası otobüs terminallerinde, Polis Narkotik Köpeklerinin de 
kullanılması suretiyle, hava limanlarındaki kadar etkin bir denetimin 
gerçekleştirilemediği tarafımızdan üzülerek müşahede edilmektedir.Zaten 
7/1301-3283 no'lu soru önergemizde de hasseten karayollarında, otobüs 
terminallerinde yapılacak denetim hususu üzerinde durulmuştur. Ancak anılan 
soru önergemizin cevabına ilişkin 10308-199990 sayılı yazınızda, yukarıda 
anılan sorularımıza ilişkin yeteli yanıtlara ulaşamamamız nedeniyle aşağıdaki 
soruların yinelenmesi zarureti doğmuştur. 

1. Ülkemiz gerçekleri, ülkemizin coğrafi konumu itibariyle yasadışı 
uyuşturucu madde trafiğinin yoğun bir biçimde tesiri altında olduğu, göz 
önünde bulundurulursa yurt içi ve uluslar arası yasa dışı uyuşturucu 
madde trafiği ile etkin bir mücadele için gereken Polis Narkotik Köpeği 
sayısı kaç olmalıdır? Bu çerçevede şu an elimizde bulunan 49 adet Polis 
Narkotik Köpeği yeterli midir? 

2. Belirlenmiş proje ve hedefleriniz doğrultusunda, bu sayının ne kadar 
sürede, kaça çıkarılması öngörülmektedir? 

3. Otobüs terminallerinde de Polis Narkotik Köpeklerinin yaygın ve sürekli 
olarak bulundurulması hedeflenmekte midir? Eğer düşünülüyor ise hangi 
istasyonlarda, kaç adet bulundurulması düşünülmektedir? Bu hedeflerin 
gerçekleştirilmesi için öngördüğünüz tarihler nelerdir? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
GÜNLÜDÜR 

Sayı :B.05.1 .EGM.0.12.04.01-1^3^-2-242^51 i£.../12/2003 
Konu:Yazılı Soru Önergesi. 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: TBMM Başkanlığının 10.12.2003 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.GNS.0.10.00.02-3748-7/1551 
3764/13592 sayılı yazınız. 

Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU tarafından T.B.M.M. Başkanlığına sunulan ve Sayın 
Başbakanımıza tevcih edilen, Sayın Başbakanımızca da kendileri adına tarafımdan cevaplandırılması 
istenilen, ( 7/1551 ) soru önergesinin cevabı aşağıya çıkartılmıştır. 

1-Ülkemizde hali hazırda 30 ilimizde toplam 48 adet narkotik dedektör köpeği aktif halde 
görev yapmaktadır. Bu sayı, köpeklerin yaşlanmaları, eğitimden düşmeleri ya da ölümlerine bağlı 
olarak her an değişebilmektedir. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla 
Mücadele Daire Başkanlığı bünyesindeki Köpek Eğitim Merkezinde aynı zamanda kurumlar 
arasında yapılan protokoller çerçevesinde Jandarma Genel Komutanlığı, Hava Kuvvetleri 
Komutanlığı ve Gümrük Müsteşarlığı, Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü'ne ait köpeklere 
eğitim verilmektedir. Aynı zamanda bu kurumların ilgili personellerine eğitimler verilmektedir. 
Ülkemizde diğer mücadeleci birimlerle birlikte 100'ün üzerinde narkotik dedektör köpeği 
mevcuttur. 

Narkotik dedektör köpekleri istihdam edilirken; bu hususta İl Emniyet Müdürlüklerinin 
talepleri, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Narkotik Şube 
Müdürlüğü'nün görüşleri dikkate alınmakta; özellikle uyuşturucu kaçakçılığının yoğun olduğu iller 
başta olmak üzere iç ve dış ticaretin yoğunluğu, turizm faaliyetlerinin yoğunluğu gibi hususlar 
çerçevesinde planlamalar yapılmaktadır. Planlamalar sırasında, uyuşturucu trafiğine karşı 
mücadelede tamamlayıcı birimler olan Jandarma Genel Komutanlığı ve Gümrük Müsteşarlığı 'na 
da eğitim verilerek, 100'ün üzerinde narkotik dedektör köpeğinin aktif halde görev yapması 
sağlanmıştır. 

Taşra birimlerinde aktif olarak görev yapan narkotik dedektör köpeklerimizin 
performanslarında şu ana kadar büyük bir eksiklik tespit edilmemiştir. Polis narkotik dedektör 
köpekleri kullanılarak, 2002 yılında 258 kg esrar, 228 kg bazmorfin, 62 kg afyon sakızı, 322 kg 
asetik anhidrit; 2003 yılında ise 234 kg eroin 308 kg esrar, 107 kg bazmorfin, 390 kg asetik anhidrit 
ve 15151 adet sentetik uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. 

2-Köpek Eğitim Merkezimizin proje ve hedefleri doğrultusunda, önümüzdeki 5 yıl içerisinde 
ülkemizdeki narkotik dedektör köpek sayısının iki katına çıkarılması hedeflenmektedir. Bu 
hedeflere ulaşılabilmesi amacıyla Merkezimizde üretim, hibe, satın alma yollarıyla kısıtlı imkanlar 
dahilinde köpek temin edilmeye çalışılmaktadır. 

Narkotik dedektör köpekleri 'nin yanı sıra, Köpek Eğitim Merkezimizde, ülkemizdeki terör 
olayları göz önünde bulundurularak, patlayıcı dedektör köpekleri ile son yıllarda yaşanan deprem 
felaketleri dikkate alınarak, canlı insan arama köpekleri ve ceset arama köpekleri ile toplumsal 
olaylar ve asayiş olaylarında kullanılmak üzere asayiş devriye köpekleri de eğitilmektedir. 
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3-Bu güne kadar Köpek Eğitim Merkezinde eğitilerek taşra birimlerimizde istihdam edilen 
narkotik dedektör köpekleri; rutin kontroller dahilinde ve ihbarlar doğrultusunda operasyon 
birimlerince kara, deniz ve hava hudut kapılan, otobüs terminallen, tren garlan, kapalı ve açık 
mekanlarda kullanılmaktadır. Ancak narkotik dedektör köpeklerin fizyolojik yapılan dikkate 
alındığında, bir köpeğin ara vermeden uzun süreli olarak verimli bir şekilde görev yapmasının 
mümkün olmadığı da göz ardı edilmemelidir. 

Dedektör köpeklerimiz, büyük miktarlardaki uyuşturucu yakalamalarına yönelik "aktif 
alarm köpekleri" olarak yetiştirilmiştir. 2004 yılından itibaren istasyonlar, terminaller ve hava 
limanlan gibi kalabalık insan gruplannın olduğu yerlerde üst ve eşya araması yapabilecek " pasif 
alarm köpekleri"nin yetiştirilmesi planlanmaktadır. 

Aynca ülkemizde bulunan, ancak yeterince tanınmayan " Tarsus Çatalı" veya "Çatal Burun" 
olarak bilinen ırk'm geliştirilmesi için; 2002 yılında başlatılan projeyle, Bakanlığımız, İstanbul 
Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi ve Tarsus Belediyesi ile hayvanlann yöreden temini, 
merkezimizde üretimi ve üniversitenin katkılan ile dünya köpek literatürüne kazandınlması 
amacıyla çalışmalar sürdürülmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

27. - Adana Milletvekili Atilla Başoglu'nun Türkçe mukabele uygulamasının yaygınlaştırılıp 
yaygınlaştırılmayacağına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Aydın 'm cevabı (7/1554) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Mehmet AYDIN tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ederim. 

Atillâ BAŞOĞLU 
Adana Milletvekili 

Trabzon Pazarkapı Camii İmamı İbrahim Hakkı MURUTOGLU'nun 
cemaatin %99'unun Kur'an-ı Kerim'in anlamını bilmedikleri gerekçesiyle 
Ramazan ayı boyunca mukabelenin Türkçe olması hususunda girişim i "olmuş, bu 
öneri, İl Müftüsü Nuri GÜNEŞ tarafından da uygun görülmüş ve 
desteklenmiştir. 

a. Milletimizin dinini daha iyi anlayarak ibadet etmesi hususunda büyük bir 
adım teşkil eden uygulamanın, yurt sathında yaygınlaştırılması 
düşünülmekte midir? 

b. Toplumun eksik ve ihtiyaçlarını keskin bir basiretle tespit edebilen ditı 
adamlarımızı ödüllendirmeyi ve taltif etmeyi düşünüyor musunuz? 

iir AKSU 
İçişleri Bakanı 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAYI : B.02.0.004/03587 30.12.2003 
KONU: 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :10.12.2003 tarih ve A.ü 1.0.GNS.0.10.00.02-7/1554-3770/13624 sayılı yazınız. 

Adana Milletvekili Atilla BAŞOGLU'nun Bakanlığıma tevcih ettiği yazılı 
soru önergesine verilen cevabın bir sureti ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerini/î ve uereöini arz ederim. 

Prof.Dr.MeKmet AYDIN 
Devlet Bakanı 

Adana Milletvekili Atilla BASOĞLU'nun Yazılı Soru Önemesine Verilen Cevaplar 

Trabzon Pazarkapı Camii İmamı İbrahim Hakkı MURUTOGLU'nun cemaatin 
%99'unun Kur'an-ı Kerim'in anlamını bilmedikleri gerekçesiyle Ramazan Ay» boyunca 
mukabelenin Türkçe olması hususunda girişimi olmuş, bu öneri, il Müftüsü Nuri 
GÜNEŞ tarafından da uygun görülmüş ve desteklenmiştir. 

Soru-a : Milletimizin dinini daha iyi anlayarak ibadet etmesi hususunda büyük bir adım 
teşkil eden uygulamanın, yurt sathında yaygınlaştırılması düşünülmekte midir? 

Cevap-a : Camilerde özellikle Ramazan ayında, cemaatin huzurunda Kur'an-ı Kerim'i orijinal 
lafzı ile okuyarak hatim indirme, başlangıçtan günümüze kadar devam edegelen bir 
uygulamadır Bununla birlikte Kur'an-ı Kerim'in manasının anlaşılması ve ilahî mesajın 
mahiyetinin ınüsıümaniar tarafından bilinmesi de büyük önem taşımaktadır Bu iki husus 
birarada göz önünde bulundurularak Kur'an-ı Kerimin orijinal lafızları ile cemaat önünde 
okunması ve akabinde mealinin verilmesi uygun ve böyle bir uygulamanın yaygınlaştırılması 
kesinlikle faydalı görülmektedir. Ancak Hz. Peygamberden beri devam eden Kur'an-ı Kerim'in 
orijinal metninin okunması uygulamasından sarfı nazar edilerek yalnızca meal okuma 
uygulamasına geçilmesinin, toplumumuzda asırlar boyunca sürdürülen ve benimsenen bir 
dini geleneğin zayıflamasına yol açacağı ve bunun da beraberinde bazı tedirginliklere sebep 
olabileceği değerlendirilmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, Kur'an-ı Kerimi 
anlayarak okumanın önemi. vaaz. sohbet ve dinî muhtevalı programlarda anlatılmakta ve 
vatandaşlarımıza Kur'an-ı Kerimin mealini de okumaları devamlı tavsiye edilmektedir. 

Soru-b : Toplumun eksik ve ihtiyaçlarını keskin bir basiretle tespit edebilen din 
adamlanmızı ödüllendirmeyi ve taltif etmeyi düşünüyor musunuz? 

Cevap-b : Toplumu din konusunda aydınlatmak suretiyle din hizmeti sunan her görevli, 
emsallerine göre daha başaniı olması halinde taltif edilerek farklı yöntemlerle 
ödüllendirilmektedir Su husus. Diyanet işleri Başkanlığı mevzuatında ve uygulamalarında 
mevcuttur. 
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28. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, ilköğretim öğrencilerine yönelik seviye tespit 
sınavlarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/1555) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorulanının Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılması için gereğinin yapılmasını arz ederim. 

^-Muharrem İNCE 
Yalova Milletvekili 

İlköğretim öğrencilerine yönelik bir öğretim yılı içinde iki kez 
yapılması öngörülen "seviye tespit" sınavlanntn özel şirketlere yaptırılması 
ve bu sınav nedeniyle öğrencilerden toplanan paralar hakkında; 

1- Bu sınavlar hangi illerimizde özel şirketler aracılığıyla 
gerçekleştirilmiştir ve bu şirketlerin ticari isimleri nedir? 

2- Çeşitli illerimizde seviye tespit sınavı yapan söz konusu 
şirketlerde, "önceden bu İşi yapmış olma" koşulu aranmış mıdır? 

3- Özel şirketlerce gerçekleştirilen bu sınavlara Türkiye genelinde 
kaç bin öğrenci katılmıştır? 

4- Öğrencilerden sınav gideri adı altında sadece bu sınav İçin ne 
kadar para toplanmıştır? 

5- Bu amaçla söz konusu şirketlere ne kadar para aktarılmıştır? 

6- Seviye tespit sınavlarının veya benzeri sınavların öncelikle neden 
Bakanlığın kendi birimlerince yapılması yoluna gidilmemektedir? 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Nraşiınııa. Piânlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.OSAAI'K.OAIOMKMU' Ç $>£3 3fi» .'7 22003 
KONU: Sora Öne:«CM 

TC-RK'İ YL BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

İLCiİ : TBMM Başkanlığının 10.12.2003 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-3748 sayılı 
ya/ısı. 

Yalova MaldA-vkilı Sayın Muharrem İNCU'nin. "İlköğretim öyreneüerine yönelik 
seviye lespiı sınavlarımı ilişkin" 71555 esas numaralı yazılı som önergesi incelenmiştir. 
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1-2-3-4 5-o. MiiJî Ivğiı.inı Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeiiği'nin Ölçme ve 
Değerlendirme. Genel Lsasiarı başlıklı 32/1 maddesinde; "Öğrenci basan düzeyinin ölçülmesi 
ve eğitim öğretimde verimlilik düzeyinin artırılması amacıyla 4,5.6.7 ve 8'inci sınıflarda. 
Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler ve Fen Bilgisi derslerinden Ocak ve Mayıs ayı içinde il 
genelinde valiliklerce bakırı değerlendirme sınavları yapılır." hükmü yer almaktadır. 

Sö> koiTi.ısı.1 smaJar. Anılan Yönetmelik hükmü gereğince valiliklerce 
gerçekleştirilmekledir. 

Bilyı!cnrıi/o ar/ ederim. 

>r. Hüseyin ÇELII 

Millî Eğitim Bakanı' 

29. - Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç 'in, Kamu İhale Kanunu uygulamalarında orman 
köylülerinin mağdur edildiği iddiasına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe 'nin 
cevabı (7/1561) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Orman Bakanı Sayın Osman PEPE tarafından sözlü 
ofarak cevaptendın/masını arz ederim. 17.03 2003 

ifSARAÇ 

Zonguldak Milletvekili 

2002 yılında çıkan 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun uygulamaya girdiği 

0101.2003 tarihinden itibaren orman köyfü/erinin de bu kanun kapsamında 

değerlendirildiği Orman İşletme Müdürlüklerine bildirilmiştir. 

21.03.2003 tarihinde ANKARA OR-KOOP. Merkez Birliğince düzenlenen 
toplantıda orman köylüsünün mağdur edilmeyeceği söyleminize karşın halen 4734 
sayı)ı kamu ihale yasasına göre hareket edildiği ve hiçbir orman köylüsü ürerimde 
çalışamamaktadır 

Orman Köylümüzün mağduriyetinin önlenmesine yönelik bugün ne 
düşünülmektedir? 
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T. C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
Koordinasyon ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı 

SAYI : B. 18 Ü.APK.0.03-02/Û90.01 . mz - 4>"V jaü/u/2003 
KONU : Sayın Nadir SARAÇ'ın 3 -j 7 Q 9 

Önerges-

TÜRKİYE B U Y U K MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunla r ve K a r a r l a r Dai res i Başkanlxğ ı ) 

İLGİ :TBMM'nin 10/12/2003 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/15S1-1120/4520 sayılı 
Yazısı. 

İlgi yazınızca Zonguldak Milletvekili Sayın Nadir SARAÇ'ın (6/308) esas numaralı 
sözlü soru önergesi üç birleşim içerisinde cevaplandırılmadığından, (7/1561) esas 
numarası ile yazılı soruya çevrildiği bildirilmektedir. 

Söz konusu önerge Bakanlığımızca incelenmiştir. 

Önergede yer alan soruyla ilgili olarak Kamu ihale Kanunu 4761 Sayılı Kanunla 
değiştirilerek, söz konusu kanunun istisnalar başlıklı 3/a maddesinde yer alan istisnalara 
"6831 sayılı Orman Kanunu gereğince orman köyleri kalkındırma kooperatifleri ve 
köylülerden yapılacak hizmet alımları" dahil edilmiştir. 

Bu değişiklikle köylülerden ve köy ve kasabalarda kurulmuş orman köyleri 
kalkındırma kooperatiflerinden alınacak hizmet alımları istisnalara dahil edildiğinden 
orman köylüleri ve kooperatiflerinin mağdur edilmesi söz konusu değildir. 

Arz ederim. 

lman PEI 
Bakan 

j 1. - Osmaniye Milletvekili Necati Uzdil'in, yerfıstığı üretimi, ihracatı ve ithalatına, 
- İsparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner 'in, elma stokuna ve pazar şartlarına, 
İlişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı (7/1564,1588) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Tarım ve Köyişleri Bakanı Sn. Prof. Dr. Sami 
GÜÇLÜ tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 03.12.2003 

/ 

Necati UZDİL 
Osmaniye Milletvekili 
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Sorular 

1.2003 yılında yerfıstığı ithal edilmişmidir? 

2.Edilmış ise hangi ülkelerden, hangi firmalar ne kadar ithal etmiştir? 

3. Yer fıstığı üretimimiz yıllık ne kadardır? Ülke ihtiyacını karşüamaktamıchr? 

4.İhracat yapmaktamıyız? Yapmakta isek,yılhk ortalama ihracatımız ne kadardır? 

5.İthalat yapılış ise hangi amaçla yapılmıştır? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan sorulsriinın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Prof.Dr. 
Sami GÜÇLÜ tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 

Mevlüt ÇOŞKUNER 
İsparta Mf'Hetv&krii 

/Şor_ı,i]ar: 

1. Ülkemizin önde gelen elma üreticilerinden olan İsparta'da, elma 
ro^oicesi ui.>. y.; 6'Mi bin ton olarak gerçekleşmiş, bunun %6C'i i! 
gene-iindeki soğuk hava depolarında ve çiftçilerin evlerindeki karz. 
depolarda depolanmış beklemektedir. Ayrıca satış zamanı bir takım 
simsarların yapiîğı spekülasyonlar (iran'dan Türkiye'ye elma girmesi 
gibi) elma piyasasına zarar vermektedir. Sonuç olarak elma satış 
fiyattan. maliyet fiyatlarının çok alfana düşmüştür ve üreticilerimiz 
mağdur durumdadır. Stoklanan bu elmaları eritmek için neler 
yapmaktasınız? Örneğin, ülke içindeki resmi kurum ve kuruluşlarda 
tüketilmesini düşünüyormuşunuz? Üreticilerimizin bu mağduriyetini 
gidermek için Bakanlığınızın çalışmaları nelerdir? 

?. İç fsazsrın dışında yurtdışına satış için ne gibi uygulamalar 
vap!imakî-?c!ı7? Eğer yapılan uygulamalar var ise; bunlar nelerdir? 
v.'reiinvn-'T: 'et'rn? î-^ütasinir? standardım yükseltme'-'. 'r<v ^der 
yjanıîmafeta^fr? Ayrıç* ihracatta önemli bir etken olan ambalajlama w. 
t-ismV'ieme konusunda üreticilerimizin daha bilinçli hale getirilmesi 
gerekmektedir. Bugüne kadar yapılan çalışmalar sizce ihracatı 
arttırma!', için yeterli midir? 
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T.C. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

SAYI :KDD.SÖ.1.01/ bli>\ ..../12/2003 
KONU : Yazılı Soru önergeleri 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 10.12.2003 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-3797 sayılı yazınız. 

ilgi yazınız ekinde alınan Osmaniye Milletvekili Necati UZDİL'e ait 7/1564-J3Ş01 ve 
İsparta Milletvekili Mevlüt COŞKUNER'e ait 7/1588-3833 esas nolu yazılı soru önergelerine 
ilişkin Bakanlığımız görüşü ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

W 
Sami GÜÇLÜ 

Bakan 

YAZILI SORU ÖNERGESl 

Önerge Sahibi : Necati UZDİL 
Osmaniye Milletvekili 

Esas No : 7/1564-3801 

SORU 1) 2003 yılında yerfıstığı ithal edilmiş midir? 

CEVAP 1) 2003 yılında 156 ton yerfıstığı ithal edilmiştir. 

SORU 2) Edilmiş ise hangi ülkelerden, hangi firmalar ne kadar ithal etmiştir? 

CEVAP 2) Yerfıstığı ithalatı Çin Halk Cumhuriyeti ve Özbekistan'dan 
yapılmıştır. Bremer Ticaret A Ş . Ç'n Halk Cumhuriyetinden 90 con. Mersin Gıda 
'larıi'-'. Ü!V!>'^-; S.:;= <*v: rv l'i;.ırel Ltd.Şti Özbekistan'dan 18 ton, Meteksan 
\&3'3\~UVAC-:: • ':.•"''.:•: K^ -ya?^ Madde Sanayi ve Ticaret Ltc.Ştı. Çın Haik 
;;,u,n!<.,: v-.:.<... ;t > -• r,r ..,, s,;--wexoğulian Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. >se Çın 
Ha:h (".••j'n ;l.'.< ''.•' " ı •;- • "•• ;•.;•. KLBV yapmıştır. 

SORU 3) Yerfıstığı üretimimiz yıllık ne kadardır? Ülke ihtiyacını karşılamakta 
mıdır? 
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CEVAP 3) Üretmı miktarımız son 5 yılda 70 bin ton ile 90 bin ton arasında 
değişmektedir Yerfıstığı üretiminin artırılması, bitkisel yağ açığımızın 
kapatılmasında önemli bir katkı sağlayacaktır. 

SORU 4) İhracat yapmakta mıyız? Yapmakta isek, yıllık ortalama ihracatımız 
ne kadardır'' 

CEVAP 4) 2001 yılında 177 ton, 2002 yılında 81 ton, 2003 yılında (Ocak-
Haziran) 38 ton karşılığı ihracat gerçekleştirilmiştir. 

SORU 5 ) ithalat yapılmış ise hangi amaçla yapılmıştır? 

CEVAP 5 ) Gene! olarak yer fıstığı, çerezlik, yağ üretiminde ve sanayide 
kullanılmak üzere ithal edilmektedir. 

YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi ; Mevlüt COŞKUNER 
İsparta Milletvekili 

Esas No ; 7/1588-3833 

SORU 1) Ülkemizin önde gelen elma üreticilerinden olan İsparta'da, elma 
rekoltesi bu yıi 530 bin ton olarak gerçekleşmiş, bunun % 60'ı il genelindeki soğuk 
hava depolarında ve çiftçilerin evlerindeki kara depolarda depolanmış beklemektedir. 
Ayrıca satış zamanı bir takım simsarların yaptığı spekülasyonlar (İran'dan Türkiye'ye 
elma girmesi gibi) elma piyasasına zarar vermektedir. Sonuç olarak elma satış 
fiyatları, maliyet fiyatlarının çok altına düşmüştür ve üreticilerimiz mağdur 
durumdadır. Stokıanan bu elmaları eritmek için neler yapmaktasınız? Örneğin ülke 
içindeki resmi kurum ve kuruluşlarda tüketilmesini düşünüyor musunuz? 
Üreticilerimizin bu mağduriyetini gidermek için Bakanlığınızın çalışmaları nelerdir? 

CEVAP 1) Elma fiyatlarının üretim maliyetlerinin çok altına düşmesi ve 
İran'dan ülkemize eima girişinin olduğu yönünde bir bilgi bulunmamaktadır. Komşu 
ülkelerle yapılması öngörülen sınır ticaretinin, Sınır Ticaret Merkezlerinde yapılması 
karan uyarınca, İran ile yapılacak olan sınır ticaretinin Sarısu Açık Pazar yerinde 
yapılması yönünde çalışmalar sürdürülmektedir. 

İsparta İlimizde 232.000 ton kapasiteli soğuk hava deposu bulunmaktadır. 
Soğuk hava deposu kapasitesinin yüksek olması üreticimiz açısından elma 
pazarlama süresini artırdığından önemli bir avantajdır. 

Ülkemizde elma üretimiyle ilgili olarak dış pazarların talep ettiği çeşitlerde 
üretim açığı bulunmaktadır. İsparta ilinde yapılan Bakanlığımızca yürütülen yayım 
çalışmalarıyla ihracat şansı yüksek olan çeşitlerin üretiminin artırılması ve hasat 
sonrası kayıpların en aza indirilmesi için üreticilerin bilgilendirilmesi yönünde 
çalışmalar yapılmaktadır. 

SORU 2) iç pazarın dışında, yurt dışına satış için ne gibi uygulamalar 
yapılmaktadır? Eğer yapılan uygulamalar var ise; bunlar nelerdir? 
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CEVAP 2) Elma, Dünya Ticaret Örgütü kuralları çerçevesinde ihracatı 
desteklenmesi mümkün oîan ürünler arasında yer almakta olup, iç piyasa koşullan ve 
bütçe imkanlar! dikkate alınarak gerekli görülen durumlarda desteklenmektedir. 

SORU 3) Üretiminde elma kalitesinin standardını yükseltmek için neler 
yapılmaktadır? Ayrıca ihracatta önemli bir etken olan ambalajlama ve tasnifleme 
konusunda üreticilerimizin daha bilinçli hale getirilmesi gerekmektedir. Bugüne kadar 
yapılan çalışmalar sizce ihracatı arttırmak için yeterli midir? 

CEVAP 3) Bakanlığımızca yapılan ihracat kontrollerinde alıcı ülke kriterleri 
doğrultusunda gerekli kontroller yapılmaktadır. Üreticilerimizin korunması amacıyla 
01 Temmuz-01 Ocak ayları arasında tarife kontenjanı kapsamı dışındakilere ithalat 
izni verilmemektedir. Bu dönemin dışında ithal izni verilen elmalar, Ülkemizde üretimi 
az olan Granny Smith ve Red Delicious çeşitleri olup; Golden, Starking ve 
Starkrimson gibi üretimi yaygın oîan çeşitlere izin verilmemektedir. 

Pazar isteklerine uygun çeşitlerin geliştirilmesi yönünde araştırma çalışmaları 
yapılmaktadır Kalitenin yükseltilmesi için üreticilere budama, aşılama kursları 
verilmekte, gübreleme, sulama, entegre mücadele konularında eğitim ve yayım 
çalışmaları yapılmaktadır. 

Günümüze kadar yapılan çalışmalarla yurt dışında önem arz eden elma 
çeşitleri ülkemize getirilerek değişik ekolojilerdeki performansları belirlenmiş ve 
bölgelere uygun çeşitler saptanmıştır. Süreklilik arz eden bu çalışmaların yanı sıra, 
üretim ve kalitenin artırılması amacıyla yetiştirme tekniği (sık dikim, budama, 
gübreleme, ilaçlama), muhafaza ve ambalajlama gibi konularda, Isparta-Eğirdir 
Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü olmak üzere, diğer enstitülerde araştırma 
faaliyetleri yürütülmektedir. 

31. - İzmir Milletvekili Muharrem Toprak'ın, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik 
Fonundan yapılan yardımlara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Beşir Atalay 'in cevabı 
(7/1565) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın başbakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN 
tarafından yazıtı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Dr. Muharrem TOPRAK 
İzmir Milletvekili 

Acil eylem planına yoksul ailelerin tespiti için 3 aylık süre koyan 
hükümetiniz döneminde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu 
tarafından yapıla gelen yardımlar yüzde 40 azaldı. 1 Milyon 70 bin öğrenciyi 
kapsayan "Okul Sütü" projesi kaldırıldı. İlköğretimde fakir öğrencilere yapılan 
giyim yardımları ve de Üniversitelerde okuyan başarılı öğrencilerimize 
"Başbakanlık Bursu" adı altında verilen ücretleri de kaldırmakla devletin sosyal 
yönünü zayıflattığınız düşüncesi oluşmaya başladı. 
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Bu nedenle: 

1. 57 Hükümet döneminde ekonomik krizin daha da derin olmasına 
rağmen bu olanaklar sağlanmışken,ekonomimizin düze çıktığım 
bildiren beyanatlarınıza bakılarak yoksula bu olanakları 
sunamamanızın dayanağı nelerdir? 

2. Sosyal yardımlaşma vakıflarından il ve ilçelerde yoksul aileleri iş 
sahibi yapmak, gelirlerini artırmak için yapılan küçük istihdam 
projeleri olan; Hahcıhk,kilimcilik,seractlık,ancılık hayvancılık gibi 
projeleri desteklemeyi düşünüyor musunuz? 

3- Bu projelere destek sağlamayı düşünmüyorsanız, söz konusu fonun 
gelirlerini nerelerde kullanıyorsunuz? 

T.C. 
D E V L E T B A K A N L I Ğ I 

SAYI : B.02.0.005/ •;' / ? ^ . £>6/ / /«003 
KONU : 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü'nün 16.12.2003 tarih ve B.02.0. 
KKG.0.12/106-279-3/5580 sayılı yazısı. 

İzmir Milletvekili Sayın Muharrem TOPRAK tarafından Sayın Başbakanımıza tevcih 
edilen, Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde 
cevaplandırılmasını tensip ettikleri 7/1565-3802 esas sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili 
olarak Bakanlığım oağlı kuruluşu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Genel 
Sekreterliğinin 24.12.2003 tarih ve B.02.0SYF/30400 sayılı cevabi yazısı ekte 
gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

\ 
BeşirATALAY 
Devlet Bakanı 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE 
DAYANIŞMAYI TEŞVİK FONU 

Sayı: B.02.0SYF/ 4Jo ^ oQ ^ fiti 2003 
Konu: Soru önergesi 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sayın Beşir ATALAY) 

İlgi: 17.12.2003 tarin ve B.02.0.005/031/2995 sayılı yazınız. 

izmir Milletvekili Sayın Dr. Muharrem TOPRAK tarafından Sayın 
Başbakanımıza tevcih edilen 7/1565-3802 yazılı soru önergesine verilecek cevaba 
ilişkin Fon idaresinin cevabı ektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mevlüt BİLİCİ 
Genel Sekreter 
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İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN DR. MUHARREM TOPRAK'IN YAZILI SORU 
ÖNERGESİNİN CEVABI: 

(ESAS NO: 7/1565-3802) 

Acil Eylem Planına yoksul ailelerin tespiti için 3 aylık süre koyan 
hükümetiniz döneminde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu 
tarafından yapıla gelen yardımlar %40 azaldı. 1 Milyon 70 Bin öğrenciyi 
kapsayan okul sütü projesi kaldırıldı. İlköğretimde fakir öğrencilere yapılan 
giyim yardımları ve de Üniversitelerde okuyan başarılı öğrencilerimize 
Başbakanlık bursu adı altında verilen ücretleri de kaldırmakla Devletin sosyal 
yönünü zayıflattığınız düşüncesi oluşmaya başladı. 
SORU 1- 57 Hükümet döneminde ekonomik krizin daha da derîn olmasına 
rağmen bu olanaklar sağlanmışken, ekonomimizin düze çıktığını bildiren 
beyanatlarınıza bakılarak yoksula bu olanakları sunamamanızın dayanağı 
nedir? 

Sayın M. Toprak'ın yazılı soru önergesinde esas aldığı veriler yanlış bilgilere 
dayanmaktadir. 20C3 yılı içinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik 
Fonunun kaynakları hiç azalmamış, aksine ciddi artış göstermiştir. Önceki yıllarda 
Fonun gelirlerinin bir kısmı başka bütçe giderlerine aktarılırken, ilk defa bu yıl fonun 
bütün geliri amaçlan doğrultusunda kullanılmıştır. Hatta, yine ilk defa, 2003 yılı içinde 
genel bütçeden fona 328 Trilyon TL. kaynak aktarılmıştır. 

Fondan üniversite öğrencilerine verilen burslar aynen devam etmektedir. Ders 
yılı başında ilk ve ortaöğretim için eğitim yardımı aynen devam etmektedir. 

Sadece, Okul Sütü Projesi, İstanbul, Ankara, İzmir ve Diyarbakır illerimizdeki 
yoksul semtlerde bulunan ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen ilköğretim 
okullarında pilot uygulama olarak 2001-2002 öğretim yılında başlatılmış ve 2002-
2003 öğretim yılında da sürdürülerek 2 öğretim yılı uygulanmış ve 812 okulda 1 
Milyon 70 Bin öğrenciye süt dağıtımı yapılarak toplam 43.9 TRİLYON TL kaynak 
kullanılmıştır. 

Milli Egıtım Bakanlığı ite birlikte değerlendirmeler yapılarak, Proje için 
kullanılan kaynağın miktarına karşılık yararlanan öğrenci sayısının az olduğu, Fonun 
kaynak ve imkanları açısından projenin ülke geneline yaygınlaştırılmasının mümkün 
olmadığı, diğer şehirlerimizdeki yoksul çocuklarımızı dışarıda bırakan, aynı ilde dahi 
adaletli bir şekilde paylaşımın sağlanamadığı, Fonun temel ve öncelikli yardım 
programları arasındaki kaynak dağılımını da etkileyen bir uygulama olduğu 
görülmüştür. Bu nedenlerle okul sütü projesi uygulamadan kaldırılmıştır. 

İlköğretimde fakir öğrencilere yapılan giyim yardımları kapsamında; 
2003-2004 Öğretim yılının başlangıcında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 
İlköğretimdeki 13 Miiyon öğrenciye kitap yardımının yanı sıra aileleri ekonomik ve 
sosyal yoksunluk içinde olan öğrencilerimizin önlük-çanta-kırtasiye, ayakkabı-bot, 
kaban gibi ihtiyaçlarının karşılanması için vakıfların bu konuda kendi imkanları ile 
yaptıkları yardımlara ilave olarak, Eylül 2003 ayında fondan vakıflara 10 TRİLYON 
TL kaynak aktarılmıştır. İhtiyaç sahibi öğrencilerimize yapılan giyim yardımının 
kaldırılması da söz konusu değildir. 

- 1 8 6 -



T.B.M.M. B : 38 6 . 1 . 2004 O : 1 

Yüksek öğrenim bursları; Fon tarafından dar gelirli ailelerin yüksek 
öğrenimde okuyan çocuklarının eğitimlerini desteklemek amacıyla 1989 yılından beri 
karşılıksız burs verilerek yürütülen bir programdır. 

Burs başvurulan bilgisayar ortamında objektif kriterlerle değerlendirilmekte 
olup, burs verilecek öğrencinin "gerçek ihtiyaç sahibi" olup olmadığı da öğrencinin 
başvurusunu doğrulayan belgelerin titizlikle incelenmesi sonucunda belirlenmektedir. 

Burs ödemesi, öğrencilerin başarılı olmaları koşuluyla, 9 aylık öğretim dönemi 
esas alınarak ve öğrencinin eğitim gördüğü fakülte i yüksekokulun Öğretim süresince 
devam etmektedir. 

Burslar öğrencilerin başarı durumlarına göre ödendiğinden, her öğretim yılının 
başında Üniversitelerden burs almaya hak kazanan öğrencilerin başarı durumları 
istenmektedir. 

2003-2004 öğretim yılında; 

Aylık burs tutarı 90 Milyon TL ( özürlü öğrencilere 100 Milyon TL)* olarak 
belirlenmiştir. 

Önceki yıllardan burs almaya hak kazanmış öğrencilerden başarılı 
olanlara bursları ödenmeye başlanmıştır. 

Yeni burs başvurulan ile ilgili olarak Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar 
Kurumu ile yürütülen çalışmalar çerçevesinde; Fondan en yoksul 53 bin öğrenciye 
karşılıksız burs verilecek, yaklaşık 158 bin öğrenci de YURTKUR' dan kredi 
alabilecektir. MEB ile birlikte bu çalışmalar yürütülmektedir. 

Bu yıl itibari ite, ilk defa kredi veya burs başvurusunda bulunan, incelemede 
şartları taşıyan bütün üniversite öğrencilerine kredi veya burs verilecektir. 
Sıralamada, ailesinin geliri en düşük olan 53 bin öğrenciye burs, diğer 158 bin 
öğrenciye Kredi verilecektir. 

Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere burs uygulamasının 
kaldırılması söz konusu değildir. 

SORU 2- Sosyal Yardımlaşma vakıflarından il ve ilçelerde yoksul aileleri iş 
sahibi yapmak, gelirlerini artırmak için yapılan küçük istihdam projeleri olan; 
halıcılık, kilimcilik, seracılık, analık, hayvancılık gibi projeleri desteklemeyi 
düşünüyor musunuz? 

SORU 3- Bu Projelere destek sağlamayı düşünmüyorsanız, söz konusu fonun 
gelirlerini nerede kullanıyorsunuz? 

Hükümetimiz döneminde, Fon kaynakları mümkün olduğunca geliri yetersiz olan 
birey ve ailelere kalıcı yardım ulaştırma, yani kendi gelirini temin etme, iş imkanı 
yaratma yönünde kullanılmaya çalışılmaktadır. 

Bu çerçevede, kamu ve sivil toplum kuruluşları ile Fon arasındaki ilişki ve işbirliği 
olanaklarının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır. Devam eden bu 
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çalışmaların bir sonucu olarak yoksul ailelerin süreklilik temelinde gelir ve iş sahibi 
olmalarına yönelik yeni programlar başlatılmıştır. 

Bu kapsamda; 

Kırsal alanda, geçmişte uygulanan projelerin sonuçlarından kazanılan 
deneyimler ışığında, kaynaklan daha verimli, daha fazla katma değer yaratacak 
üretken alanlarda kullanmak üzere Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ile işbirliği yapılarak 
"Kırsa! Alanda Sosyal Destek Projesi" ile proje sonuç ve çıktılarınm kalıcılığını 
sağlamada önemli bir araç olan "kooperatif çatısı altında örgütlenmiş" yoksul 
üreticilerimize büyük ve küçükbaş hayvancılık destekleri verilmeye başlanmıştır. 

Bu uygulamaya yaygınlaştırılarak devam edilecektir. 2 yılda toplam olarak 200 
projenin kademeli olara hayata geçirilmesi planlanmaktadır. 200 proje için de fondan 
200 TRİLYON TL. kaynak ayrılmış olup, her ay yaklaşık 10 projeye destek 
verilebilecektir. 

Bugün itibariyle, 1i adet süt sığırcılığı projesi (100'er aile X 2'şer baş) ve 1 
adet koyunculuk projesi {50 aile x 25 baş) olmak üzere 12 proje hayata geçirilmiş ve 
toplam 1.150 ailenin üretime katılarak geçimlerim temin edebilir hale gelmeleri için 
5,7 TRİLYON TL destek sağlanmıştır. 

Kentsel alanda, gelir ve üretime yönelik, uygulanabilir proje alanlarının 
belirlenmesine ilişkin çalışmalar da sürdürülmekte olup, araştırmalar 
tamamlandığında yöntem belirlenip, proje destekleri verilmeye başlanacaktır. 

Diğer taraftarı Fon tarafından yürütülen, Sosyal Riski Azaltma Projesi 
kapsamında ekonomik yetersizlik nedeniyle üretim süreçlerine katılamayan, gelir elde 
edecek faaliyetlerde bulunamayan kişi ve ailelere üretime katılarak geçimlerine temin 
eder haie gelmeleri amacıyla sorunuzda belirtilen konularda proje desteği 
verilmektedir. 

Bu kapsamda, 913 proje değerlendirilmiş ofup, onaylanan 248 proje ile 12.975 
kişi/aileye proje desteği için 4.5 TRİLYON TL kaynak ayrılmış ve 1 TRİLYON TL ilgili 
vakıflara gönderilerek uygulamalar başlatılmıştır. Proje destekleri, yoksul ailelerin 
süreklilik temelinde gelir ve iş sahibi olmalarına yönelik yeni programlarla devam 
edecektir. 

Sonuç olarak, Fon'un gelirleri devletimizin tüm sosyal sorumluluklarını yerine 
getirmek amacıyla kullanılmaya devam edilecektir 

Ayrıca, fon tarafından yürütülen birçok diğer yardım faaliyeti vardır, sadece 
soruda ifade edilen alanlar değildir. Ülke genelinde, bütün yeşil kart sahibi 
vatandaşların sağlık kuruluşlarından aldığı ayakta sağlık hizmetinin bedeli fondan 
karşılanmaktadır. Bunun aylık tutarı 25-30 trilyon TL civarındadır. 

Bütün I ve ilçelerde bulunan ve sayıları 931 olan Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakıflarına her ay 15 trilyon TL para gönderilmektedir. Vakıflar bunu 
ülkenin her köşesinde vatandaşın acil sağlık, eğitim, gıda, giyim, kira gibi yardımlar 
için kullanmaktadır. 
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32. - İzmir Milletvekili Muharrem Toprak'in, Ege ve Akdeniz kıyılarında görülen zararlı 
yosunlara ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe'nin cevabı (7/1566) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman bakanımız Sayın Osman PEPE 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Dr. Muharrem TOPRAK 
İzmir Milletvekili 

Yazılı ve görsel basında yer alan haberlere göre; "Katil yosunların" 
ardından Ege ve Akdeniz kıyılarını saran "Yosun terörü" yaşanıyor. Terörist 
yosunlar salgıladıkları toksik maddelerle çevresinde deniz canlılarım 
barındırmıyor. Ülkemizde en çok Gökova Körfezi ve Çeşme Limanı başta 
olmak üzere Bodrum, Kuşadası, Gümüldür ve Özdere1 de rastlanıyor. 
Balıkçıların ağlarından karaya çıkan yosunlar bulundukları yerde çayır 
oluşturarak çevreye zarar vermeye devam ediyor. 

Bu nedenle : 

1. Bakanlığımızın bu tehlikeli olayla ilgili bir tespiti var mıdır? 

2. Çevre ve Orman bakanlığımızın ilgili kuruluşlarla birlikte önlem alıcı 
çalışmaları var mıdır? Var ise nelerdir? 

T. C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
Koordinasyon ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı 

SAYI : B.18.0.APK.0.03-02/090.01- 1\—Ç£. 5" / / /200İj 

KONU : Saytn Muharrem TOP£.Ak.\n 
Yaztiı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MtLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
( K a n u n l a r ve K a r a r l a r D a i r e s i B a ş k a n l ı ğ ı ) 

İLGİ TBMM'nin 10/12/2003 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-3797 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan izmir Milletvekili Sayın Muharrem TOPRAK'ın "Ege ve 
Akdeniz kıyılarında görülen zararlı yosunlara ilişkin" 7/1566 esas sayılı yazılı soru 
önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabı yazımız ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederin •. 
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İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN MUHARREM TOPJfofc'IN "EGE VE AKDENİZ 
KIYILARINDA GÖRÜLEN ZARARLİ YOSUNLARA İLİŞKİN" 7/1566 ESAS SAYILI 

YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞININ CEVABI 

1- Akdeniz'e giriş yapan tropikal kökenli Caulerpa türlerinden Caulerpa taxifolia 
hızla gelişen bir deniz bitkisidir. 1984 yılında Monako akvaryumundan denize karışjp 
Akdeniz'de hızla çoğalan kayalık, kumluk her türlü zeminde gelişebilen bu bitki kıyıdan 
özellikle 3*40 metreler arasında yoğun doku oluşturmakta hatta 99 metreye kadar 
yayılım göstermektedir. C. taxıfolia 7 °C-15 °C farklı su sıcaklıklarında yaşamını 
sürdürebilmekte ve özellikle su sıcaklığı 15 °C nin üstüne çıkınca bu yosunun gelişimi 
hızlanmakta, deniz dibinde sıkı bir örtü oluşturmaktadır. C. taxifo!ia Özellikle Akdeniz 
ekosisteminde çok önemli yeri olan deniz çayırları (posidonia oceanica vs.) diğer 
yosunları sararak ortamda baskın hale gelmekledir. Özellikle Monako, İspanya, Fransa, 
Hırvatistan ve italya kıyılarında C. taxifolıa görülmüş olup, Akdeniz'de yayılımına devam 
etmektedir. Doğu Akdeniz ülkelerinde ise Caulerpa racemosa görülmektedir. 
C.racemosa ise Süveyş Kanalının açılmasıyla Akdeniz'e giriş yapan diğer yaydımcı bir 
türdür Ülke kıyılanınızda C racemosa görülmüş olup. C. taxifolia türüne 
rastlanılmamıştır. 

