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cevabı(7/1821) 

2.- Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Sağlık Bakanlığı Teftiş 
Kurulu Başkanlığının Şanlıurfa Devlet Hastanesi Başhekimiyle ilgili hazır
ladığı rapora ilişkin Başbakandan sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın 
cevabı (7/1886) 

3.- İstanbul Milletvekili Hasan Aydın'ın, basın-yayın kuruluşlarının 
çalışanlarına yaptıkları bazı uygulamalara ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu'nun cevabı (7/1891) 

4.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Asılsız Soykırım İddialanyla 
Mücadele Koordinasyon Kurulunun çalışmalarına ilişkin Başbakandan sorusu 
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5.- İstanbul Milletvekili Güldal Okuducu'nun, 
Evlat edindirme hizmetlerine. 
Sokakta yaşayan ve çalışan çocukların sorunlarının çözümüne 
İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Güldal Akşit'in cevabı (7/1901,1902) 369:378 
6.- İzmir Milletvekili Erdal Karademir'in, Türkiye Diyanet Vakfının 

kurban kesimi ihalesine ve diğer faaliyetlerine, 
- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Diyanet İşleri Başkanlığında 

görev yerleri değiştirilen bürokrat ve din görevlilerine, 
İlişkin sorulan ve Devlet Bakanı Mehmet Aydın'ın cevabı (7/1909, 

1911) 379:382 

7. Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, şirket kurduğu yolundaki haber
lere ilişkin Başbakandan sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun'un 
cevabı (7/1913) 383:389 

8.- Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin, Çayyolu II. Uydukent 
alanındaki altyapı sorunlarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir 
Aksu'nun cevabı (7/1917) 390:392 

9.- Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun'un, asgarî ücrete ilişkin 
sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu'nun 
cevabı (7/1921) 392:394 

10.- Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun'un, yönetim kad
rolarında görev yapan kadın personel sayısına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim 
Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/1923) 394:395 

11.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, Ulusal Beste Yarışmasına ilişkin 
sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu'nun cevabı (7/1925) 395:396 

12.- İzmir Milletvekili Erdal Karademir'in, orman suçlarıyla ve bazı 
personelin sendika ve oda üyelikleriyle ilgili iddialara ilişkin sorusu ve 
Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe'nin cevabı (7/1928) 397:398 

13.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, uyuşturucuyla mücadele 
politikasına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı 
(7/1929) 398:401 

14.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, uyuşturucudan korunma 
konusunda gençlerin eğitilmesine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik'in cevabı (7/1930) 401:403 

15.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, bir ilahiyatçının yaptığı 
konuşmayla ilgili açıklama yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorusu ve Dev
let Bakanı Mehmet Aydın'ın cevabı (7/1936) 403:404 

16.- İzmir Milletvekili Erdal Karademir'in, İzmir İlköğretim Müfettiş
leri Başkanının görevden alınmasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik'in cevabı (7/1937) 405 

17.- Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Afyon'un Evciler İlçesinin 
Işıklar Barajından tarımsal sulama amaçlı faydalanmasına ilişkin sorusu ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler'in cevabı (7/1939) 406:407 
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18.- Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun'un, yabancıların kayıt-
dışı istihdamına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Murat Başesgioğlu'nun cevabı (7/1950) 407:411 

19.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Bursa'nın Harmancık ilçesi 
bağlantılı karayolu çalışmalarına, 

- Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı'nın, Boğaziçi Köprüsündeki 
trafik güvenliğine, 

İlişkin sorulan ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki Ergezen'in cevabı 
(7/1951,1952) 411:415 

20.- Bitlis Milletvekili Vahit Kiler'in, bir futbol karşılaşmasındaki 
hakem hatası iddialarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı Mehmet Ali Şahin'in cevabı (7/1953) 416:417 

21.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, Siirt-Şirvan Madenköy bakır 
sahasının ruhsat hakkına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Mehmet Hilmi Güler'in cevabı (7/1954) 418:420 

22.- İzmir Milletvekili Canan Arıtman'ın, sözleşmeli sağlık personeli 
sınavında sıfır puan alan adayların atamalarına ilişkin Başbakandan sorusu 
ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı (7/1956) 421:423 

23.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. Kesimoğlu'nun, İstanbul 
Valisinin kar fırtınasında yeterli önlem almadığı iddialarına ilişkin sorusu 
ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun cevabı (7/1958) 424:427 

24.- Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur'un, bir havacılık şirketine iliş
kin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın cevabı (7/1959) 428:430 