2- 199ü yılında yazılı basında çıkan haberler doğrultusunda mülga Çevre 
Bakanlığı tarafından konu ile ilgilenilmeye başlanmış ve akabinde uluslararası 
platformda yapılan çalışına ve gelişmeler takıp edilerek ilgili Bakanlık, kamu kurum ve 
kuruluşlarının katılımıyla çalışma grubu oluşturulmuş ve bir dizi bilgilendirme ve 
değerlendirme toplantısı yapılmıştır. Bunun yanısıra konunun bilimsel bazda detaylı 
araştırılması amacıyla Akdeniz'de Caulerpa Türlerinin Araştırılması" projesi 
yaptırılmıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü tarafından 
yürütülen prcja 2001 yılı sonu itibariyle tamamlanmış olup, proje sonucunda; ülke 
kıyılarımızda bulunmayan C. taxifolia türü için denizaltı ekipmanları ile ülke kıyılarımıza 
taşınmasını engellemek amacıyla tüm ilgi gruplarına bilgilendirme sağlanmış ve ülke 
kıyılarımızda vaıtıgı tespit edilen yayılımcı özellik gösteren C.racemosa türünün ise C. 
(axifolia tü,-üne göre daha az zararlı olduğu tespit edilmiş, yayılış gösterdiği alanlar ve 
özellikleri halikında araştınna sonuçları elde edilmiştir. Proje sonuçlarına ve 
Bakanlığımız tarafından bu konuda yürütülen çalışmaları içeren bilgilere 
http.7/vvww çevre.^ov.tryoirimlar/ek/caulerpa.htm, adresinden erişilebilmektedir. 

Proje sonucunda; 0 racemosa türünün bulunduğu yerlerde yerel bazda izleme ve 
kontrol çalışmalarının proje sonuçları ışığında yapılması öngörülmüştür. Bu bağlamda 
kıyı illerimizde ilgili Bakanlık Kamu kurum ve Kuruluş temsilcilerinden oluşan "Yere! 
İzleme Grupları" oluşturulmuştur. Bu doğrultuda çalışmaların yerel bazda yürütülmesi 
hedeflenmiş ve Bakanlığımıza gelişmelerle ilgili düzenli bilgi verilmesi istenmiştir, izmir ili 
ve kıyılarında bu türe yönelik çalışmalar İzmir İl Çevre ve Orman Müdürlüğü 
koordinasyonunda ilgili Bakanlık , kurum ve kuruluşların yerel teşkilatları ile birlikte 
oluşturulan Yere! İzleme Grubu tarafından takip edilmektedir. Genel bazda illerde bu 
konuda yapılacak oian teknik bazdaki çalışmalara proje yürütücüsü Üniversite ve 
Bakanlığımız destek sağlamaktadır. Fakat bu çalışmaların iller bazında yapılmasında 
bütçe sıkıntılarının olduğu tespit edilmiştir. 

Ayrıca bakanlığımız, proje sonucunda geliştirilen Caulerpa Eylem Planı taslağını 
konunun aciliyetı sebebiyle yerel bazda çalışmalarının başlatılmasının yanısıra diğer 
taraftan taslak eylem planının yasal statüye kavuşturulmasına ilişkin bürokratik 
çalışmalar hakin yürütülmektedir. Bu kapsamda Bakanlığımız tarafından "Deniz Bitkileri 
Eylem Planı" taslağı hazırlanmış ve proje çıktısı olan Caulerpa Eylem Planı taslağı ise 
Deniz Bitkilen Eylem Planı taslağı ekinde yer almaktadır Söz konusu eylem planı 
taslağının geliştirilmesi ve nihai şeklinin verilmesine ilişkin çalışmalar başta TÜBİTAK 
Başkanlığı ile sıkı işbirliği çerçevesinde ilgili Bakanlık, kurum ve kuruluşların görüşleri 
doğrultusunda halen yürütülmektedir. 
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33. - Antalya Milletvekili Osman özcan'ın, ikâmet etmediği yerin seçmen listesine yazılacak 

kişilere karşı alınacak önlemlere ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun cevabı 
(7/1570) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İç İşleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 01.12.2003 

Osman OZCAN/ 
Antalya Milletvekili 

Seçimlerden önce bazı belde ve şehirlerde, o bölgede ikamet etmeyen kişiler listelere 
yazdırılarak taşıma oy kullantlmakta ve seçimlere gölge düşmektedir. 

1 - Bölgenin seçmen listesine yazılacak kişilerin, ikametgah verme yetkisine sahip kişi 
ile. seçime katılacak partilerin yetkililerinden oluşacak, bir kurulca tespitini 
düşünüyor musunuz? 

2- Bundan önceki milletvekili seçimlerinde oy kullanmayan, fakat önümüzdeki 
seçimlerde, ikamet etmediği halde yazılı olan ve oy kullanacakları sanılan bu 
kişiler hakkında ne düşünüyorsunuz? 

3- Böyle hileli yazılımlan, köy ve mahalle muhtarları ile, muhtarlıkları tespit 
edilmemiş bulunan Belediye Başkanları yapmaktadırlar. Bunlar hakkında daha 
caydırıcı bir işlem yapmayı düşünüyor musunuz? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 

SAYI : B.05.0.MAH.0.65.00.002/% Iblfr S.A./.13Z2003 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLINA 

İLGİ : TBMM Başkanlığının 10.12.2003 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1570-
3807/13747 sayılı yazısı. 

Antalya Milletvekili Sayın Osman ÖZCAN'ın "ikamet etmediği yerin seçmen listesine 
yazılacak kişilere karşı alınacak önlemlere ilişkin" yazılı soru önergesine cevap teşkil edecek 
bilgiler aşağıya çıkartılmıştır. 

Seçmen kütüğü, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında 
Kanunun 28 inci maddesi uyarınca Yüksek Seçim Kuruluna bağlı olarak kurulan Seçmen Kütüğü 
Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulmaktadır. 

Seçmen kütükleri ve hileli yazılımlara uygulanacak cezalar da aynı Kanunun "Seçim suçları 
ve cezaları" başlıklı 7 inci bölümünde düzenlenmiştir. 

Seçmen kütüklerinin güncelleştirilmesinde esas alınan önemli belgelerden birisi ikametgah 
ilmühaberidir. Bu nedenle, Bakanlığımca; sürekli olarak oturmak amacıyla kendi bölgelerine gelen 
seçmenler için muhtarlarca düzenlenen ikametgah ilmühaberleri esas alınarak tesis edilecek 
işlemlerin sağlıklı olabilmesi için ilmühaberlerin usulüne uygun olarak düzenlenmesi ve gerçek dışı 
beyanlara itibar edilmemesi büyük önem kazandığından ve bu hususlar da muhtarların görev ve 
sorumluluğunda bulunduğundan, yaklaşan Mahalli Seçimlerde göz önünde bulundurularak, vali ve 
kaymakamlarımız tarafından en kısa zamanda il ve ilçelerde muhtarların ve ilgili diğer kamu 
görevlilerinin katılımı ile gerçekleştirilecek toplantılarda konunun önemi, doğuracağı hukuki 
sonuçları ve usulsüz belge düzenlemenin idari ve cezai müeyyidelerinin ayrıntılarıyla anlatılarak, 
bu konuda il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarıyla yakın işbirliği içinde bulunulması, konunun 
hassasiyetle takip edilerek herhangi bir yanlış uygulamaya meydan verilmemesi, ihmali görülen ya 
da usulsüz belge düzenlediği belirlenenler hakkında yasal işlem yapılması konusunda Valiliklere 
4.12.2003 tarihli ve 6176 sayılı genelge ile talimat verilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

AKSU 
Bakan 
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34. - Kırklareli Milletvekili Yavuz Altınorak'ın, Ergene Havzasında yapılan kamulaştırmalara 
ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler 'in cevabı (7/1573) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Sayın Dr. 

Mehmet Hilmi GÜLER tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz 
ederim.02.12.2003 

SORULAR 

I - Ergene Havzasında DSİ tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde olan ve 
Bayramlı, Kırcasalih, Yeniköy de tamamlanan kamulaştırma çalışmaları diğer 
bölgelerde de devam edecek mi? 

Yapılan kamulaştırmalar ile yapılacak kamulaştırmaların bedellerini ne zaman 
ödemeyi düşünüyorsunuz? 

T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

A n ka ra 

Sayı :B.15.0.APK.0.23.300-1^g fllM 9 £ MSM.IK 
Konu : Yazılı Soru önergesi ^ 

19390 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: TBMM Başkanlığı'nın 10.12.2003 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/1573-3810/13750 sayılı yazısı. 

Kırklareli Milletvekili Sayın Yavuz ALTINORAK'm tarafıma tevcih ettiği, 7/1573-3810 
esas no'lu yazılı soru önergesi TBMM İç Tüzüğü'nün 99' uncu maddesi gereği, Devlet Su 
işleri Genel Müdürlüğü'nden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak ekte 
gönderilmiştir. , . 0 

A u - A - f — 
Bilgilerinize arz ederim. Dr Mehmet Hilmi GÜLER 

Bakan 
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KIRKLARELİ MİLLETVEKİLİ SAYIN YAVUZ ALTINORAK'IN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

(7H 573-3810) 

Sorular: 

1-Ertjene Havzasında DSİ tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde olan v 

Bayramlı. Kncesalh. Yeniköy de tamamlanan kamulaştırma çalışmaları diğer bölgelerdi' 

de devanı edecek nı? 

Yapıian kamulaştırmalar ile yapılacak kamulaştırmaların bedellerini ne zaman 

ödemeyi düşünüyorsunuz? 

Cevaplar: 

Devlet Su işlen üenel Müdürlüğü tarafından, Ergene Nehri Anakol Islalı 

çalışmalarında 58+S99 km'ye kadar olan alandaki kamulaştırma çalışmaları tamamlanırın;. 

olup, bu alanda arazileri bulunan, Ktrcasalih, Yeniköy ve Bayramlı Köy'ünde bulunan 

taşınmaz rnai sahipleri ile kamulaştırma bedellerinde anlaşma sağianmış, ferağ verenlerin 

kamulaştırma bedelleri ödenmiş, ferağ vermeyenlerin ise ferağ vermeleri için çalışmalaı 

devam etmckUvüı 

Söz Konusu Ergene Nehri Anakol Islahı projesinin 58+899 - 92+500 km leh arası 

ıslah çalışmaları 2003 yılında tamamlanmıştır. Açılan bu kışımın (33,601 knıj 

kamulaştırma pianıarı ıhaie edilmiş, kamulaştırma planları yüklenici firma tarafından 

bitirilmek üreredir Bu alanda yaklaşık 1500 dekar arazinin kamulaştırması yapılacaktıı 

Bunun için gerekli oları ödenek tutarı yaklaşık 5 trilyon TL'dir. 

Bütço imkanlarına bağlı olarak 2004 yılında 5 trilyon TL. ödenek sağlanabildiği 

taktirde. 200/J yılında ıslah çalışması tamamlanan { 33,601 km )'lık kısmın kamuiaştırnı.ı 

işlemleri 2004 yılında tamamlanabilecektir. 
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35. - Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur 'un, ambulans tekne servisine ilişkin sorusu ve 
Sağlık Bakanı Recep Akdağ'in cevabı (7/1580) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA, 

Aşağıda yer alan soruların, Sağlık Bakanı Sayın Prof. Dr. Recep Akdağ tarafından yazılı 
olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Prof. Dr. N. Gaye Erbatur 
Adana Milletvekili 

Gökçeada'da yaşanan bir kaza sonucu boyun travması geçiren bir vatandaş ambulans tekne 
olmadığı ve ailesi, feribot kiralamak için 5 milyar TL. bulamadığı için ancak bir gün sonra 
Çanakkale'ye tarifeli vapurla sevk edilebilmiştir. Olaydan 19 saat sonra tomografisi çekilip 
yoğun bakım ünitesine alınabilen bu kişi maalesef yaşamım yitirmiştir. Konuyla ilgili olarak; 

1. Deniz yolu dışında ulaşım olanağı bulunmayan yörelerimize gereksinim 
doğduğunda ambulans tekne gönderebilmek için Bakanlığınızda herhangi bîr 
çalışma yürütülmekte midir ? 

2. Yurdumuzda kaç noktada ambulans tekne servisi vardır ? 
3. Bu servis noklakın böyle bir hizmete gereksinimi olabilecek vatandaşlarımızın 

yüzde kaçma hizmet verecek biçimde konuşlanmıştır ? 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

SAYI :B100TSH0160000 
KONU: Yazılı soru önergesi ° 2 - 0 1 - 2 0 0 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi :20.10.2003 Tarih ve KAN.KAR.MD A.01.0.GNS.0.10.00.02-3237 sayılı 
yazınız. 

Adana Milletvekili Sayın Nevin Gaye ERBATUR tarafından "Ambulans Tekne 
Servisine İlişkin" olarak verilen ve Bakanlığımızca cevaplandırılması tensip kılınan 
Yazılı Soru Önergesi' nin cevabı ilişikte gönderilmektedir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Prof. Dr 
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Adana Milletvekili Sayın Nevin Gaye ERBATUR tarafından verilen 
"Ambulans Tekne Servisleri" hakkındaki Yazılı Soru Önergesi'nin cevabı 
aşağıda sunulmuştur. 

SORU 1: Deniz yolu dışında ulaşım olanağı bulunmayan yörelerimize 
gereksinim doğduğunda ambulans tekne gönderebilmek için Bakanlığınızda 
herhangi bir çalışma yürütülmekte midir ? 

CEVAP 1: Bakanlığımız Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğümüzün 2003 yılı yatırım projelerinde 10 adet Sağlık Denetleme 
Hizmet Motorbotu , 4 adet Deniz Ambulansı ve 10 adet Deniz Acil Yardım Botu 
yer almış olup uygulama projesine geçilmiştir. Bu kapsamda ; 2003 yılında 4 
adet Sağlık Denetleme Hizmet Motorbotu Savunma Sanayi Müsteşarlığı kanalı 
ile temin edilmek üzere, 29.04.2003 tarihinde Savunma Bakanlığı ile 
Bakanlığımız arasında protokol imzalanmış ve 4 adet bota karşılık gelen 
11.277.000.000.000 TL. Savunma Sanayi Destekleme Fonuna 23.09.2003 
tarihinde aktarılmıştır. 

SORU 2: Yurdumuzda kaç noktada ambulans tekne servisi vardır ? 

CEVAP 2: Henüz yurdumuzda Ambulans Tekne Servisleri 
bulunmamakla birlikle, 2004 yıhnd? teslim edileceği planlanan 3 motorbottan 
bir tanesinin, istanbul Bölge Baştabipliğinde(Büyükdere ve yakın adalarda 
hizmet vermek üzere), bir tanesinin Çanakkale Bölge 
Baştabipliğinde( Çanakkale, Gökçeada ve Bozcaada çevresinde hizmet vermek 
üzere), bir tanesinin de Balıkesir Sağlık Müdürlüğünde(Marmara adası ve Avsa 
adası çevresinde hizmet vermek üzere) konuşlandırılması kararlaştırılmıştır. 

SORU 3: Bu servis noktalan böyle bir hizmete gereksinimi olabilecek 
vatandaşlarımızın yüzde kaçına hizmet verecek biçimde konuşlanmıştır ? 

CEVAP 3: Hizmet Motorbotu, Deniz Ambulansı ve Deniz Acil Yardım 
Botu alımı projelerimiz yıllara sari olup, 2004 yılı yatırım programında bitiş 
yılları 2005-2006 olarak yer almıştır. Bu projeler neticesinde konuşlandırılan 
bölgedeki tüm vatandaşlarımızın gereksinimini karşılayacağı düşünülmektedir. 

İlginiz için teşekkür ederim. 
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36. - Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur 'un, Ankara-Mamak çöplüğünün çevreye etkisine 
ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı (7/1583) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA, 

Aşağıda yer alan soruların. Sağlık Bakanı Sayın Prof. Dr. Recep Akdağ tarafından yazılı 
olarak yanıtlanması m arz ederim. 

Prof. Dr. N. Gaye Erbatur 
Adana Milletvekili 

ı. Ankara kem yerleşiminin gelişmesi ile, kentle arasındaki mesafe giderek kapanmakta 
olan Mamak Çöplüğü*nden sürekli olarak atmosfere yayılan gazların, çok ince 
parçacıkların ve büyük bir olasılıkla rüzgarla taşınan mikroorganizmalarm, insan 
sağlığı ü/.erındcki etkisi araştırılmakta mıdır? 

2. Bu çöplüğün çevresel etkisinin en aza indirilmesi için ne gibi çalışmalar 
yapılmaktadır? 

TC. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

'iV-.rîîeı SagtiK Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

SAYİ Ö1CC F yr-.üı • >0üı ;r': • ANKARA 
KONU Yazılı bû' J Cueıges.; :m Cevab* 

21B.DÎ 20208 
t•: -KKiVr RUYUK MİLLET MECLİS! BAŞKANLIĞI 

GENEL SEKRETERLİĞİNE 
..Kynınigı -./e Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ 10.12 2\:-0s :a<\) •,«:• -- G; v. GNS ö 1ü.00 02 / (7/1583-3820) 3797 sayılı yazınız 

Adana Mıüeivekıii ^r.;- in Nevin Gaye ERBATUR tarafından 'Ankara-Mamak 
copluğunun ÇHvıyyt; eikıs: riakkında yöneltilen (7/1583-3820) sıra sayılı yazılı soru 
önergesinin cevap nötründen iki suret ilişikte gönderilmektedir 

Bilgilerin,/.! /e -.jeıegifi; an:. edenm 

Prof Dr Recep AK D AG 
Saûlık Bakanı 
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Adana Milletvekili Prof, Dr. Nevin Gaye ERBATUR' un "Mamak çöplüğü" 
hakkındaki yazılı soru önergesinin cevabıdır: Sayfa-1 

SORULAR: 

1- Ankara kent yerleşiminin gelişmesi ile kent ile arasındaki mesafe giderek 
kapanmakta olan Mamak çöplüğünden sürekli olarak atmosfere yayılan gazların çok 
ince parçacıklasın ve büyük olasılıkla rüzgarla taşınan mikroorganizmaların, insan 
sağlığı üzerindeki etkisi araştırılmakta mıdır9 

2 Bu çcpluyün çevıesel etkisinin en aza indirilmesi için ne gibi çalışmalar 
yapılmaktadu""'' 

CEVAPLAR 

Başkent Ankara'nın mesken ve endüstri kaynaklı evsel ve endüstriyel katı atKİan 
halen Mamak İlçesinde bulunan katı atık depolama alanına izale edilmektedir. Mevcut 
alan hem konum itibarı ile hem de kapasite olarak Ankara'nın ihtiyaçlarına cevap 
vermediği gibi Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine de uymamaktadır. Bu 
durum Ankara li Sağlık Mudurlüğu'nce 1987 yılında gündeme getirilmiş . o günden bu 
yana da konunun önemi ve hassasiyeti her zeminde vurgulanmıştır 

1991 yılında Ankara II Sağlık Müdürlüğünün girişimleri sonuç vermiş Buyukşenır 
Belediye Başkanlığı tarafından yeni depolama alanı yapılması ile ilgili projelere 
başlanılmış. Sincan Çadırtepe'de 400 Hektarlık bir alanda katı atık depolama alanı ile 
ilgili alt yapı hizmetleri başlatılmıştır. Söz konusu alanın kullanımına yönelik olarak ilgili 
mevzuat hükümlerine uyulması kaydıyla Bakanlığımızca uygun görüş verilmiştir 

Ankara Buyukşenır Belediye Başkanlığınca söz konusu alan 6 etap dolun 
bölgesine ayrılmıştır İl Mahalli Çevre Kurulu 21.06.2000 tarihinde toplanarak Mamak 
Çöplüğü/nün 01 06 2000 tarihinde kapatılarak, bu sarihten itibaren toplanan çöplerin 
Sincan Çadırtepe mevkiinde bulunan katı atık depolama alanına dökülmesi 
kararlaştırılmıştır Ancak Yenıkent Belediyesinin söz konusu kararın iptali ve yürütmenin 
durdurulması isteği üzerine Ankara 9 İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı 
vermiştir. Ankara Valiliğince 09 10.2000 günlü itiraz dilekçesi ile Ankara Bölge İda-e 
Mahkemesine itiraz edilerek yürütmeyi durdurma Kararının kaldırılması istenilmiş olup 
mezkur Bölge İdare Mankemesinin 01.11.2000 tarih ve 2000/7 nolu Karar ile söz 
konusu talebin reddine karar verilmiştir. 

Ankara 9 İdare Mahkemesinin 06 12.2000 tarih ve 2000/896 Esas nolu Kararı ile 
21 06 2000 tarih ve 2000/3 Sayılı Mahalli Çevre Kurulu'nun "Mamak Çöplüğünün 
01.08 2000 tarihinde kapatılması ve bu tarihten itibaren toplanan çöplerin Sıncan 
Çadırtepe mevkiinde buiunan katı atık depolama alanına dökülmesi" ne ilişkin kısmı iptai 
edilmiştir. Mahkeme Kararının iptaline teşkil eden eksikliklerin giderilmesi ve Mamak 
Çöplüğünün ıslahı için Buyükşehir Belediye Başkanlığınca girişimler başlatılmıştır Bu 
çerçevede, 
- Ankara'oaki katı atıkların bertarafı ile Mamak Eski Katı Atık sahasının ıslahı için 

06.08.2002 tarihinde Ankara Katı Atık Yönetim Projesi 2002" ihale edilmiştir 
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- Toplam yatırım tutar; ü60 milyon dolar olan projenin gerçekleştirilebilmesi için 
Büyukşehır Belediyesi ile İsviçre'de yerleşik ITC Invest Tradıng Consulting Ag firması 
arasında 07 09 20D2 tarihinde sözleşme imzalanmış ve 17 09.2002 tarihinde yer teslimi 
yapılmıştır Projede . Mama* katı atık depolama alanında ayrıştırma transfer istasyonu 
entegre tesis ile Sıncan Çadırlepe mevkiinde entegre bertaraf tesisi kurulacaktır 

Proje kapsamınaa-
-Geri kazanın ılı ayrıştırma istasyonları. 
-Organik atıklardan biogaz üretimi. 
-Biogaz tesisi atalarından kompost ve sıvı gaz üretimi 
-Gen kazanılan pet PVC plastik, naylon vb. atıklardan motorin üretimi. 
-Kağıt, cam ve metal atıkların hammadde olarak gen kazanım tesisleri bulunmaktadır 

Mamak katı atık depolama alanının ıslahı için öncelikli ve aci! olarak; 
-Protokol yolunun kirlenmesinin önlenmesi için depolama alanına araç giriş ve çıkış 

yeri değiştirilmiştir 
-Çop kaynaklarının önlenmesi için copluğun alt kısmına set yapımına başlanmıştır 
-Depolama alanından çöp toz ve her turlu atığın rüzgar vesaır etkilerle uçuşunu 

önlemek için alanın yarısı bir i l ) metre kalınlığında killi toprak ile kapatılmıştır. 
-Metan gazı sıkışmasın; ve patlamasını önlemek için dört (4) adet gaz kuyusu 

açılarak gaz tahliyesi sağlanmıştır 
- Söz konusu alanda ıslah çalışmalan devam etmekte olup, Büyükşehir Belediye 

Başkanlığınca yem gaz tahliye kuyuları açılarak 15 yıl sure ile gaz tahliyesi yapılmam 
planlanmıştı! 

İhale edilen proje Kapsamında çalışmalar sürdürülmektedir. Mamak Çöplüğünden 
atmosfere yayılan gazların çok ince parçacıklar ve rüzgarla taşınan mikroorganizmaların 
insan sağlığı uzenne olan çevresel etkilerinin en aza indirilmesi ve fert, toplum ile çevre 
sağlığının korunması ye olumsuz etkilenmemesi için alanın kullanımı ile ilgili olarak 
yukarda bahsettiğimiz çalışmalar başta olmak üzere bir çok önlem alınmakta ve bu 
çerçevede gerekli olan çalışmalar yapılmaktadır 

Sıncan Çadtnepe mevkiinde kurulan yeni depolama alanı ise, yukarıda belirtilen 
idari yargı karan gereğince kullanılamamaktadır Yeni depolama alanı, tıbbı atık 
depolama ve imha yeri olarak kullanılmaktadır. Bu şekilde Mamak Çöplüğünün biyolojik 
kirlilik kaynağı olmasının önüne geçilmiştir 

Mamak çöplulüğünün en kısa sürede rehabilite edilebilmesi ve çevreye 
olabilecek olumsuz etkisinin en aza indirilmesi için Bakanlığımız, ilgili KUTU m ve 
kuruluşlar ıie işbirliği ve koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir 

Gösterilen ilgiye teşekkür eder. başarılar dilerim 
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37. - İstanbul Milletvekili Emin Şirin 'in, borsayla ilgili bazı sorunlara ilişkin sorusu ve Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'in cevabı (7/1589) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki soru hırımın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Doç.Dr. 

Abdüllatif ŞENER tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 
04.12.2003 

Emin ŞİRİN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

Sorular: 

1 - Borsada işlem yapan yatırımcılar için "manüpilasyon" kavramının ne mana ifade ettiği 
yasalarımızda muğlak ifadelerle ve her türlü yoruma açık bir şekilde yer almıştır. 
Diğer ülkelerin kanunlarında çok geniş tanımlanan ''manipülatör ve manipülasyon" 
kavramlarına ııctlike kazandırmak üzere, gerek Türk Ceza Kanunu'nda, gerekse 
Sermaye Pisayası İCaıuınıTnda yeni bir düzenleme yapmayı düşünmekte misiniz? 

2- Borsadaki işlem yasaklanndan dolayı yatırımcılar, parasını "fon" adı altında yurtdışına 
yönlendirmekte ve dolayısıyla büyük çapta vergi kaybı ve kayıtdışı ekonomi 
yaratılmaktadır. 

Borsa yatırımcısının parasının yurtdışına kayıtdışı yollardan çıkmasını 
önlemek üzere önlem almayı düşünüyor musunuz? 

3- Borsa yatırımcılarını yönlendiren "aracı kurum lar"ın, yatırımcıların bilgisi dışında 
yaptıkları işlemlerden ötürü oluşan suçlarla ilgili bir düzenleme yapmayı ve yatırımcı 
ile aracı kurumlanıl suçlarının vasıflarım ayırmayı düşünüyor musunuz? 

4- Borsada yürütülen işlemler, aracı kurumlar, yatırımcılar ve borsaya ilişkin her konuda 
doğan hukuki sorunların acilen çözülmesine yardımcı olacak ihtisas mahkemelerinin 
kurulması düşünülmekte inidir? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 
BAŞBAKAN YARDIMCISI 

SAYI :B.02.0.001'01-3767 ^0/12/2003 
KONU : 7/1589-3834 esas sayılı 

yazılı soru önergesi 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :10.12.20û3 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1589-3834/13814 sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN tarafından tevcih edilen 7/1589-3834 esas 
sayılı yazılı soru önergesinin cevabına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu 
Başkanlığfnın 29.12.2003 tarih ve 18883 sayılı yazısı ilişiktedir. 

Bilgilerinize arz ederim 

Doç.DcAbdüllatif ŞENER 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
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Başbakanlık 
Sermaye Piyasası Kurulu 

SAYI : K Ö B / 4 ? < ? - <i 8S S 3 ANKARA 
KONU: İS/12/2003 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 

(Sn. Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER) 

İlgi: Kurulumuza 12.12.2003 tarihinde tebliğ edilen 12.12.2003 tarih ve 

B.02.0.001/013626 sayılı evrak akış ve talimat formu ekindeki Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 

10.12.2003 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1589-3834/13814 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde yer alan İstanbul Milletvekili Sn. Emin ŞİRİN tarafından verilen 

soru önergesi Kurulumuza gönderilmiştir. Soru önergesinde yer alan sorulara ilişkin 

görüşümüz aşağıda sunulmaktadır. 

I - Manipülasyon suçunun unsurları Sermaye Piyasası Kanununda 

düzenlenmiş olup, suçun işlenmesinde kullanılan tipik yöntemler ile korunma 

yöntemlerini örneklerle açıklayan metin kamunun aydınlatılması amacıyla 

Kurulumuzun resmi web sitesinde yayımlanmıştır. 

Manipülasyon suçunun bilgi bazlı ve işlem bazlı olmak üzere iki türü, Sermaye 

Piyasası Kanunu (SPKn)'nun 47 nci maddesinin (A) bendinde düzenlenmiştir. Kanun 

işlem bazlı manıpülasyonu (SPKn md. 47/A-2), 'yapay olarak, sermaye piyasası 

araçlarının, arz ve talebini etkilemek, aktif bir piyasanın varlığı izlenimini uyandırmak, 

fıyatlannı aynı seviyede tutmak, artırmak veya azaltmak amacıyla alım ve satımının 

yapılması' olarak tanımlamıştır. Bilgi bazlı manipülasyonun (SPKn md, 47/A-3) yasal 

tanımı ise, 'sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek, yalan, yanlış, yanıltıcı, 

mesnetsiz bilgi verilmesi, haber /ayı/ması, yorum yapılması ya da açıklamak/a yükümlü 

olunan bilgilerin açıklanmaması' şeklindedir. Manipülasyonun Sermaye Piyasası 

Kanunundaki tanımı, yasa yapma tekniğine uygun olarak genel ve objektif nitelik 

taşımaktadır. 
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Öte yandan, Avrupa Birliği de 2003 yılında, iyi işleyen bir ortak pazar hedefine 

ulaşılması amacıyla "Market Abuse" başlığı altında piyasanın şeffaflığını ortadan kaldıran 

ve yatrımcı güvenini olumsuz yönde etkileyen fiillere ilişkin olarak, genel ve objektif 

tanımlar içeren bir direktif çıkarmıştır. Avrupa Birliğine üye ülkelerin, söz konusu 

direktife uyum sağlamak üzere gerekli düzenlemeleri 2004 yılı Kasım ayına kadar 

yapmaları gerekmektedir. Avrupa Birliğine adaylık süreci içinde olan ülkemiz 

bakımından, sermaye piyasası mevzuatının Avrupa Birliği düzenlemelerine 

uyumlaştırılması çerçevesinde yürütülen çalışmalarda anılan direktif de dikkate 

alınmaktadır. 

Yasal metinlerdeki genel ve objektif suç tanımlarının kapsamına ne gibi işlemlerin 

girebileceğini sınırlayıcı biçimde belirlemeye olanak yoktur. Manipülasyon suçu, çok 

farklı yöntemlerin kullanılması suretiyle işlenebilir. Ancak, gerek teorik olarak üzerinde 

uzlaşılan, gerek uygulamada sık sık ortaya çıkan bazı işlem kalıplarını, manipülatif işlem 

örnekleri olarak ortaya koymak mümkündür. 

Bu çerçevede, uluslararası düzenleme ve uygulamalar ile Kurulumuzun 

denetimlerinde ulaşılan tespitler dikkate alınarak, özellikle işlem bazlı manipülasyonda 

kullanılan yaygın yöntemler ve davranış kalıplarıyla ile ilgili olarak kamuoyunu 

bilgilendirmek üzere Kurulumuzca "Hisse Senedi Piyasalarında Manipülasyon" başlığı 

altında bir çalışma hazırlanmıştır. Çalışmanın amacı, bütünlük halinde kullanılmaları 

halinde manipülasyon suçunu oluşturan işlem yöntemleri ve davranış kalıplarını 

sınırlayıcı olmadan teoriden ve uygulamadan örneklerle açıklayarak, bu fiillere karşı 

korunma yöntemleri konusunda aracı kurumlara, yatırımcılara ve kamuya bilgi 

vermektir. Söz konusu çalışma, 13.12.2003 tarihinde Kurulumuzun resmi vveb sitesi olan 

"www.spk.gov.tr" adresinde yayımlanmıştır. 

I I - Borsalarda işlem yapma yasağı, piyasa düzenini bozan suçları işleyen 

kişilerin borsalarda işlem yapmaya devam ederek diğer yatırımcıları zarara 

uğratmalarının önlenmesi amacıyla getirilmektedir. 

Kurulun işlem yasağına ilişkin kararları, Sermaye Piyasası Kanununun 15.12.1999 

tarih ve 4487 sayılı Kanun ile yeniden düzenlenen 46 ncı maddesinin 1 inci fıkrasının (i) 

bendi hükmü uyarınca alınmaktadır. 

Anılan madde uyarınca Kurul, Kanun uyarınca yaptığı izleme, inceleme ve 

denetlemeler sonucunda, "Kanunun 47 nci madde (A) bendi hükmünde sayılan fiillere 
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doğrudan ya da dolay fi olarak iştirak ettikleri Kurulca tespit edilen gerçek veya tüzel 

kişilerin, borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda geçici veya sürekli o/arak işlem 

yapmalannın önlenmesini tem/nen gerekli tedbirler/ almaya "yetkilidir. 

Kuruia tanınan bu yetki, SPKn'nun 47 nci maddesinin (A) bendinde sayılan fiillere 

iştirak ettikierı saptanan kişilerle sınırlıdır. 

Mevcut durum İtibariyle, Kurulumuzun aldığı işlem yasağı tedbiri uygulanmasına 

ilişkin kararlarının büyük çoğunluğu, SPKn md. 47/A-2 hükmünde tanımlanan 

manipülasyon fiillerinden kaynaklanmaktadır. İşlem yasağı tedbiri, niteliği itibariyle, 

işlem yapmak suretiyle işlenen manipülasyon suçunun engellenmesine daha uygundur. 

Yukarıda da açıklandığı üzere, SPKn md. 47/A-2 hükmü uyannca işlenen manipülasyon 

fiili, yapay olarak sermaye piyasası araçlarının arz ve talebini etkilemek, aktif bir 

piyasanın varlığı izlenimini uyandırmak ve fiyatları etkilemek amacıyla sermaye piyasası 

araçlannın alını ve saumını yapmaktır. Ancak, somut olayın niteliğine uygun düştüğü 

ölçüde, SPKn'nun 47 nci maddesinin (A) bendinde sayılan fiillerin işlenmesi halinde de 

sorumlular hakkında işlem yasağı getirilmektedir. 

Kurulun piyasa düzenini bozan kişiler hakkında işlem yasağı tedbirini uygulaması, 

Sermaye Piyasasası Kanununun 1 inci maddesi ile verilen sermaye piyasasının güven, 

açıklık ve kararlılık içinde çalışması, dolayısıyla tasarruf sahiplerinin hak ve yararlarının 

korunmasına yönelik düzenleme ve denetleme yapma görevinin bir sonucudur. SPKn 

md. 46/l-(i) hükmünün yasal gerekçesi ve amacı çerçevesinde, işlem yasağı tedbirinin 

temel nedenini, Kanunun 47 nci maddesinin (A) bendinde sayılan sermaye piyasasında 

dürüstlüğü bozan en ağır cezaların verileceği fiillerden birini işledikleri tespit edilen 

kişilerin sermaye piyasası araçlan üzerinde işlem yapmaya devam ederek piyasayı ve 

yatırımcılar* tekrar yanıltarak zarara uğratmalarını önlemek, yatırımcıları bu tür zarar 

verici hareketlere karşı korumak ve piyasanın güven, açıklık ve kararlılık içinde 

çalışmasını sağlamak oluşturmaktadır. 

Piyasa düzenini bozmaya ve bundan menfaat sağlamaya yönelik fiiller, sermaye 

piyasasında işiem yapanlar arasında eşitliği ve dürüstlüğü bozmaktadır. Bu fiilleri 

işledikleri tespit edilen kişiler hakkında işlem yasağı getirilmemesi ve dolayısıyla bu 

kişilerin piyasada işlem yapmaya devam etmeleri ise, piyasanın dürüstlük içinde 

işlemediği yönünde güven eksikliği oluşan diğer yatırımcıların borsalardan yatırımlarını 

çekmelerine, dolayısıyla yurt ekonomisinin zarara uğramasına neden olacaktır. 
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Ülkemizde sermaye hareketleri mevzuat çerçevesinde gerçekleşmektedir. Avrupa 

Birliğine adaylık sureci içerisinde olan ülkemizde, Avrupa Birliği ülkeleriyle uygulama ve 

mevzuat bakımından uyum ilkesi gözetildiğinden, mevzuat çalışmalarında Birlik 

düzenlemeleri esas alınmaktadır. Böylece gerek vergisel gerek yasal açıdan yabana ülke 

mevzuat ve uygulamalarıyla bütünlük sağlandıkça, yurtiçi ve yurtdışı yatırımlar arasında 

mevzuat ve uygulamadan doğan farklar ortadan kalkacaktır. 

Öte yandan. Kurulumuz düzenlemeleri gereğince aracı kurumların müşterilerini 

tanıma kuralı bulunmakta olup, Kurul yaptığı denetimler bakımından yatırımcıların kimlik 

bilgilerinin kendisine verilmesini aracı kuruluşlardan isteyebilmektedir. Böylece, sermaye 

hareketlerinin takibinde denetim bakımından da etkinliğin sağlanması mümkün 

olmaktadır. Ayrıca, hukuki alt yapısı tamamlanan teknik alt yapısı da tamamlanmak 

üzere olan sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesine ilişkin sisteme (SPKn 

md.lO/A) geçildikten sonra, sistemde tam bir şeffaflık sağlanacaktır. 

I I I - Aracı kurumlar yatırımcıları zarara uğrattıkları fiilleri nedeniyle 

sermaye piyasası mevzuatı gereği hukuki ve cezai yönden sorumludurlar. 

Sermaye Piyasası Kanununun 32 nci maddesinde sermaye piyasası kurumları 

arasında sayılan aracı kurumların kuruluş ve faaliyet esasları Kanunun 33 ve 34 üncü 

maddelerinde düzenlenmiştir. Söz konusu düzenlemeler ve Kanunun ilgili diğer 

maddeleri uyarınca Kurulumuzca aracı kurumların kuruluş ve faaliyet esaslanna; açığa 

satış, kredili menkul kıymet, repo-ters repo, yatırım danışmanlığı, vb. olmak üzere 

müşterilerine sundukları hizmetlere; belge ve kayıt düzeni ile sermaye yeterliliğine 

ilişkin olarak Kurulumuzca çıkarılan tebliğler bulunmaktadır. Bu tebliğlerde, araa 

kurumların müşterıleriyla ilişkilerinde ve sundukları hizmetlerde uymaları gereken 

kurallar üe sorumluluk esaslarına ayrıntıları ile yer verilmiştir. Anılan Kurul 

düzenlemelerine aykırılıklarının tespiti durumunda, aracı kurumlar ve sorumlulukları 

belirlenen yetkilileri hakkında, SPKn'nun 47/A maddesi uyarınca Kurulumuzca 

Yatırımcıları Koruma Fonuna irat kaydolunan idari para cezaları uygulanmaktadır. 

Öte yancan, sermaye piyasasına özgü suç ve cezaların düzenlendiği SPKn'nun 47 

nci maddesindeki suçların, somut olayın özelliklerine göre aracı kurum yetkililerince de 

işlenmesi mümkündür. Bununla birlikte, Kanun aracılık ve benzeri sermaye piyasası 

faaliyetlerinin önemi üe tasarruf sahiplerinin haklarının korunması bakımından, aynı 

maddede sermaye piyasası kurumları tarafından işlenebilecek suçları özel olarak 

düzenlemiştir. Buna göre, SPKn'nun sermaye piyasası bakımından en ağır cezai 
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müeyyidelerin düzenlendiği (A) bendinin 4 üncü altbendinde 'sermaye piyasasında 

izinsiz olarak faaliyette bulunulması veya yetki belgeleri iptal olunduğu veya faaliyetleri 

geçici olarak durdurulduğu halde ticaret unvanlarında, ilan veya reklamlarında sermaye 

piyasasında faaliyette bulundukları intibaını yaratacak kelime ibare kullanılması veya 

faaliyetlere devam olunması' suç olarak düzenlenmiştir, Yine aynı bendin 5 İnci 

altbendinde, yatırımcıların emanetleri üzerinde gerçekleştirilecek emniyeti suiistimal 

suçu, sermaye piyasasına özgü nitelikleri dikkate alınarak özel olarak düzenlenmiştir. 

Geçmişte uygulamada ortaya çıkan sorunlara bağlı olarak da, aynı bendin 7 nci 

altbendinde karşılıksız repo işlemleri suç olarak tanımlanmıştır. Kanunun 47 nci 

maddesinin (C) bendinde ise, aracı kuruluşların faaliyet şartlarına ilişkin 34 üncü 

maddeye aykırılık cezai müeyyideye bağlanmıştır. 

Diğer yandan, SPKn'nun cezaların artırılmasına ilişkin 48 inci maddesinde" "Kanun 

kapsamındaki ihraçcılarla, sermaye piyasası kurumlarının yönetim kurulu üyeleri, 

denetçileri, müdür ve diğer personeli ve yatırım fonu temsilcileri ile sorumlularının 

ortaklığın, kuruluşun veya fonun paraları ve diğer mallan ile sermaye piyasası araçları, 

defter; evrak, dosya, kayıt ve diğer belgeleri üzerinde gerçek/eştirdikleri suçlar/n genel 

hükümlere göre belirlenen cezalarının yarı oranında <3rffrr//ac3g/'öngörülmüştür. 

Ayrıca, son yıllarda ülkemizde sermaye piyasasına yönelik ilginin yoğunlaşmasının 

bir sonucu olarak SPKn rnd. 47/A-2 hükmü uyarınca işlenen manipülasyon suçlarında 

görülen artış nedeniyle, Kurulumuzun Seri:V, No:46 sayılı "Aracılık Faaliyetleri ve Aracı 

Kuruluşlara îlişkin Esaslar Tebliği"ne eklenen bir madde ile, aracı kuruluşların SPKn md. 

47/A-2 uyarınca işlenecek manipülasyon fiillerine katkıda bulunmak, yardımcı olmak 

veya zemin hazırlamak sonucunu doğurabilecek iş ve işlemlerde bulunamayacakları 

öngörülmüştür. Manipülasyon suçu, yasal koşulların bulunması halinde aracı kuruluş 

yetkililerince de işlenebilmekte ve bu çerçevede söz konusu kişiler hakkında da cezai 

takibat yapılması talebiyle yargı mercilerine başvurulmaktadır. Ancak, söz konusu 

koşulların bulunmaması halinde de, anılan Tebliğde öngörülen iç denetim sistemini 

kurmayarak ve/veya gerekli faaliyet şartlarına uymayarak manipülasyon suçunu işleyen 

kişilerin suç konulu fiillerine zemin hazırlamaları durumunda da, aracı kurumların Kurul 

düzenlemelerine aykırılık nedeniyle sorumlulukları doğmakta ve sorumlular hakkında 

Kurulumuzca idari para cezası verilebilmektedir. 
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IV- Hakimler Savalar Yüksele Kurulu kararı ile Sermaye Piyasası 

Kanununa muhalefet suçlarının cezai takibinde ihtisaslaşmış Cumhuriyet 

Savcılıkları oluşturulmuştur. 

Hakimier Savcılar Yüksek Kurulunun 11.10,2001 tarihli karan uyannea, Sermaye 

Piyasası Kanununa muhalefet suçlanna İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde 

İstanbul Adliyesinde, Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde Ankara 

Adliyesinde, izmir Büyükşehir Belediyesi sınırlan içerisinde İzmir Adliyesinde 

bakılmaktadır. Anılan karar ile, Sermaye Piyasası Kanununa muhalefet suçlarının cezai 

takibinde ihtisaslaşmış Cumhuriyet Savcılıklarının oluşturulması ve suçlann 

soruşturmasının daha kısa sürede tamamlanması amaçlanmıştır. 

Öte yandan, sermaye piyasasına özgü her türlü hukuki sorunun çözümünde 

uzmanlaşmayı ve yargılamada etkinliği sağlamak amacıyla ihtisas mahkemelerinin 

kurulmasj yasai düzenleme yapılmasını gerektirmektedir. 

Bilgilerinize arz olunur. 

/AA**A<2(Vl*^ 

Dr. Doğan CANSIZLAR 

Kurul Başkanı 
38. - İstanbul Milletvekili Emin Şirin 'in, Diyanet İşleri Başkanlığı Kur 'an Kursları ve Öğrenci 

Yurt ve Pansiyonları Yönetmeliğinde yapılan değişikliğe ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet 
Bakanı Mehmet Aydın 'in cevabı (7/1590) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 05.12.2003 

Emin ŞİRİN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

24 Kasım 2003 tarih 25299 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, "Diyanet İşleri 
Başkanlığı Kur'an Kursları ve Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile '"gündüz çalışanlar için en az on kişinin müracaatı üzerine 
akşam Kur'an kursları açılabileceği", okulların yaz tatiline girmesinden bir hafta sonra açılan 
yaz Kur'an kurslarında sürenin iki ayı ve haftada Uç günti aşamayacağına dair eski hükmün 
kaldırıldığı ve geçici Kur'an kursu öğretiminde görevlendirilecek kişilerde aranan şartlann da 
değiştirildiği anlaşılmıştır. 
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Sorular: 

] - Bu tebliğin çıkarılmasına ve bu tebliğle getirilen yeni şartlara neden ihtiyaç 
duyulmuştar? Bu tebliğin zamanlaması neden "şimdi"dir? Bugüne kadar insanlar 
dinlerini öğrenemiyorlar mıydı? 

2- Ayrı ayrı gece kurslarına ve yaz kurslarına kaç öğrencinin devanı edeceği ve yeni 
tebliğden faydalanacağı öngörülmektedir, tahminler kaç kişidir? Kurslara yapılan 
müracaatlar ve devam hakkındaki cetveller kamuoyuna açıklanacak mıdır? 

3- Gündüz çalışanlar için getirilen akşam kurslarının yerine haftasonu kursları 
düşünülemez miydi? 

4- Yaz Kur'an kurslarının, "süresinin iki ayı ve haftada üç günü aşamayacağı" ile ilgili 
hüküm Yönetmelikten neden kaldırılmıştır? 

5- Tebliğin 3. maddesi ile Yönetmeliğin 21. maddesi değiştirilerek, öğretici ihtiyacının 
kadrolu öğreticilerle karşılanması esası yumuşatılmış, ihtiyaç kadrolu öğreticilerle 
karşılanamadığı takdirde, Başkanlık dışında "devlet memuru, memur emeklisi veya 
sigortalı olup en az İmam Hatip Lisesi mezunu olanlardan ve Başkanlık merkez ve 
taşra teşkilatında yardımcı hizmetler sınıfı dışındaki kadrolu çalışanlardan hizmetin 
gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip olan kişiler"e ds öğretici olabilme imkanı 
getirilmiştir. 

- Kurslar neden kadrolu öğreticilerin imkanı nispetinde sınırtandırılmamışhr? 
- Kadrolu öğreticilerin yetmediği durumda çalışacak öğreticiler için getirilen ve 

yukarıda belirtilen muğlak tarifler kötü uygulamalara ve kontrolsuz bazı 
icraatlara sebebiyet verme riski taşıdığına göre bu konuda ne gibi tedbirler 
düşünülmüştür? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAYI : B.02.().004/Ü3ifJ 

KONU : 
A N K A R A 

34 1 ti /2003 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :a)l!).12.2003 tarih ve A.Q1.0.GNS.0.10.00.02-7/-1608 3863/13861 sayılı yazınız. 
b)Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 16.12.2003 tarih ve 
B.02.0. KKCi.0.12/1U6-282-17/5581 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'e ait yazılı soru önergesine verilen 
cevabın bir sureti ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

ProLDr.Mehmet AYDIN 
Devlet Bakanı 
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İstanbul Milletvekili Kinin Şirin'İn Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından cevaplandırılmasını talep ettiği 5.12.2003 tarihli ve 7/1590-383S sayılı yazılı 
soru önergesine verilen cevap: 

i- 2411,2003 tarih ve 25299 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Diyanet İşleri 
Başkanlığı Kur'an Kursları ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dan Yönetmelik, Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan Bölge ve İl Müftüleri 
toplantılarmdaki görüşler ve vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda 1997 tarihine 
kadar uygulanan Akşam Kur'an Kurslarına ihtiyaç bulunduğunun belirlenmesi sonucunda 
hazırlanmıştır 

2- Divane. İşleri Başkanlığına bağlı camilerde ve Kur'an kurslarında, okulların tatil 
olduğu yaz uykumda dü/.cniencıı yaz Kur'an kurslarında 2002-2003 yılı eğitim-öğretim 
döneminde 1,121 781 adet öğrenci öğrenim yapmıştır. Akşam Kuran kurslarında ise 15.000 
adet vatandaşımızın yararlanması öngörülmektedir. 

3- Hatta sonu Km'an kursu eğitimine talep olmadığı için, bununla ilgili olarak anılan 
Yönetmelikle dü/cıılemc yapılmamıştır. 

4- Anılan Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "üç günü" 
ifadesi, 27.8,2000 tarih ve 24153 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Diyanet İşleri 
Başkanlığı Kur'an Kursları ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Yönetmelik ile "beş günü" şeklinde değiştirilmiştir. Anılan 
Yönetmeliğin birinci fıkrasında yapılan son değişiklik ise Bölge ve İl Müftüleri 
toplantılanndaki görüşler ve vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda yapılmıştır. 

5- Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı olarak açılan Kur'an kursları anılan Yönetmelik 
hükmime göre. Milli Kğinm Bakanlığı ile Vali ve Kaymakamlıklarca ser zaman 
denetlenmektedir. 

Kur'aı. kurslarında görevlendirilecekler, Müftülüklerce yapılacak sınavlarla 
belirlenmektedir. Bu sebeple görevinin ehli olmayanlara hiçbir şekilde görev 
verilmemektedir. 

Ayrıca, 24/11/2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile getirilen 
hükümler. 23/12/2003 tarih ve 25325 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Diyanet İşleri 
Başkanlığı Kuran Kursları ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmıştır. 

- 2 0 8 -



T.B.M.M. B : 38 6 . 1 . 2004 O : 1 

39. - İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek'in, İnternette Atatürk ve Cumhuriyet aleyhindeki 
yayınların engellenmesine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu 'nun cevabı (7/1592) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularınım İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafından 
yazılı olarak cevupUiftılirilırtasf konusunda gereğini arz ederim. 

Ali Rıza GÜLÇİÇEK 
İstanbul Milletvekili 

Http://www.cihad.net mam. htm internet adresiyle yayın yapan CÎHAD 
(Cennet Silahlanıl Gölgesi Altındadır.) sitesi Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu 
Önder M. Kemal Al ATÜRKe ve Laik Cumhuriyete hakaretler etmektedir. Bu 
sitenin ÎCCB yöneticisi Metin Kaplan'a ait olduğu kamuoyunca bilinmektedir. 

Bu konuda; 

1. Bu internet şilesinin kapatılması veya yayınının engellenmesi amacıyla bir 
girişimde buJurnnayj düşünüyor musunuz? 

2. Emniyet birimlerimizce bu tür siteler takip edilmekte midir? 
3. Bu konuyla ilgili yasal mevzuat yeterli midir? 
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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 
Emniyet Genel Müdürlüğü 

GÜNLÜDÜR 
Sayı :B.05.1.EGM.0.12.04.01 _ { J ^ o t - 2 . 2 . ^ 0€>l 3^3.../12/2003 
Konu:Yazılı Soru Önergesi. 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: TBMM Başkanlığının 10.12.2003 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.GNS.O.lO.OO.02-7/1592-3839/13822 
sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Ali Rıza GÜLÇİÇEK tarafından T.B.M.M. Başkanlığına sunulan ve tarafımdan 
cevaplandırılması istenilen, ( 7/1592) soru önergesinin cevabı aşağıya çıkartılmıştır. 

1-Soru önergesinde belirtilen internet sitesi, güvenlik birimlerimiz tarafından bilinmekte ve 
takip edilmektedir. Ancak sitenin İCCB örgütü ve Metin K A P L A N ' a ait olduğuna dair 
kayıtlarımızda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Yurtdışından yayın yaptığı bilinen sitenin 
faaliyetlerinin durdurulması amacıyla, ilgili birimlerle gerekli girişimlerde bulunulmaktadır. 

2-Ülke güvenliğimizi ilgilendiren tüm internet siteleri periyodik olarak takip edilmektedir. 
Ancak, bu tür internet sitelerinin büyük bir çoğunluğunun yurt dışından yayın yapması, gerekli yasal 
işlemlerin yapılmasını engellemektedir. İlgili ülke güvenlik birimleriyle, ikili düzeyde gerekli 
çalışmalar sürdürülmektedir. 

3-Bilgisayar suçları ile ilgili düzenlemeler Türk Ceza Kanunu'nun 525/ a-b-c v e d 
maddelerinde bulunmaktadır. Ancak bu düzenlemelerdeki boşlukların doldurulması ve daha etkin 
bir denetim sağlanması amacıyla, Adalet Bakanlığı tarafından 28 .05 .2003 tarihinde bir çalışma 
başlatılmış olup, bu çalışmayla ilgili olarak kurulan komisyona, Emniyet Genel Müdürlüğünden 
konusunda uzman personel görevlendirilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Ibdülkadir AKSU 
İçişleri Bakanı 
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40. - İstanbul Milletvekili Birgen keleş'in, Kur'an kurslarıyla ilgili yönetmelikte yapılan 
değişikliğe, 

- Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı 'nın, Kur 'an Kursları ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları 
Yönetmeliğinde yapılan değişikliğe, 

İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Mehmet Aydın 'in cevabı (7/1595, 1604) 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA, 

Aşağıdaki soruların Diyanet İşleri Başkanlığı'dan sorumlu Devlet Bakanı tarafından 

yazılı olarak yanıtlanmasını istiyorum. Gereğini arz ederim. 

Birgen Keleş 
İstanbul Milletvekili 

24 Kasım 2003 tarihli ve 25299 sayıh Resmi Gazete'de yayımlanan 'Diyanet İşleri 

Başkanlığı Koran Kurslan ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonlan Yönetmeliğinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik' 3/3/2000 tarihli ve 23982 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 

ve halen yürürlükte olan yönetmelikte değişiklik yapmaktadır. Bu çerçevede Kuran-ı Kerim'i 

yüzünden okumayı öğrenmek isteyenler için akşam kurslaıı açılması öngörülmektedir. Ayrıca 

ilköğretimin 5. sınıftın tamamlayan öğrencilerin de yaz kurslarına gidebileceği öngörülmekte, 

kursların Milli Eğitim Bakanlığı ile bağlantısı kesilmekte, öğreticilerde aranan nitelikler 

hafifletilmekte, kurs süreleri uzatılmakta, hem gece hem yaz kurslarının daha az sayıda 

kişinin başvurusu ile açılması öngörülmektedir. Diğer bir değişle, Kuran-ı Kerim'i yüzünden 

okumayı öğretmek için adeta bir seferberlik ilan edilmektedir. 

1). Öğreticilerde aranılan koşulların hafifletilmesi ve nitelikleri yeterli olmayan 

insanların öğretici olması ve kursların Milli Eğitim Bakanlığı ile bağlantısının 

kesilmesi sakıncalı değil midir? 

2). Öğrencilerin beşinci sınıftan sonra yaz Kuran kurslarına gitmeleri öğrenim birliği 

ilkesine, sekiz yıllık kesintisiz zorunlu temel eğitimin gerekçelerine aykm değil midir? 
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TBMM BAŞKANLIĞrNA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Mehmet Aydın tarafından 
yazılı olarak yanıtlamasını dilerim. 

Saygılarımla. 
Mustafa Gazalcı 

CHP Denizli Milletvekili 

1- 24 Kasım 2003 tarih ve 25299 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
"Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Kursları ile Öğrenci Yurt ve 
Pansiyonları Yönetmeliğinde Değişiklik" yapılmasına niçin gerek 
duyuldu? 

2- Türkiye'de izinli olarak çalışan kaç Kur'an Kursu var? 2003 tarihinde 
kaç Yaz Kur'an Kursu açıldı? Bu kursların kaçı devlet okullarında 
yapıldı? 

3- Bu yönetmelik değişikliğiyle açılacak Akşam Kur'an Kursları'nda 
öğretmen niteliği olmayan İmam — Hatip Lisesi bitirenlerin öğretici 
olması doğru mu? 

4- Gündüz okullarda eğitimden sonra, akşam Kur'an Kursu açılması 
eğitim açısından sakıncalar doğurmaz mı? Bu durum Öğretim Birliğini 
bozmaz mı? 

5- Devlet okullarında 60-70 kişilik sınıflar varken, 10 kişilik akşam 
Kur'an Kursu açılması doğru mu? 

6- Akşam Kur'an Kurslarında günde kaç saat öğretim olacak? Bir kursun 
süresi ne kadar olacaktır? 

7- İlk ve ortaöğretimde zorunlu din dersleri varken, daha ileri eğitim için 
yüksekokullar açılmışken kaçak din eğitimini engellemek için Kur'an 
Kursları açmak. Anayasamıza, 1739 SayılıMilli Eğitim Temel 
Yasası'na, Anayasa'nın 174. Maddesinde korumaya aldığı 3 Mart 
1924 tarihli 430 Sayılı Tevhid-i Tedrisat Yasası'na, 18.8.1997 tarihli 
4306 Sayılı Kesintisiz İlköğretim Yasası'na aykırı değil midir? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAYI : B.02.Ü.004/öJiTjf^ A N K A R A 

KOMJ : 3 O / İZ /2003 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ ; 10.12.200.". tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-3838 sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Birgen KELEŞ'in 7/1595 Esas Nolu yazılı soru 
önergesi ve Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCl'nın 7/1604 Esas Nolu yazılı 
soru önergelerine verilen cevabın bir sureti ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

fof.Dr.Mfchmet AYDIN 
Devlet Bakam 

- 2 1 3 -



T.B.M.M. B:38 6 . 1 . 2004 O: 1 

İstanbul Milletvekili Birgen Keleş'in 7/1595-3842 sayılı yazılı soru 
önergesine verilen cevap : 

Cevap l- Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Kursları ile Öğrenci Yurt ve 
Pansiyonları Yönetmeliğinin 21 inci maddesinde yapılan değişiklikle "Kur'an kursu 
öğreticilerinde 23/11 '1999 tarihli ve 23885 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Diyanet 
İşleri Başkanlığı Sınav. Atama, Nakil ve Görevde Yükselme Yönetmeliğinde belirtilen 
nitelikler aranır.'" ifadesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav, Atama, Nakil ve Görevde Yükselme 
Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin 1 inci fıkrasının 44 üncü bendinin (a) alt bendinde 
Stajyer Kuran Kursu olarak atanabilmek için, "Dini yüksek öğrenim yapmış olmak, 
Ancak, imam-I mı ip lisesi mezunu olmak kaydıyla hafız olanlarda bu şart aranmaz." 
b alt bendinin 2 tıci fıkrasında da, "Ancak, Başkanlıkça açılan aşere, takrib ve tayyibe 
kursunu başarı ile bitirenlerden memuriyet müktesebi olanlar en az imam-hatip lisesi 
mezunu olmak şartıyla Kur'an kursu öğreticiliğine sınavsız atanabilirler." hükmü yer 
almıştır Buna göre ba/ı şartları taşıyan imam-hatip lisesi mezunları da Kur'an kursu 
öğreticisi olarak atanabilmektedir. 

Yapılan değişikliğe göre ise, Başkanlık dışında Devlet memuru, memur emeklisi 
veya sigortalı olup en a/, imam-hatip lisesi mezunu olanlar veya Başkanlık merkez ve 
taşra teşkilatında yardımcı hizmetler dışındaki kadrolarda çalışanlardan hizmetin 
gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip kişiler ilgili müftünün teklifi ve mülki amirin onayı 
ile geçici olarak Kur'an kurslarında görevlendirilmesi mümkün hale gelmiştir. Yine 
aynı maddeye göre, öğretici ihtiyacının kadrolu öğreticilerle karşılanması esası 
getirilmiş, geçici görevlendirmenin istisnai hallerde yapılacağı benimsenmiştir. 

Bu itibarla, öğreticilerde aranılan şartlarda değişiklik yapılmamıştır. Geçici 
öğreticiler için yapılan değişiklik ise Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliğindeki 
emsaline uygundıu. 

Diğer taraftan, an ıkın Yönetmelik ile ilgili olarak yapılan değişiklikte, kursların 
Milli Eğilim Bakanlığı ile bağlantısının kesileceği yönünde herhangi bir hükme yer 
verilmemişi ir. 

Cevap : 2- 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanuna ()5'8/I999 tarih ve 23777 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4415 sayılı 
Kanunla eklenen Ek 3 üncü maddesinde, ilköğretimin 5 inci sınıfını bitirenler için 
tatillerde ve Mitli Eğilim Bakanlığının denetim ve gözetiminde yaz Kur'an kursları 
açılacağı belirtilmiştir. 

Bu itibarla, ilköğretimin 5 inci sınıfım bitiren öğrencilerin okulların tatil olduğu 
yaz aylarında Kur'an kurslarına gitmeleri öğrenim birliği ilkesine, sekiz yıllık kesintisiz 
zorunlu eğilimin gerekçelerine aykırılık teşkil etmemektedir. 

SONUÇ: Yapılan değişiklikler ihtiyaçtan kaynaklanmış olmakla birlikte, 
24/11/2003 tarih ve 25299 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 
Diyanet İşleri Başkanlığı Kuran Kursları İle Öğrenci Yurt Ve Pansiyonları 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile getirilen hükümler, 
23/12/2003 tarih ve 25325 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı 
Kuran Kursları İle Öğrenci Yurt Ve Pansiyonları Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmıştır. 
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Deniz I i Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın 7/1604-3859 sayılı yazılı soru 
önergesine verilen cevap : 

1 - Başkanlığımızca yapılan Bölge ve İl Müftüleri Toplantılarında müftülerimizin 
ve görevlilerimizin bu konuda dile getirdikleri sıkıntılar ve vatandaşlarımızdan gelen 
talepler dikkate alınarak bu sıkıntıların giderilmesi amacıyla söz konusu Yönetmelikte 
gerekli değişiklikler yapılmıştır. 

2- .Başkanlığımıza bağlı 3871 Kur'an kursu mevcuttur. 2003 yılında 
Başkanlığımızca 48.680 Yaz Kıır'an kursu açılmıştır. Bunlardan 44.977'si camilerde, 
3.703'ü Kıır'an kurslarında açılmıştır. Bu kursların hiç biri Devlet okullarında 
yapılmamışı ir. 

3-4-5-6- Akşam kursları ile ilgili düzenlemeler de ihtiva eden ve 24/11/2003 
tarih ve 25299 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Diyanet İşleri 
Başkanlığı Kuran Kursları İle Öğrenci Yurt Ve Pansiyonları Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik ile getirilen hükümler, 23/12/2003 tarih ve 25325 sayılı 
Resmi Gazete'de yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Kuran Kursları İle Öğrenci Yurt 
Ve Pansiyonları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 
yürürlükten kaldınInuşlır 

7- Kıır'an kurslarında temci eğitimi bitirenler veya temel eğitim çağını geçmiş 
olanlardan okur-yazarlık belgesi olanlar kayıt yaptırdığından bu uygulama Anayasanın 
24 üncü maddesi gereğidir. Bu sebeple Kur'an kurslarında yapılan eğitim Anayasaya, 
Milli Eritin; Teme! Kaıumıma Tevhid-i Tedrisat Kanununa ve İlk Öğretim ve Eğitim 
Kanununa aykn; değildir 
41. - Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin'in, bir onarım ihalesine müdahale iddialarına ilişkin 

Başbakandan sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki Ergezen 'in cevabı (7/1597) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki somlarımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı 
olarak yanıtlandırılmasını arz ederim. Saygılarımla. 

17.11.2003 tarihinde Kocaeli Sabancı Endüstri Meslek Lisesinin onarımı ihalesine ilişkin 
olarak , ihale gününü takip eden günlerde basında AKP ti Başkanı ve yapılan ihale ile ilgili 
olarak çeşitli bilgiler yer almıştır. Bu bilgiler partinizin Kocaeli İl Başkanı Fikri IŞIK'ın bu 
ihaleye müdahale elliği, hatta iptal ettirdiği şeklindedir. 
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1- AKP 11 Başkam fikri İŞİK kamu kesiminde yapılan bir ihaleye hangi yetki ile 
müdahale etmiştir? 

2- Partinizin. İl Başkanlarının yapılan ihalelere gözlemci veya başka sıfatlarla 
katılmalarını öngören bir kararı var mıdır? 

3- İktidar Partisi İl Başkanları veya diğer yöneticilerinin bürokraside karar 
mekanizmalarındaki yeri nedir? Sizce ne olmalıdır? 

4- Kamu ihalelerinde sağlamayı taahhüt ettiğiniz şeffaflık; fi Başkanlarınızın ihaleleri 
takip etmeleri, sonuçlandırmaları veya gerektiğinde iptal ettirmeleri midir? 

5- İJ Başkanını/ ve soru önergesine konu edilen ihale hakkında herhangi bir yasal işlem 
yapmayı düşünüyormtısunuz? 

<5E> 
T.C. 

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

A N K A R A 

SÜRELİ 

SAYI :B.09.0.APK.0.22.00.17//ff' ...A../2004 
KONU : Kocaeli Milletvekili * , - . , * . , . „ «««„ 

İzzet ÇETÎN'in 0 5 ARALIK 2003 
Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : a)T.B.M.M.'nin 10.12.2003 tarih veKAN.KAR.MD: A.01.GNS.0.10.00.02-3846/ 
13829 sayılı yazısı. 

b)Başbakanlığın 16.12.2003 tarih ve B.02.0.KKG 0.12/106-282-6/5588 sayılı 
yazısı. 

Kocaeli Milletvekili İzzet ÇETİN'in ,îzmit Sabancı Endüstri Meslek Lisesi onarım 
ihalesi hakkında Sayın Başbakanımıza yönelttiği,Saym Başbakanımızın da Bakanlığım 
koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını tensip ettikleri T.B.M.M. 7/1597 Esas sayılı yazılı 
soru önergesi incelenmiş olup.cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilginizi ve gereğini arz ederim. 
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KOCAELİ MİLLETVEKİLİ 
SAYIN İZZET ÇETİN'İN 

T.B.M.M. 7/1597 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR 

SORULAR VE CEVABI 

SORULAR: 

1-AKP İl Başkam Fikri IŞIK kamu kesiminde yapılan bir ihaleye hangi yetki ile 
müdahale etmiştir? 

2-Partinizin, İl Başkanlarının yapılan ihalelere gözlemci veya başka sıfatlarla 
katılmalarını öngören bir kararı var mıdır? 

3-İktidar Partisi İ\ Başkanları veya diğer yöneticilerinin bürokraside karar 
mekanizmalarındaki yeri nedir? Sizce ne olmalıdır? 

4-Kamu ihalelerinde sağlamayı taahhüt ettiğiniz şeffaflık; îl Başkanlarınızın ihaleleri 
takip etmelerksonuçlandırmaları veya gerektiğinde iptal ettirmeleri midir? 

5—İl Başkanını/, ve soru önergesine konu edilen ihale hakkında herhangi bir yasal işlem 
yapmayı düşünüyormtı sunu?? 

CEVAP: 

İzmit Sabancı Anadolu Teknik Lisesi Müdürlüğü'nün ihaleleriyle ilgili olarak basında 
çıkan haberler ve şikayetler üzerine, Kocaeli Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 
soruşturma başlatılmıştır, Yapılan ilk incelemelerde; okulun genel onarımı için yapılacak olan 
ihaleye, okulda Komisyon oluşturulduğu ve ihalenin 11.11.2003 tarihinde yapılmasının 
planlandığı, evrakların hazırlanması ve komisyon üyelerinin belirlenmesi sırasında da 
Muhasebe Müdürlüğü temsilcisinin gelemeyeceğini bildirilmesi üzerine, ihalenin 17.11.2003 
tarihine alındığı ve hu tarihte toplanan komisyonun, yasa gereği ihalenin 50 günlük süre 
bitiminin 2004 yılına sarkacağı gerekçesiyle, ihalenin tekrar iptal edildiği, daha soma 
ihalenin açık ilan usulüyle 03.12.2003 tarihinde yapıldığı tespit edilmiştir. 

Söz konusu ihaleye ilgili soruşturma halen devam etmekte olup, bu hususta herhangi 
bir ihmalin, kusurıuı veya suiistimalin görülmesi halinde, gerekli yasal işlemler yapılacaktır. 
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42. - İstanbul Milletvekili Güldal Okuducu'nun, bazı kamu görevlerine bayan adayların 
başvuramamasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Güldal Akşit 'in cevabı (7/1599) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer ulan sorularımın Devlet Bakanı Gürdal Akşit tarafından yazılı olarak 

yanıtlanmasını saygılarımla ar/, ederim. 

Güldal Okuducu 

İstanbul Milletvekili 

1. Kadına kar?» hur türlü aynmcılığı önlemek, kadm haklarını geliştirmek, kadını 

ekonomik, sosyal ve kültürel yaşamın tüm alanlarında etkin hale getirmek, 

kalk ınmanııı fırstıl ve olanaklarından eşit biçimde yararlanmalarını sağlamak gibi 

konularda çalışma yapmak Bakanlığınızın görev alanına girmekte midir? 

2. Devlet Sü İşleri Genel Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi ve Toprak 

Mahsulleri Ofisine alınacak kamu görevlileri için kabul edilen başvurularda kadm 

adayların başvurularının kabul edilmemesine ilişkin yapılan uygulamaları durdurmak 

için Bakanlığınızın bir girişimi oldu mu? 

3. Eğer bir girişiminiz olmadı ise. Anayasanın eşitlik ve çalışma hakkına ilişkin 

ilkelerine aykırılığı açık olan bu uygulamaların durdurulması için uğraş vermeyi 

Bakanlığınızın görev alam içinde görmemenizin nedenleri nelerdir? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 
(Sn. Güldal AKŞİT) 

SAYI : B.02.0.007/00,1046 25.12.2003 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİ 

Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

İLGİ.-1C/12/2003 tarih ve 3848/13831 sayılı yazınız. 

ilgi yazınız iıe istanbul Milletvekili Güldal OKUDUCU'nun yazılı soru önergesi 

hakkındaki bilgilen içeren cevap ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Güldal AKŞİT 
Devlet Bakanı 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN GÜLDAL OKUDUCU TARAFINDAN 
VERİLEN YAZILI SORU ÖNERGESİNE HAZIRLANAN CEVAPLAR 

1- Kadına karşı her türlü ayrımcılığı Önlemek, kadın haklarını geliştirmek, kadını 
ekonomik, sosyal ve kültürel yaşamın tüm alanlarında etkin hale getirmek, 
kalkınmanın fırsat ve olanaklarından eşit biçimde yararlanmalarını sağlamak 
gibi konularda çalışma yapmak Bakanlığınızın görev alanına girmekte midir? 

Bilindiği üzere, Anayasamızın kadın erkek eşitliğini teminat altına alan 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 makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine 
uygun olarak hareket etmek zorundadırlar."1 denilmektedir. 

Diğer taraftan. Yüce Meclisimiz tarafından 1986 yılında onaylanarak yürürlüğe 
konulmuş olan Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayırımcılığın Ortadan 
Kaldırılması Sözleşmesinin (CEDAW) 2. Maddesinde "Herhangi bir kişi veya kuruluşun 
kadınlara karşı ayırım yapma girişimini önlemek ve kadınlara karşı ayırımcılık oluşturan 
mevcut yasa, yönetmelik, adet ve uygulamaları değiştirmek veya feshetmek için yasal 
düzenlemeler de dahil gerekli bütün önlemler alınacaktır." denilmektedir. CEDAVV 
Sözleşmesinin 10 ve 11. maddelerinde "Taraf devletler, bütün insanların vazgeçilmez hakkı 
olan çalışma hakkını istihdam konularında eşit seçim kıstaslarının uygulanması da dahil 
kadınların, erkeklerle eşit istihdam imkanlarına sahip olma hakkını elde etmelerini 
sağlayacaktır." ifadeleri yer almaktadır. 

Bu bağlamda, Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü, kadın haklarının 
korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak, kadınların sosyal, ekonomik. 
kültürel ve siyasal yaşamdaki konumlarını güçlendirmek, hak, fırsat ve olanaklardan eşit 
biçimde yararlanmalarını sağlamak amacıyla çalışmalar yapmaktadır. Genel Müdürlük, 
kadınların; çalışma yaşamına eşit ve etkin katılımını özendirmek, eşit haklara sahip bireyler 
olarak toplumsal yaşamda ve kalkınma sürecinde etkin bir şekilde yer almalarını 
gerçekleştirmek, kalkınmanın sonuçlarından eşit biçimde yararlanmalarını sağlamak üzere 
çalışmalar yürütmekte, kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra ülkemizdeki sivil toplum 
kuruluşları ile de işbirliği yaparak gerekli koordinasyonu sağlamaktadır. 

2- Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi ve Toprak 
Mahsulleri Ofisi'ne alınacak kamu görevlileri için kabul edilen başvurularda 
kadın adayların başvurularının kabul edilmemesine ilişkin yapılan uygulamaları 
durdurmak için Bakanlığınızın bir girişimi oldu mu? 

Başta Anayasamız olmak üzere, ulusal mevzuatımıza ve uluslararası sözleşmeler taraf 
olarak üstlendiğimiz taahhütlere aykırı olan ve çalışma yaşamında kadınlar için fırsat 
eşitliğinin aleyhine olan bu konu söz konusu kuruluşlara iletilmiş olup, gelen cevaplar 
yazımız ekinde yer almaktadır (Ek:2). Her üç kuruluştan da alınan yazılarda; Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısı Sayın Mehmet Ali ŞAHİN'in talimatlarıyla sınav başvuru sürelerinin 
uzatıldığı, sınav koşulları arasında yer alan erkek olma şartının kaldırıldığı ve kadın adaylara 
da sınavlara başvuru yapabilme hakkı tanındığı anlaşılmış bulunmaktadır. 

- 2 1 9 -



T.B.M.M. B : 38 6 . 1 . 2004 O : 1 

43. - Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka 'nın, ambulans hizmeti ile ilgili bazı sorunlara ilişkin 
sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı (7/1603) 

TÜ.RKİYL BÜYÜK MİLLET MRCUSİ BAŞKANLIĞINA, 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Recep AKDAG tarafından 
yazılı olarak yanıtiannıasıııı ar? ederim. 

Ali Cun/hur YAKA 
Muğla Milletvekili 

Yazılı ve görsel medyada sık sık ambulansların olay yerine geç ulaştığıyla 
ilgili haberler çıkmaktadır.Edindiğim bilgilere göre ;Sağlık Bakanlığı tüm illerde 
ambulans çağrı numarası olan 112 * yi il hastanelerine bağlamış. Dolayısıyla, 
ile gelen bilgi önce orada kayda almıyor.Daha sonra ilgili ilçe hastanesine 
iletiliyor.Bu çeşit bir iletimde zaman kaybı oluşuyor. 

Buna göre; 

1 Acaba ilk müdahalenin geç yapılması nedeniyle can kaybının ne oranda 
olduğuyla ilgili bit araştırmanız var mı? 

2.Karayolları ve otobanlar dışında, ambulans çağrı numarası 112 ilçe 
hastaneleri,hatta ambulansı olan sağlık ocaklarına yönlendirilemez mi? 
Bunun örneği i 55 polis çağrıda uygulanmaktadır. 

3. Ambulansların hasta naklinde ,bazı sürücüler geçiş üstünlüğü ilkesine 
uymamaktadır, Bunun önlenmesi için; ambulans personeline, trafik polisini 
arayarak cezai bir yetki tanınamaz mı9 
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T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

SAYI :B100TSHUİ 60000 
KONU: Yii/.ıh soru önemesi. 

02.01.04. 0 1 0 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 10.12.2003 tarih ve KAN.KAR.MD A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1603-3858/13856 
sayılı yazınız. 

Muğla Milletvekili Sayın Ali Cumhur YAKA tarafından "Ambulans Hizmeti İle 
İlgili Bazı Sorunlara ilişkin" olarak verilen ve Bakanlığımızca cevaplandırılması tensip 
kılman Yazılı Soru önergesi' nin cevabı ilişikte gönderilmektedir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Prof. 
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Muğla Milletvekili Sayın Ali Cumhur YAKA tarafından verilen 
"Ambulans Hizmeti İle İlgili Bazı Sorunlar" hakkında Yazılı Soru Önergesi'nin 
cevabı aşağıda sunulmuştur. 

SORl 1: Acaba ilk müdahalenin geç yapılması nedeniyle can kaybının 
ne oranda olduğuyla ilgili bir araştırmanız var mı ? 

CEVAP 1: İstatistiklere göre Türkiye'de 112 Acil Yardım 
Ambulanslarının vakalara ulaşma süresi ortalama 6.5 dakikadır.Bakanlığımızın 
bu konuda bir araştırması olmamakla birlikte bu konuda incelemelerimiz 
başlamıştır, içişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından da Kaza 
kırım istatistikleri adı altında bu konulara ilişkin araştırmalar hazırlanmaktadır. 

SORU 2: Karayolları ve otobanlar dışında , ambulans çağrı numarası 112 
ilçe hastaneleri „ hatla ambulansı olan sağlık ocaklarına yönlendirilemez mi ? 
Bunun örneği 155 polis çağrıda uygulanmaktadır. 

CEVAP 2: Türkiye'de halen Acil Sağlık Hizmetleri Türkiye'nin her 
yerinden ücretsiz olarak aranabilen 112 numarası ile yürütülmektedir. Bu 
numaraya gelen çağrılar her ilde mevcut bulunan Komuta Kontrol 
Merkezlerimiz tarafından değerlendirildikten sonra ambulans hizmeti gereken 
vakalara, gerekli yerlerde konuşlandırılan, 112 Acil Sağlık İstasyonlarımızın 
ambulansları görevlendirilmektedir.Komuta Kontrol Merkezlerimiz İl Sağlık 
Müdürlükleri bünyesinde olup idare ve organizasyon açısından yönlendirmenin 
tek bir merkezden yapılması uygundur. Hastane veya sağlık ocağına 
yönlendirilmesi bir kaos ortamı yaratacaktır. 

SORU 3: Ambulansların hasta naklinde, bazı sürücüler geçiş üstünlüğü 
ilkesine uymamaktadır. Bunun önlenmesi için; ambulans personeline, trafik 
polisini arayarak cezai bir yetki tanınamaz mı ? 

CEVAP 3: 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre trafikle ilgili 
her türlü cezai yetki trafik polisine verilmiştir. 

İlginiz için teşekkür ederim. 
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44. - Sinop Milletvekili Engin Altay'ın, Kur'an Kursları ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları 
Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet 
Aydın'in cevabı (7/1608) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın, Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı olarak 

yanıtlanmasını arz ederim. 

Saygılarımla. \ I « * . 

Engin ALTAY \ O 

Sinop Milletvekili 

24 Kasım 2003 tarih ve 2S299 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Diyanet İşleri 

Başkanlığı Kur'an Kursları ile Öğrenci Yurt ve pansiyonları Yönetmeliğinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik çerçevesinde bazı hususların aydınlatılmasına ihtiyaç vardır. 

1. Diyanet İşleri Başkanlığına akşam kursu açılması için başvuru yapılmış mıdır? Yapıldı 

ise kaç kişi başvuruda bulunmuştur? 

2. Yönetmdiğin 4. Maddesinde 2 saat KuKan-ı Kerim ve Meali, 1 saat itikat, ibadet, siyer 

ve ahlak dersi, istenirse 1 saatte izcilik, spor, gezi vb sosyal etkinlikler düzenlenebilir 

denmektedir. 

Kursları verecek İmam hatip Lisesi mezunlarının bu faalîyetiert yürütecek pedagojik 

formasyonu ve akademik yeterliliklerinin olmayışının eğitim açısından doğuracağı 

sakıncalar araştırılmış mıdır? 

3. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim binalarında da bu kurslar 

açılabilecek midir? 

4. öğrenci sayısı 10 ve 10'un altına düşen ilköğretim okulları kapatıldığı bir sistemde 10'ar 

kişilik gruplara Kur'an Kursu açılmasının ekonomik dayanakları nelerdir? 

5. Kırsal kesimde açılacak kursların denetiminin yapılamayacağı açıktır. Bu konuda 

düşünülmüş bir tedbir var mıdır? 

6. Yönetmeliğin 7. maddesinin d bendindeki 15 ibaresinin 10 olarak değiştirilmesinin 

gerekçesi nedir? 

7. Devletin eğitim kurumlarında gündüz bilimsel, gece de dinsel eğitim mi yapılacaktır? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

O: 1 

SAYI : B .02 .Ü.004/Û5J"£< 

KONl : 
A N K A R A 
3G//? /2003 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :a)10.12.2003 tarih ve A.OI .O.GNS.O. 10.00.02-7/1608-3863/13861 sayılı yazınız. 
^Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 16.12.2003 tarih ve 
B.02.0.KKG.Ö. 12/106-282-17/5581 sayılı yazısı. 

Sinop Milletvekili Engin ALTAY'a ait yazılı som önergesine verilen 
cevabın bir sureti ekle gönderilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Prof.Dr.Mehmyt AYDIN 
Devlet Bakanı 
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Sinop Milletvekili Engin Altay'ın 7/1608-3863 sayılı yazılı soru önergesine verilen cevap: 

1- Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan Bölge ve İl Müftüleri Toplantılarında 
müftü I eri m izin ve görevlilerimizin bu konuda dile getirdikleri sıkıntılar ve vatandaşlarımızdan 
gelen talepler dikkate alınarak Akşam Kursu açılmasına karar verilmiştir. 

2- Bu kurslarda görevlendirilecek personel hizmetin gerektirdiği bilgi ve beceriye 
sahip kişiler arasından seçilmektedir. 

3- Kurslar müftülüğün teklifi ve mülki amirin onayı ile uygun görülecek yerlerde 
açılabilecektir. 

4- Kurslar en az 10 kişinin müracaatı olması halinde açılabilecektir. Bu düzenleme 
ilköğretim okulları ile paralellik göstermektedir. 

5- Kur'an kursları ile yurt ve pansiyonlar Diyanet İşleri Başkanlığı müfettişleri, ilgili 
müftü ve Kur'an kursu müdürleri tarafından denetlenmektedir. 

Ayrıca, Milli Eğitini Bakanlığının, vali ve kaymakamlıkların da denetim yetkileri 
bulunmaktadır. 

6- Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (d) bendindeki "15" ibaresinin "10" olarak 
değiştirilmesi ihtiyaçtan doğmuş olup, Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatına da herhangi bir 
aykırılık teşkil etmemektedir. 

7- Akşam kursları, ilköğretimi bitirmiş veya ilköğretim çağını geçmiş olup, gündüz 
çalışmak zorunda olan ve Kur'an kursuna devam edemeyen vatandaşlarımıza yöneliktir. 

Yapılan değişiklikler ihtiyaçtan kaynaklanmış olmakla birlikte, akşam kursları ile ilgili 
düzenlemeleri de ilıîiva eden ve 24/11/2003 tarih ve 25299 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanarak yürürlüğe giren Diyanet İşleri Başkanlığı Kuran Kursları İle Öğrenci Yurt Ve 
Pansiyonları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile getirilen hükümler, 
23/12/2003 tarih ve 25325 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı 
Kuran Kursları İle Öğrenci Yurt Ve Pansiyonları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmelik de yürürlükten kaldırılmıştır. 
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45. - Samsun Milletvekili İlyas Sezai Önder 'in, kamu görevlileri arasındaki ücret 
dengesizliğinin giderilmesine yönelik bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin sorusu ve Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin 'in cevabı (7/1616) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 8.12.2003 

İlyas Sezai ÖNDER 
Samsun .Milletvekili ısıın MuietveKi 

Sorular: 

1 -Yeni hazırlanmakta oları Kamu Personel Rejimi Kamın Tasansı'nda kurumlar arasında 
aynı işi yapan, aynı derecede, aynı tahsil ve aynı özlük haklarına sahip devlet memurları 
arasındaki maaş farklılıkla)ınm giderilmesi veya eşil düzeye getirilmesi düşünülüyor mu? 

2- Bazı Özerk kurumlarda aynı statüdeki memur veya işçilerin maaşı ile bakanlıklardaki 
işçi veya nunnuıiaım ücretleri arasında 1 milyar türklirası civarında maaş farkı olduğunu, 
ve bunu düzeltmeyi, eşitlemeyi düşünüyormusunuz? 

3-İşçi statüsünde olup da büro görevi yapan ve aynı odada çalışan memur ile arasındaki 
ücret farkı iş verimliliğini azaltmakta olduğu bir gerçektir. Ayrıca zaman,zaman da 
sürtüşmelere neden olmaktadır. Bu tasan bu tür konulan çözecek bir düzenleme içerecek 
mi? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 
Sayı : B.02.0.002/6591 ANKARA 
Konu: 31.12.2003 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM Başlının, lh.12.2003 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1616-3907/14035 
sayılı yazısı. 

Samsun Milletvekili Sayın İlyas Sezai ÖNDER'in, Bakanlığıma tevcih ettiği, 
7/1616-3907 esas no'lıı yazılı soru ftnergesi cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi \c gereğini ar/ ederim. 

Mehmet Ali ŞAHIN 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 
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SAMSUN MİLLETVEKİLİ SAYIN İLYAS SEZAİ ÖNDER'İN 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE VERİLEN CEVAP 

SORU 1- Yeni hazırlanmakta olan Kamu Personel Rejimi Kanun Tasansı'nda kurumlar 
arasında aynı işi yapan, aynı derecede, aynı tahsil ve aynı özlük haklarına sahip devlet 
memurları arasındaki maaş farklılıklarının giderilmesi veya eşit düzeye getirilmesi 
düşünülüyor mu? 

SORU 2- Bazı Özerk kurumlarda aynı statüdeki memur veya işçilerin maaşı ile 
bakanlıklardaki işçi veya memurların ücretleri arasında 1 milyar Türk Lirası civarında maaş 
farkı olduğunu, ve bunu düzeltmeyi, eşitlemeyi düşünüyormusunuz? 

SORU 3-İşçi statüsünde olup da büro görevi yapan ve aynı oda da çalışan memur ile 
arasındaki ücret farkı iş verimliliğini azaltmakta olduğu bir gerçektir. Ayrıca zaman zaman da 
sürtüşmelere neden olmaktadır. Bu tasarı bu tür konuları çözecek bir düzenleme içerecek mi? 