25.- İzmir Milletvekili Hakkı Akalın'ın, açık kalp cerrahisi yapılan 
merkezlere ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı (7/1960) 430:450 

26.- Denizli Milletvekili Haşim Oral'ın, Irak savaşı ve ABD'nin malî 
yardımına ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ab
dullah Gül'ün cevabı (7/1963) 451:452 

27.- Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın, basında yer alan kamu 
bankaları genel müdürlerinin maaşlarıyla ilgili habere ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Devlet Bakanı Ali Babacan'ın cevabı (7/1964) 453:456 

28.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Kerkük'teki Türkmen ve 
Arapların güvenliklerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Dışişleri Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül'ün cevabı (7/1965) 457:458 

29.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Türkiye'nin Yunanistan 
politikasına ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ab
dullah Gül'ün cevabı (7/1966) 459:460 

30.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, iade edilen soru öner
gelerine ilişkin TBMM Başkanından sorusu ve TBMM Başkanı Bülent 
Arınç'ın cevabı (7/1967) 461:464 

31.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, medya kuruluşu sahiplerinin 
kamu ihalesine katılmasını sınırlayıcı yeni düzenleme çalışmalarına ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı (7/1969) 465:468 
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32.- Antalya Milletvekili Atila Emek'in, Osmanlı tapu tahrir defter
lerinin çeviri ve kodifıyesinin durdurulmasına ilişkin Başbakandan sorusu 
ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki Ergezen'in cevabı (7/1970) 469:471 

33.- Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, Çanakkale'de yaşanan 
afet sonrasında ilgililerin sorumluluklarına ve alınacak önlemlere ilişkin 
sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun cevabı (7/1973) 472:474 

34.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, Yalova'daki bir toplu 
konut alanının yoluna, 

- Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, Göcek Tüneli Projesine, 
- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Bursa-İnegöl-Bozüyük yolun

daki çalışmalara, 
İlişkin sorulan ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki Ergezen'in cevabı 

(7/1974, 1975, 1976) 475:478 
35.- Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, memurlara kapı önlerinde nöbet 

tutturulduğu iddiasına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın 
cevabı (7/1977) 479:481 

36.- Denizli Milletvekili Mehmet Uğur Neşşar'ın, sözleşmeli sağlık 
personeli seçme sınavının sonuçlarına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı 
Recep Akdağ'ın cevabı (7/1978) 482:483 

37- Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur'un, "112 Ambulans servisi"ne 
ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı (7/1979) 484:485 

38.- Osmaniye Milletvekili Necati Uzdil'in, Pamuk ithaline ve 
üretimine, 

- Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, Çanakkale'de doğal afet 
mağduru zeytin üreticilerine yönelik çalışmalara, 

- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, mağdur zeytin üreticilerinin 
desteklenmesine, 

İlişkin sorulan ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı 
(7/1980, 1981, 1982) 486:491 

39.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, orman işçilerinin ücretleri 
ile orman ürünlerinin rüsum bedellerine ve ithalatına ilişkin sorusu ve Çev
re ve Orman Bakanı Osman Pepe'nin cevabı (7/1983) 492:493 

40.- Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, Denizli'de hava kir
liliğini önlemek için ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin sorusu ve Çevre 
ve Orman Bakanı Osman Pepe'nin cevabı (7/1984) 494:495 

41.- Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Ankara-İzmir demiryolu 
projesine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldınm'ın cevabı 
(7/1985) 496 

42.- Sinop Milletvekili Engin Altay'ın, onarımdaki Sinop Müzesine 
ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu'nun cevabı 
(7/1989) 497 

43.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, taşımalı eğitime ilişkin 
sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/1992) 498:500 
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44.- Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, Çin mallan ithalatının 
ulusal ekonomiye etkilerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı 
Kürşad Tüzmen'in cevabı (7/1995) 501:505 

45.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, bakanlıklarda vekâleten 
görev yapan bürokratlara ilişkin Başbakandan sorusu ve Sağlık Bakanı 
Recep Akdağ'ın cevabı (7/1996) 506:507 

46.- Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur'un, Adana İlinde fabrikaların 
hava kirliliğine karşı denetlenip denetlenmediğine ilişkin sorusu ve Çevre 
ve Orman Bakanı Osman Pepe'nin cevabı (7/1998) 508:509 