CEVAP 1-2-3 

Hükümetimizin "Acil Eylem Planı" nda "Devlet Personel Rejimi Reformu" nun 
gerçekleştirilmesi planlanmış olup. bu kapsamda benzer statüler arasındaki ekonomik ve 
sosyal farklılıkların giderilmesi, maaş ve ücret sisteminin sadeleştirilmesi yönünde çalışmalar 
devam etmektedir. 

Söz konusu Plan"da. daha uzun vadeli olan ve mutlaka gerçekleştirilmesi gereken 
reform alanlarından birinin de Devlet Personel Rejimi Reformu olduğu ifade edilmektedir. 

Devlet Personel Rejimi Reformu ile bütün kamu kurum ve kuruluşlarında norm kadro 
uygulamasına geçilecek, göreve alma ve yükselmede objektif kriterler getirilecek, statüler 
azaltılacak ve benzer statüler arasındaki ekonomik ve sosyal farklılıklar giderilecek, maaş ve 
ücret sistemi sadeleştirilecek ve dengesizlikler giderilecek, esnek çalışma usulleri 
getirilecektir. Uzun vadede performansa dayalı ücret sistemine geçilecektir. 

Devlette asli ve sürekli görevler belirlenecek ve bu görevi yürütenlerin dışındakiler İş 
Kanununa göre çalıştırılacaktır. 

Asli ve sürekli görevlerde çalışanlar tüm kamu çalışanlarının belli bir oranını 
geçemeyecektir. 

Acil Eylem Planı çerçevesinde hazırlanmakta olan söz konusu Tasarı, kurumlar 
arasında aynı işi yapan aynı derecede, aynı tahsil aynı özlük haklarına sahip memurlar 
arasındaki farklılıkların giderilmesi yanında özel statülü kurumlarda çalışan personel ile genel 
hükümlere göre çalışan personel arasındaki ücret adaletsizliklerinin giderilmesi amacını 
taşımaktadır. Kamu Yönetimine İlişkin yeniden yapılanma çalışmalarına paralel olarak kamu 
personelinin statülerine uygun işlerde istihdam edilmeleri de mezkur Tasarı çerçevesinde 
belirlenen hedeflerden birini teşkil etmektedir. 
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46. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, TRT'de yayımlanan Türk Müziği programlarına 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı (7/1618) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Devlet Bakam Beşir ATALAY tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması hususunu saygılarımla ara ederim. 

Atillâ BAŞOĞLU 
Adana Milletvekili 

1. TRT'de yayınlanan Türk Müziği programları hangi ilkeler ve amaçlar 
temelinde hazırlanmaktadır? 

2. Söz konusu müziğin gelişimi için nasıl bir strateji takip ediyorsunuz? 
3. İlgili personelinizin mesleki gelişimi için ne gibi faaliyetlerde 

bulunuyorsunuz? 
4. Müzik alanında idare olarak projeleriniz ve hedefleriniz nelerdir? 

T.C. 
D E V L E T B A K A N L I Ğ I 

SAYI :B.02.0.005/ 031/3047 30.12.2003 

KONU : Soru Önergesi 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nm 18.12.2003 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00 

02-7/1618-3909/140037 sayılı yazısı. 

Adana Milletvekili Sayın Atilla BAŞOĞLU tarafından tevcih edilen 7/1618-3909 esas 

sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili olarak, Bakanlığım bağlı kuruluşu Türkiye Radyo ve 

Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünden alınan 26.12.2003 tarih ve B.02.2.TRT.0.31.00. 

02/1609 sayılı cevabi yazı ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Beşir ATALAY 
Devlet Bakanı 
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Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu 
Genel Müdürlüğü 

Müzik Dairesi Başkanlığı 

SAYI : B.02.2.TRT.0.31.00.02 I G 0 3 
KONU: Soru Önergesi 

t i /12/2003 

GÜNLÜDÜR 

DEVLET BAKANLIĞFNA 

(Sayın BeşirATALAY) 

İLGİ: Devlet Bakanlığının 22.12.2003 gün ve 3047 sayılı yazı ile ekler, TBMM Başkanlığının 
18.122003 gün ve 14037 sayılı yazısı ile Adana MilleUekili Sn. Atilla BAŞOĞLlTnun 
yazılı soru önergesi. 

İlgi yan ile iletilen Sn. Atilla BAŞOĞLU'nun soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin 
cevaplarımız ekte sunulmuştur. 

Arz ederim. 

- 2 2 9 -



T.B.M.M. B : 38 6 . 1 . 2004 O : 1 

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu 

MÜZİK YAYİNLARİ (Genel) 

Adana Milletvekili Sayın Atillâ BAŞOGLU'nun soru önergesinde yer alan 
soruların cevapları . 

1) Kurumumuzda yayınlanan Türk Müziği programları her yıl yayınlanan genel 
yayın planında yer alan müzik programlarına ilişkin aşağıda belirtilen hedef 
ve ilkeler doğrultusunda hazırlanmaktadır. 

a) Hedefler: 

1. Dinleyici ve seyircinin müzik sanatını sevmesine, müzik zevk ve kültürünün 
yükseltilmesine, programlarına ilgilerinin canlı tutulmasına, 

2. Türk Müziği türlerinde repertuarın zenginleştirilmesi ve 
yaygınlaştırılmasına, yeni yetişen kuşaklara sevdirilmesi ne ve uluslararası 
seviyede tanıtılarak dünyaya açılmasına, 

3. Çeşitü müzik dallarında besteci, yorumcu, söz yazan, kaynak kişi ve 
derleyici, mahalli sanatçı ve halk ozanlarıyla bunların tanıtılmasına, 

4. Türk Müziği türlerinden yararlanılarak dil ve kültür birliğinin pekiştirilmesine, 
Türkçe'nin doğru ve yaygın bir şekilde kullanılmasına, 

5. Müzik eğitimi veren Kurum, kuruluş ve sanat topluluklarının faaliyet ve 
icraları üe Türk Halk Oyunlarının tanıtılmasına, 

yardımcı olunulacaktır. 

b) İlkeler: 

1. Programlarda TRT Repertuarında bulunan müzik eserlerinin denetimden 
geçmiş icralarına yer verilecektir. Asli özelliklerini koruyan müzik örnekleri 
ilgi çekici ve benimsetici bir anlatımla programlaştırılacaktir. 

2. Müziğin yozlastınlmasına yol açacak görüntülerden abartılı icralardan ve 
bu izlenimi veren uygulamalardan özenle kaçınılacak, toplumun genelinde 
kabul gören müzik türleri İle deneme niteliğinde çalışmalara örnek olmak 
üzere zaman zaman yer verilebilecektir. 

3. Müzik Programlarının eğitim unsuru olduğu da dikkate alınarak, toplumun 
zevkine uygun olmasına, programı oluşturan unsurlara, sanatçı ve 
konuşmacılara özen gösterilecektir. 

4. Programlan zenginleştirmek, gençleri özendirmek ve toplumun müzik 
kültürünü geliştirmek amacıyla ülkemizi yurt dışında temsil edebilen 
kişilerden faydalanılarak uygulamalı programlarına yer verilecektir. 

5. Türk Sanat ve Türk Halk Müziğinin seçkin örneklerine dengeli bir şekilde 
yer verilecek gerekli görülenler açıklamalı programlar halinde sunulacaktır. 
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6. Çeşitii türlerdeki müziklerin Türk bestecileri ve eserleri- ile şef ve 
yorumcularımızla ilgili açıklamalı programların hazırlanmasına 
çalışılacaktır. 

7. Bütün müzik dallarında zengin bir repertuar uygulaması gerçekleştirilecek, 
müziğin her türünün gelişip zengini estirilmesi özendirilecektir. 

8. Türk Devletleri ve topluluklarının müzik ürünleri ve müzisyenleri 
tanıtılacaktır. 

9. Televizyondaki müzik programlarında her türlü çekim tekniği kullanılacak, 
röportajlara ve müziğin temasına uygun dış çekimlere imkanlar ölçüsünde 
yer verilecektir. 

10. Çocukları ve gençleri özendirici ve eğitici halk oyunları ve müzik 
programlarına ağırlık verilecektir. 

11. Çoksesli müziği operayı ve baleyi sevdirebilmek için seçkin Türk 
sanatçılarının milli öğeleri taşıyan eserlerine öncelik tanınacak, titiz v© iyi 
bir düzenleme ile sunularak evrensel olanlara ağırlık verilecektir. 

12. Kaliteli yapımlar ve güzel örneklerle Türk müziği sektörünün gelişimine 
katkıda bulunulacak, müzik yapımcıları ve telif hakkı sahiplerinin hakları 
(Kurum menfaatlerinin ön planda tutulması kaydı ile) tanınacak, ihlal 
edilmeyecektir 

NOT : Yukarıdaki üke ve hedefler doğrultusunda hazırlanan televizyon ve radyo 
yayınları ile ilgili ayrıntılı dökümler Ek 1 ve Ek 2 olarak sunulmuştur. 

2) Kurumumuz, kültür değerlerinin en önemlilerinden biri olan Türk Müziği için, 
radyo günlerinden günümüze bir yayın kurumu olmasının ötesinde, bir eğitim kurumu 
işlevlerini de üstlenerek sonraki yıllarda kurulan akademik kuruluşlar için öncü ve 
örnek olmuş, kaynak oluşturmuştur. Günümüzde ise, Mûsikimizin asli karakterini 
koruyarak genç nesillere yayınları aracılığı ile aktarıp, yaygınlaşmasına hizmet 
etmekte; Türk Mûsikisi repertuarının günümüz müzik anlayışını yansıtan yeni ve 
özgün bestelerle zenginleşmesi, gençlerin mûsikiye ilgilerini çekerek, yetenekli 
gençleri besteci, söz yazan veya icracı olarak kazanmak yönünde özendirici 
etkinlikler yapmaktadır. Çeşitli yarışmalar bu kapsamda gerçekleştirilmektedir. 
Mûsikimize uzun vadede, özellikle geleneksel icra biçimi olan, "radyo tarzı icrayı" 
yaşatan devam ettiren genç icracıların yetişmesi için gerekli ortamları oluşturmuş, 
bunların sürekli olarak yetiştirilmelerini teminen amatör nitelikli çocuk ve gençlik 
korolarını kurmuştur. 

Z) {hgili personelden kastedilen ses-saz sanatçıları İse) 

Bilindiği üzere, Türk Müziği eğitimi veren resmi devlet konservatuarlarının 
bulunmadığı yıllarda; Kunjmumuz yetiştirilmek üzere stajyer elemanlar almakta ve 
geleneğinde okul olma özellikleri de bulunan Radyolarımızda verilen eğitim-öğretim 
süreci sonunda (başarılı olanlar) kadrolarımıza dahil edilmekteydi. Özellikle usta-
çırak ve meşk yöntemiyle geleneksel söyleme biçimleri, usta-kıdemli sanatçılardan 
genç sanatçılara nakledilmekteydi. Türk Müziği Devlet konservatuarlarının 
açılmalarını takiben (özellikle teorik yönden) yetişmiş seviyede eleman temini 
mümkün hale gelmiş; ses ve saz sanatçıları için TRT'nin ders, kurs, eğitim verme gibi 
uygulamalarına gerek kalmamıştır. Ancak, çok iyi bilinmektedir ki, bir kişinin 
konservatuar bitirmiş olması iyi bir sanatçı olması için yeterli olmamaktadır. Mutlaka, 
mesleklerini devam ettirirken de, bilgi ve performanslarını geliştirmek için kurum-içi 
eğitim verilmesine gerek duyulmaktadır. Buna ihtiyaç olup olmadığı, sürekli yapılan 
icra denetimleri ve yıllık sicil değerlendirmeleri ile belirlenmektedir. 
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Bu zamana kadar düzenlenen seminerlerden bazılannın adlan örnekler 
halinde aşağıda verilmiştir. 

1. "Ses Sanatçıları için Ses Sağlığı ve Korunması" 
2. THM-TSM Ses Sanatçıları için Meşk" 
3. "Sahnede Davranış Biçimleri" 
4. "Çoksesülik-Armoni Bilgileri" 

4) TRT Kanununda ve ilgili mevzuatta yer alan hüküm, ilke ve talimatlar 
çerçevesinde Müzik üretim ve yayınları yapmak, halkın ihtiyaçlarına cevap 
vermek, sanat ve kültür düzeylerinin geliştirilmesine, yükseltilmesine 
katkıda bulunmak, kültür toplumu yaratmak... Kurumumuzun müzik 
konusundaki hedefleri arasında yer alan hususlar olarak belirmekte, 
uygulama da bu çerçevede sürdürülmektedir. 

Kurumumuz 76 yıllık. Radyo yayınları ile birlikte çok değerli bir ses arşivine de 
sahip olmuştur. TSM ve THM dallarındaki ses ve nota arşivi, ülkemizin konusundaki 
en kapsamlı ve tüm kuruluşlarca kaynak olarak kabul gören doğrulukta bir arşivdir. 
Bu arşivden sepien ses ve yazılı materyaller çeşitli prodüksiyonlar halinde kültür 
yaşamımıza kazandırılmaktadır. 

NOT : Kurumun ticari nitelikli ve kültürel amaçlı bu tür çalışmaları, Telif Hakları 
Yasası ile getirilen hak sahiplerinin haklarının korunmasına yönelik, haklı ancak 
uygulamada çok kısıtlayıcı kalan bazı maddeleri nedeniyle, istenilen hızda 
yürütülernemektedir 

EK-1 

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu 

RADYO YAYİNLARİ 

Kurum radyoları şu anda dört ulusal (RADYO-1 -TRT-FM, RADYO-3, 
RADYO-4), sekiz bölgesel (Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Çukurova, Erzurum, 
GAP-Diyarbakır, Trabzon) ve bir İl Radyosu {TRT Hatay FM) kanalıyla yayın 
gerçekleştirmektedir. 

Yayın ve programlar, ilgili Mevzuat, Genel Yayın Planları'nda yer alan amaç, 
ilke ve hedefler ile öncelikle işlenmesi gereken konular doğrultusunda 
hazırlanmaktadır 

Yukarıda belirtilen radyoların yayın amaç ve özellikleri şöyledir; 
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RADYO-1 

Geniş çaplı bir eğitim, kültür, bilgi ve haber kanalıdır. Amacı, en geniş dinleyici 
kesimini göz önünde bulundurarak, Türkiye genelinde çeşitli yaş, meslek, eğitim ve 
kültür seviyesindeki dinleyici topluluğuna bilgi ve haber vermek, en yaygın şekliyle 
kalkınmaya, milli kültür bütünleşmesine ve eğitime yardımcı olmak , eğlendirirken 
eğitmek ve dinleyicilerin müzik ihtiyacını karşılamaktır. 

Hergün kesintisiz 24 saat yayın yapan RADYO-1'de ağırlıklı olarak eğitim ve 
kültür programlan, Haber ve Haber Programlan yer almakta, bunun yanı sıra eğlence 
ve müzik programları ile spor programlarına ve reklamlara yer verilmektedir. 

TRT 2004 Yılı. Genel Yayın Planı'na göre RADYO-1'in toplam yayını içindeki 
müzik programlan oranı %40 olup, dağılımı ise %32 Türk Sanat Müziği, %32 Türk 
Halk Müziği ve Oyunları %2 Çoksesli Sanat Müziği, %33 Hafif Müzik, %1 Eğitim 
Müziği (Yerli ve Yabancı Pop Müzik)'dir. 

TRT FM (RAPYO-21 

Geniş çapta bir müzik kanalıdır. Amacı, kendi niteliğine uygun olarak 
hazırlanmış Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Yerli ve Yabancı Pop Müzik 
programları ile dinleyicinin müzik zevki ve kültürünün gelişmesine yardımcı olmaktır. 

Hergün 24 saat canlı olarak gerçekleştirilen TRT-FM yayınlarında her saat 
başı kısa haberlere yer verilmekte, bunun yanı sıra eğitim ve kültüre katkıda bulunan 
kısa söz bölümleri, güncel olay ve etkinlikler, konserler yayın akışı içinde yer 
almaktadır 

TRT 2004 Yılı Gene! Yayın Planı'na göre TRT-FM'in toplam yayını içindeki 
müzik programları oranı %86'dır. Bu oran içinde, %34 Türk Sanat Müziği, %30 Türk 
Halk Müziği ve Oyunları %35 Hafif Müzik (Yerli ve Yabancı Pop Müzik) yer alması 
planlanmıştır. 

RADYO-3 

Geniş çapta bir müzik kanalıdır. Amacı, kendi niteliğine uygun olarak 
hazırlanmış Klasik Batı Müziği (Çoksesli Sanat Müziği), Hafif Batı Müziği, Caz Müziği, 
Opera ve Bale Müziği programlan ile dinleyicinin müzik zevki ve kültürünün 
gelişmesine yardımcı olmak, haber ihtiyaçlarını karşılamaktır. Hergün 24 saat yayın 
gerçekleştiren RADYO-3'ün TRT 2004 Yılı Genel Yayın Planı'na göre toplam yayını 
içindeki müzik programlan oranı %93'tür. Bu oran içinde %63 Çoksesli Sanat Müziği , 
%26 Hafif Müzik. %10 Caz Müziği, %1 Opera ve Bale Müziği yer alması 
planlanmıştır, 

RADYO-4 

Geniş çapta bir müzik postasıdır. Amacı, kendi niteliğine uygun olarak 
hazırlanmış Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Programlan ile dinleyicinin Türk 
Müziğini sevmesine, müzik zevk ve kültürünün yükseltilmesine, yayın ve programlara 
olan ilginin canlı tutulmasına, Türk Müziği türlerinin yaygınlaştırılmasına, yeni yetişen 
kuşaklara sevdirilmesine ve uluslar arası seviyede tanıtılarak dünyaya açılmasına, 
Türk Müziği türlerinden yararlanarak dil ve kültür birliğinin pekiştirilmesine yardımcı 
olmak, haber ihtiyacını karşılamaktır. 
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RADYO-4, ülkemizdeki önemli bir ihtiyacın karşılanması amacıyla 3 OCAK 
2000 tarihinde devreye sokulmuştur. 

Hergün 24 saat yayın yapan RADYO-4'ün TRT 2004 Yılı Genel Yayın Planı'na 
göre toplam yayını içindeki müzik programları oranı %93'tür. Bu oran içinde %50 
Türk Halk Müziği, %50 Türk Sanat Müziği yer alması planlanmıştır. 

Hergün 24 saat yayın yapan RADYO-4'te Kurum Ses ve Saz Sanatçılarının 
icraları değerlendirilmektedir. Programlarda ses ve saz sanatçılan, bestekarlar, güfte 
yazarları, kaynak kişi ve derleyiciler, mahalli sanatçı ve halk ozanları, amatör 
topluluklar. Türk Müziği eğitimi veren kurum ve kuruluşlar ağırlıklı biçimde 
tanıtılmakta, dinleyicilerin soruları ve bilmek istedikleri cevaplandırılmakta, istekleri 
yerine getirilmektedir. Bunun yanı sıra hazırlanıp yayınlanan bazı Türk Halk Müziği 
programlarında da il ve yörelerimizin folklor özellikleri, halk müziği ve oyunları, 
yetiştirdiği sanatçılar ağırlıklı biçimde tanıtılmaktadır. 

BÖLGE RADYOLARI 

Ankara, istanbul ve İzmir Radyoları RADYO-1 ulusal kanalına bağlı ortak 
yayın yapmakta, hergün 13.15-14.00 arasında bölgesel yayın gerçekleştirmektedir. 

Antalya. Çukurova, Erzurum, GAP-Diyarbakır ve Trabzon Bölge Radyoları ise 
hergün 06.00-18.00 arasında bütünüyle bölgesel-canlı yayın yapmakta, 18.00-06.00 
arasında RADYO-4 ortak yayınına bağlanmaktadır. 

Bölge Radyolarının amacı, yayın alanlarına giren bölgenin sosyo-ekonomik 
özellikleri ile ihtiyaçlarını dikkate alarak programlar hazırlamak ve yayınlamaktır. Bu 
radyoların müzik yayınları da bölgenin ihtiyaç ve özellikleri dinleyicisinin istek ve 
beğenileri dikkate alınarak planlanmaktadır. 

TRT 2004 Yılı Gene) Yayın Planı'na göre Bölge Radyolarının toplam yayını 
içindeki müzik oranı %65-71'dir. Bu oran içinde Türk Sanat Müziği %33-36, Türk Halk 
Müziği ve Oyunları %31-41, Hafif Müzik (Yerli-Yabancı Pop Müzik) %23-36 şeklinde 
planlanmıştır, 

HATAY İL RADYOSU (TRT HATAY-FM) 

Amacı. Hatay İlı'nin coğrafi konumunu ve özelliklerini dikkate alarak 
dinleyicinin istek ve ihtiyacına, müzik zevkine uygun eğitici, öğretici, eğlendirici 
yayınlar yapmak, dünyada, ülkemizde ve özellikle yörede gelişen olaylar ile ilgili 
bilgiler aktarmak, haber vermektir. Bu yolla, bölgede gerekil sosyal, kültürel ve 
psikolojik ortamın oluşturulmasına, milli kültürümüze ve Atatürk ilkelerine bağlılığın 
güçlenmesine, ülkemizin birlik ve bütünlüğünün korunmasına katkıda bulunmak, 
toplum içinde huzur güven ve kardeşlik duygularının gelişmesine, devlet-vatandaş 
işbirliğinin güçlenip yaygınlaşmasına yardımcı olmak amaçlanmıştır. 

TRT Hatay FM hergün 07.00-18.00 arasında bütünüyle bölgesel-canlı yayın 
yapmakta 18.00-07 00 arasında TRT-FM ortak yayınına bağlanmaktadır. 

TRT 2004 Yılı Genel Yayın Planı'na göre, TRT Hatay FM'in toplam yayını 
içindeki müzik programları oranı %79'dur. Bu oran içinde %3S Türk Halk Müziği, %31 
Türk Sanat Müziği. %33 Hafif Müzik (Yerli-Yabancı Pop Müzik) yer alması 
planlanmıştır 
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SONUÇ 

Yukanaa yer alan bilgi ve açıklamalar çerçevesinde, radyo yayınlarımız ve 
programlarımız dinleyicilere seçme şansı tanıyacak biçimde planlanmıştır. Şu anda 
ülkemizin her köşesine en az üç ulusal radyo ve bîr bölgesel radyo yayını 
ulaştırılmaktadır. Ayrıcar TRT FM yayınlan uydu aracılığı ile dünyanın çeşitli 
ülkelerine iletilmekte, buralarda bulunan soydaş ve yurttaşlarımızın dinleyebilmeleri 
sağlanmaktadır. 

Yayınlarımızda yer verilen müzik programları, ilgili mevzuat, TRT Genel Yayın 
Planlarında yer alan amaç, ilke ve hedefler doğrultusunda, diğer ünitelerle de işbirliği 
yapılarak hazırlanıp yayınlanmaktadır. 

Programlarda, ülkemizin ve dinleyicinin özellikleri, eğitim ve kültür seviyesi, 
güncel gelişmeler ve ihtiyaçlar, teknolojik yenilikler her zaman göz önünde 
bulundurulmakta, gerekli tedbirler alınmakta, yayınlara aktarılması sağlanmaktadır. 

Kurumun ses ve saz sanatçılarının katılımıyla gerçekleştirilen Türk Halk Müziği 
ve Türk Sanat Müziği üretimlerinin mevcut teknolojiye ve ilgili kurallara uygun bir 
biçimde gerçekleştirilmesi ana ilkelerimiz arasındadır. Bu üretimler, radyo 
kanallarımızın özellikleri, amaçları, ilke ve hedefleri göz önünde bulundurularak 
değerlendirilmekte, yayın planlamaları buna göre yapılmaktadır. Müzik üretimlerinin 
ve programlarımızın kaliteli, verimli ve sağlıklı bir biçimde dinleyicilerimize 
ulaştırılması, bu arada dinleyici kesiminin ihtiyaç ve özelliklerinin, istek ve 
beğenilerinin göz ardı edilmemesi ana amacımızdır. 

Bu yolla, kültür seviyemizin yükseltilmesi, milli kültür değerlerimizin korunup 
geliştirilmesi, Türk Müziği ile birlikte diğer kültür değerlerimizin yeni kuşaklara 
aktarılması sağlanmaya çalışılmakta, evrensel kültür değerlerinin de tanınmasına 
yardımcı olunmaktadır 

Kurumumuz ve özellikle radyolarımız 76 yıllık geçmişi içinde Türk Müziğinin 
gelişmesine, üike genelinde sevilip yaygınlaşmasına, yeni yeni sanatçıların ve 
eserlerin ortaya çıkarılıp topluma kazandırılmasına çok önemli katkı ve hizmetlerde 
bulunmuştur, 

Radyolarımız, çeşitli konservatuarların yanında Türk Müziği alanında ayrı bir 
eğitim kurumu olarak görü1müş; görülmeye de devam etmektedir. 

Radyolarımız, yukarıda belirtilen çalışma ve faaliyetlerini, yayın ve 
programlannı bundan sonraki yıllarda da, dinleyicilerinin ihtiyaç, beklenti, istek ve 
beğenilerine cevap verecek bir biçimde sürdürecektir. 
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EK-2 

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu 

TELEVİZYON YAYİNLARİ 

Televizyon yayınlan 5 ulusal 2 uluslararası olmak üzere toplam 7 kanaldan 
gerçekleştirilmektedir 
Bu kanallardan, 

TRT-1 

Aile Kanalıdır.Genel seyirci kitlesine yönelik, eğitici ve eğlendirici yayınların yer 
aldığı ve 24 saat kesintisiz yayının yapıldığı TRT1 kanalının amacı ; Türkiye 
genelinde başta aileler olmak üzere çeşitli yaş,meslek eğitim ve kültür seviyesindeki 
seyirci topluluğunu eğlendirirken bilgilendirmek.eğitimlerine, dayanışma, birlik ve 
beraberlik duygularının pekiştirilmesine, milli kültür bütünleşmesinin sağlanmasına 
yardımcı olmak, haber vermek ve müzik ihtiyaçlarını karşılamaktır. TRT-1 yayınlan 
eğitim, kültür, drama, müzik, eğlence, spor ve haber yayınlarından oluşur. 

Bu doğrultuda TRT 2004 yılı Genel Planına göre TRT-1'in toplam yayını 
içindeki müzik programlarının oranı % 5'dir; Bu oran içinde Türk Sanat Müziğinin % 
37, Türk Halk Müziği ve Oyunlarının % 50. Hafif Müziğin % 12 ve Eğitim Müziğinin 
% 1 olarak yer almaş: planlanmıştır. 

TRT-2 

Bilgi kanalıdır. Haber ağırlıklı olmak üzere bilgi, kültür ve sanat konularının yer 
aldığı ve 24 saat kesintisiz yayın yapılan kanalın amacı; vatandaşlarımızın sosyal ve 
ekonomik değişmelere ayak uydurmasını sağlamak üzere, en geniş şekliyle yurttan 
ve dünyadan haberdar olmalarını sağlamak, milli kültür ve sanat değerlerimiz ile 
kültürün evrensel boyutlarını sergileyerek kültür ve sanat seviyelerini yükseltmektir. 
TRT-2 yayınları haber ağırlıklı olmak üzere kültür, sanat , eğîtim.müzik, sinema ve 
spor yayınlarından oluşur 

Bu kapsamda TRT 2004 yılı Genel Planına göre TRT-2'in toplam yayını 
içindeki müzik programlarının oranı % 6'dır; Bu oran içinde Çok Sesli Sanat 
Müziğinin % 53; Opera ve Balenin % 10 , Hafif Müziğin % 35 , Caz Müziğinin % 2 
olarak yer alması planlanmıştır. 
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TRT-3 

Spor kanalıdır. TRT-3'ün amacı seyircilerin özellikle spor olaylarından 
haberdar olmalarını sağlamaktır. Bu kanalda zaman paylaşımlı olarak TRT-GAP ile 
TBMM TV ve spor yayınfarı ile günde toplam 19 saat yayın gerçekleşmektedir. 

Bu kanalda müzik yayınları yer almamaktadır. 

TRT-4 

Eğitim kanalıdır. Bu kanalda; Örgün ve yaygın eğitim programlarıyla 
Öğrencilerin eğitimlerine yardımcı olmak , seyircilerin müzik ihtiyaçlarını karşılamak, 
her yaştan özellikle yeni yetişen kuşaklara türk müziğinin sevdirilmesi zevk ve 
kültürünün yükseltilmesi ve yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır. TRT-4 yayınları orta 
öğretim öğrencileri ile yüksek öğretim öğrencilerine yönelik örgün ve yaygın eğitim ile 
müzik yayınlarından oluşur Günde yaklaşık 19 saat yayın gerçekleştirilir. 

Bu kapsamda TRT 2004 yılı Genel Planına göre TRT-4'ün toplam yayını 
içindeki müzik programlarının oranı % 35'dir; Bu oran içinde Türk Sanat Müziğinin % 
62 , Türk Halk Müziği ve Oyunlarının % 34, Çok Sesli Sanat Müziği nin îse.% 4 
olarak yer alması planlanmıştır 

TRT-GAP 

TRT-3 kanalı ile zaman paylaşımlı olarak yayın yapılan kanalın amacı; 
Güneydoğu Anadolu Projesinin rasyonel bir temele oturtulabilmesi için, bölgede 
gerekli olan sosyal.kültüre! ve psikolojik ortamın oluşturulmasına , bölgenin ekonomik 
ve eğitim düzeyinin yükseltilmesine,Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde 
yaşayanların ihtiyaçlarına cevap verilmesine, GAP'ın bölgede ve yurtta sağladığı 
katkıların ve gelişmelerin genel seyirci kesimine gösterilmesine milli birlik ve 
bütünlüğün sağlanmasına yardımcı olmaktır. 

TRT-GAP yayınlan ,Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yaşayan 
vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap veren ve bölge özelliklerine göre hazırlanan 
eğitim, kültür, drama, müzik .eğlence ve haberler yayınlarından oluşur. 

TRT 2004 yılı Gene! Planına göre TRT-GAP'ın toplam yayını içindeki müzik 
programlarının oranı % 17'dir; Bu oran içinde Türk Sanat Müziğinin % 13, Türk Halk 
Müziği ve Oyunlarının % 74 , Hafif Müziğin % 13 olarak yer alması planlanmıştır. 

TRT-İNT 

TRT-İNT yayınının amacı , yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın, Türkiye ve 
Türk Kültürü ile bağlarının devamını sağ!amak,Türkiye'yi ve Türk insanını her alanda 
tanıtmak, eğitim ve kültür düzeyini yükseltmek, dil ,din örf ve adetlerini, birlik ve 
beraberliklerini muhafaza etmelerine yardımcı olmak, morallerini güçlendirip çeşitli 
konulardaki problemlerinin çözümüne ışık tutarak Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerini 
sürdürmek, ayrıca bulundukları ülkenin kültürlerini tanıtarak uyum sağlamalarını 
kolaylaştırmaktır. 24 saat kesintisiz olarak yayın yapıları kanalda eğitim, kültür, 
müzik drama, eğlence haber ve spor yayınları yer almaktadır. 

TRT-İNT yayınları yurt içinde belli merkezlere, Yurt dışında ise uydu 
aracılığıyla czellİKİe vatandaşlarımız yoğun olduğu Almanya başta olmak üzere 
diğer ülkelere ulaşmaktadır. 
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TRT 2004 yılı Genel Planına göre TRT-INTjn toplam yayını içindeki müzik 
programlarının oranı % 12'dir; Bu oran içinde Türk Sanat Müziğinin % 34, Türk Halk 
Müziği ve Oyunlarının % 51 , Çok Sesli Sanat Müziğinin % 1, Hafif Müziğin % 13 , 
Eğitim Müziğinin % 1 olarak yer alması planlanmıştır. 

TRT-TÜRK 

Kafkasya ve Orta Asya'ya yönelik programlanyla Türkiye'nin ve Türk 
Devletlerinin çeşitli alanlardaki imkanlarının, Türk insanının çok yönlü olarak 
tanıtılmasını sağlamak,Türkiye ile diğer Türk devletleri arasında dil, düşünce birliği 
yaratmak, dayanışma ve birliktelik duygusunu artırmak amacıyla yayın yapılan 
kanalda, eğitim, kültür, müzik, eğlence, haber yayınlan yer almaktadır. Kafkasya ve 
Orta Asya'daki Türk Cumhuriyetlerine yönelik olarak günde 16 saat yayın yapılır. 

TRT 2004 yılı Genel Planına göre TRT-TÜRKTün toplam yayını içindeki 
müzik programlannm oranı % 9'dur; Bu oran içinde Türk Sanat Müziğinin % 33, Türk 
Halk Müziği ve Oyunlarının % 53 , Çok Sesli Sanat Müziğinin % 3, Opera ve Balenin 
% 1, Hafif Müziğin % 9, Eğitim Müziğinin % 1 olarak yer alması planlanmıştır. 

SONUÇ 

Yukarıda yor alan bilgi ve açıklamalar çerçevesinde televizyonda yayınlanan 
müzik programlar! ,ilgili mevzuat, TRT Genel Yayın Planında yer alan amaç, ilke ve 
hedefler doğrultusunda hazırlanmaktadır. 
Bu programlar gerçekleştirilirken; 

-Her yaştan seyircinin müzik sanatını sevmesi, 
-Müzik zevk ve kültürünün yükseltilmesi, 
-Türk müziği türlerinde repertuarın zenginleştirilmesi ve yaygınlaştırılması, 
-Türk müziğinin uluslararası seviyede tanıtılarak dünyaya açılması, 
-Müzik programlarının da eğitim unsuru olduğu dikkate alınarak çocuk ve 

gençlere yönelik ac?klamalı eğitim müziği örneklerine yer verilerek gençlerin 
özendirilmesi ve toplumun müzik kültürünün geliştirilmesi, 

-Çeşitli müzik dallarındaki besteci, yorumcu, söz yazarı, kaynak kişi ve 
derleyici,mahalli sanatçı ve halk ozanlarıyla bunların eserlerine , müzik eğitimi veren 
kurum. kuruluş ve sanat topluluklarının faaliyet ve icralan ile sosyal ve kültürel 
bütünlüğün güçlendirilmesine yönelik halk oyunlarına, Türk devlet ve topluluklarında 
icra edilen kaliteli müzik örneklerine, Cumhuriyet dönemi besteci ve eserlerine, 
Devlet Türk Halk ve Klasik Türk Müziği korolar, senfonik orkestralar, çoksesli 
koroların konserlerine, Devlet Halk Dansları Topluluğunun gösterilerine kadar farklı 
ve çeşitli müzik türlerine yer verilmesi; 

-Yurt dışında yaşan vatandaşlarımıza müzik alanında Türkiye'den örnekler 
sunarak, onların bu alandaki gelişmelerden haberdar edilmesi hedeflenmektedir. 
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47. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu 'nun, tüm hastanelerin tek bir telefon numarası altında 
birleştirilmesine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı (7/1621) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorumun Sayın Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ederim. (. 

Sffllâ BASOĞUJ 
Adana MUİPılveVilî 

1. Türkiye'deki bütün hastanelerin 444 0 911 telefon numarası altında 
birleştiğini öğrenmiş bulunmaktayım. Bakanlığınızın bu telefon 
numarası ile yurttaşlarımıza sunduğu hizmetin, daha önceki yıllarda 
112 telefon numarasıyla sunulan Hızır Acil Servis hizmetinden farkı 

2. Bugüne kadar, buna benzer hizmet 112 no'lu telefonla verilmişken; 
yurttaşlarımızın hafızasında kalması daha kolay olan bu numaranın 
yerine daha karmaşık olan 444 0 911 numarasmın tercih edilmesinin 
<w»hp(hi n eri ir9 

3. Soru önergeme konu teşkil eden söz konusu telefon numarasınm son 
üç rakamının, Amerika Birleşik Devletleri'nde sunulmakta olan 
Rescue 91.1 (Kurtarma 911) hizmetinin telefon numarasıyla aynı 
olması bir tesadüf müdür? Böyle bir değişiklik yaparken, Amerika 
Birleşik Devletleri'nin Kurtarma 911 ile ilgili belgesel diziler çekerek 
bu dizileri tüm dünyaya pazarladığını ve bu dizilerin ülkemizde de 
geçmiş yıllarda TRT aracılığıyla yayınlandığını; Amerika Birleşik 
Devletleri'nin bu şekildeki belgesel dizileri çekerken, diğer ülke 
uyruklarına kendi kültürünü aşılama amacı güdüyor olabileceğini; 
yapılan söz konusu değişikliğin bu amaca da hizmet edebileceği 
ihtimalini göz önünde bulundurdunuz mu? 
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T.C. 
;• SAĞLIK BAKANLIĞI 

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

SAYI : B100THG100002/9240 05l01.04* 2 8 3 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

LGİ 18 12.2003 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1620-3911/14039 
sayılı yazınız. 

Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU tarafından "Tüm Hastanelerin Tek Bir 
l elefon Numarası Altında Birleştirilmesine Dair" olarak verilen ve Bakanlığımızca 
evaplandırılması tensip kılınan Yazılı Soru Önergesi'nin cevabı ilişikte 

..'önderilmektedir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Prof. Dr. 

Adana Milletvekili Sayın Atilla BAŞOĞLU tarafından verilen "Tüm 
Hastanelerin Tek Bir Telefon Numarası Altında Birleştirilmesine Dair 
'azılı Soru Önergesi'nin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

SORU 1: Türkiye'deki bütün hastanelerin 444 0 911 telefon 
lumarası altında birleştiğini öğrenmiş bulunmaktayım. Bakanlığınızın bu 

ıslefon numarası ile yurttaşlarımıza sunduğu hizmetin, daha önceki 
> Harda 112 telefon numarasıyla sunulan Hızır Acil Servis hizmetinden 
"rirkı nedir? 

CEVAP 1: Türkiye'de halen Acil Sağlık Hizmetleri Türkiye'nin her 
•, erinden ücretsiz olarak aranabilen 112 nolu telefon ile yürütülmektedir. 
Eki numaraya gelen çağrılar her ilde mevcut bulunan Komuta Kontrol 
Merkezlerimiz tarafından değerlendirildikten sonra ambulans hizmeti 
gereken vakalara, gerekli yerlerde konuşlandırılan 112 Acil Sağlık 
istasyonlarımızın ambulansları görevlendirilmektedir. Söz konusu 444 0 
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telefon numarası ile yurttaşlarımıza sunduğu hizmetin, daha önceki 
y Harda 112 telefon numarasıyla sunulan Hızır Acil Servis hizmetinden 
farkı nedir? 

CEVAP 1: Türkiye'de halen Acil Sağlık Hizmetleri Türkiye'nin her 
yerinden ücretsiz olarak aranabilen 112 nolu telefon ile yürütülmektedir. 
Bu numaraya gelen çağrılar her ilde mevcut bulunan Komuta Kontrol 
Merkezlerimiz tarafından değerlendirildikten sonra ambulans hizmeti 
gereken vakalara, gerekli yerlerde konuşlandırılan 112 Acil Sağlık 
losyonlarımızın ambulansları görevlendirilmektedir. Söz konusu 444 0 
•Jİ1 telefon numarası resmi bir kuruma ait değildir. Yapılan" 
incelemelerimiz sonucunda bu telefon numarasının Kunart Sağlık 
Hizmetleri (Mavievler Kaptan Sok. No:2 Centrum Plaza Küçükyalı-
i?.tanbul) adı altında hastalara provizyon hizmeti (sigorta şirketlerine) 
eten ve adlarına kayıtlı bir ambulansın bulunmadığı bir şirkete ait 
»ıduğu tespit edilmiştir. İnternet ortamında bulunan tanıtım sayfalarında 

Acil Sağlık ve Ambulans hizmeti verdiklerine dair yer alan ibare 
neticesinde bir yanlış anlaşılma olduğu tarafımızdan düşünülmektedir. 
Bu yanlış anlaşılmayı ortadan kaldırmak amacıyla bu ibarenin 
sayfalarından kaldırılması; kaldırılmadığı takdirde internet sayfalarının 
;;ıynı tarihten itibaren hizmete kapatılması hususunda gereği tarafımızdan 
bildirilmiştir. 

SORU 3: Soru önergeme konu teşkil eden söz konusu telefon 
numarasının son üç rakamının, Amerika Birleşik Devletleri'nde 
sunulmakta olan Rescue 911 (Kurtarma 911) hizmetinin telefon 
numarasıyla aynı olması tesadüf müdür? Böyle bir değişiklik yaparken, 
Amerika Birleşik Devletleri'nin Kurtarma 911 ile ilgili belgeler diziler 
çekerek bu dizileri tüm dünyaya pazarladığını ve bu dizilerin ülkemizde 
ele geçmiş yıllarda TRT aracılığıyla yayınlandığını; Amerika Birleşik 
Devletleri'nin bu şekilde belgesel dizileri çekerken, diğer ülke uyruklarına 
j- endi kültürünü aşılama amacı güdüyor olabileceğini; yapılan söz konusu 
değişikliğin bu amaca da hizmet edebileceği ihtimalini göz önünde 
. ulundurdunuz mu? 

CEVAP 3: Özel bir şirkete ait olduğunu belirttiğimiz bu tip telefon 
numaraları şirketlerin başvuruları halinde Türk Telekom A.Ş. tarafından 
1 rihsıs edilmektedir. 
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48. - Denizli Milletvekili Mehmet Uğur Neşşar'ın, devlet memurları ve emeklilerinin özel 
sağlık kuruluşlarından faydalanmalarına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı 
(7/1634) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 98. maddesi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 96. 

maddesi çerçevesinde, aşağıdaki soruların Sağlık Bakanı Recep Akdağ tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını arz ederim. 

Saygılarımla. / i 

Prof.Dr.Mehmet Uğur Neşşar 
Denizli Milletvekili 

12.12.2003 
1. Bakanlığınızca devlet memuru ve emeklilerinin özel sağlık kurutuşlarına tanı ve tedavi 

için şevklerinin başlamasından bu yana, sevk edilen hasta sayısı, sevk edildikleri 
kurumlarım isimleri, her bir kuruluşa sevk edilen hasta sayısı, bu kuruluşlara ödenmek 
için tahakkuk eden faturaların kuruluşlara göre dağılımı ve miktarları, tahakkuk eden 
toplam ücret ile bunların ne kadarının ödendiği, 

2. Hakkaniyer prensibinden yola çıkarak, ülkemizdeki tüm yurttaşlarımızın özel 
kuruluşlardan ne /aman yararlandırılacakları, 

3. Bu kuruluşlara sevk edilen hasta sayısının yıllık toplam hasta toplamına oranı ile tüm 
hastaların Özel kuruluşlarda tedavi edilmeleri durumunda ortaya çıkacak toplam 
maliye; ve bu maliyetin hangi kaynaklardan karşılanacağı. 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

{?SQUT4* 2 8 2 
SAYI : B100THĞO". 00005/5370-4910 

KONU: Yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ- Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 22.12.2003 tarih ve A.01.0. 
GNS 0 10.00.02 -7/1634-3944/14113 sayılı yazısı. 