47.- Antalya Milletvekili Nail Kamacı'nın, Orman Genel Müdürlüğü 
görevlilerinin Orman Mühendisleri Odası şube seçimlerine müdahale ettik
leri iddialarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe'nin 
cevabı(7/1999) 510 

48.- İstanbul Milletvekili Güldal Okuducu'nun, SHÇEK Saray 
Rehabilitasyon Merkezindeki atamalara, 

Kadroları SHÇEK'de olmayan bazı görevlilere lojman tahsis edildiği 
iddiasına, 

- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, bağlı kurumlarda yapılan 
atamalara, 

İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Güldal Akşit'in cevabı (7/2000,2001, 
2002) 511:515 

49.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Bursa'nın Orhangazi İlçesin
de bazı enerji nakil hatlarında meydana gelen arızalara ilişkin sorusu ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler'in cevabı (7/2003) 516:518 

50.- Antalya Milletvekili Nail Kamacı'nın, Antalya İlinin elektrik 
şebekesine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hil
mi Güler'in cevabı (7/2004) 519:520 

51.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun, belirlenen yerler 
dışında kurban kesenlere kesilen cezalara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı 
Abdülkadir Aksu'nun cevabı (7/2009) 521 

52.- İstanbul Milletvekili Zeynep Damla Gürel'in, araştırma proje 
ödeneklerinin bütçeye gelir kaydedilmesine ilişkin sorusu ve Maliye 
Bakanı Kemal Unakıtan'ın cevabı (7/2016) 522:523 

53.- Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur'un, Adana yöresinin endemik 
bitkilerinin korunmasına, 

Greyfurt ihracat desteğine, 
İlişkin sorulan ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı 

(7/2017,2018) " 523:527 
54.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, İstanbul-Ankara seferinde kul

lanılan yataklı vagonlardaki yeni bir uygulamaya ilişkin sorusu ve Ulaştır
ma Bakanı Binali Yıldırım'ın cevabı (7/2019) 527:528 

55.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Bursa Nilüfer Gölyazı Bel
desinin balıkçı barınağı yapımına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali 
Yıldırım'ın cevabı (7/2020) 529:530 
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56.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, çocuk mahkemelerine iliş
kin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil Çiçek'in cevabı (7/2021) 531:533 

57.- Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın, misyonerlik faaliyetlerine 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Aydın'ın cevabı (7/2022) 533:536 

58.- Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, organize sanayi bölgelerine 
ayrılan ödeneklere ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coş-
kun'un cevabı (7/2023) 537:539 

59.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, deprem konutlarının tapu 
dağıtımına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki Ergezen'in 
cevabı (7/2024) 539:541 

60.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, TÜPRAŞ'ın özelleştirilmesi 
ihalesine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın cevabı 
(7/2036) 541:545 

61.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Tekeli zarara uğ
ratan firmalara ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın cevabı 
(7/2056) 546:547 

62.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Tekelin ürünlerini 
pazarlayan firmalara ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın 
cevabı (7/2057) 547:568 

63.- Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, Türkçe konusunda 
yayımlanan bir genelgeye ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin 
Çelik'in cevabı (7/2095) 569:571 

64.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Bor'da sanatevi ve 
müze olarak kullanılacak tarihî ev projelerine ilişkin sorusu ve Kültür ve 
Turizm Bakanı Erkan Mumcu'nun cevabı (7/2096) 571:572 

65.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, özelleştirmelerde ödeme er
telenmesiyle ilgili soru önergesine verilen cevaba ilişkin sorusu ve Maliye 
Bakanı Kemal Unakıtan'ın cevabı (7/2141) 572:574 

66.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, kanun tasarısı taslak
larına ve düzenleyici işlemlere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Beşir 
Atalay'ın cevabı (7/2162) 575:586 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak üç oturum yaptı. 
Uşak Milletvekili Osman Coşkunoğlu, Rekabet Kurumunun kuruluşunun 7 nci yıldönümü ile 

serbest rekabet ortamının sağlanmasındaki önemine, 
Erzurum Milletvekili İbrahim Özdoğan, Erzurum İlinde ikinci bir üniversite kurulmasının 

önemine ve yararlarına, 
İlişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar. 
Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Kastamonu-Küre'deki Eti Bakır Anonim Şir

ketinin özelleştirilmesinin yaratacağı sorunlar ile bu konuda yapılması gereken çalışmalara ve özel
leştirme düşüncesinden vazgeçilmesine ilişkin gündemdışı konuşmasına, Maliye Bakanı Kemal 
Unakıtan cevap verdi. 

Avrupa-Akdeniz Parlamenter Asamblesinde Türkiye Büyük Millet Meclisini temsil etmek 
üzere gruplarınca isimleri bildirilen milletvekillerine ilişkin Başkanlık tezkeresi Genel Kurulun bil
gisine sunuldu. 

Samsun Milletvekili İlyas Sezai Önder'in (6/904) ve (6/906) esas numaralı sözlü sorularını geri 
aldığına ilişkin önergesi okundu, soruların geri verildiği bildirildi. 

Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 27 milletvekilinin, Malatya Pamuklu Sanayi İşlet
mesinin özelleştirilmesi konusunda Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/174) Genel 
Kurulun bilgisine sunuldu; önergenin gündemdeki yerini alacağı ve öngörüşmesinin, sırası gel
diğinde yapılacağı açıklandı. 

Daha önce gelen kâğıtlar listesinde yayımlanan ve dağıtılan 393 sıra sayılı, 5027 sayılı 2004 
Malî Yılı Bütçe Kanunu ile 5029 sayılı 2004 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu ve 
Bu Kanunlara Bağlı Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu raporunun 48 saat geçmeden gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlar
dan Gelen Diğer İşler" kısmının 5 inci sırasına alınmasına ve diğer işlerin sırasının buna göre tesel
sül ettirilmesine, 

28 Mart 2004 tarihinde yapılacak mahallî idareler genel seçimleri nedeniyle, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin çalışmalarına, 9 Mart 2004 Salı gününden başlamak üzere 15 gün ara verilmesine. 

İlişkin Danışma Kurulu önerileri, kabul edildi. 
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 Kanun Tasarısının (1/521) (S. Sayısı: 146), 
2 nci sırasında bulunan, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İliş

kin Kanun Tasarısının (1 523) (S. Sayısı: 152), 
3 üncü sırasında bulunan. Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tek

lifinin (2/212) (S. Sayısı: 305). 
Görüşmeleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin komisyon raporları henüz gelmediğinden. 
4 üncü sırasında bulunan, Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hak

kında Kanun Tasarısının (1/731) (S. Sayısı: 349) görüşmeleri, ilgili Komisyon yetkilileri Genel 
Kurulda hazır bulunmadığından, 

Ertelendi. 
5 inci sırasına alınan, 2004 Malî Yılı Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde ve 2004 Malî Yılı 

Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanununa Bağlı Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısının (1/764) (S. Sayısı: 393), 
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7 nci sırasına alınan, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının (1/754) (S. Sayısı: 384), 

8 inci sırasına alınan, Türk Ceza Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine ilişkin Kanun Tek
lifinin (2/177, 2/155) (S. Sayısı: 361), 

Görüşmelerini müteakiben elektronik cihazla yapılan açıkoylamalardan sonra; 
6 nci sırasına alınan, Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunu Tasarısının 

(1/735) (S. Sayısı: 371), yapılan görüşmelerden sonra; 
Kabul edilip kanunlaştıkları açıklandı. 
İstanbul Milletvekili Ali Topuz, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın, Grubuna sataşması 

nedeniyle bir açıklamada bulundu. 
Alınan karar gereğince, 24 Mart 2004 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 

20.30'da son verildi. 

Enver Yılmaz 
Ordu 

Kâtip Üye 

Nevzat Pakdil 
Başkanvekili 

Türkân Miçooğulları 
İzmir 

Kâtip Üye 

- 3 4 8 -



T.B.M.M. B: 64 24 . 3 . 2004 O : 1 

No. : 96 
II. - GELEN KÂĞITLAR 

8 Mart 2004 Pazartesi 
Sözlü Soru Önergeleri 

1.- Kars Milletvekili Selami Yığit'in, SSK prim kazançlarına ve emekli aylıklarına ilişkin Çalış
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/966) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.2.2004) 

2.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Mısırlı bir gazeteciye türbanlı fotoğrafıyla basın 
kartı verilmesine ilişkin Devlet Bakanından (Beşir Atalay) sözlü soru önergesi (6/967) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 13.2.2004) 

3.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa'da bazı evlerde elektrik sayaç
larının yerinin değiştirilmesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/968) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.2.2004) 

4.- Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, genetik tohumlarla ilgili tarım politikasına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/969) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.2.2004) 

5.- Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, özelleştirme sonucu işsiz kalanların istihdamına 
yönelik düzenleme çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali 
Şahin) sözlü soru önergesi (6/970) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.2.2004) 