Denizli Milletvekili Sayın Mehmet Uğur NEŞŞAR' in "Devlet memurları ve 
emeklilerin özel sağlık kuruluşlarından faydalanmalarına ilişkin" yazılı soru önergesinin 
cevabı ilişikte sunulmuştur 

Arz edenm 

Prof. Drf Recejp AKRAĞ 
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Denizli Milletvekili Sayın Mehmet Uğur NEŞŞAR' in "Devlet 
memurları ve emeklilerin özel sağlık kuruluşlarından faydalanmalarına 
ilişkin yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

SORULAR 

Soru 1- Bakanlığınızca devlet memuru ve emeklilerin özel sağlık 
kuruluşlarına tanı ve tedavi için şevklerin başlamasından bu yana, sevk 
edilen hasta sayısı, sevk edildikleri kurumların isimleri, her bir kuruluşa 
sevk edilen hasta sayısı, bu kuruluşlara ödenmek için tahakkuk eden 
faturaların kuruluşlara göre dağılımı ve miktarları, tahakkuk eden toplam 
ücret ile bunların ne kadarının ödendiği, 

Soru 2- Hakkaniyet prensibinden yola çıkarak, ülkemizdeki tüm 
yurttaşlarımızın özel kuruluşlardan ne zaman yararlandırılacakları, 

Soru 3- Bu kuruluşlara sevk edilen hasta sayısının yıllık toplam 
hasta toplamına oranı ile tüm hastaların özel kuruluşlarda tedavi 
edilmeleri durumunda ortaya çıkacak toplam maliyet ve bu maliyetin 
hangi kaynaklardan karşılanacağı. 

CEVAPLAR 

Cevap 1- Devlet memurları ve bakmakla yükümlü oldukları aile 
fertlerinin yanısıra tüm vatandaşlarımızın yararlandığı devlet 
hastanelerinde, hasta müracaatlarının yoğunluğu nedeniyle poliklinik 
kuyruklarının oluştuğu ve ameliyat olabilmek için hastaların uzun süre 
beklemek zorunda kaldıkları malumdur. Anayasa ve ilgili mevzuat 
hükümlerince sağlık hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamak ve 
hizmetin etkin.süratli ve kaliteli bir şekilde sunumundan sorumlu olan 
Bakanlığımızın bu soruna acil çözüm bulmak: sağlık sektörünün büyük 
ölçüde kamuda olan yükünü özel sağlık kurum ve kuruluşları ile 
paylaşmak, devlet ve özel sektör ayırımına bakılmaksızın sağlık alanında 
var olan tüm ülke kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılmasını 
sağlamak ve özel sektör tarafından sunulan sağlık hizmetinden devlet 
memurları ve emeklilerinin ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin 
faydalanmasını sağlamak maksadıyla yeni hukuki düzenlemeler 
yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 
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Bu doğrultuda Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze 
Giderleri Yönetmeliğine bir ek madde eklenerek, yönetmelik kapsamında 
yer alan kamu personelinin özel sağlık kurum ve kuruluşlarına şevkine 
imkan sağlanmış ve uygulamadaki usul ve esasları belirlemek üzere 
Bakanlığımız ve Maliye Bakanlığı'nca gerekli çalışmalar yapılarak 1 
Haziran 2003 tarihinde uygulama başlatılmıştır. 

Devlet memuru ve emeklilerin özel sağlık kuruluşlarına tanı ve 
tedavi için şevklerin başlamasından bu yana, sevk edilen hasta sayısı, 
sevk edildikleri kurumların isimleri, her bir kuruluşa sevk edilen hasta 
sayısı, bu kuruluşlara ödenmek için tahakkuk eden faturaların 
kuruluşlara göre dağılımı ve miktarları, tahakkuk eden toplam ücret ile 
bunların ne kadarının ödendiği hususlarında Bakanlığımızca takip 
yapılmamakta olup, sözkonusu bilgiler Maliye Bakanlığı ve geri ödeme 
kurumlarınca takip edilmektedir. Sağlık yardımından yararlanan hak 
sahiplerinin özel sağlık kurumlarında tedavilerinin yapılabilmesi için bu 
güne kadar Emekli Sandığı ile 377 özel sağlık kurum ve kuruluşu 
(hastane ve poliklinik) arasında sözleşme yapılmıştır. 

Cevap 2- Hakkaniyet prensibinden yola çıkarak, ülkemizdeki tüm 
yurttaşlarımızın özel kuruluşlardan ne zaman yararlandırılacakları 
hususunda ise, devlet memurları ve emeklilerin özel sağlık 
kuruluşlarından yaralanmasının yanı sıra diğer sosyal güvenlik 
kurumlarından aylık alanların da bu imkandan yararlanabilmelerini 
sağlamak amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yapılan 
çalışmalar devam etmektedir. Bu kapsamda 2004 yılının ilk çeyreğinde 
SSK' lı hastaların da özel sağlık kurum ve kuruluşlarından 
yararlanmalarına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. 

Cevap 3- Bu kuruluşlara sevk edilen hasta sayısının yıllık toplam 
hasta sayısına oranı ile tüm hastaların özel kuruluşlarda tedavi edilmeleri 
durumunda ortaya çiKacak toplam maliyet ve bu maliyetin hangi 
kaynaklardan karşılanacağı hususunda ise, özel sağlık kurum ve 
kuruluşlarında yapılan tedavilerinin karşılığı Bütçe Uygulama talimatında 
belirlenen fiyatlar üzerinden ödendiğinden bu durum devlete ek bir 
maliyet getirmemektedir Ayrıca bu konuda yaşanabilecek istismarların 
önlenmesi amacıyla fatura kontrol üniteleri oluşturulmuştur. 
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49. - Tekirdağ Milletvekili Erdoğan Kaplan 'in, Et ve Balık Kurumuyla ilgili bazı sorunlara 
ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan 'in cevabı (7/1638) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanı Sayın Kemal UN AKITAN tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
arz ederim. Saygılarımla 09.12,2003 

Erdoğan KAPLAN 
Tekiıdâğ Milletvekili 

1- Trakya Bölgesinin büyükbaş ve kümes hayvanı yetiştiren müstahsilin hayvanını alan 
ve kesen tiBK İstanbul Zeytinburnu ve Haydarpaşa Kombinalarının kapatılma nedeni 
nedir? 

2- Diğer kombinalar bu iki kombinalardan daha mı verimli çalışıyor yoksa başka 
sebeplerimi vur? Varsa bunlar nelerdir? 

3- Trakya'dakı hayvan müstahsilleri zor durumda kalrmştır.Kombinaların kapatılması 
sonrası doğacak aksaklıklar ve müstahsillerin düştükleri durumlara karşı bir önlem 
alındı mı? Alındı ise bu önlemleri açıklar mısınız? Bölge için programınız nedir? 

4- Beyaz ei kesimini neye dayanarak durdurdunuz? Bu konuda talimatı kim verdi? 
5- Beyaz, el ihalesine HBK olarak niye girmiyorsunuz? Nedenleri nelerdir? Talimatı kim 

verdi? 
()- Kurumunuzun daha önceki yıllardaki tek kar kaynağı beyaz et midir? 
7- Kapattığınız ve Özelleştirilen kombinalarda, Özelleştirme sonrası istihdam yapıldı mı? 

Yapıldıysa kimler alandı? Neden? 
8- Genel Müdür Yardımcısı Veteriner hekim Seyfettin ARSLAN havuz kanalıyla 

kadrosuyla birlikte nakil edilirken, İlahiyat Fakültesi mezunu bir şahsı açıktan atama 
yaptınız mı ve bu şahsı bir halta sonra Devlet Personel Başkanlığı aracılığı ile başka 
bir Kuruma nakil ettirdiniz mi? Bu şahsa ihtiyacınız yoktu ise niye açıktan atama 
yaptınız'.'' Var ise gitmesine neden izin verdiniz? 
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T.C 
BAŞBAKANLIK 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

SAYI : B.o2.ı.öiB.o.65.oo.oo/11 S 6 7 3 ' ARA 2883 
KONU : 5oru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 22,12/2003 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-3024 sayılı yazınız. 

İlgi yazı eki, Tekirdağ Milletvekili Sayın Erdoğan KAPLAN tarafından Türkiye Büyi 
Millet Meclisi Başkanlığına tevcih edilen 7/1638-3948 esas sayıh yazılı soru önergesinde y 
atan sorulara verilen cevaplar aşağıda sunulmuştur. 

SORU l- Trakya Bölgesinin büyükbaş ve kümes hayvanı yetiştiren 
müstahsilin hayvanım alan ve kesen EBK İstanbul Zeytinburnu ve Haydarpaşa 
Kombinalarının kapatılma nedeni nedir? 

CEVAP 1- 31.05.2003 tarihinde ticari faaliyetlerine son verilerek kapatılan 
Zeytinburnu Kombinası ve Haydarpaşa Soğuk Deposu, Et ve Balık Ürünleri (Şirket) 
A.Ş.'nin İstanbu! ve Trakya pazanna hitap eden ve bunun yanında depoculuk 
faaliyetlerinde bulunan kombinalandır, Haydarpaşa Soğuk Deposu, kurulduğu günden bu 
yana üretim alanında herhangi bir faaliyet göstermemiştir. Zeytinburnu Kombinası ise 
1993 yılından, sonra üretim faaliyetlerini durdurarak pazarlama ve depoculuk hizmetleri 
vermeye başlamıştır. Üretim faaliyetleri bulunmayan iki kombinada açık kaldıkları süreç 
içerisinde Şirkete bir katma değer sağlama yerine şirketin zararlarını daha da artırmıştır. 
İki işletmenin 2002 yılı toplam zararlan 530 Milyar TL.'dır. Aynca Zeytinburnu 
Kombinasının üzerinde kurulu bulunduğu gayrimenkulun sahibi Emlak Gayrimenkul 
Yatırım Ortaklığı tararından anılan tesis ve binaların yıkılarak tahliye edilmesine yönelik 
Mahkeme Karan mevcuttur. 

Özelleştirme Yüksek Kurulunun 28.04.2003 tarih, 2003/15 sayılı kararına 
istinaden, Zeytinburnu Kombinası ve Haydarpaşa İşletmesinin kapatılmasına karar 
verilmiş bulunmaktadır. 

SORU 2- Diğer kombinalar bu iki kombinalardan daha rm verimli 
çalışıyor yoksa başka sebeplerimi var? Varsa bunlar nelerdir? 

CEVAP 2- Zeytinburnu Kombinası ve Haydarpaşa Soğuk Deposu dışındaki 
işletmeler, bölgelerinde üretime yönelik olarak faaliyet göstermektedirler. 1989 yılında 
EBÜ A.Ş., kredi borcu karşılığı Zeytinburnu Et Kombinasının arazisini Emlak Bankasına 
satmış, kapatılma tarihine kadar da Emlak Gayrimenkul Yatınm Ortaklığı A.Ş.'nin kiracısı 
olarak faaliyetine devam etmiştir. 

Haydarpaşa Soğuk Deposu, kurulduğu günden bugüne kadar üretim alanında 
herhangi bir faaliyet göstermemiştir. Zeytinburnu Et Kombinası 1993 yılından sonra 
üretim faaliyetlerim durdurmuş, pazarlama ve depoculuk hizmetleri vermeye 
başlamıştır, üretim faaliyetleri bulunmayan iki kombinada açık kaldıkları süreç içerisinde 
Şirketin zararlarını daha da artırmıştır. 

% f̂e£ 
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SORU 3- Trakya'daki hayvan müstahsilleri zor durumda kalmıştır. 
Kombinaların kapatılması sonrası doğacak aksaklıklar ve müstahsillerin 
düştükleri durumlara karşı bir önlem alındı mı? Alındı ise bu önlemleri açıklar 
mısınız? Bölge için programınız nedir? 

CEVAP 3- Et ve Baiık Ürünleri A.Ş.'ye ait faaliyette bulunan Adana, Bingöl, 
Diyarbakır, Erzurum, Kayseri, Konya, Manisa, Sakarya, Sincan ve Van Kombinaları 
sadece bulundukları iliere değil kendilerine görev olarak verilmiş hinterlandında bulunan 
tüm illere hizmet vermektedirler. Zeytinburnu Kombinasının kesim* faaliyetine son 
verildiği 1993 yılından bu yana, Trakya Bölgesi hayvan üreticilerinin yetiştirmiş oldukları 
büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, talep etmeleri halinde, Sakarya Kombinası tarafından 
alınmaktadır. İstanbul'da faaliyette bulunan Zeytinburnu ve Haydarpaşa işletmelerinin 
hinterlandında^ İstanbul ve Trakya Bölgesi, Sakarya Kombinasına alım ve pazarlama 
hinterlandı olarak verilmiştir. Bu nedenle, Trakya'daki kırmızı et üreticilerimizin 
mağduriyetleri söz korusu değildir. Şirket beyaz et üretimini Sincan ve Manisa 
tesislerinde gerçekleştirmektedir 

SORU 4- Beyaz et kesimini neye dayanarak durdurdunuz? Bu konudaki 
talimatı kim verdi? 

CEVAP 4- Et ve Balık Ürünleri A.Ş.'nin sadece Manisa ve Sincan Kombinalarında 
olmak üzere IKI işletmesinde beyaz et üretimi yapılmaktadır. Şirketin Pazardaki payı % 2 
civarındadır. Ilgiü kombinaların 2004 yılı ilk çeyreğinde özelleştirilmesi planlanmakta 
olup, ihale safhasına gelinmiştir. Faaliyetlere devam edildiği taktirde Şirketin 
yükümlülüklerini yerine getirememe ihtimali bulunmaktadır. Bu nedenle Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığının, 28.08.2003 tarih ve 7504 sayılı yazısı ile Manisa ve Sincan 
Kombinalarının kapatılması ve/veya özelleştirilmesi için Özelleştirme Yüksek Kurulu 
Karar tasarısı hazırlanmakta olduğunu belirtmiş, bunun üzerine Et ve Balık Ürünleri AŞ. 
Ticaret Daire Başkanlığının 02.09.2003 tarih ve 108 sayılı Mucibi ile konu Şirket Yönetim 
Kuruluna sunulmuş, Yönetim Kurulu, 04.09.2003 tarih ve 116 sayılı kararı ile 
Özelleştirme Yüksek Kuruiu Kawrı istihsal edilinceye kadar, beyaz et ihalelerine iştirak 
edilmemesini karar altına almıştır. 

Ayrıca Şirketin üretim maliyetleri, satış fiyatlarının üzerinde gerçekleşmekte olup 
bu hususda Şirketin zararlarını artırarak, Şirketi yabancı kaynak kullanmaya 
zorlamaktadır. 

SORU 5- Beyaz et ihalesine EBK olarak niye girmiyorsunuz? Nedenleri 
nelerdir? Talimatı kim verdi? 

CEVAP 5- Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 28.08.2003 tarih ve 7504 sayılı 
talimatıyla, Man ısa ve Sincan Kombinalarının kapatılması ve/veya özelleştirilmesi için 
ÖYK karar tasarısı hazırlanmakta olduğunu belirtmiştir. Et ve Balık Ürünleri A.Ş. Ticaret 
Daire Başkanlığının 02.09.2003 ve 108 sayılı Mucibi ile konu Şirket Yönetim Kuruluna 
sunulmuştur. Milli Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı ihalelerinin 6-12 
aylık sürelen kapsaması ve Sincan-Manisa Kombinalannın özelleştirme programının 
yaklaşık 105 günde tamamlanmasının planlanmasj ve bunun sonucunda hukuki 
yaptırımlarla karşılaşılmasınm önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Şirket Yönetim Kurulu 
04.09.2003 tarih ve 116 sayılı karan ile Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı istihsal 
edilinceye kadar beyaz et ihalelerine iştirak edilmemesini karar altına almıştır. 
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Özelleştirme Yüksek Kurulu Karar taslağı Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 05.09.2003 
tarih ve 7798 sayılı yazısı ile Özelleştirme Yüksek Kurulunun onayına sunulmuştur. 

Ülkemizdeki beyaz et üretimi entegre bir yapıya sahiptir. 2002 yılında Dike 
tavukçuluğundaki payı %2 olan Şirketin, bu payla piyasayı sürekli regüle etmesi 
mümkün görülmemektedir. Bu nedenle Şirketin, beyaz et üretiminden çekilmesi, ülke 
tavukçuluğunu önemli ölçüde etkilemeyecektir. 

SORU 6- Kurumunuzun daha önceki yıllardaki tek kar kaynağı beyaz 
etmidir? 

Aşağıda sunulan tablo incelendiğinde; tavuk etinin genel tablodan farklı mütalaa 
edilemeyeceği görülecektir, 

YIL FAALİYET ZARARI TAVUK ZARARI 
2000 
2001 
2002 
2003/9 

-12.741.892.702.844 
-891.036.828.654 

-14.962.675.141.775 
-35.501.791.830.611 

-1.746.243.628.617 
-1.833.484.864.207 
-3.037.763.636.062 
-2.723.308.983.247 

SORU 7- Kapattığınız ve Özelleştirilen kombinalarda, Özelleştirme 
sonrası istihdam yapıldı mı? 

CEVAP S- Kapatılan ve özelleştirilen kombinalarda Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı ve Et ve Balık ürünleri A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından özelleştirme sonrası 
personel istihdam edilmemiştir. Özelleştirilen kombinalarda, özelleştirme sonrası ilgili 
kuruluş tarafından kimlerin çalıştırıldığı hususunda kayıtlarımızda bir bilgi mevcut 
değildir. 

SORU 8- Genel Müdür Yardımcısı Veteriner hekim Seyfettin ARSLAN 
havuz kanalıyla kadrosuyla birlikte nakil edilirken, İlahiyat Fakültesi mezunu 
bir şahsı açıktan atama yaptınız mı ve bu şahsı bir hafta sonra Devlet Personel 
Başkanlığı aracılığı ile başka bir Kuruma nakil ettirdiniz mi? Bu şahsa 
ihtiyacınız yoktu ise niye açıktan atama yaptınız? Var ise gitmesine neden izin 
verdiniz? 

CEVAP 8- Hazine Müsteşarlığı ve Devlet Personel Başkanlığının izni dahilinde o 
tarihlerde Irak'la ilgili muhtemel gelişmelere bağlı olarak Irak'ta konuşlandırılması 
ihtimali bulunan askeri birliklerin et ihtiyacının karşılanması esnasında gerek ulaşım 
gerekse teslimatta, Arapça lisanını bilen daha önce kamuda 20 yıl hizmeti bulunan 
Adnan TOP, Et ve Balık Ürünleri A. Ş.'ne atanmıştır. 

Özelleştirme takvimine bağlı olarak zaman içinde bazı kombinaların 
özelleştirilmesi ve kapatılması neticesinde, Kuruluşun iş yükünün azalmasına paralel 
olarak hem personel sayısında hem de kadro bazında küçülme politikası izlenmiş ve 
bunun sonucunda, dört (4) Genel Müdür Yardımcısı kadrosu, iki (2)'ye indirilmiştir. 
Genel Müdür Yardımcısı kadrolarının iptali sonucu, 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi 
gereği istihdam fazlası konumuna gelen Seyfettin ASLAN'da başka bir kamu kurumuna 
nakledilmek üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilmiştir. 

Bilgilerinize ar/ ederim. 

Cemal UNAKITAN 
Maliye Bakanı 
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50. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu 'nun, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik 
Fonundan verilen burslara ve saptanan yoksul ailelere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Beşir 
Atalay'ın cevabı (7/1648) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Fonundan sorumlu Devlet Bakanı sayın Beşir ATALAY 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arzederim. 

Kemal KILIÇDAROĞLU 
İstanbul Milletvekili 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonundan son beş yılda 
kaç öğrenciye burs verilmiştir? 
2003 yılında burs tutarı aylık kaç liraya yükseltilmiştir? 
Burs ödemeleri hangi tarihten itibaren ve hangi gerekçelerle 
kesilmiştir? 
Acil Eylem Planı çerçevesinde, yoksul ailelerin saptanması 
amacıyla yapılan envanter çalışmaları sonuçlandıysa, iller 
itibariyle saptanan yoksul ailelerin aile ve hane halkı sayısı 
nedir? 

- 2 4 9 -



T.B.M.M. B : 3 8 6 . 1 . 2004 O : 1 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAYI: B.02.0.005/031/3100 26.12.2003 
KONU : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın 22.12.2003 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00 
02-7/1648-3958/14127 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Kemal KILIÇDAROĞLU tarafından tevcih edilen 7/1648-
3958 esas sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili olarak, Bakanlığım bağlı kuruluşları Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Genel Sekreterliği ve Devlet İstatistik Enstitüsü 
Başkanlığından alınan cevabi yazılar ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

BeşirATALAY 
Devlet Bakanı 

r~t 

T.C. 
B A Ş B A K A N L I K 

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE 
DAYANIŞMAYI TEŞVİK FONU 

SAYI: B.02.Û.SYF/ JP &S 
KONU: 

ZSJLL 72003 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sayın BeşirATALAY) 

İlgi:22.12.2003 günlü ve 3045 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde gönderilen, istanbul Milletvekili Sn. Kemal 
KILIÇDAROĞLU'nun yazılı soru önergesinin cevabı ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinizt; arz ederim, 

Mevlüt BİLİCİ 
Genel Sekreter 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN YAZILI SORU 
ÖNERGESİNİN CEVABI: (ESAS NO: 7/1648-3958) 

SORU 1- Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonundan son beş yılda kaç 
öğrenciye burs verilmiştir? 

Sosyai Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan son beş yılda burs 
verilen öğrenci sayısı ve ödenen burs tutan aşağıdaki tabloda yer almaktadır: 

Öğretim Yıllan 
1998-1999 
1999-2Ö0Ö 
2000-2001 
2001-20Ö2 
2002-2003 

Bursiyer Sayrsı 
221,595 
204.091 
221.710 
264.984 
213.898 

Burs Tutarı (TL) 
20.445.475.000.000 
27.595.460.000.000 
49.662.860.000.000 

107.071605.000.000 
115.419.915.000.000 

SORU 2- 2003 yılında aylık burs tutarı kaç liraya yükseltilmiştir? 

2003-2004 öğretim yılında aylık burs tutarı 90 Milyon TL ( özürlü öğrencilere 
100 Milyon TL) olarak belirlenmiştir. 

SORU 3- Burs ödemeleri hangi tarihten itibaren ve hangi gerekçelerle 
kesilmiştir? 

Fon tarafından verilen burs ödemelerinin kesilmesi söz konusu olmayıp, böyle bir 
yargıya nasıl varıldığı da anlaşılamamıştır, 

* Yeni burs başvuruları ile ilgili olarak Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar 
Kurumu ite yürütülen çalışmalar çerçevesinde; Fondan en yoksul yaklaşık 53 bin 
öğrenciye karşılıksız burs verilecek, yaklaşık 158 bin öğrenciye de YURTKUR'dan 
kredi verilecektir. Bunların kararı alınmış, çalışmaları sürmektedir. 

önceki yıllarda burs alan öğrencilerden, başarı durumu tespit edilenlerin 
burslarının ödenmesine başlanmıştır. Burslar Ekim ayından itibaren ödenmektedir. 

SORU 4- Acil Eylem Planı çerçevesinde, yoksul ailelerin saptanması amacıyla 
yapılan envanter çalışmaları sonuçlandıysa iller itibariyle saptanan yoksul 
ailelerin aile ve hane halkı sayısı nedir? 

Acil Eylem Planı çerçevesinde; yoksul ailelerin saptanması amacıyla, ülke 
genelinde en fazla yardıma ihtiyacı olan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakıfları tarafından desteklenmesi gereken yoksul kişi ve aileleri içine alan ön bir 
envanter çalışması yapılmıştır. 

Bu envanter, yerel bazda İllerde Vali ve İlçelerde Kaymakam başkanlığında 
kurulu bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının mevcut tespit ve 
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kayıtlarına, yerel kamu birimleri, muhtarlıklar ve gönüllü kuruluşların işbirliği ile 
araştırma yapılmak suretiyle yeni kayıtların eklenmesi suretiyle oluşturulmuştur. 

Söz konusu envanterle elde edilen veriler, vakıf kayıtlarının gözden geçirilerek 
yenilenmesini sağlamıştır. Bu çalışmalar sonucunda Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakıfları tarafından envanter kapsamında olanlardan ve kamu vicdanını 
ciddi anlamda rahatsız edecek derecede yoksulluk içinde bulunan kişi ve aileler 
öncelikle ve hızla desteklenmiştir. 

Fon tarafından yürütülen Sosyal Riski Azaltma Projesi kapsamında Kurumsal 
Geliştirme Bileşeni çalışmalarının 2004 yılında tamamlanmasını müteakip, Vakıflar 
ve Fon arasında otomasyon ağı kurularak envanter kapsamındaki ailelere ilişkin 
kayıt ve bilgilerin yenilenmesi ve fon merkezinde izlenmesi mümkün olacaktır. 

Ayrıca, bilimsel bir çalışma olarak, Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından 
yapılmakta olar Hane Halkı Gelir ve Tüketim Harcamalarına ( Hane halkı bütçe 
anketi ) ilişkin çalışmalarının sonuçlanmasını müteakip ülke genelinde yoksulluk 
profili belirlenmiş olacaktır. Fon tarafından bu çalışmadan yararlanılacak ve 
yürütülen yardım programlan bu çalışma ile ortaya çıkacak yoksulluk profili dikkate 
alınarak sürdürülecektir 

h.LE 
Acil Eylem Planı doğrultusunda yoksulların belirlenmesine yönelik çalışmalarla 

ilgili soru önergesine, ilişkin cevaplar aşağıda verilmiştir: 

Soru 4- At.il Eylem Planı doğrultusunda, ülke genelinde yoksulların 
belirlenmesine yöneiik çalışmalar; 

a) Hangi kurumlar yönüyle ve nasıl yürütülmektedir? 
b) Yoksulların belirlenmesindeki ölçüler ve yöntemler nelerdir? 

Cevap 4- Acii Eylem Planı'nda 'açlık sımrmın altındaki hanelerin belirlenmesi" 
olarak tanımlanan faaliyetin teme! amacı, yoksul hanelerden oluşan bir veri tabanı 
oluşturulmasıdır. Hu amacın gerçekleştirilmesinde işbirliği yapılacak kuruluşlardan biri 
olarak Enstitümüz, yoksullukla ilgili temel göstergelerin tahmin edilmesinde gerekli olan 
istatistiksel verilerin üretilmesi yönüyle sorumluluk taşımaktadır. Bilindiği üzere 
hanehalkı geliı ve tüketim harcamaları (bütçe) anketlerinden elde edilen istatistiksel 
bilgiler, yoksullukla ilgili bilimsel analizlerde en önemli veri kaynağıdır. Ancak bu 
anketlerin istatistiksel tekniklere göre rasgele olarak seçilen örnek hanelere uygulanması 
nedeniyle, yoksul hanelerin adres olarak belirlenmesi mümkün olmamakta, sadece 
hanelere ve bu hanelerde bulunan fertlere ait gerek yoksullukla ilgili, gerekse diğer sosyo
ekonomik karakteristikler bazında tahminler üretilebilmektedir. 

Devlet istatistik Enstitüsü'nün, 20Û2 yılından itibaren her yıl düzenli olarak 
uygulamaya başladığı Hanehalkı Bütçe Anketi'nin 2002 yılı çalışması 1 Ocak -31 Aralık 
2002 tarihleıi arasında Türkiye genelinde toplam 9600 örnek hanehalkında uygulanmıştır. 
Anketin önıekJeri.'e vapjsi Türkiye geneli ile kırsal ve kentsel yerler ayrımında tahminler 
elde edilmesine olanak sağlamaktadır. Anketten elde edilen hanehalklannın gelir ve 
harcama yapısı iie ilgili ilk temel bulgular 13.10.2003 ve 07,11.2003 tarihlerinde 
vavmlanart haber bültenleri ile kamuoyuna duyurulmuştur. 
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Ülkemizde yoksulluğu önleme çabalarının, ekonomik ve sosyal politika amaçlan 
içerisinde öncelikli bir öneme sahip olması nedeniyle, Dünya Bankası desteği ile Sosyal 
Riskin Azaltılması Projesi kapsamında sağlanan danışmanlık hizmetleri ile Türkiye'de 
yoksulluğun profili, nedenleri ve sonuçları üzerine ayrıntılı bir rapor hazırlanması 
öngörülmüştür. Bu bağlamda, Devlet İstatistik Enstitüsü ve Dünya Bankası 
uzmanlarından oluşturulan bir ekip tarafından 2002 Hanehalkı Bütçe Anketi verileri 
kullanılarak uluslararası yoksulluk literatüründe kabul görmüş yöntemlere göre hanelerin 
yoksul olarak nitelendirilmesinde kullanılacak sınırlar belirlenecek ve yoksul hanelerin 
genel profili (hanehalkı tipi, hanede bulanan fert sayısı, fertlerin çalışma durumu, mesleği, 
sağlık sigortasına sahip oima durumu, eğitim durumu, gelir yapısı vb.) ortaya 
konulacaktır. Raporun, Devlet İstatistik Enstitüsü ile Dünya Bankası'run ortaklaşa bir 
çalışması olarak Ekim 2004 tarihinde tamamlanması planlanmaktadır. 

Ancak kamuouyunun bu konudaki bilgi ihtiyacını karşılamak üzere, yoksulluk 
sının ve bu yoksulluk sınırının altında kalan hanehalklannın profilini içerecek şekilde 
özet sonuçlann yer aldığı bir haber bülteni, 2004 yılının ocak ayı içerisinde 
yayınlanacakır 

Yem oluşturulan İstatistik! Bölge Birimleri Sınıflamasına göre kır/kent bazında 12 
Düzey-1 bölgesi ve Düzey~2 ayrımında 26 bölge bazında tahminler üretecek şekilde 
tasarlanan 2003 Hanehalkı Bütçe Anketi ise 1 Ocak 2003 tarihinden itibaren Türkiye 
genelinde toplam 25920 hanehalkına uygulanmaktadır. Alan uygulaması 31 Aralık 2003 
tarihinde tamamlanacak olan çalışmanın verileri kullanarak bundan sonra düzenli olarak 
her yıl yoksulluk analizleri ile ilgili bir rapor yayınlanacaktır. 

51. - Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin'in, özelleştirmeyle işini kaybedenlerin kamuda 
istihdamına yönelik düzenleme çalışmalarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin 'in cevabı (7/1651) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorumun Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak 

yanıtlandırılmasını arz ederim. Saygılarımla. 

İzzet ÇETİN 
ICocaeli Milletvekili 

24.07.2003 tarihinde kamu kesimi toplu iş sözleşmelerine ilişkin olarak "2003 yılı 
Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri Anlaşma Protokolü" imzalanmıştır. Protokole 
taraflardan Hükümet adına Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısı M.Ali ŞAHIN, çalışanları 
temsilen de TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ konfederasyon yöneticileri imza koymuşlardır, imzalanan 
protokolün 7. maddesi "Özelleştirme" başlığını taşımakta ve "Hükümet, özelleştirme 
nedeniyle işten çıkarılan ve emekliliğine hak kazanamamış işçilerin uygun görülen kamu 
kurum ve kuruluşlarına yerleştirilebilmesi için gerekli yasal düzenlemeyi yerine 
getirecektir" taahhüdünde bulunmaktadır. 

Hükümetiniz özelleştirme nedeniyle işlerini kaybedenlerin veya bundan sonra 
kaybedeceklerin mağduriyetlerini önlemek için protokolle taahhüt ettiği bu yasal 
düzenlemeye esas oluşturacak tasarıyı ne zaman hazırlamayı ve TBMM'ye sevk etmeyi 
düşünmektedir? 
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Sayı :B.02.0.002A 
Konu: 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

O: 1 

SÜRELİDİR 
ANKARA 

T C K K İ Y E BIJYİJK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İLCİ : a) TBMM Başk.nın, 22.J2.2003 tarih ve KAN.KAR.MD.A.OLO.GNS.0.10.00.02-
7/1651 -3961/14130 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 24.12.2003 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-292-27/5718 sayılı 
yazısı. 

Kocaeli Milletvekili Sayın İzzet ÇETİN'in Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği, 
Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde 
cevaplandırılmasını istediği 7/1651-3961 esas no'lu yazılı soru önergesi cevabı 
hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Mehmet Ali ŞAHİN 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 
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KOCAELİ MİLLETVEKİLİ SAYIN İZZET ÇETİN'İN, SAYIN 
BAŞBAKANIMIZA TEVCİH ETTİĞİ SAYIN BAŞBAKANIMIZIN DA 

BAKANLIĞIM KOORDİNATÖRLÜĞÜNDE CEVAPLANDIRILMASINI 
İSTEDİĞİ 7/1651-3961 ESAS NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİNE 

VERİLEN CEVABIMIZ. 

SORU: 

24.07.2003 tarihinde kamu kesimi toplu iş sözleşmelerine ilişkin olarak 
"2003 yılı Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri Anlaşma Protokolü" 
imzalanmıştır. Protokole taraflardan hükümet adına Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN, çalışanları temsilen de TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ 
konfederasyon yöneticileri imza koymuşlardır. İmzalanan protokolün7.maddesi 
"Özelleştirme" başlığını taşımakta ve "Hükümet, özelleştirme nedeniyle işten 
çıkarılan ve emekliliğine hak kazanamamış işçilerin uygun görülen kamu kurum 
ve kuruluşlarına yerleştirilebilmesi için gerekli yasal düzenlemeyi yerine 
getirecektir,; taahhüdünde bulunmaktadır. 

Hükümetiniz özelleştirme nedeniyle işlerini kaybedenlerin veya bundan 
sonra kaybedeceklerin mağduriyetlerini önlemek için protokolle taahhüt ettiği 
bu yasal düzenlemeye esas oluşturacak tasarıyı ne zaman hazırlamayı ve 
TBMM'ye sevk etmeyi düşünmektedir. 

CEVAP: 

2003 yılı içerisinde yürürlüğe girecek olan toplu iş sözleşmelerine ilişkin 
olarak taraf işçi ve işveren sendikaları arasında yürütülen toplu iş 
sözleşmelerinde anlaşmaya esas teşkil edecek bir çerçeve protokol TÜRK.-İŞ 
Konfederasyonu ile 22.07.2003 tarihinde, HAK-İŞ Konfederasyonu ile 
24.07.2003 tarihinde ve DİSK Konfederasyonu ile 28.07.2003 tarihinde 
imzalanmıştır 

Sözkonusu protokollerin 7.maddesinde "Hükümet özelleştirme nedeniyle 
işten çıkarılan ve emekliliğine hak kazanamamış işçilerin uygun görülen Kamu 
Kurum ve Kuruluşlarına yerleştirilebilmesi için gerekli yasal düzenlemeyi 
yerine getirecektir' hükmü bulunmaktadır. 

Bu hüküm doğrultusunda hükümetimizce bu konuya ilişkin olarak 
hazırlanan yasa tasarısı Plan ve Bütçe Komisyonunun gündeminde 
bulunmaktadır. 
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52. - Ankara Milletvekili İsmail Alptekin'in, uluslararası fuarlara katılan Türk firmalarının 
standartlarına ilişkin sorusu ve Devlet bakanı Kürşad Tüzmen 'in cevabı (7/1654) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki soruların Devlet Bakanı Sayın Kürşat Tüzmen tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. {K, V2 . O^oo 3 

Sorular : 

Ülkemizin kalkınması yönünde hükümetimiz üretimi artırmak, ihracat hamlesi ile de 
fazla ürün ihraç etmek için çaba harcamaktadır. . .J \ v 

Hükümetimizin bu konuda ihracatçıyı teşvik ve destek verme/de olduğunu 
memnuniyetle görüyoruz. Bunlardan birisi de tanıtım olduğundan, yurt dışındaki uluslar arası 
fuarlara katılan Türk firmalarına devlet destek vermekte ve fuar kirasının tamamını 
ödemektedir. Bize ulaşan şikayetlerde kira konusunda verilen destek dışında (iç donanım, 
vitrin, vs yönünden) destek almadığından, büyük ve ciddi firmaların dışında kalanlar (dört 
sandalye bir masa ve iki raf) ile katılıyor. Bu durumda da uluslar arası fuara dünyanın çeşitli 
ülkelerinden gelen müşteriler bu basit standlarda fiyatlara bakıp ucuz mal almayı tercih 
ediyor ve Türk pavyonunu ciddiye almıyor. Bu durum karşısında ciddi firmalar da Türk 
pavyonlarında stand açmak istemiyor ve katılmıyor. 

Gıda konusunda çok da ileri noktada olmayan imajımız zedeleniyor ve beklenen 
hedefe ulaşılamıyor. Yapılan yardımlar bir noktada kaynak israfı oluyor. Dolayısıyla ülkesini 
ve ürününü hakkı ile tanıtan ile laf olsun, olursa satarım olmazsa da bir kaybım olmaz 
anlayışındaki ticaret erbabı arasında fark gözetilmemiş oluyor. 

Bu durumda: 

1-Bu tip fuarlarda devlet desteğini sürdürecek misiniz? 
2-Bu konuda araştırmalar yaparak yeni kriterler koyacak mısınız? 
3-Somut kriterler koyarak bütün katılan, firmaların o bölgeye geçen sene sattıkları mal ve 
değerlerini tespit ederek, gelecek senenin programını ve hedefleri belirlemeyi düşünüyor 
musunuz? 
4-Bu konularda bizce bilinmeyen hedef çalışmalarınız nelerdir? 
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T.C 
BAŞBAKANLİK 

IHŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI 
İhracat Genel Müdürlüğü 

^ l
1 1

: I v , 2 , l ü T M O Ü 1 " 1 ' " ' 05,01.04 2 1 0 
KOMİ : \ azılı Suni UM ensesi w * 

TÜRKİYE B( YİİK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLCİ: Devlet Bakanlığı"rıa muhatap 22.12.2003 tarih ve A.Ol.l.GNS.0.10.00.02-
7/1654-3^75/!4145 savıh yazıları. 

İlgi do kayıtlı yazıları konusu, Ankara Milletvekili Sayın İsmail Alptekin 
taralından Devler Hakan- Sayın Kürşad Tüzmcn'e tevcih edilen yazılı soru 
önergesinde belirtilen hususlara ilişkin cevabi görüş ekli notta sunulmaktadır. 

Bdailerineaı-zolujıı.tr. 

Kürşad TCZMEN 
Devlet Bakanı 
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ANKARA MİLLETVEKİLİ SAYIN İSMAİL ALPTEKİN TARAFINDAN 
SAYIN DEVLET BAKANI KÜRŞAD TÜZMEN'E TEVCİH EDİLEN YAZILI 

SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVABİ GÖRÜŞÜ İÇEREN NOT 

Malumlar, olduğu üzere ihraç ürünlerimizin tanıtımı amacıyla yürütülen 
faaliyetler anısında yurtdışında düzenlenen fuar katılımları büyük önem arz 
etmektedir. Bu bağlamda, Dış Ticaret Müsteşarlığınca "Yurtdışında Milli veya 
Bireysel Düzeyde Katılımların Desteklenmesine İlişkin Tebliğ" çerçevesinde yurtdışı 
fuar iştirakçilerine destek verilmektedir. 

Mevcut Yurtdışı t'nar Destek sistemi içinde; 

- Türk tirmalarmın Dış Ticaret Müsteşarlığınca yetkilendirilen bir organizatör 
aracılığıyla uluslararası fuarlara toplu iştiraklan (Milli Katılım), Türk İhraç 
Ürünleri ve Sektöre! Türk İhraç Ürünleri Fuarları kapsamındaki katılım 
masraflarının %80'i 20.000 ABD Dolarına kadar, 

- Türk finnü.1 arının uluslararası fuarlara bireysel katılımları kapsamında ise, boş 
alan kira giderlerinin lamamı ile taşıma masraflarının %50'si 20.000 ABD 
Dolarına kadar. 

karşılanmaktadır. 

Sözkonusu tüar iştiraklan arasından, Türk firmalarının- Dış TicaTet 
Müsteşarlığınca yetkilendirilen bir organizatör aracılığıyla toplu katılım sağlamakta 
olduğu fuarlarda (Milli Katılım, Türk İhraç ürünleri ve Sektörel Türk İhraç Ürünleri 
Fuarları), devlet yardımları çerçevesinde stand kirası ile birlikte stand konstrüksiyonu, 
stand tefrişarı, dekorasyon, çeşitli fuar hizmet giderleri ve teşhir ürünlerinin 
nakliyesine ilişkin masraflar da karşılanmaktadır. Bu nedenle, sağlanan sözkonusu 
destekler neticesinde, Türk firmalarına uluslararası platfonnlarda rakip ülke 
firmalarıyla hen/er koşullarda rekabet edebilmeleri için önemli imkanlar 
verilmekledir 2003 senesinde Türk firmalarınca yukanda belirtilen biçimde 129 fuara 
toplu katılım gerçekleştirilirken, sözkonusu organizasyonların verimliliği ve sonuçlan 
görevlendiriri fuar gözlemcileri yanında, katılımcı firmaların doldurmuş olduğu 
anket fonnları vasıtasıyla takıp edilmektedir. 

Diğer taraftan, üretici- ihracatçı firmalarımız tarafından ön izin zorunluluğu 
olmaksızın farklı ülkelerde çeşitli uluslararası fuarlara bireysel düzeyde katılım 
sağlanmakta ve sözkonusu katılımlar için boş alan kirası ile ürün nakliye giderlerinin 
%50'si fuar desteklerinden yararlandınlmaktadır. Ancak, bireysel katılım sağlanan 
fuarlarda ön bildirim ve izin zorunluluğu olmaması yanında, iştirakçi konumundaki 
Türk firmalarının sayısının da her bir fuar için çok kısıtlı sayıda karması nedeniyle, 
sözkonusu katılımları merkezden görevlendirilen gözlemciler vasıtasıyla takip etmek 
suretiyle değerlendirme'.t mümkün olamamaktadır. Fuardaki ürün teşhir ve pazarlama 
yaklaşımı başta olmak üzere firmalarımızın fiili performansının tespiti mümlcün 
bulunmayan bireysel katılımlar için dekorasyon/stand tefrişatı gibi masraf kalemleri 
destekten yararlandırılmadı»! halde, bu tür katılımlann toplam yurtdışı fuar destekleri 
içindeki payı o'dukea yüksek (%45) seviyelerdedir. 
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Dolayısıyla, yetkilendirilen bir organizatör aracılığıyla özellikle dış ticaretimiz 
açısından hedef ülke konumunda bulunan merkezlerdeki fuarlara toplu 
katılımlarımızın, doğrudan ihracatımıza yönelik katkısı yanında, ülke ürün/sektör 
imajımızın tanıtımına sağladığı fayda da dikkate alındığında, bireysel katılımlara göre 
daha kapsamlı biçimde devlet desteklerinden yararlandırılması uygulaması devam 
ettirilmektedir 

SORU 1 : Bu tip fuarlarda devlet desteğini sürdürecek misiniz? 

Ülkemizdeki ihracata dayalı sektörlerin dünya rekabeti ile tanışmalarının 
ardından, uluslararası pazarlamanın vazgeçilmez unsuru olan yurtdışı fuarlara 
katılımlarında da önemli bir gelişme ortaya çıkmıştır. Bu süreçte, yurtdışı fuar 
katılımlarına yönelik [inansal desteklerin büyük önemi ve yaran bulunmaktadır. 

Firmalarımızın yurtdışı fuar katılımlarına yönelik devlet desteği, ilk olarak 
94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile 1995 yılından itibaren yürürlüğe giren 
"İhracata Yönelik Devlet Yardımları Karan"na dayanılarak uygulamaya konulmuştur. 

Türkiye'de 1995 yılından bu yana devam eden sözkonusu yurtdışı fuar 
desteklerinin uluslararası karşılaştırması yapıldığında, ülkemizdeki destek sisteminin 
özellikle ödeme miktarı olarak çok iyi konumda olduğu ortaya çıkmaktadır. Bir çok 
ülkede yerli firmalara yönelik bu tür destekler olmadığı gibi, diğer ülkelerdeki 
destekleri ise. miktar ve kapsam olarak ülkemizdeki uygulamayla karşılaştırmak dahi 
mümkün deği idir. 