6.- Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Bursa Büyükşehir Belediyesi mücavir alanından 
bazı köylerin çıkarılmasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/971) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 19.2.2004) 

7.- Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, organize sanayi bölgelerinin sorunlarının çözümüne 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/972) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.2.2004) 

8- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Çin mallarına karşı alınacak tedbirlere ilişkin Devlet 
Bakanından (Kürşad Tüzmen) sözlü soru önergesi (6/973) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.2.2004) 

9.- Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Afyon Kültür Merkezi inşaatına ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/974) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.2.2004) 

10.- Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay'ın, Yurt Dışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak 
Personelin Seçimine İlişkin Yönetmelikte yapılan değişikliğe ilişkin Millî Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi (6/975) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.2.2004) 

11.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya'da şeker hastalığının teşhis ve 
tedavisine yönelik çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/976) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 26.2.2004) 

12.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun. Alanya Selçuklu Tersanesindeki kazı 
çalışmalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/977) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 26.2.2004) 

13.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, akaryakıt fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/978) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.2.2004) 

14.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, pirinç ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/980) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.3.2004) 

15.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, doğal çiçek soğanı üreticilerinin ve ihracatçılarının sorun-
lanna ilişkin Tanm ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/981) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.3.2004) 

16.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, işsiz sayısına ve işsizlik sigortasından yararlanan
lara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/982) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 3.3.2004) 
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17.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, dış ve iç borçlara ilişkin Devlet Bakanından (Ali 
Babacan) sözlü soru önergesi (6/983) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2004) 

18.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya'da Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait bir 
işhanına asılan pankarta ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/984) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2004) 

19- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Devlet olanaklarını seçim gezilerinde kul
landığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/985) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2004) 

.20.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, pirinç ithalatına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/986) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2004) 

2 1 - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, pirinç ve benzeri ürünlerin üretiminin des
teklenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/988) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2004) 

22.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/989) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2004) 

23.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından (Ali 
Babacan) sözlü soru önergesi (6/990) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2004) 

24.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından (Mehmet Ali Şahin) sözlü soru önergesi (6/991) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2004) 

25.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından (Abdüllatif Şener) sözlü soru önergesi (6/992) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2004) 

26.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından (Kür-
şad Tüzmen) sözlü soru önergesi (6/993) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2004) 

27.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından (Meh
met Aydın) sözlü soru önergesi (6/994) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2004) 

28.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Adalet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/995) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2004) 

29.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından (Beşir 
Atalay) sözlü soru önergesi (6/996) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2004) 

30.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/997) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2004) 

31.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/998) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2004) 

32.- Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, bor madeninin pazarlama ve satışına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/999) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2004) 

33.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Halkbank ve Ziraat Bankasının görev zararlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1000) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2004) 

34.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, hayvancılığın geliştirilmesine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1001) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2004) 

35.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Uzan Grubuna yönelik operasyonda ele geçirilen 
silahlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1002) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.3.2004) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1.- İstanbul Milletvekili Lokman Ayva'nın, Adli Tıp Kurumunda istihdam edilmek üzere 

yapılan özürlü personel sınavına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2025) (Başkan
lığa geliş tarihi: 17.2.2004) 

2.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Kıbrıs Barış Harekatında şehit ve gazi olanların sayısına 
ilişkin Millî Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2026) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.2.2004) 
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3.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, TMSF'nin Uzan Grubu şirketlerinin yönetimine el 
koymasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2027) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.2.2004) 

4.- Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, ABD Savunma Bakan Yardımcısına yazdığı iddia 
edilen mektuba ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2030) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.2.2004) 

5.- Uşak Milletvekili Osman Coşkunoğlu'nun, TMSF'nin Telsim'e el koymasının bazı sonuç
larına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2031) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.2.2004) 

6.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, TMSF'ye olan borçlara ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/2032) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.2.2004) 

7.- Kırıkkale Milletvekili Halil Tiryaki'nin, AK Parti Kırıkkale İl Başkanı hakkındaki bir id
diaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2034) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.2.2004) 

8.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, TÜPRAŞ'ın özelleştirilmesi ihalesine ilişkin Maliye 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/2036) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.2.2004) 

9.- Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, TMSF'ye devredilen bankalara borçlu olanlarla ilgili uy
gulamalara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2037) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.22004) 

10.- Adana Milletvekili Kemal Sağ'ın, Ataköy Turizm Tesisleri TA.Ş. Genel Müdürlüğüyle ilgili 
bazı iddialara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2038) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.2.2004) 