Üretim ve ihracat sektörlerinde faaliyet gösteren firmalarımıza yönelik olarak 
verilen fuar destekleri, geçmiş uygulamaların analizi ve değişen uluslararası 
pazarlama koşullarının ışığında yeniden değerlendirilmektedir. Bu itibarla fuar destek 
sisteminin daha etkili ve verimli hale getirilmesi suretiyle devam ettirmesi 
öngörülmekledir. 

SORU 2: Bu konuda araştırmalar yaparak yeni kriterler koyacak mısınız? 

Yurtdışı fuar katılımlarına verilen destekler konusunda geçtiğimiz yıllara yönelik 
ülke bazında gerçekleşmeleri içeren bir araştırma yapılmış olup, bu çalışma sonuçlan 
maliyet ve hedef ülkeler anlamında yeni düzenlemeler için yol gösterici olmuştur. 
Diğer taraftan mi'îi düzeyde katılım sağlanan fuarların sonuçlan katılımcı firmaların 
doldurdukları anketler ve fuar gözlemcilerinin raporları doğrultusunda 
değerlendirilmekle olup. Dış Ticaret Müsteşarlığınca desteklenecek fuarlann 
belirlenmesinde söz konusu geçmiş organizasyon ve ülke performansları dikkate 
alınmaktadır. 

Son olarak 2<H)1 senesi içinde yürürlüğe konulan mevzuat dahilinde yürütülen 
yurtdışı fuar destek sisteminde, gerek katılımcı firmalanmızın uluslararası pazarlama 
gereksinimlerine uygun olarak gerekse "Türk Ürünü" imajını yükselen değer olarak 
tanıtma amaçlı hcdellıni/. doğrultusunda bazı değişiklikler yapma zorunluluğu ortaya 
çıkmıştır. Bu yönde sürdürülen çalışmada son aşamaya gelinmiş olup, yapılacak 
değişikliklerin, özünü fuarcılıkta sektörel ihtisaslaşma ve Türk ürünü imajmı 
geliştirme temelinde fuar katılımlarının desteklenmesi olarak ifade etmek 
mümkündür. 
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SORU 3: Somut kriterler koyarak bütün katılan firmaların o bölgeye geçen sene 
sattıkları mal ve değerlerini tespit ederek, gelecek senenin programını ve 
hedeflerini belirlemeyi düşünüyor musunuz? 

2003 yılında yaklaşık 6000 Türk firması yurtdışı fuar desteğinden yararlanmış 
olup, sözkonusıı .firmaların fuarlar vesilesiyle başlatmış oldukları satış bağlantı 
sürecinin en kısa vadede 6 ay sonra neticelerini vermeye başlayacağı hususu dikkate 
alındığında, 2İH)3 ytlı fuar katılımlarının sonuçlarını en erken 2004 senesi ortalarında 
tespit etmek mümkün olabilecektir. 

Bununla beraber, geçtiğimiz 3 seneye yönelik firma bazında verilen destekler ve 
bu kapsamda yurtdışı fuar katılımlannın ihracaümıza katkısına yönelik bir 
değerlendirme çalışması yapılmış olup, ülkemizde faaliyet gösteren tüm İhracatçı 
Birliklerinin içinde yor aldığı bu kapsamlı çalışmanın sonuçlarının 2004 yılı içinde 
sonuçlandın İması öngörülmektedir. 

Firma ve ülke ba/.mda yapılmakta olan performans belirleme çalışması yanında 
fuar sonuçlarının değerlendirilmesine ilişkin mevcut sistemimiz dahilinde gözlemci ve 
firma değerlendirme anketleri çerçevesinde gelecek seneye yönelik fuar organizasyon 
talepleri değerlendirilmekledir. 

SORU 4: Bu konularda bizce bilinmeyen hedef çalışmalarınız nelerdir? 

Üretici/imalatçı firmalarımızın ürünlerinin uluslararası pazarlarda tanıtımına 
yönelik girişimleri için yurtdışı fuarların önemli bir platform oluşturduğu gerçeğinden 
hareketle, gelişen rekabet koşulları çerçevesinde rakip firmalarla tanıtım 
enstrümanları açısından aynı koşullarda rekabet edebilmelerini teıniııen bazı ilave 
imkanlar getirilmesi için çalışmalar yapılmaktadır. Bu çerçevede, milli katılım 
organizasyonu düzenleyen fuar organizatörlerinin katılımcı firmalarımızın ve ilgili 
ihracat sektörlerimizin tanıtımına yönelik faaliyetleri gerçekleştirmeleri amacıyla 
kullanacak lan gelişmiş elektronik sistem ve malzemeler dahil tanıtım aktivitelerinin 
daha yüksek barem üzerinden desteklenmesi amacıyla ilgili mevzuatta değişiklik 
yapılması planlanmaktadır. 

Diğer tara I tan, firmalarımızın uluslararası fuar katılımlarındaki verimliliğinin 
arttırabilirlesin; teıninen fuar organizasyonu esnasındaki satış pazarlama tekniklerinin 
kalitesinin istenen seviyeye getirilebilmesi amacıyla Dış Ticaret Müsteşarlığı 
organizasyonunda yurt içinde eğitim ağırlıklı seminerler düzenlenmesi amacıyla bir 
ön çalışma başlatılmıştır. Sözkoıııısu eğitim seminerleri vasıtasıyla, özellikle küçük ve 
orta ölçekli firmalarımızın uluslararası fuar organizasyonlarında pazarlama ve tamtım-
imaj geliştirme başla olmak üzere toplam verimliliklerinin arttırılması 
hedeflenmektedir. 

Ayrıca önümüzdeki yıllarda destekten yararlandırılacak bireysel katılım sağlanan 
fuarların seçiminde verimlilik sağlanmasını teminen, faaliyet yılı öncesinde 
uluslararası gelişmeler ve ilgili sektörün ihtiyaçlarının/potansiyelinin de dikkate 
alınması amacıyla Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri görüşleri 
dikkate alınmak suretiyle Dıss Ticaret Müsteşarlığı tarafından belirlenecektir. 
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53. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, ekonomiden sorumlu Devlet Bakanının 
açıklamalarının piyasalara etkisine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Abdüllatif Şener'in cevabı (7/1661) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
ANKARA 

20 Mart 2003 

Aşağıdaki sorumun Anayasa'nın 98. ve İçtüzüğün 96 ve 98. maddeleri 
uyarınca Başbakan tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını istiyorum. 

Saygılarımla 

Prof. Dr. Yİku> KEPENEK I 
Ankara Milletvekili 

Ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Sayın Ali Babacan, yaptığı açıklamalarla 
para piyasalarının dalgalanmasına, faiz oranlarının, döviz kurlarının artmasına 
ve borsa endeksinin düşmesine neden olmaktadır. 

1.Sayın Babacan'm tutarsız ve çelişkili açıklamalarda bulunmasının nedenleri 
nelerdir? 

2.Borsa endeksinin düşüşü, döviz kuru ve faiz oranı artışlarının devlete ve 
kişilere maliyeti ne kadardır? 

3.Bu süreçte, varsa, kazanç sağlayanlar kimlerdir? 

4. Sayın Babacan 'irin görevden ayrılması ya da alınması düşünülmekte midir? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

SAYI ;B.02.0.0G1/01-3738 31 /12/2003 
KONU : 7/1661 esas sayılı 

soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : a) 25.03. 2003 tarih ve A.01 .GNS.0.10.00.02-6/316-1150/4680 sayılı yazınız. 
b)Başbakanlığın 27.03.2003 tarih, B.02.0.KKG.0.12/106-100-1/1344 sayılı yazısı. 
c)22.12. 2003 tarih ve A.01.GNS.0.10.00.02-1149 sayılı yazınız. 
d)Başbakanlığın 24.12.2003 tarih, B.02.0.KKG.0.12/106-100-1/5709 sayılı yazısı. 

Ankara Milletvekili Sayın Yakup KEPENEK'in Sayın Başbakana tevcih ettiği ve Sayın 
Başbakan tarafından da koordinatörlüğümde cevaplandırılması tensip olunan 7/1661 esas sayılı 
yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Anayasamızın 112nci maddesinin 2nci fıkrasında; her bakanın Başbakana karşı sorumlu 
olduğu ayrıca kendi yetkisi içindeki işlerden ve emri altındakilerin eylem ve işlemlerinden de 
sorumlu olduğu hüküm altına alınmıştır. Sayın Devlet Bakanı 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı ile 
Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile diğer kanunların kendisine 
verdiği görev ve yetkiler kapsamında çalışmalarını yürütmektedir. Yapı lan bu çalışmalara ilişkin 
açıklamalar Sayın Bakanın görev ve yetkisi alanında ve kendi takdirlerindedir. 

Hükümetimizin göreve başladığı günden bu güne sağlanan siyasi istikrar ve bu istikrarın 
piyasalara verdiği güvenin etkisiyle ekonomik göstergelerde ciddi iyileşmeler sağlanmış varolan 
birçok belirsizlik ve bu belirsizliklerden kaynaklanan olumsuzluklar düzelmiştir. Buna paralel olarak 
faiz oranları ve döviz kurları düşme, borsa endeksi ise yükselme eğilimi göstermektedir. Piyasa 
mekanizması içinde arz ve talep dengesine bağlı olarak cereyan eden kısa vadeli faiz oranı, döviz 
kuru ve borsa endeksi değişimlerini bir bakanın açıklamalarına bağlamak serbest piyasa ekonomisi 
düzeni içerisinde kabul görmeyen bir yaklaşım tarzıdır. Yine serbest piyasa mekanizması içerisinde 
faiz oranları döviz kuru, borsa endeksindeki değişmelerin kar ya da zarar doğurucu etkisinin varlığı 
tabidir. Sağlanan güven ve istikrarın etkisiyle 2003 yılı için öngörülen hedefler çok büyük ölçüde 
gerçekleşmiş ve bu iyileşme 2004 yılında da artarak devam edecektir. Şu andaki döviz kuru, borsa 
endeksi ve faiz oranlarına bakıldığında ve bu göstergeler Hükümetimizin iş başına geldiği 
günlerdeki göstergelerle karşılaştırıldığında bu olumlu tabloyu görmek mümkündür. Bu itibarla soru 
önergesinde belirtilenin aksine faiz oranlarının ve döviz kurlarının düştüğü ve borsa endeksinin 
yükseldiği bir ortamda çelişki ya da tutarsızlıktan değil tam tersine güven ve istikrarın varlığından 
söz edilebilir. 

Bilgilerinize ar2 ederim. 

Doç.Dr.Abdiillaüf ŞENER 
Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısı 
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54. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, ABD'nin İskenderun Limanından füze sevkiyatı 
yaptığı iddiasına ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı M. Vecdi Gönül'ün cevabı (7/1662) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
ANKARA 

23.03.2003 

Aşağıdaki sorumun Anayasa'nm 98. ve İçtüzüğün 96 ve 98. maddeleri 
uyarınca Milli Savunma Bakanı tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını 
istiyorum. 

Saygılarımla. 

Prof Dr. Yakup KEPENElL 
Ankara Milletvekili 

Basında, kimi taşıt aracla/ımn üzerine Kızılhaç işareti konularak, ABD'ye 
- Amerika Birleşik Devletleri- ait füzelerin İskenderun'dan Mardin'e taşındığı 
haberi yer almaktadır. 

l.Bu bilgi ne derece doğrudur? 

2.Doğru ise hükümetiniz ne gibi önlemler almıştır? 

3.İskenderun limanından yapılan sevkıyatın denetimi kimler tarafından ve 
nasıl yapılmaktadır? 

4.İskenderun limanının kullanımında, ABD ile yapılan anlaşmaların dışına 
çıkılmış mıdır? 
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T.C. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

A N K A R A 

KAN.KAR. 

K O N U 

İLGİ 

2003/7014-CS l^OöM3.Lv| 

Sözlüden Yazılıya Dönüşen 
Soru Önergesinin Cevabı. 

2-9 ARALIK 2003 

İVEDİ 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

TBMM.Bşk.lığının 2.4.2003 tarihli ve KAN.KAR.MD. :A.01.0.GNS.0.10.00.02-6/ 
325-1175/4778 sayılı yazısı. 

Ankara Milletvekili Sayın Prof.Dr.Yakup KEPENEK tarafından verilen "ABD'nin 
İskenderun Limanından füze sevkiyatı yaptığı iddiasına" ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi 
iç Tüzüğünün 98 inci maddesi uyarınca sözlüden yazılıya dönüşen 6/325-1175 sayılı soru 
önergesinin cevabı Ek'te sunulmuştur. 

Arz ederim. 

.Vecdi GONUÜ 
Savunma Bakanı 

ANKARA MİLLETVEKİLİ SAYIN PROF DR.YAKUP KEPENEK TARAFINDAN VERİLEN 

VE TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ İÇ TÜZÜĞÜNÜN 98 İNCİ MADDESİ UYARINCA 

SÖZLÜDEN YAZILIYA ÇEVRİLEN 6/325-1175 SAYILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI 

1. 23 Mart 2003 tarihli soru önergesinde değindiğiniz "Bir kısım taşıt araçlarının üzerine 
Kızılhaç işareti konularak, ABD'ye ait füzelerin İskenderun'dan Mardin'e taşındığına ilişkin" 
basın haberi doğru değildir 

2. Haberde değinilen hususlarla karşılaşılmaması için gerekli, titiz denetimler 
yapılmıştır. 
3. Bu denetim, ABD askeri yetkilileri tarafından önceden yapılan ve uygun görülen 
bildirimlerin gelen malzeme ile karşılaştırılması suretiyle Türk Silâhlı Kuvvetleri yetkilileri 
tarafından limanda yapılmış ve uygun olmayan malzemelerin gemiden limana indirilmesine 
müsaade edilmemiştir. 

4. İskenderun limanının kullanımında anlaşmaların ihlali söz konusu olmamıştır. 

Bilgilerinize sunarım. 

N&1İ1! 
.Vecdi GÖNÜL 
\] Savunma Bakanı 
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55. - İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, BDDK'nın devraldığı sorunlu kredi alacaklarına 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'in cevabı (7/1666) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Doç.Dr. 
Abdüllatif ŞENER tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

16.12.2003 

Emin ŞİRİN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

Basında çıkan haberlerden BDDK'ya sorunlu kredilerle ilgili finansman danışmanı 
seçildiği ve kredilerin ilk portföyünün yıl sonuna kadar satışa çıkarılacağı anlaşılmıştır. 

Bu bilgi doğruItusunda aşağıdaki sorularıma cevap verilmesini arz ederim. 

Sorular: 

1 - BDDK 'nın bankalardan devraldığı sorunlu kredi alacaklarının genel yekünü ne 
kadardır? 

2- Sorunlu kredilerin satış bedelleri hesap edilirken, TMSF ve danışman firma 
Pricev/aterhouse Cooper's'un, 350 milyon dolarlık krediye 100 ile 120 milyon dolar 
arasında fiyat tespiti yaptığı doğru mudur? 350 milyon dolarlık rakam sadece ana para 
mıdır? Yoksa hangi döneme kadar, ne kadar faizi ihtiva etmektedir? 

3- Sorunlu kredilerin ihalesine iştirak eden 9 firma hangi firmalardır? Bu fimıaların 
verdikleri fiyatlar ne kadardır? 

4- Bu kredilerin satış ihalelerinde, ihaleye katılan yerli ve yabancı 9 firmanın 
tekliflerinde, 350 milyon dolarlık ilk satış paketine, en yüksek fiyatın 50-55 milyon 
dolar civarında verildiği doğru mudur? 

5- Açılan ihalede sorunlu kredilerin tespit edilen değerlerinin çok altında teklif gelmesine 
rağmen, ihale neden iptal edilmeyerek, bir hafta süre uzatımı verilmiştir? 

6- Sorunlu kredilerin ikinci oatış ihalesinde, yine düştik değerli teklif verilmesi 
durumunda ihale iptal edilecek midir? Yoksa kamuya yüklenecek büyük zarara göz 
yumularak satış gerçekleşecek midir? 

7- Aynı konuyla ilgili olarak 24.09.2003 tarihli soru önergeme verilen cevapta: 
"TMSF, alacaklarını tek tek değil, bir portföy olarak satışa sunmuştur. Bu 

bağlamda aradan tek bir alacağın satılması söz konusu olmadığı için, esas borçlunun 
kendi kredisini TMSF'den alması söz konusu değildir. Ayrıca, genel prensip olarak 
TMSF'ye borçlu olanların bu ihaleye katılmaları da uygun bulunmamış ve dışında 
tutulmuşlardır. TMSF, borçlular ile bire bir görüşmeler ve sağlanan indirimler ile sulh 
olma yöntemini, tahsilatlarını, hızlandırmak için ayrıca uygulamakta olup bir çok 
borçlu ile anlaşma sağlanmıştır" denilmektedir. 
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Esas borçlunun kredisini TMSF'den direkt olarak alma imkanı olmadığını 
söylemenize rağmen, esas borçlunun borcunu ihaleye giren aracı şirket aracılığı ile ve 
bu şirket üzerinden yüzde 80-90'lık bir iskonto ile almasına mani olmak için ne gibi 
bir tedbir dûşi'mülmüştür? 

8- Yine, aynı soru önergemin (1.) sorusuna verilen cevapta: 
"Bir alacağın devri, devreden gerçek ya da tüze! kişinin şahsına özgü olan 

dışındaki öncelik hakkını ve diğer yan haklarını da kapsar" demektesiniz. 
Bu durumda, borcu devralan şirket veya kurum, Amme Alacaktan Kanunu'mın 

getirdiği hakları da kullanabilecek midir? Böyle bir durum, ancak bir devlet 
kurumunun kullanabileceği hakkın, özel ve hatta yabancı bir kurum tarafından 
kullanılması anlamına gelmez mi? 

9- Batık banka kredilerinin süratle tahsili için yeni bir kanun çıkarılmışken, bu kanunun 
getirdiği imkanlar kullanümayarak kredilerin satış yoluna gidilmesi ne anlama 
gelmektedir? Elde alacakları tahsil için yeni bir kanun var iken bu kanunun getirdiği 
imkanlar hiçe sayılarak kredilerin satışı, görev ihmali hatta, görev suistimali 
kapsamına girmez mi? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

SAYI :B.02.0.Û01/Ü1-3798 31/12/2003 
KONU : 7/1666-4000 esas sayılı 

yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :22.12.2003 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1666-4000/14204 sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN tarafından tevcih edilen 7/1666-4000 esas 
sayılı yazılı soru önergesinin cevabına ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurumu Başkanlığı'nın 31.12.2003 tarih ve BDDK.2003.01.KİK.1-15262 sayılı yazısı 
ilişiktedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

a 
7^ 

Doç.Dr.Abdüllatif ŞENER 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
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BANKACILIK DÜZENLEME VB DENETLEME KURUMU 
{Kurul İşleri ve Kararlar Dairesi) 

SAYI : BDDK.20O3.0I KİK. \- ' * 2 b ^ 
KONU: Soru önergeleri 3 1 * " " * l ^ 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sn. Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER) 

İLGİ: 23..12.2003 tarih ve B.02.O.O01/(Ol)37I0 sayılı evrak akış ve talimat formu. 

]lgide kayıtlı evrak akış ve talimat formu ekinde gönderilen îstanbul Milletvekili Emin 
ŞİRİN'in 7/1666-4000 sayılı soru önergesine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından 
verilen cevaplar aşağıda sunulmaktadır. 

1- 31.10.2003 tarihî itibariyle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (Fon) tarafından 
devralınan kredilerin banka bilançolarında kayıtlı anapara toplamı aşağıdaki gibidir; 

Hakim OrtakJar ve Firmalar : 4.897.064.840 milyon TL 
Diğer Kurumsal Borçlar : 1.665.801.295 milyon TL 
Bireysel Borçlar : 141.671374 milyon TL 

Toplam : 6.704.537.439 milyon TL 

(Sözkonusu bakiye. 30.10.2003 tarihli TC Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden 
4.495.468.643.- ABD dolarına tekabül etmektedir.) 

Ayrıca, Pamukbank T.A.Ş. 'den dosya devir ve temlik çalışmaları devam etmektedir. 

2- Satışa sunulan portföyün toplamının anapara tutan 324.3 milyon ABD doları olarak 
belirlenmiştir. Sözkonusu portföye 100 - 120 milyon ABD dolan fiyat belirlendiği doğru 
değildir. 

3,4,5,6- Sorunlu kredilerin ihalesi için inceleme odasında 8 firma inceleme yapmış 
olup, 5 yatırımcıdan teklif gelmiştir. Tekliflerin alınmasından sonra süre uzatımı yapılmamış 
olup, gelen tekliflerin düşük olması nedeniyle ihale iptal edilmiştir. 

7- Anılan soruda belirtilen husus alacak temlik sözleşmesine konulacak sınırlamalarla 
çözülebilecektir. Ancak ihalenin iptal edilmesi nedeniyle bu aşamaya gelinememişfir. 

8- Banka nakmı ortaklarından olan alacaklar amme alacağı niteliğinde olup, 6183 
sayılı Kanuna tabi ıakir> alacağıdır. Alacak satışına konu olanlar ise diğer kredi dosyalarından 
kaynaklanan ve anım t alacağı niteliğinde olmayan alacaklarda. Dolayısıyla, herhangi bir 
yetki devri sözkonusu değildir. 

9- Alacak satış* işlemlerine bu kanunun yayımı tarihinden önce başlanılmış olup, 
yukarıda da belirtildiği üzere yatırımcılardan gelen tekliflerin düşük olması nedeniyle ihale 
iptal edilmiştir. 

Bilgilerini arz ederim 
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56. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce'tün, depremde hasar gören Yalova-Çiftlikköy-Kabakh 
Köyü Camiinin onarımına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Aydın 'in cevabı (7/1667) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Prof. Dr. Mehmet AYDIN tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılması için gereğinin apılmasını arz ederim. 

Muharrem İNCE 
Yalova Milletvekili 

Yalova İli, Çifilikköy İlçesine bağlı Kabaklı Köyü, bölgenin en eski yerleşim 
birimlerinden biridir. Osmanlı Devleti'nin son yıllarında ve Kurtuluş Savaşı döneminde 
kaymakamlık merkezi olarak seçilmiş önemli bîr köyürnüzdür. 17 Ağustos 1999 Depreminde 
bu köyümüzün 200 yıldır kullandığı cami büyük hasar görmüştür. Şuan ibadet yeri olarak 
kullanılamamaktadır. Köylüler, bir kahvehanenin köşesinde ibadetlerini yerine 
getirmektedirler. 

1. Kabaklı Köyü Camisinin tarihi eser kapsamında olması nedeniyle onarımının 
yapılmadığı ve hizmete açılmadığı iddiası doğru mudur? 

2. Bğer söz konusu cami tarihi eser statüsünde ise restorasyon işleri hangi 
kurumun sorumluluğundadır? Neden restorasyon yapılmamaktadır? 

3. 17 Ağustos Depreminin üzerinden dört yıl germesine karşın caminin 
onanmmm yapılmadığı, köylülerin yeni cami yapımına ise izin verilmediğine 
göre Kabaklı Köyü sakinlerinin ibadetlerini camide yapamamaktan doğan 
mağduriyetleri ne /aman giderilecektir? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAYI : B.02.0.004/O3:ry> A N K A R A 
K O N L ' 3 0 , /2/2003 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İLGİ :22.12.2003 iarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1667-4004/14224 sayılı yazınız. 

Yalova Milletvekili Muharrem İNCE'nin Bakanlığıma tevcih ettiği yazılı 
soru önergesini; verilen cevabın bir sureti ekte gönderilmiştir, 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Prof.Dr.Mehmet AYDIN 
Devlet Bakanı 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı 

SAYI : Iî.02 1 DİB.0.8O.00.O0-Ü13- . . j r r 
KONU rYaiov.Çırtlıkköy 29.12.2003* İ l l e * 

Kabaklı Köyü Camii. 

DEVLET BAKANLIĞINA 

İLGİ : 3)23/12/2003 tarih ve B.O2.O.004/03532 sayılı yazınız. 
byi'.B.M.M Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 22/12/2003 tarih ve 

A.O I .(UiNS 0.10.00.02-7/1667-4004/14224 sayılı yazısı. 
cjYalıiva Milletvekili Muharrem İNCE'ııirı 16/12/2003 tarihli soru önergesi. 
d)Kültür Bakanlığı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Genel Müdürlüğü İstanbul 11 

Numaralı Küitör ve Tabiat Varlıkların Koruma Kurulu Büro su Müdürlüğünün 24808/2000 
larih ve B.16.U.KTV.4.m.OO.02/720/828 sayılı yazısı. 

ejKiiltiir Bakanlığı Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 28.06.2001 tarih ve 
8544 sayılı kurarında 

17 Ağustos l c W Marmara depreminde hasar gören, Yalova İli, Çiftlikköy İlçesine bağlı 
Kabaklı Köyü C'amii'niıı onurunî hususunu içeren ilgi (a) ve ilgi (b) yazılar eki ilgi (c)sorıı önergesi 
incelenmiştir. 

i 7 Ağustos I9!>9 depremine kadar söz konusu caminin mülkiyeti köy tüzel kişiliğine aitken, 
depremden sonra mahalli imkanlarla caminin bakım ve onarımının yapılması için girişimler 
başlatıldığında, ilgi (d) ya/ı ile "Söz konusu caminin henüz tescili yapılmamış olmakla beraber, 3386 
sayılı yasa ile değişik 2863 sayılı yasanın 6. maddesinin (a) bendi gereğince söz konusu canıifer 
korunması gerek!i kühiir varlıkları olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle yukarıda adı gecen 
camilerde kumlumu/d.™ karar «ılınmadan herhangi bir inşai ve fiziki müdahalede bulunu.mamasına, 
haklarında karar alınıncaya kadar can ve mal güvenliği açısından gerekli tedbirlerin alınmasına" 
denildiğinden ve yine Kültür Bakanlığı Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun ilgi 
(e) kararında da "3.386/2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği 
taşıması nedeniyle anıtsal yapı olarak tesciline, caminin onarımına ilişkin röleve ve restorasyon 
projelerinin hazırlanarak değerlendirilmek üzere kurulumuza getirilmesine" denildiğinden camide 
onanma yönelik bir çalışma yapılamamıştır. 

Hu nedenle. Kültür Bakanlığınca tescili yapıldığı ve onarımına yönelik röleve ve restorasyon 
projelerinin hazırlanmasına kaınr verildiğinden söz konusu caminin onarımıyla ilgili Başkaıılığımca 
yapılacak bir işlem bulımınamakladır 

Bilgilerini/e saygılarımla arz ederim. 

Diyanet İşleri Başkanı 
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T.C 
KÜLTÜR BAKANLIĞI 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü 
İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Kurulu Büro Müdürlüğü 

5ayi:B.I6.0.KTV.4.34.00.02/ 720/ $ i $ * 
<onu: Yalova Detıizçalı ve Kabaklı köyü 

depremde hasar gören caaüler 
YALOVA VALıiîÖÎ 
İL :'!*/? JR LiMiU/Jj'd'îrE 

İ l g i : Yalova Va l i l i ğ i , İ l Kültür Eüdürlitğü1ıüı\ 9.6.2000 gün 3,16,6, 
P^R.4.77.00/720-225 s a y ı l ı yaz ı s ı . 

Yalova i l i , Çiftlikköy İ lçe3i , Denizçalı köyü aşa^ı ve yukarı 
mahalle i l e Kabaklı köyü 'adeki, depremde hasrar gören,camiler hakkında 
görüş ta lep eden i l g i yazı ve ekleri*incelet l inişt ir . 

i l g i yaz ı eki belgelerden, Deaizçaiı koyu a?ağı mahalle camiinin 
400 y ı l l ı k olduğu, Deaizçaiı yukarı mahalle camii 'n in 1790 y ı l ında 
kabaklı köyü camii 'niade 1897 yı l ında yap ı ld ığ ı a n l a ş ı l m ı ş t ı r . 

Söz konusu camilerin henüz tsscİjLi^rapılmamış olmakla 'beraber, 
3386 s a y ı l ı yasa i l e değişik 2863 sajfr-î5- yasanın 6. maddesinin 
(a) bendi gereğince söz konusu cantflwritorunm25i gerek l i kü l tü r 
va r l ı ğ ı olarak kabul edilmektedir. BİI nedenle yukarıda adı geçen 
camilerde Kurulumuzdan karar alınsıadih^lıerhatıgibir inşa i ve f i z i k i 
müdahalede bul uyulmamasına, haklarında/karar a l ın ıncaya kadar can 
ve mal güvenliği açısından gerekli t edb i r le r in alınmasına,* 

Konunun, incelenebilmesi için, 'kada3tral durum b i l g i l e r i , pafta, 
tapu/mülkiyet be lges i , a y r ı n t ı l ı iç^İıe-ve çsvre fo toğraf la r , «arsa 
vakfiye vb. belgeler i l e an ı t f işlerraih (2 'ger adet) Bursa Vakıf
la r tfölge Liüdürlügü'nün görüsü i l e b i r l i k t e iJUdürlügümüze i l e t i l 
mesi hususunda gereğini ve b i l g i l e r i n i z i arz ve r i ca elerim. 

I i!L. ! * İ ö L T Ü R } 
! ;; - V ' D Ü R L Ü Ğ O i 
;" ' HU . I 

A < ° ı . t o b ö 

DA ÎTILI : -- -*- -r•-- ' 
Gere .a ——— _ 
-UisJVA -/ALıLIüI 
İ l Kültür Müdürlüğü»ne 

-KOCAELİ VAiâLİUİ 
İ l Kültür Müdürlüğü'ne 

-BJIîSA VAKIALAR J3JLÜ.4 L; JJÜRlüdJ'KS 
-ÇİFTLİK!'ÜY üoi-SDIYü BA-jI^İlâl'NA 

İSTANBUL 

Asuman ÇAVüŞ 

Kültür Md. 
,./.v,..â./2oqa 

Vali Y 
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TC •: :'. 
KÜLTÜR BAKANLIĞF 

Bursa Kül tür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu 
KARAR, :••; 

Toplantı Yeri 
Bursa 

TopJanü Tarihi ve No: 28.6.2001/ 478 
Karar Tarihi ve No : 28.6.2001/ 8544 

Yalova İli, Çiftlikkfly İlçesi, Kabaklı Köyünde KSy Tüzel Kişiliği mülkiyetindeki 
"^Kabaklı Köyü Camisinin 17 Ağustos 1999 depreminde hasar görmesi nedeniyle onanm isteğine 

ilişkin; Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün 23.11.2000/1835 tarih: ve sayılı yazısı, Yalova Bayındırlık 
ve İskan Müdürlüğünün 12.1.2001/118 tarih ve sayılı yazısı ile Müdürlüğün 21.6.2001/2182 tarih 
ve sayılı raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüşme sonunda; 

Yalova İli. Çiftükköy ilçesi, Kabaklı Köyünde- bulunan Kabaklı Köyü Camisinin 
3386/2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özellimi taşıması 
nedeniyle anıtsal yapı olarak tesciline, caminin onarımına ilişkin rölöve ve restorasyon projelerinin 
haztrlanarak değerlendirilmek üzere Kurulumuza getirilmesine karar verildi. 

*. !l~ V y ,?T' ^ t n ^ 

BAŞKAN BAŞKAN YARDIMCISI 
Prof.Dr.Mete TAPAN Yrd.Doç.Dr.Bedri YALMAN 

(İMZA) m u ) 

ÜYE 
Doç.Dr.Neslihan DOSTOĞLU 

(ÎMZA) 

ÜYE ÜYE 
Yrd.DocDr.Derya ALTUNBAŞ Yrd.Ooç.Dr. S e y f i BAŞKAN 

(İMZA) (Bulunmadı) 

ÜYE 
Yalova İ i Temsilcisi 

Murat YÜKSEKDAfi 
(İMZA) 
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57. - İzmir Milletvekili Akdemir'in, özürlülerin ve sokak çocuklarının sorunlarına ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin 'in cevabı (7/1671) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın fSdŞt&k&ti Jffjjıfi-Ht.cej* ityyîp &~dzğii?î 
tararından sözlü olarak yanıtlamasını arz ederim. 

Vezir AKDEMİR 
İZMİR MİLLETVEKİLİ 

26.03.2003 

Ülkemiz resmi kayıtlarına göre nüfûsumuzun yüzde on ikisi oranında özürlü 
vatandaşlarımızdan oluşmaktadır. Bu rakam, ülkemizdeki Deprem ve Sosyal olaylar ve trafik 
Kazalarından dolayı hızlı bir şekilde artmaktadır. 

Hükümet programınızın acil eylem planı bölümünde bu sorunlara yer vermiştiniz. 

I Özürlü ve engelli vatandaşlarımızın istihdamı için ne tür önlemler almayı düşünüyorsunuz'? 

2. Sokak çocuklarımızın topluma kazandırılması için Eğitim ve barınma ihtiyacı için aldığınız 
önlemler nelerdir? 
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T.C 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BARBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.0O2/-£jT£^t 
Konu : 

SÜRELIDIB 
ANKARA 

...y..../2003 

TÜRKİYE BİYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :a) TBMM Başk.nm, 02.04.2003 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
6/332-1215/4934 »ayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 15.04.2003 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-107/1647 
sayılı yazısı. 

c) 27.05.2003 tarih ve B.02.0.002/3178 saydı yazımız. 
d) TBMM Başlının, 22.12.2003 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-

1149 sayılı yazısı. 
c) Başbakanlığın 24.12.2003 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-107/5719 

sayılı ya/ısı. 

İzmir Milletvekili Say m Vezir AKDEMİR'in Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği, 
Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde 
cevaplandırılmasını istediği, 6/332-1215 esas no'ln sözlü soru önergesinin 7/1671 esas 
no'lu yazılı soru önergesine çevrildiği ilgi (d) yazıdan anlaşılmıştır. 

Sözkoııu>u soru önergesine ilgi (c) yazımız ile cevap verilmiş olup, soru önergesi 
cevabı bir kez daha ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Mehmet Ali ŞAHIN 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 
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İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN VEZİR AKDEMİRİN 
SÖZLÜ SORU ÖNERGESİ YANITLARI 

I)- Mesleki rehabilitasyon ,bedensel ve zihinsel özürlü bireylerin 
kapasiteleri, kendi kendilerine daha yeterli olmaları > ve parasal 
yardıma daha az ihtiyaç duymaları amacıyla eğitilmeleridir. Özürlü 
bireyin yetenekleri, motivasyonu ve fiziksel durumuna uygun mesleki 
alanın belirlenmesi ve iş analizleri ile belirlenmiş bir alana 
yönlendirilmesidir. Yatılı ve gündüzlü hizmet verilen rehabilitasyon 
merkezlerinde özellikle yetişkin özürlülerin mesleki rehabilitasyonu 
amacıyla iş atölyeleri oluşturulmuştur. 

İş atölyelerinde: 
Galoş yapınıı, oyuncak yapımı, Mum imalatı, Makrame, Kumaş 

boyama, dokuma. Santral operatörlüğü, Bilgisayar operatörlüğü 
Daktilo, Paketleme, seramik işçiliği ayrıca bunlara ek olarak görme 
özürlüler rehabilitasyon merkezlerinde masörlük eğitimi 
verilmektedir. 

Özürlü bireylerin 1475 sayılı İş Kanunu ve 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununa dayanılarak hazırlanan yönetmelik 
doğrultusunda istihdam olanağı sağlanmasına rağmen uygulamada 
özürlü personel çalıştırılması tercih edilmemektedir. 

Özellikle ıssızlık sorunları arttığında özürlüler ilk Önce işten 
çıkarılan, en son işe alınan kişiler durumunda kalmaktadır. Zihinsel 
özürlüler için istihdam olanağı yok denecek kadar azdır. 

Özürlülerin istihdamlarına yönelik hazırlanan mevzuata 
baktığımı/da zihinsel özürlülerin Devlet Memuru olma şansının yok 
denecek kadar az olduğu, işçi olarak istihdamlarının da çok sınırlı 
olduğu görülmektedir, Zihinsel özürlüler bir iş yerine yeıieştirilseler 
bile iş verimleri düşük olması nedeniyle kısa sürede işten 
çıkarılabilmektedirleı 
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SHÇEK. İş Kurumu, MEB, Yerel Yönetimler özürlülük alanında 
çalışan uzmanlaşmış sivil toplum örgütleri, diğer kamu kurum ve 
kuruluşlarının ve gönüllü kuruluşların işbirliğiyle özürlülerin 
istihdam edilmeleri için kurslar, özürlü bireylere iş deneyimi 
kazandıracak atölyelerin oluşturulması, Korumalı işyerlerinin 
açılması, iş piyasasındaki işlere yerleştirecek ve ürün pazarlamasını 
yapacak profesyonel ekip oluşturulması için çalışılmaktadır. 

Bu konuyla ilgili ortak çalışma anlayışının geliştirilmesi için 
çalışmalar sürdürülmekledir 

Uluslar Arası Çalışma Örgütünün 99 numaralı tavsiye kararında 
mesleki rehabilitasyon hizmetleri, özürlerin durumu ,nedeni ve değeri 
ne olursa olsun ve hangi yaşta bulunursa bulunsun bütün özürlü 
bireyleri kapsamak ve onlara uygun iş hazırlayarak uygun bir iş 
edindirme ve bu işi sürdürme beklentisi içerisinde olunması gerektiği 
belirtilmektedir. 

Mesleki rehabilitasyon; mesleki rehberlik, mesleki eğitim ve 
geçici işe yerleştirme gibi özürlü bireye uygun bir iş temini ve bu işe 
devamın! sağlamak, işyerinde gerekli düzenlemeleri yapmak için 
birtakım meslek gruplarının hazırlıkları ile gerçekleştirilen sürekli ve 
koordine edilmiş rehabilitasyon sürecinin bir parçasıdır 
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2)- Ülkemizin de taraf olduğu ve Genel Müdürlüğümüzün 
koordinatör kuruluş olduğu Çocuk Haklan Sözleşmesinin 32 inci 
maddesi "Çocuk, sağlığı, eğitimi ve gelişmesi açısından tehlike teşkil 
eden işlere karşı korunma hakkına sahiptir. Devlet, işe kabul için 
asgari bir yaş sının tespit etmek ve çalışma koşullarını düzenlemek 
zorundadır." denmektedir. Ayrıca 19 uncu madde de çocuğun 
suislimal ve ihmalden korunma hakkına sahip olduğu ifade 
edilmektedir. 

Ülkemizde sokakta yaşayan/çalıştırılan çocuklar "Korunmaya 
Muhtaç Çocuk" kapsamında değerlendirilmektedir. 2828 sayılı 
Yasanın 3. maddesinin "e" bendine eklenen 6. madde ve 1997 yılında 
çıkarılan 572 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile sokakta yaşayan 
ve çalışan çocuklara hizmet vermek amacıyla Çocuk ve Gençlik 
Merkezleri hizmete açılmış ve "Çocuk ve Gençlik Merkezleri Açılış 
ve İşleyiş Esasları Yönetmeliği" 30 Eylül 2001 tarih 24593 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.Söz konusu 
yönetmeliğe ilişkin olarak hizmetin etkinliği ve standartlığını 
sağlamak amacıyla hazırlanan 'Çocuk ve Gençlik Merkezleri 
Yönergesi "Bakanlık Makamının 30 Ekim 2002 tarih ve 191 sayılı 
onayı ile yürürlüğe girmiştir. 

Bu Merkezler eşler arası anlaşmazlık, ihmal, hastalık, kötü 
alışkanlık, yoksulluk, terk ve benzeri nedenlerle sokağa düşerek sosyal 
tehlike ile karşj karşıya kalan veya sokakta çalışan çocuk ve gençlerin 
geçici süre ile rehabilitasyonlarını ve topluma yeniden 
kazandın İmalarını sağlamak amacıyla kurulan yatılı ve gündüzlü 
sosyal hizmet kuruluşlarıdır, 2003 yılı Nisan ayı itibariyle SHÇEK 
Genel Müdürlüğüne bağlı 30 Çocuk ve Gençlik Merkezi'nde sokakta 
yaşayan/çalıştırılan çocuklar ve ailelerine yönelik eğitim,danışma ve 
rehabilitasyon hizmetleri verilmekte ve hizmet yaygınlaştırılmaya 
çalışılmakladır. Aralık 2002 itibariyle Merkezlerimiz aracılığı ile 
ulaşılan çocuk sayısı 19. 284?dür.Bunlar; 
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Çocuk ve Gençlik Merkezlerinde meslek elemanlarınca yapılan 
"Sokak Çalışmaları" ile çocukların kimlik bilgileri, adresleri, eğitim 
durumları, çalışma şartları, sokakta olma nedenleri gibi bilgiler 
alınarak çocukların merkezlere gelmeleri sağlanmaya çalışılmaktadır. 
Sokak çalışmaları sonucunda ulaşılan aileler ile yapılan görüşmelerde 
sokağın çocuklar açısından tehlikeleri hakkında bilgi verilerek, 
çocukları çalıştırmalarının suç teşkil ettiği anlatılmaktadır. 

Merkezlerde çalışan meslek elemanları tarafından her çocukla 
ilgili psiko-sosyal, eğitim ve aile durumlanna ilişkin kişisel çalışmalar 
yapılmaktadır. Ekonomik yoksunluk nedeniyle çocuklarını sokakta 
çalıştıran ailelerin incelemeleri yapılarak, ailelere sosyal yardım 
kapsamında yardımlar yapılmaktadır. Çocuğun psiko-sosyal gelişimi 
açısından oyun, eğitim ve sosyal aktiviteîerin gerekliliği 
vurgulanmakta, ailelerin çocuklarım merkeze göndermeleri konusunda 
ikna çalışmaları yapılmaktadır. Sağlık sorunları olan çocuklara tedavi 
olanakları sağlanması ve sokağın risklerinden olan, bulaşıcı 
hastalıklara karşı sağlık taramalarının yaptırılması da verilen hizmetler 
arasındadır. 

Gerek Ç11S ye ilişkin sorumluluğumuz gerekse 2828 sayılı 
Kanunun kapsamı doğrultusunda ihmal ve istismara uğramış 
çocukların tespiti, izlenmesi ve götürülecek hizmetlerin ivedilikle 
ulaştırılması için i83 numaralı Alo Çocuk ve Kadın Hattı Türkiye 
genelinde 20 ilde hizmete açılmış olup diğer illerde de hizmetin 
başlatılması için çalışmalar sürdürülmektedir. 

Çocuk ve Gençlik Merkezlen aracılığı ile sokakta çalışan ve 
veya çalışma riski taşıyan çocuklara yönelik koruyucu ve önleyici 
hizmetlere ağırlık serilmek üzere programlar geliştirilmektedir. 

Kurum olarak sokakta çalışma olgusunun ortaya çıktığı 
bölgelerde hizmet ağım oluşturma çalışmalarına hemen başlanılmakta 
ve sorununu boyutu artmadan önleme yönünde faaliyetler 
sürdiirülmekıedu 
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9249 
802 
632 
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34 
303 
210 
90 
Onay alındı,hizmete j 
açılmadı , 
480 j 
564 ! 

Merkezlerimi/ aracılığı ile hizmet ulaştırdığımız çocuklara 
yönelik olarak yürütülen hizmetlerden bir kısmı şöyledir; 

Hiç okulu gitmemiş olup okula başlatılan çocuk sayısı 662, 
sosyal yardımla desteklenerek okula devam etmesi sağlanan çocuk 
sayısı 2338. aile yanma dönmesi sağlanan çocuk sayısı 7068, işe 
yerleştirilen çocuk sayısı 64, sosyal yardım alan çocuk sayısı 2355, 
korunma altına alınan çocuk sayısı 98, madde bağımlısı çocuk sayısı 
1225 olup. bunlar madde bağımlılığı tedavi ünitelerine 
yönlendirilmektedir, çeşitli mesleki çalışma ve sosyal hizmet 
müdahalelerine rağmen çocuğunu sokakta çalıştırmakta ısrar eden ve 
bu nedenle suç duyurusunda bulunulan aile sayısı 505'dir. 
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DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1.- Genel Kurulun toplantı günlerinden Salı gününün Denetim konularına (Anayasanın süreye 

bağladığı konular hariç), Çarşamba ve Perşembe günlerinin de Kanun Tasarı ve Teklifleri ile 
Komisyonlardan Gelen Diğer İşlerin görüşülmesine ayrılması, Salı ve Çarşamba günlerinde Bir
leşimin başında bir saat süre ile Sözlü Soruların görüşülmesi, Sunuşlar ve İşaret oyu ile yapılacak 
seçimlerin her gün yapılmasının Genel Kurulun onayına sunulması, Danışma Kurulunca uygun 
görülmüştür. 

(Genel Kurulun 11.12.2002 tarihli 8 inci Birleşiminde kabul edilmiştir.) 
2. - Daha önce Gelen Kâğıtlar Listesinde yayımlanan ve Genel Kurulda okunmuş bulunan; 

Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Koray Aydın hakkındaki 9/8 esas numaralı; Bayındırlık ve İskân 
eski Bakanı Yaşar Topçu hakkındaki 9/9 esas numaralı; Bayındırlık ve İskân eski Bakanları Koray 
Aydın ve Abdülkadir Akçan haklarındaki 9/10 esas numaralı Meclis Soruşturması Önergelerinin, 
Gündemin Özel Gündemde Yer Alacak İşler kısmının 1 inci, 2 nci ve 3 üncü sıralarına alınması ile 
Anayasanın 100 üncü maddesi gereğince soruşturma açılıp açılmayacağı hususundaki görüş
melerinin, 6 Ocak 2004 Salı günkü Birleşiminde yapılmasının bu Birleşimde Sözlü Sorular ile 
diğer denetim konularının görüşülmemesi ve bu işlerin bitimine kadar çalışma süresinin uzatıl
masının Genel Kurulun onayına sunulması, Danışma Kurulunca uygun görülmüştür. 

(Genel Kurulun 25.12.2003 tarihli 37 nci Birleşiminde kabul edilmiştir.) 

KOMİSYON TOPLANTILARI 
* Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu * Adalet Komisyonu 

- 6.1.2004 Sah - Saat: 14.30 8.1.2004 Perşembe - Saat: 10.30 
- 7.1.2004 Çarşamba - Saat: 10.30 
- 8.1.2004 Perşembe - Saat: 10.30 

* Dışişleri Komisyonu 
8.1.2004 Perşembe - Saat: 10.00 



TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI GÜNDEMI 
38 İNCİ BİRLEŞİM 6 OCAK 2004 SALI Saat : 15.00 

1 - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

sCtk 

2 - ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
1. - Samsun Milletvekili Haluk Koç ve 55 Milletvekilinin, Bakanlığı sırasında yapılan ihalelerde usulsüz

lüklerde bulunduğu ve bu ihalelerle ilgili yolsuzluk iddialarının tahkikini zamanında yaptırmayarak görevini 
kötüye kullandığı, aynı zamanda mal varlığında haksız bir artışa sebebiyet verdiği ve bu eylemlerinin Türk 
Ceza Kanununun 366 ve 240 inci maddeleri ile Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla 
Mücadele Kanununun 12, 13, 14 ve 15 inci maddelerine uyduğu iddiasıyla Bayındırlık ve İskân eski Bakanı 
Koray Aydın hakkında Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir Meclis soruşturması 
açılmasına ilişkin önergesi (9/8) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.12.2003) (Dağıtma tarihi: 10.12.2003) 

2. - Samsun Milletvekili Haluk Koç ve 55 Milletvekilinin, Karadeniz Sahil Yolu işlerinin ihalesinde müteah
hit firmaların önceden anlaştıklannın bilinmesine rağmen, fiyatları ayarlayarak ve rekabete meydan vermeyerek 
Devleti büyük ölçüde zarara uğrattığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 205 inci maddesine uyduğu iddiasıy
la Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Yaşar Topçu hakkında Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/9) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.12.2003) (Dağıtma 
tarihi: 10.12.2003) 

3. - İstanbul Milletvekili Hüseyin Beşli ve 55 Milletvekilinin, Bakanlığı sırasında ihalelere fesat karıştırma 
sonucunu doğuran eylemlerde bulunduğu, ihalelerle ilgili yolsuzluk iddialarına göz yumduğu, gerekli tedbirleri 
zamanında almadığı ve gerekli soruşturmaları zamanında yaptırmadığı, böylelikle görevini kötüye kullandığı ve 
mal varlığında haksız bir artışa sebebiyet verdiği ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 366 ve 240 inci mad
deleri ile Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 12, 13, 14 ve 15 inci 
maddelerine uyduğu iddiasıyla Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Koray Aydın ile ayrıca Bakanlıkları sırasında 
Karayolları Genel Müdürlüğündeki usulsüz keşif artışlarına onay vermek suretiyle görevlerini kötüye kullandık
ları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesine uyduğu iddiasıyla Bayındırlık ve İskân eski 
Bakanları Koray Aydın ve Abdülkadir Akçan haklarında Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/10) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.12.2003) (Dağıt
ma tarihi : 10.12.2003) 

3 - SEÇİM 

sCtle 

4 - OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 - MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 



6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ONGORIŞMELER 
1. - Erzurum Milletvekili Ömer Özyılmaz ve 30 Milletvekilinin, sekiz yıllık kesintisiz 

zorunlu eğitim uygulamasının getirdiği sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/15) 

2. - İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil ve 30 Milletvekilinin, tasarruf sahiplerinin 
mağduriyetine yol açan holdinglerin faaliyetlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/16) 

3. - Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer ve 34 Milletvekilinin, Diyarbakır Emniyet 
Müdürü Gaffar Okkan ve polis memurları cinayetinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/17) 

4. - Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer ve 32 Milletvekilinin, Doçent Doktor Necip 
Hablemitoğlu cinayetinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

5. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 79 Milletvekilinin, İlkokul Öğretmenleri Sağlık 
ve Sosyal Yardım Sandığı'nın (ÎLKSAN) kuruluş amacından uzaklaştığı, yönetiminde 
usulsüzlükler ve yolsuzluklar yapıldığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/21) 

6. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman ve 34 Milletvekilinin, İzmir'in Karşıyaka İlçesinde 
otopark olarak düzenlenen bir alanla ilgili mahkeme kararlarının uygulanmadığı iddialarının 
araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/25) 

7. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli ve 28 Milletvekilinin, Ankara-Mamak çöplüğünün 
yol açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanm 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/27) 

8. - Zonguldak Milletvekili Harun Akın ve 115 Milletvekilinin, kuruluşundan bugüne 
Atatürk Orman Çiftliğinin durumunun araştırılarak içinde bulunduğu sorunların çözümü için 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/30) 

9. - Kars Milletvekili Selami Yiğit ve 21 Milletvekilinin, Ermenistan'daki bir nükleer 
santralın ülkemiz için oluşturduğu tehlikenin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/32) 

10. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 22 Milletvekilinin, sosyal güvenlik kurum
larının sorunlarının araştırılarak sosyal güvenlik sisteminin sağlıklı bir yapı ve işleyişe kavuştu
rulması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/33) 

11. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 27 Milletvekilinin, ülkemizdeki ulaşım 
sistemlerinin mevcut durumunun ve yol açtığı sorunların araştırılarak öncelikli, ekonomik ve 
güvenli ulaşım politikalarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/34) 

12. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 19 Milletvekilinin, TEKEL'in özelleştirilmesinin 
doğuracağı sonuçların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/35) 
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6 - GENEL GORIŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ONGORLŞMELER 
13. - Zonguldak Milletvekili Harun Akın ve 22 Milletvekilinin, Türkiye Taşkömürü 

Kurumunun sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/37) 

14. - Balıkesir Milletvekili Orhan Sür ve 47 Milletvekilinin, bor madeni kaynaklarımızın 
stratejik ve ekonomik değerinin araştırılarak gereği gibi değerlendirilmesi için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci. İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/38) 

15. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 73 Milletvekilinin, tütün üreticilerinin 
sorunlarının ve tütün piyasasını düzenleyen 4733 sayılı Kanunun uygulamalarının 
araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/40) 

16. - Edirne Milletvekili Necdet Budak ve 45 Milletvekilinin, yağ bitkileri tarımı ile bitkisel 
yağ üretimindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/41) 

17. - Antalya Milletvekili Nail Kamacı ve 22 Milletvekilinin, doğal afetlerin yol açtığı 
zararların araştırılarak en aza indirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/42) 

18. - Adana Milletvekili Tacidar Seyhan ve 19 Milletvekilinin, özel kurs ve dersaneler ile etüt 
eğitim merkezlerinin sorunlarının araştırılarak düzenli, verimli bir yapı ve işleyişe kavuşturulması 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/43) 

19. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 39 Milletvekilinin, ülkemizin madenleri ve 
madencilik politikası konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/44) 

20. - Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 19 Milletvekilinin, Trakya'da tarım ve 
sanayi sektörlerinin yer seçiminden ve çarpık gelişmeden kaynaklanan sorunların araştırılarak 
dengeli ve sağlıklı gelişmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci. İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/45) 

21. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman ve 24 Milletvekilinin, İzmir'in Konak İlçesinde 
ticaret merkezi olarak projelendirilen bir alanla ilgili iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/46) 

22. - Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 27 Milletvekilinin, Tekirdağ İli başta 
olmak üzere Marmara Bölgesindeki balıkçıların sorunlarının ve çözüm yollarının araştırılması 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/47) 

23. - İstanbul Milletvekili Onur Öymen ve 25 Milletvekilinin, askerî üs ve tesisler ile 
limanların modernizasyonu amacıyla, ABD teknik ve askerî personelinin ülkemizde bulunmasına 
izin verilmesine ilişkin TBMM kararına dayanan uygulamaların ve aykırılık iddialarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/49) 
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24. - Zonguldak Milletvekili Harun Akın ve 42 Milletvekilinin, ERDEMİR'in mevcut 

durumunun ve sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/50) 

25. - Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 23 Milletvekilinin, tarım ve hayvancılık 
alanındaki sorunların araştırılarak çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/51) 

26. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 27 Milletvekilinin, Adlî Tıp Kurumu ve ruh ve sinir 
hastalıkları hastaneleriyle ilgili çeşitli iddiaların ve bu kurumların sorunlarının araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/52) 

27. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay ve 25 Milletvekilinin, Ankara'nın Gölbaşı 
İlçesindeki Mogan ve Eymir Göllerindeki ekolojik sorunların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 

28. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay ve 34 Milletvekilinin, son ekonomik krizlerin 
nedenlerinin ve sonuçlarının araştırılarak istikrarlı ve sürdürülebilir ekonomi politikalarının 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/54) 

29. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 74 Milletvekilinin, 58 inci Hükümet 
döneminde Millî Eğitim Bakanlığındaki atamalar ve kadrolaşma iddialarının araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/55) 

30. - Kocaeli Milletvekili Salih Gün ve 23 Milletvekilinin, SEKA'nm mevcut durumunun 
ve sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci. İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/56) 

31. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 33 Milletvekilinin, Kamu İktisadî 
Teşebbüslerinin özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/57) 

32. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber ve 42 Milletvekilinin, Asi Nehrinin taşmasının 
nedenlerinin ve yol açtığı zararların araştırılarak tazmini ve önlenmesi için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/58) 

33. - Edirne Milletvekili Rasim Çakır ve 20 Milletvekilinin, Trakya Bölgesindeki çeltik 
üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/59) 

34. - Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 24 Milletvekilinin, tarım sektöründe tohum 
üretimi ve tohumculuğun sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/60) 

35. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan ve 65 Milletvekilinin kamyoncuların ve diğer 
nakliyeci esnafın sorunlarının araştırılarak çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/61) 
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36. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen ve 23 Milletvekilinin, İzmit Körfezindeki 

liman ve iskelelerin mevcut durumları ile yol açtıkları zararların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/62) 

37. - Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer ve 25 Milletvekilinin, futbol karşılaşmalarında 
meydana gelen istenmeyen olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/63) 

38. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay ve 25 Milletvekilinin, Hasanoğlan 
Beldesindeki Millî Eğitim Bakanlığı yatırımlarının mevcut durumunun araştırılarak tamamlanması 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/64) 

39. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir ve 42 Milletvekilinin, İzmir-Harmandalı Çöplüğünün 
yol açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/65) 

40. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 25 Milletvekilinin, çöken tünel nedeniyle 
Malatya-Adana demiryolunda ulaşım yapılamamasının yol açtığı zararların ve onarımın 
bitirilememesinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/66) 

41. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler ve 32 Milletvekilinin, Mersin Serbest Bölgesinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/67) 

42. - Van Milletvekili Mehmet Kartal ve 29 Milletvekilinin, Van Gölündeki kirlenmenin 
önlenmesi ve Van İlinde turizmin geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/68) 

43. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen ve 31 milletvekilinin, gemi kaynaklı deniz 
kirliliği ile atık toplama ve arıtma hizmetleri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci 'maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/71) 

44. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan ve 44 Milletvekilinin, özelleştirilme uygulamaları 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/72) 

45. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan ve 24 Milletvekilinin, Akhisar Sigara Fabrikasının 
faaliyete geçmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/73) 

46. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 25 Milletvekilinin, taksicilerin ve diğer şoför esnafın 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/74) 

47. - İzmir Milletvekili Oğuz Oyan ve 33 Milletvekilinin, Bingöl'de meydana gelen deprem 
felaketinin bütün yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/75) 

- 7 - 38 İNCİ BİRLEŞİM 



6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
48. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik ve 37 Milletvekilinin, Şanlıurfa İlinde 

elektrik enerjisi dağıtımında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/76) 

49. - Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler ve 28 Milletvekilinin, Bingöl'de meydana gelen 
deprem felâketinin bütün yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/77) 

50. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 26 Milletvekilinin, eğitimli gençlerin yurt 
dışına göç etme isteğinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/78) 

51. - İzmir Milletvekili Oğuz Oyan ve 32 Milletvekilinin, konut edindirme yardımı hesapları 
konusunda Anayasanın 98 inci. İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/79) 

52. - Eskişehir Milletvekili Fahri Keskin ve 21 Milletvekilinin, Tıpta Uzmanlık Sınavı 
(TUS) konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/80) 

53. - Mersin Milletvekili Mustafa Eyiceoğlu ve 23 Milletvekilinin, yaş sebze ve meyve 
üretimindeki ve ihracatındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/81) 

54. - Çankırı Milletvekili Hikmet Özdemir ve 19 Milletvekilinin, Çankırı İlinde Kuzey 
Anadolu fay zonu civarındaki jeotermal enerji kaynaklarının araştırılarak değerlendirilmesi için 
alınması gerekli önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/82) 

55. - Aksaray Milletvekili Ramazan Toprak ve 31 Milletvekilinin, 57 nci Hükümet 
dönemindeki ekonomik krizlerde bazı kamu bankaları yöneticilerinin sorumluluğu ile ilgili 
iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/83) 

56. - Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ve 24 Milletvekilinin, Bitlis İlinin ekonomik ve sosyal 
sorunlarının araştırılarak kalkınması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/84) 

57. - Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül ve 26 Milletvekilinin, KOBİ'lerin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/85) 

58. - Ağrı Milletvekili Halil Özyolcu ve 21 Milletvekilinin, Ağrı İlinin ekonomik ve sosyal 
açılardan yeterince gelişememesinin nedenlerinin araştırılarak kalkınması için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/86) 

59. - Erzurum Milletvekili Ömer Özyılmaz ve 31 Milletvekilinin, Erzurum İlinin ekonomik, 
sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/87) 

60. - Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül ve 19 Milletvekilinin, kamu yönetiminin yeniden 
yapılandırılması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/88) 
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61. - Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül ve 19 Milletvekilinin, kamu yönetiminde bilgi 

teknolojilerinin kullanılması ve e-devlet konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/89) 

62. - Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün ve 19 Milletvekilinin, Manyas Kuş Gölü'nün 
çevre sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/90) 

63. - Tokat Milletvekili Mehmet Ergün Dağcıoğlu ve 21 Milletvekilinin, Tokat İlinin 
ekonomik, sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/91) 

64. - Konya Milletvekili Remzi Çetin ve 21 Milletvekilinin, madencilik sektörünün içinde 
bulunduğu durumun araştırılarak altın ve bor madenleri başta olmak üzere yer altı kaynaklarımızın 
değerlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/92) 

65. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu ve 21 Milletvekilinin, Adıyaman İli Besni 
İlçesinin tarihi ve kültürel değerlerinin korunması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/93) 

66. - İstanbul Milletvekili Emin Şirin ve 21 Milletvekilinin, Türk basınının sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/94) 

67. - Zonguldak Milletvekili Fazlı Erdoğan ve 23 Milletvekilinin, ülkemizdeki demir ve 
çelik üretimi ile Erdemir'in mevcut durumunun ve sorunlarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/95) 

68. - Zonguldak Milletvekili Fazlı Erdoğan ve 24 Milletvekilinin, Türkiye Taşkömürü 
Kurumu'nun mevcut durumunun ve taşkömürü üretimindeki sorunların araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/96) 

69. - Kars Milletvekili Yusuf Selahattin Beyribey ve 58 Milletvekilinin, kamu yatırımları 
konusunda Anayasanın 98 inci. İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/97) 

70. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu ve 21 Milletvekilinin, Adıyaman İlinin 
ekonomik ve sosyal sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/98) 

71. - Malatya Milletvekili Ahmet Münir Erkal ve 31 Milletvekilinin, kayısı ürününün 
ekonomik değerinin artırılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/99) 

72. - Karaman Milletvekili Mevlüt Akgün ve 42 Milletvekilinin, kamuda bürokrasinin 
azaltılarak hizmetlerde etkinlik ve verimliliğin sağlanması için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/100) 

73. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 21 Milletvekilinin, üniversite kurulacak 
illerin ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/101) 
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6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
74. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 22 Milletvekilinin, kamuda geçici işçi statüsünde 

çalışanların durumu konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/102) 

75. - Tunceli Milletvekili V. Sinan Yerlikaya ve 25 Milletvekilinin, Munzur Vadisi Projesi 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/103) 

76. - Manisa Milletvekili Hasan Ören ve 21 Milletvekilinin, Gediz Nehrindeki kirliliğin ve 
tarımsal üretime etkilerinin araştırılarak havzadaki tarımın geliştirilmesi için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/104) 

77. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 27 Milletvekilinin, İzmir Aliağa Nemrut Körfezi 
Liman Projesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/105) 

78. - Hatay Milletvekili Abdülaziz Yazar ve 34 Milletvekilinin, eczacıların sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/106) 

79. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 22 Milletvekilinin, Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla 
bağımsızlığını kazanan Avrasya ülkeleriyle ilişkiler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/107) 

80. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 24 Milletvekilinin, Marmara depremi 
sonrasında, yapılan yardımlar ve kamu ihaleleri ile ilgili iddiaların araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/108) 

81. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 23 Milletvekilinin, doğalgaz politikası 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/109) 

82. - Ankara Milletvekili Eşref Erdem ve 22 Milletvekilinin, doğalgaz politikası konusunda 
ve Mavi Akım Projesi ile ilgili çeşitli iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/110) 

83. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir ve 45 Milletvekilinin, sokak çocuklarının 
sorunlarının çözümlenebilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/111) 

84. - Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı ve 42 Milletvekilinin, bürokratik engellerin 
azaltılarak hizmetlerde etkinlik ve verimliliğin sağlanması için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/112) 

85. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 26 Milletvekilinin, futboldaki şike iddialarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/113) 

86. - Mersin Milletvekili Hüseyin Özcan ve 33 Milletvekilinin, Mersin İlinin ekonomik ve 
sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/114) 

87. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 25 Milletvekilinin, Tekel'in, 
özelleştirilmesinin sigara sektöründe ortaya çıkaracağı sorunların araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/115) 
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6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ONGÖRÜŞMELER 
88. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 39 Milletvekilinin, ülkemizdeki demir 

cevheri kaynaklarının değerlendirilmesi ve demirin inşaat sektöründe kullanımı ile ilgili sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/116) 

89. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 21 Milletvekilinin, emeklilerin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/117) 

90. - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oğuz 
Oyan, Mersin Milletvekili Mustafa Özyürek ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, ABD 
askerlerinin Kuzey Irak'ta bir grup Türk Silahlı Kuvvetleri personelini gözaltına alması olayında 
Hükümetin yürüttüğü politika konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/3) 

91. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 21 Milletvekilinin, elektrik üretim 
politikası ve Bölgesel Elektrik Tarifesi uygulaması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/119) 

92. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 21 Milletvekilinin, Millî Piyango İdaresinin 
özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/120) 

93. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli ve 25 Milletvekilinin, LPG ve akaryakıt 
istasyonlarının yer seçiminden kaynaklanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/121) 

94. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 25 Milletvekilinin, beyin göçünün nedenlerinin, 
boyutlarının ve etkilerinin araştırılarak, önlenmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/122) 

95. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 27 Milletvekilinin, korsan yayıncılığın tüm 
yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/123) 

96. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber ve 36 Milletvekilinin, İskenderun Gümrük 
Başmüdürlüğünde pirinç ithalatındaki yolsuzluk ve kaçakçılık iddialarının araştırılarak alınması 
gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/124) 

97. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay ve 26 Milletvekilinin, Gazi Üniversitesindeki 
akçalı usulsüzlük, yolsuzluk ve ideolojik kadrolaşma iddialarının araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/125) 

98. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 25 Milletvekilinin, Trabzon-Çaykara-Uzungöl 
Beldesinin çevre kirliliği ve çarpık yapılaşma sorunlarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/126) 

99. - Kütahya Milletvekili Hasan Fehmi Kinay ve 39 Milletvekilinin, geleneksel Türk el 
sanatları üretici ve sanatkârlarının sorunlarının araştırılarak, el sanatlarının geliştirilmesi, 
korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/128) 
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6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
100. - Konya Milletvekili Atilla Kart ve 69 Milletvekilinin, Seydişehir Eti Alüminyum 

Tesislerinin modernizasyonu ve özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/129) 

101. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit ve 30 Milletvekilinin, Hazar Gölündeki çevre 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/130) 

102. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 27 Milletvekilinin, araştırma ve geliştirme 
faaliyetlerinin incelenerek bilimsel ve teknolojik ilerleme için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/131) 

103. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 23 Milletvekilinin, muhtarların sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/132) 

104. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 24 Milletvekilinin, bireysel silahlanmanın 
nedenlerinin ve boyutlarının ortaya konularak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/133) 

105. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 22 Milletvekilinin, vergi kayıp ve kaçaklarının 
araştırılarak etkin vergilendirmenin sağlanması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/134) 

106. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 24 Milletvekilinin, organize sanayi 
bölgelerinin sorunlarının araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/135) 

107. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan ve 66 Milletvekilinin, işsizlik sorunu konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/136) 

108. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan ve 65 Milletvekilinin, elma yetiştiriciliğindeki 
sorunların araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci. 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/137) 

109. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 23 Milletvekilinin, futboldaki şike, Futbol 
Federasyonu ve Merkez Hakem Komitesi ile ilgili iddiaların ve maçlardaki şiddet olaylarının 
nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/138) 

110. - İstanbul Milletvekili Ahmet Sırrı Özbek ve 20 Milletvekilinin, Diyarbakır Cezaeviyle 
ilgili bazı iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/139) 

1 1 1 . - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri, İstanbul Milletvekili Ali 
Topuz, İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, Hükümetin 
Irak politikasıyla ilgili Anayasanın 92 nci maddesi gereğince talepleri ve sonuçlan konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/4) 

112. - Çorum Milletvekili Murat Yıldırım ve 25 Milletvekilinin, Çorum İlinin turizm 
potansiyelinin değerlendirilerek, Hitit Uygarlığının tanıtımı için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/140) 
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6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ONGORLŞMELER 
113. - Samsun Milletvekili Mehmet Kurt ve 20 Milletvekilinin, Samsun İlinin ekonomik, 

sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/141) 

114. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 20 Milletvekilinin, mülkî amirlerin aslî 
görevlerine yeterli zaman ayıramamalarının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/142) 

115. - Bursa Milletvekili Zafer Hıdıroğlu ve 26 Milletvekilinin, bedelsiz tahsis edilen kamuya 
ait gayrimenkullerin tespiti, tahsis şartları ve tahsis amaçlarına uygun kullanılıp kullanılmadığının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/143) 

116. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 21 Milletvekilinin, Devlet iç borçlanma 
senetlerinin halka arzıyla ilgili bazı iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/144) 

117. - Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl ve 27 Milletvekilinin, TÜBİTAK'la ilgili malî ve 
idarî konulardaki bazı iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/145) 

118. - Sinop Milletvekili Engin Altay ve 29 Milletvekilinin, kıyı balıkçılığındaki sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/146) 

119. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 64 Milletvekilinin, Millî Eğitim 
Bakanlığındaki atama, yer değiştirme ve görevde yükselme uygulamalarıyla ilgili iddiaların 
araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/147) 

120. - Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 22 Milletvekilinin, töre cinayetleri görünümündeki 
kadına yönelik şiddet hareketlerinin nedenlerinin araştırılarak engelleyici önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/148) 

121. - Denizli Milletvekili Mehmet U. Neşşar ve 27 Milletvekilinin, temel ve koruyucu sağlık 
hizmetlerinin mevcut durumunun araştırılarak düzeltilmesi için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/149) 

122. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 22 Milletvekilinin, Irak'la yapılan petrol ve 
fueloil karşılığı akaryakıt ticaretiyle ilgili bazı iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/150) 

123. - Samsun Milletvekili Mehmet Kurt ve 20 Milletvekilinin, kapkaç olaylarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/151) 

124. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan ve 66 Milletvekilinin, patates yetiştiriciliğinin ve 
patates üreticilerinin sorunlarının araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/152) 

125. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 23 Milletvekilinin, Gediz Nehrindeki kirliliğin ve 
çevreye etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi(10/153) 

- 1 3 - 38 İNCİ BİRLEŞİM 



7 - SOZLU SORULAR 
1. - Yozgat Milletvekili Emin Koç'un, pancarda kota uygulamasına ilişkin Sanayi ve 

Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/336) (2) 
2. - Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Afyon İlinin sağlık personeli ihtiyacına ilişkin 

Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/337) (2) 
3. - Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, sağlık meslek yüksekokulu mezunlarına sınavlara 

başvuru hakkı tanınmadığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/338) (2) 
4. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Irak'taki savaşın durdurulması için girişimlerde 

bulunulup bulunulmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/339) (2) 
5. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan İli Göle İlçesi Halk Bankası şubesinin 

kapatılmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/342) (2) 
6. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'm, Enez Balıkçı Barınağının düzenlenmesi 

çalışmalarına ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/345) (2) 
7. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, Tokat-Almus-Akarçay Sulama Projesine ilişkin 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/347) (2) 
8. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, Turhal SSK Hastanesinin ek bina ihtiyacına 

ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/348) (2) 
9. - Denizli Milletvekili V. Haşim Oral'ın, gözlükçülük kurslarına ve sağlık meslek 

yüksekokulu optisyenlik bölümü mezunlarının durumuna ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/349) (2) 

10. - Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, Samsun'daki mobil santrallerde kullanılan yakıta 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/354) (2) 

11. - Kırıkkale Milletvekili Halil Tiryaki'nin, ihale ilanlarının yayımına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/356) (2) 

12. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Irak politikasıyla ilgili basında yer alan 
bazı iddialara ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/357) (2) 

13. - Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, ABD'nin İskenderun'dan Kuzey Irak'a askerî 
sevkiyat yaptığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/358) (2) 

14. - Sinop Milletvekili Engin Altay'ın, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu 
yönetim kurullarında AK Parti ilçe başkanlarının görev aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
som önergesi (6/359) (2) 

15. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ankara Kalecik'teki Ruh ve Sinir Hastalıkları 
Hastanesinin ne zaman tamamlanacağına ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/362) (2) 

16. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, salıverilen tutuklu ve hükümlülerin Emniyet 
ve Jandarma Teşkilatlarındaki kayıtlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/363) (1) 

17. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, Tekel depolarındaki tütünün vasfına ve satış 
fiyatına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/364) (1) 

18. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya deniz ulaşımı projelerine 
ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/366) (1) 

19. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, ABD Dışişleri Bakanıyla yaptığı görüşmeye ilişkin 
Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/367) (1) 

20. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Mersin-Mut ve Silifke'ye bağlı bazı köylerin 
Göksu Nehrinden sulanması projesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/368) (1) 

(1) Bir birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
(2) iki birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
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7 - SÖZLÜ SORULAR 
21. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, turizm sektörünün savaştan etkilenmesine karşı 

alınacak önlemlere ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/369) (1) 
22. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, Dösim'den işçi çıkarılıp çıkarılmadığına ilişkin 

Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/372) (1) 
23. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, et ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/373) (1) 
24. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel 

Müdürlüğüne ve Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine atanan personele ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/374) (1) 

25. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Özelleştirme İdaresi Başkanlığının Maliye 
Bakanlığına bağlanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/375) (1) 

26. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, özelleştirme bedellerinde taksit ertelemesi yapılıp 
yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/376) (1) 

27. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, gemi adamlarının zorunlu sağlık muayenelerine 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/378) (1) 

28. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, Tekel'in özelleştirilmesinin nedenlerine ve 
sonuçlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/380) 

29. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Keşan Devlet Hastanesi inşaatının ne zaman 
bitirileceğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/381) 

30. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Keşan İlçe Kütüphanesi inşaatının ne zaman 
bitirileceğine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/382) 

31. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde'nin bazı ilçelerindeki karayolu onarım 
ihtiyacına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/383) 

32. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin 
üniversite giriş sınavındaki mağduriyetlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/384) 

33. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Bor-Kemerhisar'da kapatılan Ziraat 
Bankasının yeniden açılıp açılmayacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/385) 

34. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik Kitreli Kasabasında yaşanan sel 
felaketinin zararlarının karşılanıp karşılanmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/386) 

35. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlindeki Nar Vadisinin turizme açılıp 
açılmayacağına ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/387) 

36. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesi Kitreli ve Duvarlı 
kasabalarının elektrik şebekesi yenileme çalışmalarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/388) 

37. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesinde uygulanacak Köy-Kent 
Projesinin iptalinin ne şekilde telafi edileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/389) 

38. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik-Kitreli'de tarımsal sulama kuyusu 
çalışmalarının ne zaman tamamlanacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/390) 

39. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik-Azatlı'da baraj veya gölet yapımı 
planlanıp planlanmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/391) 

40. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Altunhisar'da küçük sanayi sitesi yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/392) 
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41. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik-Kitreli'deki süt inekçiliği projesine 

ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/393) 
42. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in Sağlık Yüksek Okulları mezunlarının atamalarına 

ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/394) 
43. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in İzmir İlindeki depremde hasar gören yerlerin afet 

kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/395) 
44. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Balçova jeotermal ısıtma sistemine ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/396) 
45. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Balçova jeotermal merkezi ısıtma sisteminin 

yapımına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/397) 
46. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Balçova jeotermal ısıtma sisteminin maliyetine 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/398) 
47. - Denizli Milletvekili V. Haşim Oral'ın, Denizli'nin bazı ilçelerindeki tütün ve anason 

üreticilerinin sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/399) 
48. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, RTÜK'ün yapacağı frekans 

ihalesinde istenen Ulusal Güvenlik Belgesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/400) 
49. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, orman yangınlarının takibine ve orman 

çalışanlarının özlük haklarına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/401) 
50. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Bağ-Kur primlerinde yapılan artışa ve prim 

borçlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/402) 
51. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, özelleştirilen kuruluşlardaki özürlü işçilerin 

durumuna ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/403) 
52. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çamardı karayoluna ilişkin Bayındırlık ve 

İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/404) 
53. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, emekli maaşlarının aylık olarak ödenip 

ödenmeyeceğine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/405) 
54. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlinde ve Çamardı İlçesinde ağaçlandırma 

çalışması yapılıp yapılmayacağına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/406) 
55. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, RTÜK'ün görev süresi biten üyelerinin yerine ne 

zaman yeni üyelerin seçileceğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/407) 
56. - Denizli Milletvekili V. Haşim Oral'ın, Irak Savaşı ve ABD'nin malî yardımına ilişkin 

Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/408) 
57. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, petrol sondaj makinelerine ilişkin Enerji ve 

Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/409) 
58. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, orman alanlarının değerlendirilmesi ve gelirlerinin 

artırılması projelerine ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/410) 
59. - Antalya Milletvekili Atilla Emek'in, Manavgat Devlet Hastanesinin bazı ihtiyaçlarına 

ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/412) 
60. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Mersin Bozyazı İlçe Millî Eğitim Müdürünün 

tayinine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/413) 
61. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Sağlık Yüksek Okulu mezunlarının atamalarına 

ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/414) 
62. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Tarsus-Çamlıyayla köprü ve yol ihalesinin iptal 

edilmesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/415) 
63. - İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek'in, İmar Kanununa göre umumi hizmete ayrılan 

alanlarda cemevlerine yer verilip verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/417) 
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64. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'm, ÖSYM tarafından yapılan yabancı dil sınavlarına 

ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/418) 
65. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, SSK hastanelerindeki bazı uygulamalara ve 

sözleşmeli personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/420) 
66. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, SSK hastanelerinde çalışan sözleşmeli 

personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/421) 
67. - Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın, basında yer alan kamu bankaları genel 

müdürlerinin maaşlarıyla ilgili habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/422) 
68. - İzmir Milletvekili Enver Öktem" in, Millî Saraylar Daire Başkanlığında çalışan geçici 

işçilerin sözleşmelerinin yenilenmemesine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından 
sözlü soru önergesi (6/424) 

69. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun. Kerkük'teki Türkmen ve Arapların 
güvenliklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/425) 

70. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Türkiye'nin Yunanistan politikasına ilişkin 
Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/426) 

71. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, lise son sınıf öğrencilerinin üniversiteye 
hazırlanma amacıyla rapor almalarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/427) 

72. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, ülkemizdeki yabancı askerî üslerin denetimine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/428) 

73. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Fransa'da soykırımı temsil ettiği iddia edilen 
bir anıtın açılışı karşısında Türkiye'nin tavrına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/429) 

74. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, 4325 sayılı teşvikle ilgili Kanunun 
süresinin sona ermesi nedeniyle yeni bir uygulama yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/430) 

75. - İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, İzmir-Bornova Yakaköy'deki orman 
arazileriyle ilgili uygulamaya ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/431) 

76. - İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un yaş haddinden emekliye sevk edilen doktorlar 
nedeniyle İzmir'deki hastanelerdeki doktor açığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/432) 

77. - İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil'in turizm işletmelerinin KOBİ kapsamına 
alınıp alınmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/433) 

78. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir-Karşıyaka İlçesinin SSK hastanesi 
ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/434) 

79. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, ek göstergesi olmayan ve bir derece verilmesi 
uygulamasından faydalanamayan memurlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/435) 

80. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcf nın, Türkçe konusunda yayımlanan bir genelgeye 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/436) 

81. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, isteğe bağlı sigortalıların prim borçlarına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/437) 

82. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin, sars hastalığına karşı alınan önlemlere ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/438) 

83. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin, bazı sağlık uygulamalarının bedellerinin kamu 
kurumlarınca karşılanabilmesi için sağlık kurulu raporu istenmesine ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/439) 
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84. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, hububat taban fiyatlarının 

açıklanmasına ve TMO'nun yapacağı alımlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/440) 

85. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa Devlet Hastanesi inşaatına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/441) 

86. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, şerbetçiotu üreticilerinin desteklenmesine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/442) 

87. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlinin doğalgaz dağıtım kapsamına alınıp 
alınmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/444) 

88. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Altunhisar-Ulukışla Kasabasının süt 
inekçiliği projesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/445) 

89. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Bor'da sanat evi ve müze olarak 
kullanılacak tarihi ev projelerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/446) 

90. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, Diyarbakır'daki yeni telefon santrallerinin 
ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/447) 

91. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, yapılan atamalara ve personelle ilgili bazı 
iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/448) 

92. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, dış temsilciliklere gönderilen bir genelgeye ilişkin 
Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/449) 

93. - Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Dinar Devlet Hastanesinin ambulans ihtiyacına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/452) 

94. - İstanbul Milletvekili Onur Öymen'in, Almanya'nın bir eyaletinde vatandaşlığa geçecek 
Türkler için yapılacak uygulamaya ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi(6/453) 

95. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'm, üretimdeki girdi fiyatlarının artmasının 
üretim ve istihdama etkisine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/454) 

96. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'm, Bursa İlinde yapılan bazı atamalara ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/456) 

97. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, Diyarbakır-Ergani'deki Çayönü antik 
yerleşim birimindeki kazı çalışmalarının ne zaman başlatılacağına ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/458) 

98. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, beyin göçüne ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/459) 

99. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışmayı Teşvik Fonundan burs alan öğrencilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/460) 

100. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemirin, İğdır Kâzım Karabekir Tarım İşletmesinin 
düşük kapasitede çalıştırılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/462) 

101. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, ülkemizdeki hidroelektrik santrallerine ve 
elektrik üretimine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/463) 

102. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, özelleştirme aşamasındaki Taşucu SEKA 
Akdeniz İşletmesinde çalışan personele ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/464) 

103. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, basında çıkan öğretmenevleriyle ilgili bazı 
iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/465) 

- 1 8 - 38 İNCİ BİRLEŞİM 



7 - SOZLU SORULAR 
104. - İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek'in, yurtdışında bulunan Sivas olayı sanıklarının 

iadesiyle ilgili girişimde bulunulup bulunulmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/467) 

105. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, Kurum İdare Kurulu kararlarının uygulanıp 
uygulanmadığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/469) 

106. - Eskişehir Milletvekili Fahri Keskin'in, Tıpta Uzmanlık Sınavına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/470) 

107. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesinin Emniyet Amirliği binası 
ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/471) 

108. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesinin Hükümet Konağı 
inşaatının ne zaman tamamlanacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/472) 

109. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde Kültür Merkezi inşaatının ne zaman 
tamamlanacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/473) 

110. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesinin PTT ve Telekom binası 
ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/474) 

111. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesinin spor salonu ihtiyacına 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/475) 

112. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesinin okul ve derslik ihtiyacına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/476) 

113. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesinin Öğretmenevi ve Halk 
Eğitim Merkezi ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/477) 

114. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Bor Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi 
inşaatına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/478) 

115. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, Muğla-Milas'da Sarıçay üzerindeki yıkılan 
köprünün ne zaman yapılacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/479) 

116. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yem destekleme primlerine ve hayvancılığın 
desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/480) 

117. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, sekiz yıllık eğitim için alınan vergi ve katkı 
payı miktarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/481) 

118.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, dökme zeytinyağı ihracatına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/482) 

119. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, seracılığın desteklenmesi ile tohum ithali ve 
üretimine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/483) 

120. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, Bağ-Kur ve SSK prim borçları için ödeme 
kolaylığı sağlanıp sağlanmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/484) 

121. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, Ortadoğu ve Arap ülkelerinde çalışan Türk 
vatandaşlarına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/485) 

122. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, yoksul öğrencilerin özel okullarda 
okutulması çalışmalarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/486) 

123. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bir yakınının atanmasına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/487) 

124. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bir yakınının atanmasına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/488) 

125. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı atamalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/489) 
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126. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, kardeşinin atamasına ilişkin Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/490) 
127. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bir milletvekili eşinin bulunduğu göreve ilişkin 

Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/491) 
128. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı atamalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü 

soru önergesi (6/492) 
129. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde teftiş yapan 

mülkiye başmüfettişlerinin halen bulundukları göreve ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/493) 

130. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı atamalara ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/494) 

131. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı atamalara ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/495) 

132. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı atamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/496) 

133. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı atamalara ilişkin Maliye Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/497) 

134. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı şahısların atamalarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/498) 

135. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı atamalara ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/500) 

136. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesinin 
bazı bölümlerinden mezun olanların istihdam sorunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/501) 

137. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde Gebere Barajından yapılan sulamadaki 
ücret tarifesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/502) 

138. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, yakınlarının yetişememesi nedeniyle THY uçağının 
kalkışının geciktirildiği şeklinde basında çıkan haberlere ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/503) 

139. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, Millî Piyango İdaresinin özelleştirme kapsamına 
alınmasının nedenlerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/504) 

140. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, Millî Piyango İdaresinin özelleştirilmesine ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/505) 

141. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Sars hastalığına karşı ithalata yönelik 
önlem alınıp alınmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/508) 

142. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yılmazcan'ın, Ilıca-Ekinözü ve Ilıca-Suçatı 
yollarında asfaltlama çalışması yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/510) 

143. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yılmazcan'ın. Kahramanmaraş organize sanayi 
bölgesinin serbest bölgeye dönüştürülüp dönüştürülmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/511) 

144. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, THY sabah seferlerinde dağıtılan 
gazetelere ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/512) 

145. - Adıyaman Milletvekili Mahmul Göksu'nun, Aralık 2001- Aralık 2002 tarihleri 
arasındaki TRT yayınlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/513) 
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146. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'daki organize sanayi bölgesi ve 

bazı küçük sanayi siteleriyle ilgili çalışmalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/514) 

147. - Tokat Milletvekili Resul Tosun'un, SSK ve Bağ-Kur'luların askerlik borçlanmalarına 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/515) 

148. - Tokat Milletvekili Resul Tosun'un, din kültürü dersi öğretmenlerine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/516) 

149. - Tokat Milletvekili Resul Tosun'un, tarihi çinilerin envanterine ve korunmasına ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/517) 

150. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, özelleştirme kapsamındaki Sarıkamış Ayakkabı 
Fabrikasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/522) 

151. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, Salihli Devlet Hastanesi ek binasının ne zaman 
hizmete gireceğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/523) 

152. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, Manisa-Salihli'deki bazı okul inşaatlarına ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/525) 

153. - Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın, Antalya'ya doğalgaz verilip verilmeyeceğine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/526) 

154. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Seferihisar'daki depremzedelere yapılacak 
yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/527) 

155. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, özelleştirme sonucu işten çıkarılan işçilerin 
durumlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/528) 

156. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, özelleştirme sonucu işini kaybeden işçilerin 
istihdamına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/529) 

157. - İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek'in, Necip Hablemitoğlu cinayetine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/530) 

158. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, ulaşımla ilgili projelere ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/531) 

159. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, sayısal loto sisteminin bakım ve 
onarım ücretine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/532) 

160. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, kamu kurum ve kuruluşlarına verilen 
Hazine Garantilerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/533) 

161. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, İzmir'in Konak İlçesindeki bazı mahallelerde 
heyelan tehlikesine karşı alınan önlemlere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/534) 

162. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Süper Ligdeki şike ve teşvik primi iddialarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/535) 

163. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, Diyarbakır-Çüngüş-Yeniköy'e ziraat 
teknisyeni atanıp atanmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/536) 

164. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, tohum üretimi ve ıslahına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/537) 

165. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, sağlık meslek lisesi mezunlarının istihdam sorununa 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/540) 

166. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde ve Nevşehir Tedaş müdürlüklerinin borç 
taksitlendirmedeki farklı uygulamalarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/541) 
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167. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde, Nevşehir ve Aksaray illerindeki çiftçilerin 

elektrik borçlarının taksitlendirilmesi için çalışma yapılıp yapılmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/542) 

168. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, esnafın Halk Bankasından kullandığı kredinin 
faiz oranlarının düşürülüp düşürülmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önersesi 
(6/543) 

169. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, hizmet sınıflarına göre memur emeklilerinin 
özlük haklarındaki farklılığa ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/544) 

170. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, memurların ilaç katkı payında indirim yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/545) 

171. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde'de atıl haldeki Elsan A.Ş.'ne ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/546) 

172. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Ulukışla-Darboğaz Kasabasındaki yol ve 
sulama suyu kanal çalışmalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/547) 

173. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlindeki özelleştirilen Nimsa A.Ş.'ye 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/548) 

174. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, yetiştirme yurtlarında barınan çocuklardan 
ilköğretimi bitiremeyenlerin istihdam sorununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/549) 

175. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde Devlet Hastanesinin iç onarım ve bahçe 
düzenleme ihalesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/550) 

176. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Ulukışla-Darboğaz Kasabasına çok 
programlı lise yapılıp yapılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/551) 

177. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Ulukışla-Darboğaz Kasabası gölet 
projesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/552) 

178. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, KPSS sınavına öğretmenlik dışındaki meslek 
gruplarının alınmamasının sebeplerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/553) 

179. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, Cezayir'deki deprem nedeniyle internet 
hizmetlerinin aksamasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/554) 

180. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, Nazım Hikmet'in bir şiirinin ders kitabından 
çıkarıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/555) 

181. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Eurovision Şarkı Yarışmasının gelecek yıl Selçuk-
Efes'te yapılması için çalışma yapılıp yapılmayacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/556) 

182. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde Misli Ovası sulama kuyularının ruhsat 
işlemine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/557) 

183. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, bilgisayar mühendislerinin öğretmenlikte 
değerlendirilmesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/558) 

184. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, SSK hastanelerindeki sözleşmeli personele 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/559) 

185. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, isteğe bağlı sigortalıların prim artışlarına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/560) 

186. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, prim borcu olan Bağ-Kur'luların sağlık 
yardımından yararlanamamalanna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/561) 
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187. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, isteğe bağlı Bağ-Kur sigortalılarının sağlık 
yardımı alamamalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/562) 

188. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Devlete ait şeker fabrikalarında memurlara yemek 
verilmemesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/563) 

189. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde Organize Sanayi Bölgesi Arıtma Tesisi 
Projesinin kredi ihtiyacına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/564) 

190. - Adana Milletvekili Kemal Sağ'ın, doğalgaza yapılan zamma ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/565) 

191. - Adana Milletvekili Kemal Sağ'ın, orman yangınlarını söndürmede kullanılacak uçak ve 
helikopterlerin kiralama ihalelerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/566) 

192. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın, bazı emekli bakan ve üst düzey bürokratlara araç 
ve personel tahsisine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/567) 

193. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Kilis-Elbeyli Kaymakamlığının düzenlediği 
bir panele ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/568) 

194. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, tütün alımlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/569) 

195. - İstanbul Milletvekili Onur Öymen'in, Vatikan Büyükelçiliğince İstanbul Fener Rum 
Patriği için kullanılan bir sıfatın düzeltilmesi için uyarı yapılıp yapılmadığına ilişkin Dışişleri 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/570) 

196. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, bir konferanstaki konuşması sırasında yaşanan bir 
olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/571) 

197. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, sağlık harcamalarına ve KDV tahsilatına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/572) 

198. - İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya'nın, Anadolu Liseleri ve Fen Liseleri Sınavı soru 
kitapçığındaki bir soruna ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/573) 

199. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Ulukışla arası ray-bus seferlerine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/574) 

200. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Emen Ovası ıslah çalışmalarına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/575) 

201. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlindeki Üçkapılı-Çamardı yolunun asfalt 
sorununa ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/576) 

202. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Diyarbakır'da görevli bazı öğretmenler 
hakkındaki soruşturma iddialarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/577) 

203. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Ünlendi Barajı Projesine ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/578) 

204. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, Başbakan'ın bir konuşmasındaki protestocunun 
sorgulanmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/579) 

205. - Yozgat Milletvekili Emin Koç'un, kurum değiştiren personele ve müftü atamalarına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/580) 

206. - Yozgat Milletvekili Emin Koç'un, Diyanet İşleri Başkanlığından başka kurumlara 
geçiş yapan personele ve RTÜK'e başka kurumlardan geçen personele ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/581) 

207. - İstanbul Milletvekili Güldal Okuducu'nun, sağlık meslek liselerine İlahiyat Fakültesi 
mezunu idareci atandığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/582) 
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208. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Nevşehir karayolunun bölünmüş yol 

programına alınıp alınmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/583) 

209. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, yönetici atamalarına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/585) 

210. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Kars Telekom abonelerinin borçlarına ilişkin 
Ulaştırma Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/586) 

211. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, Türkiye Çevre Düzeni Planına ilişkin Çevre ve 
Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/587) 

212. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Karabük-Yenice İlçesindeki 
öğrencilerin yemek ödeneğinin kesildiği iddialarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/588) 

213. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Anadolu Medeniyetleri Müzesindeki 
bir heykelin Burdur'da sergilenip sergilenmeyeceğine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/589) 

214. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Anamur Belediyesinin çöp döküm alanına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/590) 

215. - Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın, Tunceli'deki kişi başına gayri safı millî hasıla 
miktarının nasıl belirlendiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/591) 

216. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay'ın, Ankara-Evren-Eti Holding İlköğretim 
Okulu binasının fiziki şartlarının yetersizliğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/592) 

217. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin 
Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/593) 

218. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, 2000-2002 yılları arasında araç dağıtımı 
yapılıp yapılmadığına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/594) 

219. - Bursa Milletvekili Faruk Anbarcıoğlu'nun, Marmara. Düzce ve Pülümür depremlerinde 
yıkılan kamu binalarının sorumluları hakkında yapılan işlemlere ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/595) 

220. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, LPG'li araçların taşıt vergisine ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/597) 

221. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Bursa-Osmangazi Belediyesi mücavir 
alanından çıkarılan köylerin SİT alanı içinde olup olmadığına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/598) 

222. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Bursa-Osmangazi Belediyesi mücavir 
alanından çıkarılan köylerdeki kaçak yapılara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/599) 

223. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin, hemofili hastalarının tedavisinde kullanılan bir 
kan ürününün ithal edilip edilmediğine ilişkin Sağlık Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/600) 

224. - İstanbul Milletvekili İsmet Atalay'm, 22 nci Dönemdeki milletvekili 
dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki istemlere ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanından sözlü soru önergesi (6/601) 

225. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, ormanların korunması ile kuraklık ve 
erozyonla mücadele amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/602) 

226. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Adana Büyükşehir Belediyesi çöplerinin 
Yüreğir İlçesinde oluşturduğu soruna ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/603) 
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227. - Yozgat Milletvekili Emin Koç'un, Yozgat'ta kuraklıktan zarar gören çiftçilerin 

durumuna ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/604) 
228. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ankara'da bir köprülü kavşak inşaatında 

meydana gelen göçüğe ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/605) 
229. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, Diyarbakır-Dicle İlçesi çiftçilerine 

doğrudan gelir desteği ve mazot paralarının ne zaman ödeneceğine ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/607) 

230. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, hidrojen ve borun enerjide ve sanayide 
kullanımına yönelik çalışmalar yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/608) 

231. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Ankara İlindeki köpek barınaklarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/609) 

232. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, kültür merkezlerinin devredileceği haberlerine 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/610) 

233. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, işsizliğe karşı alınan önlemlere ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/611) 

234. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Sayıştay denetimi dışında kalan karayolu ihalelerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/612) 

235. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Alanya-Dimçayı-Kargacık arasında bölünmüş 
yol yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/613) 

236. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya-Gazipaşa İlçesinin İç Anadoluya 
karayolu bağlantısının sağlanmasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/614) 

237. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Patara-Kalkan arasındaki karayolunun 
genişletilmesi ihtiyacına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/615) 

238. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, zabıtaların silah ihtiyacına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/616) 

239. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Manavgat'ta görevli trafik ekiplerinin benzin 
ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/617) 

240. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, yaz aylarında nüfusu artan ilçelerin güvenlik ve 
yönetim hizmetlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/618) 

241. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman'ın, İzmir-Foça'daki kazı çalışmalarının durdu
rulmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/619) 

242. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'a doğalgaz verilip verilmeyeceğine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/620) 

243. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Türkgözü sınır kapısından mazot ithalatına ve 
Aktaş sınır kapısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/621) 

244. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, Marmaris'teki bir ilköğretim okulunda yapılan teftişe 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/622) 

245. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman İlindeki belediyelere 
gönderilen ödenek miktarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/623) 

246. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/624) 

247. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, özelleştirilen KİT'lere ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/626) 

248. - İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, tütün alımındaki açık artırma usulüne ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/627) 
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249. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, yolsuzlukların önlenmesi için alınması gereken 

tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/628) 
250. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir çevre yolu projesine ilişkin Bayındırlık ve 

İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/629) 
251. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, bölgesel elektrik fiyatlandırmasının 

üretim üzerindeki etkilerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/630) 

252. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir-Menemen İlçesinin hastane ve sağlık 
personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/631) 

253. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir İlindeki ilköğretim okullarında derslik 
başına düşen öğrenci sayısının azaltılması için ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/632) 

254. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik*in, elektrikte bölgesel fıyatlandırmanm 
doğuracağı sonuçlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/633) 

255. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur-Bucak-Kızılkaya Beldesindeki 
Ziraat Bankası şubesinin kapatılmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/634) 

256. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur İlinin kadın hastalıkları ve 
doğum hastanesi ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/635) 

257. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, kamu çalışanlarının maaş ve ücretlerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/636) 

258. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur Gölündeki kirliliğin giderilmesi 
için yapılacak çalışmalara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/637) 

259. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, doğrudan gelir desteği ödemelerine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/638) 

260. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Halkbank'ın özelleştirilmesine 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/639) 

261. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde'de doğrudan gelir desteği ödemelerinin ne 
zaman yapılacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/640) 

262. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur'da hayvancılığı teşvik 
çalışmalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/642) 

263. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, THY uçaklarındaki bazı hizmetlere ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/643) 

264. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın. Burdur Organize Sanayi Bölgesine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/644) 

265. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, yabancı şirketlerin Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu'daki petrol arama faaliyetlerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/645) 

266. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, ilaçta klinik paketlemeye gidilip 
gidilmeyeceğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/646) 

267. - Sivas Milletvekili Nurettin Sözen'in, iş akitleri feshedilen Div-Han Demir Madeni 
çalışanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/647) 

268. - Zonguldak Milletvekili Harun Akın'ın, Zonguldak-Devrek bölünmüş yol projesine ve 
Zonguldak-Ereğli yolundaki çalışmalara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/648) 

269. - İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil'in, emniyet mensuplarına ödenmekte olan dikiş 
paralarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/649) 
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270. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir İlinde demiryolunun yer altına alınması ve 

metro yapımı konusunda bir çalışma olup olmadığına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/650) 

271. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, petrol aramalarında gerekli derinliğe inilmediği 
iddialarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/651) 

272. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, ABD'nin Kuzey Irak'ta bölücü terör örgütüne 
destek verdiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/652) 

273. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa İl Sağlık Müdürünün 
atanması ve görevden alınmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/653) 

274. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Ekonomik ve Sosyal Konsey toplantılarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/654) 

275. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programındaki bazı taahhütlere 
yönelik çalışmalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/655) 

276. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bölgesel sanayiin iyileştirilmesi çalışmalarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/656) 

277. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan yatırımcılarla 
ilgili çalışmalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/657) 

278. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan büyük sanayi 
kuruluşlarının dış piyasalara açılmasının teşvik edilmesi çalışmalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/658) 

279. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan sanayinin 
yeniden yapılandırılması çalışmalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/659) 

280. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan sanayi 
bölgeleriyle ilgili çalışmalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/660) 

281. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan imalat 
sanayiiyle ilgili çalışmalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/661) 

282. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'm, Devlet İstatistik Enstitüsünün bir araştırmasına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/662) 

283. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, bazı Devlet üretme çiftliklerinin kiralanmasına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/663) 

284. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, Başbakanlık Konutu ile Başbakanlık Merkez 
Binasında tadilat ve tamirat yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/664) 

285. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, Diyanet Takvimi İhalesine ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/665) 

286. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği 
korosundaki sanatçı kadrosuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/666) 

287. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Nilüfer Barajı projesine ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/667) 

288. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan çevre 
konularında sosyal refah ağırlıklı çalışmalara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/668) 

289. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan 
gecekondularda yaşayanlara ucuz konut üretileceği ifadesine ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/669) 
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290. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan sağlıksız 

şehirleşmeye karşı yapılan çalışmalara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/670) 

291. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan doğal afetlere 
yönelik tedbirlere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/671) 

292. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan bölgesel 
kalkınmaya yönelik çalışmalara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/672) 

293. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan turizm 
potansiyelini geliştirmeye yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/673) 

294. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan kültür 
politikalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/674) 

295. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan şehirlerin 
altyapı çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/675) 

296. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan sosyal 
güvenlik politikalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/676) 

297. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan genç nüfusa 
yönelik çalışmalara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/677) 

298. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan kamu personel 
rejimine yönelik çalışmalara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/678) 

299. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan sağlık 
alanındaki çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/679) 

300. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan kültürel mirası 
koruma çalışmalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/680) 

301. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan turizmde 
tanıtma projelerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/681) 

302. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan eğitim ve 
öğrenimle ilgili bazı ifadelere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/682) 

303. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan eğitimde 
yeniden yapılanmaya dönük çalışmalara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/683) 

304. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'm, Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim 
Fakültesi inşaatına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/684) 

305. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'in, Gazi Üniversitesi Kastamonu Fen-
Edebiyat Fakültesi binasının ödenek ihtiyacına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/685) 

306. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'in, İnebolu Limanının ne zaman 
bitirileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/686) 

307. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Tekel Şanlıurfa Suma Fabrikasının 
kapatılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/687) 

308. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, üniversitelerin öğretim kadrolarına 
atama yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/688) 

309. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Denizcilik Müsteşarlığında bazı çalışanların işine 
son verildiği iddialarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/689) 
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310. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, İzmir'in Güzelbahçe İlçesine alınan ambulansla 

ilgili bazı iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/690) 
311. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, SSK hastane ve dispanserlerindeki kantin, 

kafeterya ve çay ocaklarının özelleştirilip özelleştirilmeyeceğine ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/691) 

312. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, eczacıların kamu kurum ve kuruluşlarından ilaç 
bedellerini zamanında tahsil edebilmeleri için bir çalışma olup olmadığına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/692) 

313. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, İstanbul-Edirne karayolundaki yol hizmetlerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/693) 

314. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya İl Millî Eğitim Müdürlüğü 
yönetim kadrolarında yapılan değişikliklere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/694) 

315. - Adana Milletvekili Kemal Sağ'ın, Adana Adlî Tıp Kurumunun yerinin değiştirilip 
değiştirilmeyeceğine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/695) 

316. - Adana Milletvekili Kemal Sağ'ın, öğretim programından iki yabancı dilin çıkarıldığı 
iddialarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/696) 

317. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, tüplügaz sektöründeki dağıtım payları ile vergi 
oranına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/697) 

318. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/699) 

319. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/700) 

320. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, eczanelerin kamu kurum ve kuruluşlarından 
ilaç bedeli alacaklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/701) 

321. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, Manisa'nın Salihli İlçesinde yanan orman 
alanlarının ağaçlandırılmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/702) 

322. - Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Afyon'daki bir kavşak inşaatına ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/703) 

323. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, organize sanayi bölgelerindeki elektrik ve 
yatırım indirimlerinin kaldırılmasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/704) 

324. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, iki ilköğretim müfettişiyle ilgili 
iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/705) 

325. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir İlindeki okulların elektrik borçlarına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/708) 

326. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, taşınmaz tarihî eserlerin çevresinde koruma 
alan-ları oluşturulmasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/709) 

327. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, İzmir'in Güzelbahçe İlçesinde hizmete giren 
ambulansla ilgili bazı iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/710) 

328. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, hastalıkları nedeniyle sözleşmeleri 
feshedilen uzman çavuşların durumuna ilişkin Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi(6/711) 

329. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, kredi kartı faiz oranlarına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/712) 

_ 2 9 - 38 İNCİ BİRLEŞİM 



7 - SOZLU SORULAR 
330. - Mersin Milletvekili Hüseyin Gülerin, Mersin Devlet Hastanesi çalışanlarının 

ödenmeyen döner sermaye ücretlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/713) 
331. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, işçi ve memur emeklilerinin maaşlarında artış 

yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/714) 
332. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, gazilerin yaşam standartlarını yükseltmek için 

alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/715) 
333. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Yapı-Yol Sendikasına üye bazı çalışanların 

görev yerlerindeki değişikliğe ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/716) 
334. - Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Çorlu Havaalanının etkin kullanımı için 

alınacak önlemlere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/717) 
335. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, kamu kurum ve kuruluşlarındaki sözleşmeli 

avukatlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/718) 
336. - İstanbul Milletvekili Onur Öymen'in, AB limanlarındaki Türk gemilerinin 

eksikliklerinin tamamlanması için ne gibi önlemler alındığına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/719) 

337. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, İğdır'a doğalgaz verilip verilmeyeceğine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/720) 

338. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, 2003 yılı yaş üzüm ihracat teşvikinin ne zaman 
verileceğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/721) 

339. - İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek'in, Bağdat Büyükelçisinin Irak'a asker 
gönderilmesiyle ilgili raporuna ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/722) 

340. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Topluma Kazandırma Kanunundan yararlanmak 
için başvuranlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/723) 

341. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlindeki Yeni Hamam'ın restorasyonuna 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/724) 

342. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlindeki Öküz Mehmet Paşa 
Kervansarayı'nın restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/725) 

343. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlindeki Sungurbey Bedesteni'nin 
restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/726) 

344. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde Kalesi'nin restorasyonuna ilişkin Kültür 
ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/727) 

345. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, gazi aylıklarında iyileştirme yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/728) 

346. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Altunhisar-Yakacık Kasabası hayvancılık 
projesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/729) 

347. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin, Ankara Kulübüne malî destek verilip 
verilmeyeceğine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/730) 

348. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın. şeker fabrikaları işçilerinin çalıştırılmasmdaki 
farklılıklara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/731) 

349. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, işçi emeklilerinin maaşlarında artış yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/732) 

350. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın. Niğde-Ulukışla-Maden Köyü Bolkardağı Maden 
İşletmesinin tekrar faaliyete geçirilip geçirilmeyeceğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/733) 
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351. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, beden eğitimi branşındaki öğretmen adayı 

fazlasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/734) 

352. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Altunhisar-Yakacık Kasabasında lise 
açılıp açılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/735) 

353. - Adana Milletvekili Kemal Sağ'ın, Halk Bankasının piyasa yapıcısı bankalar arasına 
alınmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/736) 

354. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ziraat ve Halk Bankalarının yeni yönetimine 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/738) 

355. - İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil'in, okullarda alınan kayıt paralarına ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/739) 

356. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, elma ithalatının yerli üreticiye etkisine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/740) 

357. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Türk Lirasının ABD Doları karşısındaki 
değerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/741) 

358. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Ulukışla Porsuk göleti sulama kanallarının 
ne zaman yapılacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/742) 

359. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, İstanbul-Sultanbeyli İlçesindeki yapıların ruhsat 
durumuna ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/743) 

360. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, ABD'den sağlanan kredinin koşulla sağlandığı 
iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/744) 

361. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, devlet alacaklarına uygulanan gecikme 
faiz oranının indirilip indirilmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/745) 

362. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, kredi kartı borçlarına uygulanan bileşik 
faiz oranına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/746) 

363. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, basında yer alan bir tarım projesine ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/747) 

364. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Adıyaman, Hakkâri ve Antalya'daki bazı tarihî 
eserlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/748) 

365. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, ihracatçıyı teşvik amaçlı önlemler ve 
döviz kuruna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/749) 

366. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, belediyelere ayrılan yardım miktarındaki 
farklılıkların nedenlerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/750) 

367. - Ankara Milletvekili Muzaffer R. Kurtulmuşoğlu'nun, BDDK tarafından el konulan 
bankalara ve mevduat sahiplerinin alacaklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/751) 

368. - Ankara Milletvekili Muzaffer R. Kurtulmuşoğlu'nun, futbol karşılaşmalarında yaşanan 
olaylara ve alınması gereken tedbirlere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/752) 

369. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, belediyelere yapılan parasal yardıma 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/753) 

370. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, pancar üretimindeki kota 
uygulamasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/754) 

371. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Kastamonu'ya bağlı bazı ilçe ve köylerin 
altyapı gereksinimlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/756) 
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372. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, tıpta üst ihtisas sınavının ÖSYM tarafından yapılıp 

yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/757) 

373. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Kars-Selim Bayburt Barajı için 2004 bütçesine 
ödenek konulup konulmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/759) 

374. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Kars Devlet Hastanesi inşaatı için 2004 bütçesine 
ödenek konulup konulmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/760) 

375. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Kars-Digor-Şirinköy Göleti Projesi için 2004 
bütçesine ödenek konulup konulmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi(6/761) 

376. - Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, işyerinin sigorta bildirim zorunluluğu ile ilgili yeni 
bir düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/762) 

377. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, THY'na ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/763) 

378. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya Oba Çayı ıslahının ne zaman 
bitirileceğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/764) 

379. - Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, Bağ-Kur sigortalılarının borçlarının yeniden 
yapılandırılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/765) 

380. - Tunceli Milletvekili V. Sinan Yerlikaya'nm, bazı imamların İTÜ Rektörü ve YÖK 
Başkanı hakkında verdikleri demeçlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/766) 

381. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, F-16 uçaklarına takılacak elektronik karşı 
önlem sistemlerinin transferinin ABD tarafından yasaklandığı iddiasına ilişkin Millî Savunma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/767) 

382. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, İmarbank'taki yolsuzluk iddiaları nedeniyle 
aranan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/768) 

383. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, okullardaki kötü alışkanlıklarla ilgili olarak 
istatistiki çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/769) 

384. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, TMO Şanlıurfa-Bozova ve Ceylanpınar 
Ajans müdürlüklerinin kapatılacağı iddiasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/770) 

385. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Harran Ovasında çoraklaşmayı önleme 
çalışması yapılıp yapılmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/771) 

386. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, Bakanlığa bağlı döner sermayeden sağlık 
personeline yapılan ek ödeme matrahlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/772) 

387. - Edime Milletvekili "Necdet Budak'ın, Edirne İlinin elektrik alt yapısının yenileme 
programına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/773) 

388. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, orman yangınlarını ve erozyonu önleme 
çalışmalarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/774) 

389. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir İlinin kültürel yapısına ve Kuş Cennetine 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/775) 
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390. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükkaşık'ın, Orhaneli Çayı Güzergâh Değişimi ve Yeni 

Bor Konsantratör Tesisi projelerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/776) 

391. - İstanbul Milletvekili İsmet Atalay'ın, ek motorlu taşıtlar vergisine ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/777) 

392. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, iptal edilen bir sınav için yatırılan ücrete ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/778) 

393. - Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun'un, ABD Ankara Büyükelçisiyle ilgili 
basında yer alan iddiaya ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/779) 

394. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa-Mardin-Cizre-Habur sınır 
kapısı yönünde duble yol yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/780) 

395. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, KPSS sonuç listelerinin sağlıklı olmadığı 
iddialarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/781) 

396. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın milletvekili lojmanları ile kamp, sosyal tesis ve 
lokallerin satışına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/782) 

397. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmckçioğlu'nun, alternatif turizme yönelik çalışmalara 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/783) 

398. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa'yı ilçelerine bağlayan 
karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/784) 

399. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in. Şanlıurfa'nın okul ihtiyacına ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/785) 

400. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Organize Hayvancılığı Geliştirme 
Bölgesi Projesi uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/786) 

401. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Taşköprü-Karadere Barajının ne zaman 
bitirileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/787) 

402. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, otomotiv ürünlerindeki ÖTV artışına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/788) 

403. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, emekli aylıklarında artış yapılıp yapılmayacağına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/789) 

404. - Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka'nın, Eğitim Fakültesi mezunlarının sınıf 
öğretmenliği haklarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/790) 

405. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, TBMM'deki bir kapalı oturumun tutanaklarını 
istediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/791) 

406. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya İlindeki Gündoğmuş-Topraktepe 
yolunun genişletilmesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/792) 

407. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya-Gündoğmuş-Ümitli Köyünün içme 
suyu sorununa ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/793) 

408. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in, öğretmenevlerinin özelleştirme 
kapsamına alınmasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/794) 

409. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, özelleştirilen KİT'lerin çalışanlarından kamuda işe 
yerleştirilemeyenlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/795) 
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410. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, Konut Edindirme Yardımı Fonunun tasfiye sürecine 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/796) 

411. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Ankara-Kızılay Meydanı ve Atatürk 
Bulvarındaki yeni trafik düzenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/797) 

412. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, üreticinin elinde kalan tütünün alımında Tekel'in 
uyguladığı fiyata ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/798) 

413. - Edirne Milletvekili Rasım Çakır'ın, Edirne İlinin ekonomik canlılığının artırılması için 
ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/799) 

414. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Manavgat Çayı suyunun dışarıya 
pazarlanmasına ve Manavgat Yat Limanı projesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/801) 

415. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Manavgat'a yeni bir arıtma tesisi 
kurulup kurulmayacağına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/802) 

416. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, silah ruhsatlarına ve suç işlemede kullanılan 
silahlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/803) 

417. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, yerli ateşli silah üretimine ve satışına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/804) 

418.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
kurullarının çalışmalarına ve Samsun'daki sit alanlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/805) 

419. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, sperm ve yumurta transferi yasağına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/806) 

420. - Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu'nun, Başak Sigorta Genci Müdürüne ödenen 
emekli ikramiyesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/807) 

421. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Kars Küçük Sanayi Sitesi inşaatının ödenek 
ihtiyacına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/808) 

422. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Bandırma Limanının özelleştirileceği iddialarına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/809) 

423. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, özelleştirilen kuruluşlardaki çalışanların kamuda 
istihdamına yönelik çalışmalara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/810) 

424. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in. TÜBİTAK Başkanının atanmamasına ve 
Bilim Kurulu üyelerinin onaylanmamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/811) 

425. - Ankara Milletvekili Yakup Kepeneksin, Genel Bilgi Toplama Sistemi ile toplanan 
bilgilere ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/812) 

426. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Tekel ve Tüpraş'ın özelleştirilmesinde verilen 
tekliflere ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/813) 

427. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden 
Bandırma'daki Tekel depolarına nakledilen tütüne ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/814) 

428. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, İmar Bankası mudilerine yapılacak ödemelere 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/815) 

429. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, engellilerin sorunlarının çözümünde kurumlar 
arası koordinasyon ile coğrafi ve sosyal farklılıklara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/816) 

430. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya'nın Manavgat İlçesinin iki köyü 
arasındaki yolun yapımına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/817) 

431. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya-Manavgat-Uzunlar Köyünün köprü 
ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/818) 
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432. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya-Manavgat-Gebece Köyü yollarının 

asfalt ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/819) 
433. - Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Ankara Öğretmenevinde kütüphane 

bulunmamasının nedenine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/820) 
434. - Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan'ın, yarı dönemi başarıyla bitiren 

öğrencilerin üst sınıfa geçebilmesine yönelik düzenlemeye ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/821) 

435. - Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan'ın, okul değiştirme cezasına yönelik 
düzenlemeye ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/822) 

436. - Edirne Milletvekili Rasim Çakır'ın, Ergene Nehrindeki kirliliğin önlenmesine yönelik 
çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/823) 

437. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun Antalya Limanına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/824) 

438. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Muratpaşa Belediyesine 
tahsisli Botanik Parkının tahsisinin kaldırılmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/825) 

439. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Devlet Demiryollarına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/827) 

440. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, baz istasyonlarına ilişkin Çevre ve Orman 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/828) 

441. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın enerji nakil hatlarından kaynaklanan orman 
yangınlarına ve tarımsal alanlardaki yangınlara müdahaleye ilişkin Çevre ve Orman Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/829) 

442. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, bazı hakem hatalarına karşı işlem yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/830) 

443. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın TEKEL'in özelleştirilmesine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/831) 

444. - Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur'un, Eti Alüminyum A.Ş.'nin özelleştirme 
kapsamından çıkarılıp çıkarılmayacağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/832) 

445. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'in, Kastamonu'daki köy yollarının bakım ve 
onarımlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/833) 

446. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, yabancı vakıflara ve gayrimenkullerine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/834) 

447. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Kastamonu Polis Okulu İnşaatına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/835) 

448. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın Kastamonu'nun yeni Adliye Sarayı 
ihtiyacına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/836) 

449. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Kastamonu Doğu Çevreyolu inşaatına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/837) 

450. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Kastamonu-Daday Hükümet Konağı 
inşaatı ödeneğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/838) 

451. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Fener Rum Patrikhanesi çevresindeki 
gayrimenkullerin el değiştirmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/839) 

452. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın kişi başına millî gelirin hesaplanmasında 
doğal zenginlik kriterine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/840) 

453. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, TEKEL'in özelleştirilme ihalesiyle ilgili 
iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/841) 

454. - Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu'nun, Barzani ve Talabani'nin Türkiye'deki 
statüsüne ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/842) 
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455. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun. DüzceTi depremzede temsilcilerinin 

gözaltına alınmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/843) 
456. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay'ın, ilköğretim öğrencilerine ücretsiz dağıtılan 

kitapların maliyetine ve bir firmanın finanse ettiği iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/844) 

457. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik"in, Sımak İlindeki kömür rezervlerine ve 
üretimine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/845) 

458. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in. Kamu İhale Kanunu kapsamına alınmayan 
orman köylerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/846) 

459. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, Malatya'da doğrudan gelir ve mazot desteği 
ödemelerinin ne zaman yapılacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/847) 

460. - İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek'in, İstanbul Bölge Müdür Yardımcılığına yapılan 
atamaya ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/848) 

461. - Ankara Milletvekili Oya Araslı'nın, tecavüz mağduru kadınların korunmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/849) 

462. - Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan'ın, töre cinayetlerine karşı alınacak 
tedbirlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/850) 

463. - Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, Ağrı'da fen lisesi açılıp açılmayacağına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/851) 

464. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, özel sağlık ve eğitim kuruluşlarının kullandıkları 
binaların yapı denetimlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/852) 

465. - Çanakkale Milletvekili İsmail Özay'ın, Gökçeada'daki sağlık hizmetlerine ve bir 
hastanın vefatıyla ilgili iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/853) 

466. - Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, tarımsal sulamada kullanılan elektrik bedeline ve 
Manisa için yeni bir tarımsal sulama projesi olup olmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/855) 

467. - Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, tarımsal sulamada kullanılan elektrikte KDV 
oranının düşürülüp düşürülmeyeceğine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/856) 

468. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Mersin Defterdarlığmdaki bazı atamalara ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/857) 

469. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, bankalardan yapılan döviz transferlerinde 
komisyon alınmasının nedenine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/858) 

470. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, trafik kazaları istatistiklerine ve kazalara karşı 
alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/859) 

471. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, turizmdeki tahsis ve teşvik 
politikalarına ve küçük turizm işletmelerinin korunmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/860) 

472. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, doğrudan gelir desteği ödemelerine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/861) 

473. - Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır'ın, doğrudan gelir desteği ödemelerine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/862) 

474. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi 
Müdürlüğü bünyesindeki terörle mücadele ekiplerinin lağvedildiği iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/863) 

475. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın. Kemal ve Hakan Uzan'ın yakalanamamasının 
nedenlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/864) 
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476. - Hatay Milletvekili İnal Batu'nun, Batılı bazı ülkelerin Türk vatandaşlarına vize 

işlemlerinde çıkardığı güçlüklere ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/865) 

477. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Kristal-İş Sendikasının grev kararının 
Hükümetçe ertelenmesinin gerekçelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/866) 

478. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Yeşil Gölcük Kasabasının sulama 
kuyularının enerji trafosu ve panolarının Tedaş'ça sökülmesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/867) 

479. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, Malatya'da Türk Telekom Bölge Müdürlüğü 
kurulup kurulmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/868) 

480. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, vatandaşlık başvurusunda bulunanlarda aranan 
şartlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/869) 

481. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, spor alanında yapılan çalışmalara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/870) 

482. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, aile hekimliği uygulamasına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/871) 

483. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Mersin-Anamur Özel İdare Müdürünün 
tayininin gerekçesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/872) 

484. - Balıkesir Milletvekili Ali Kemal Deveciler'in, Balıkesir-Balya'da bulunan maden 
bölgesindeki atıkların çevre sağlığına etkilerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/873) 

485. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, DSİ'ye alınacak mühendislerde erkek olma 
şartının aranmasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/874) 

486. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, 546 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile sağlanan 
imkânın tüm öğretim üyelerini kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesi için bir çalışma yapılıp 
yapılmadığına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/875) 

487. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, TMO'ya eleman alımında erkek olma koşulu 
aranmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/876) 

488. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, satışa çıkarılan Millî Eğitim bakanlığı sosyal 
tesislerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/877) 

489. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın bir televizyon kanalında reklam adı altındaki 
bir yayına ve frekans tahsisi ihalesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/878) 

490. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, bir televizyon kanalında reklam adı altında 
yapılan bir yayının vergisine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/879) 

491. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, tarım destekleme politikasına ve çiftçi kayıt 
sistemine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/880) 

492. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Anamur'a yeni bir cezaevi yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/881) 

493. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Mersin-Gülnar-İshaklar Köyü sağlık ocağına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/882) 

494. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Anamur Devlet Hastanesinin beyin cerrahı 
ihtiyacına ve hasta naklinde yaşanan sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/883) 

495. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Anamur'dan Mersin ve Antalya'ya deniz otobüsü 
ile ulaşım sağlanıp sağlanmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/884) 

496. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Anamur'a ağır ceza mahkemesi açılıp 
açılmayacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/885) 

497. - İstanbul Milletvekili Lokman Ayva'nın, özürlü personel alımı sınavına ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/886) 
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498. - İstanbul Milletvekili Lokman Ayva'nın, özürlü personel alımı sınavı mülakatına ilişkin 

Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/887) 
499. - İstanbul Milletvekili Lokman Ayva'nın, özürlü personel alımı sınavının maliyetine 

ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/888) 
500. - İstanbul Milletvekili Lokman Ayva'nın, özürlü personel alımı sınavının sonuçlarına 

ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/889) 
501. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, emekli aylıklarının iyileştirilmesine ilişkin 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/890) 
502. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın BOTAŞ eski yöneticileri hakkında verilen 

mahkeme kararına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/891) 
503. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, palm yağı ithalatına ilişkin Devlet Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/892) 
504. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, Malezya'dan palm yağı ithalatına ilişkin Tarım 

ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/893) 
505. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, Malezya'dan ithal edilen palm yağının 

kullanım alanlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/894) 
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8 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. - Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, 

Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/521) (S. Sayısı: 
146) (Dağıtma tarihi: 2.6.2003) 

2. - Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/523) (S. Sayısı: 152) (Dağıtma tarihi: 9.6.2003) 

3. - Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin; Gelibolu 
Yarımadası Tarihî Millî Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/212) (S. Sayısı: 305) (Dağıtma tarihi: 15.12.2003) 

4. X - Türkiye Cumhuriyeti ve Makedonya Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/493) (S. Sayısı: 240) (Dağıtma tarihi: 23.7.2003) 

5. X- İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 
İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/596) (S. Sayısı: 241) (Dağıtma tarihi: 23.7.2003) 

6. X- İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin 161 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/597) (S. Sayısı: 242) (Dağıtma tarihi: 23.7.2003) 

7. X- Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Arasında Türkiye-Yunanistan Gaz 
Bağlantısının Gerçekleştirilmesi ve Türkiye Cumhuriyetinden Yunanistan Cumhuriyetine Doğal 
Gaz Arzına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile 
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/601) (S. Sayısı: 243) (Dağıtma tarihi: 23.7.2003) 

8. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kebek Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik 
Konusunda Mutabakatın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/598) (S. Sayısı: 251) (Dağıtma tarihi: 28.7.2003) 

9. X - Avrasya Posta Birliği Kuruluş Yasasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/435) (S. Sayısı : 258) (Dağıtma tarihi: 31.7.2003) 

10. X - Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasına Altıncı Ek Protokolün Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/475) (S. Sayısı: 259) (Dağıtma tarihi: 31.7.2003) 

11. X - Otobüs ve Otokarlarla Uluslararası Arızi Yolcu Taşımacılığı Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/510) (S. Sayısı: 260) (Dağıtma tarihi: 31.7.2003) 

12. X - Merkezi ve Doğu Avrupa İçin Bölgesel Çevre Merkezi Şartının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/590) 
(S. Sayısı : 261) (Dağıtma tarihi: 31.7.2003) 

13. - 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki 
Cetvellerin Diyanet İşleri Başkanlığına Ait Bölümünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/622) (S. Sayısı: 201) (Dağıtma tarihi: 2.7.2003) 

14. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, 24.2.1983 Tarih ve 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar 
Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/121) (S. Sayısı: 210) (Dağıtma tarihi: 3.7.2003) 

15. - Mardin Milletvekili Muharrem Doğan ve 22 Milletvekilinin; Yükseköğretim 
Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 
nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/23) (S. Sayısı: 129) (Dağıtma tarihi: 
1.5.2003) (*) 
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8 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
16. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 53 Milletvekilinin; 3 Mart'ın Her Yıl 

"Laiklik ve Öğretim Birliği Bayramı" Olarak Kutlanması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 
nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/93) (S. Sayısı: 139) (Dağıtma 
Tarihi: 20.5.2003) (*) 

17. - Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in; Bayburt İlinde Konursu, Gökçedere ve Masat 
Adıyla Üç Yeni İlçe Kurulmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/17) (S. Sayısı: 140) (Dağıtma tarihi: 22.5.2003) (*) 

18. - Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekilleri Salih 
Kapusuz ve Haluk İpek, Bursa Milletvekili Faruk Çelik, Hatay Milletvekili Sadullah Ergin ile 
Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa'nın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik 
Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/140) (S. Sayısı: 161) 
(Dağıtma tarihi: 11.6.2003) 

19. - Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı'nın; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı 
Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/114) 
(S. Sayısı: 176) (Dağıtma tarihi: 17.6.2003) 

20. - Konya Milletvekili Atilla Kart'm; 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa 
"Geçici Ek Madde" Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/139) (S. Sayısı: 245) (Dağıtma tarihi: 24.7.2003) 

21. - Artvin Milletvekili Orhan Yıldız ve 3 Milletvekilinin; Avukatlık Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/169) (S. Sayısı: 
255) (Dağıtma tarihi: 28.7.2003) 

22. - Artvin Milletvekili Orhan Yıldız ve Üç Milletvekilinin; Kamulaştırma Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/173) (S. Sayısı: 
256) (Dağıtma tarihi: 28.7.2003) 

23. - 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Bir 
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe 
Komisyonları Raporları (1/353) (S. Sayısı: 269) (Dağıtma tarihi : 20.10.2003) 

24. - Askerî Ceza Kanunu ile Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Millî Savunma ve Adalet 
Komisyonları Raporları (1/606) (S. Sayısı: 270) (Dağıtma tarihi: 22.10.2003) 

25. X - Birleşmiş Milletler ve Yardımcı Personelinin Güvenliği Sözleşmesine 
Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile İçişleri ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/364) (S. Sayısı : 273) (Dağıtma tarihi : 27.10. 2003) 

26. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın; Küçük Esnaf ve Sanatkârlar ile Küçük ve Orta 
Büyüklükteki İşletme Kredilerinde 1.1.2003 Tarihine Kadar Olan Senet Protestolarının ve 
Karşılıksız Çeklerin Nazara Alınmaması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/110) (S. Sayısı : 278) (Dağıtma tarihi : 13.11.2003) 

27. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 56 Milletvekilinin; Atatürk Millî Parkı Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/159) 
(S. Sayısı : 279) (Dağıtma tarihi : 13.11.2003) 

28. - Öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarında Parasız Yatılı 
veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanunda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu 
(1/670) (S. Sayısı : 281) (Dağıtma tarihi : 17.11.2003) 

29. X - Çocukların Korunması ve Ülkelerarası Evlat Edinme Konusunda İşbirliğine Dair 
Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/595) (S. Sayısı : 283) (Dağıtma tarihi : 20.11.2003) 

30. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/370) 
(S. Sayısı : 291) (Dağıtma tarihi : 2.12.2003) 
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31. - Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/690) (S. Sayısı: 289) (Dağıtma tarihi: 3.12.2003) 
32. X - Dünya Turizm Teşkilâtı Tüzüğünün Bazı Maddelerinde Yapılan Değişikliklerin 

Onaylanmasmm Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/369) (S. Sayısı: 290) (Dağıtma tarihi: 8.12.2003) 

33. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasmda 
Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasmm Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/372) (S. Sayısı : 
292) (Dağıtma tarihi: 8.12.2003) 

34. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasmda Denizcilik Anlaşmasınm Onaylanmasmm Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/378) (S. Sayısı: 293) (Dağıtma tarihi: 8.12.2003) 

35. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/380) (S. Sayısı : 
294) (Dağıtma tarihi: 8.12.2003) 

36. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Venezuela Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasındaki Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasmm Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/416) (S. Sayısı: 295) (Dağıtma tarihi: 8.12.2003) 

37. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasmda Ankara'da 2 Mayıs 1966 Tarihinde İmzalanan Sivil Hava Ulaştırma Anlaşmasma 
Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/486) (S. Sayısı : 296) 
(Dağıtma tarihi: 8.12.2003) 

38. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman ve 14 Milletvekilinin; Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu 
Raporu (2/182) (S. Sayısı: 300) (Dağıtma tarihi: 8.12.2003) 

39. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Devleti Hükümeti Arasında Hava 
Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasmm Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/411) (S. Sayısı 
: 309) (Dağıtma tarihi: 21.12.2003) 

40. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasmm Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/412) (S. Sayısı: 310) (Dağıtma tarihi: 21.12.2003) 

41. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasmda 
Örgütlü Suçlar, Terörizm ve Diğer Suçlarla Mücadelede İşbirliği Anlaşmasmm 
Onaylanmasmm Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile İçişleri ve Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/612) (S. Sayısı: 313) (Dağıtma tarihi: 21.12.2003) 

42. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Estonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasmda 
Hava Taşımacılığı Anlaşmasınm Onaylanmasmm Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/483) 
(S. Sayısı: 311) (Dağıtma tarihi: 23.12.2003) 

43. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasmda Sahil Güvenlik İşbirliği Anlaşmasmm Onaylanmasmm Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ile İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/504) (S. Sayısı : 312) 
(Dağıtma tarihi: 23.12.2003) 
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44. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Arasında Ortak Sınırın Anti-

Personel Mayınlardan Arındırılması ve Bunların Gelecekte Sınır Koruma Amacıyla 
Kullanılmaması İçin Bir İkili Rejim Tesis Edilmesi Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/458) (S. Sayısı: 314) 
(Dağıtma tarihi: 23.12.2003) 

45. - Yükseköğretim Kurumlan Teşkilâtı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu 
Raporu (1/716) (S. Sayısı: 319) (Dağıtma tarihi: 25.12.2003) 

46. - Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/715) (S. Sayısı: 322) (Dağıtma tarihi: 25.12.2003) 

47. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/383) (S. Sayısı: 321) (Dağıtma tarihi: 26.12.2003) 

48. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/382) 
(S. Sayısı: 320) (Dağıtma tarihi: 29.12.2003) 

(X) Açık oylamaya tâbi işleri gösterir. 
(*) Hükümet bulunamadığından, görüşmeleri bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
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