11.- Bursa Milletvekili Mustafa Özyurt'un, sağlık meslek lisesi mezunlarının istihdamına iliş
kin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2039) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.2.2004) 

12.- Denizli Milletvekili Mehmet U. Neşşar'ın, Dr. Muhittin Ülker Acil Yardım ve Trav
matoloji Hastanesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2040) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 19.2.2004) 

13.- Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın, yeşil kartlı hastaların tedavi ücretlerinin öden
mesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2041) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.2.2004) 

14.- Denizli Milletvekili Mehmet U. Neşşar'ın, Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Has
tanesine yapılan bazı atamalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2042) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 19.2.2004) 

15.- Denizli Milletvekili Mehmet U. Neşşar'ın, Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Has
tanesinde ikinci bir Eğitim Planlama ve Koordinasyon Kurulu oluşturulduğu iddiasına ilişkin Sağ
lık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2043) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.2.2004) 

16.- Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay'ın, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinin bir inşaat 
ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/2044) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.2.2004) 

17.- İzmir Milletvekili Erdal Karademir'in, Millî Eğitim Vakfına ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/2045) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.2.2004) 

18.- Adana Milletvekili Ayhan Zeynep Tekin'in, tren restoranlarında sigara içilmesine ve uçak 
seferlerindeki rötarlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2046) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 17.2.2004) 

19.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, demiryolu ulaşımının geliştirilmesine ilişkin Ulaş
tırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2047) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.2.2004) 

20.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, 58 ve 59 uncu Hükümetler döneminde yapılan per
sonel alımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2048) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.2.2004) 

21.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Adana'da Ortadoğu Araştırma Enstitüsü kurulup kurul
mayacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2049) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.2.2004) 

22.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Türkiye aleyhine soykırım iddialarına karşı izlenen 
politikaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2050) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.2.2004) 
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23.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, İnternette uydu teknolojisi kullanımına ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/2051) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.2.2004) 

24.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Trona maden yataklarının bulunduğu arazileri satın 
alanlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2052) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.2.2004) 

25.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Kültür Merkezlerine ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/2053) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.2.2004) 

26.- Adana Milletvekili Atılla Başoğlu'nun, okul kütüphanelerine kitap hediye edilmesine iliş
kin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2054) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.2.2004) 

27.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, yargılandığı bir davaya ilişkin Maliye Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/2055) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.2.2004) 

28.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun, TekeFi zarara uğratan firmalara ilişkin 
Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2056) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.2.2004) 

29.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Tekel'in ürünlerini pazarlayan firmalara 
ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2057) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.2.2004) 

30.- Edirne Milletvekili Rasim Çakır'ın, Edirne İlindeki bir arazi toplulaştırma projesinin 
ödeneğine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2058) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.2.2004) 

31.- Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, deniz ve hava ulaşımında maliyet azaltıcı uygulamalara 
ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2059) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.2.2004) 

32.- Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Dinar Organize Sanayi Bölgesinin tamamlanmasına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/2060) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.2.2004) 

33.- İzmir Milletvekili Sedat Uzunbay'ın, Selçuk Kaymakamı hakkındaki bazı iddialara ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2061) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.2.2004) 

34.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bölünmüş yol projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/2062) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.2.2004) 

35.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, yurt dışına yapılan kayıt dışı havale miktanna ilişkin 
Devlet Bakanından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/2063) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.2.2004) 

36.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, sözleşmeli sağlık personeli sınavına ilişkin Sağlık 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/2064) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.2.2004) 

37- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, dovvn sendromlu ve zihinsel engelli çocuklann 
sorunlarının çözümüne ilişkin Devlet Bakanından (Güldal Akşit) yazılı soru önergesi (7/2065) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 23.2.2004) 

38.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, boğazlardaki gemi trafiğine ilişkin Ulaştırma 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/2066) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.2.2004) 

39.- İzmir Milletvekili Erdal Karademir'in, Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer 
Değiştirme Yönetmeliğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2067) (Başkan
lığa geliş tanhi: 17.2.2004) 

40.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Selçuk Kaymakamı hakkındaki bazı iddialara ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2068) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.2.2004) 

41.- İzmir Milletvekili Erdal Karademir'in. kamuoyunda konuşulan ABD'nin Büyük Ortadoğu 
Projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7 2069) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.2.2004) 

42.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. Kesimoğlu'nun, Kristal-İş Sendikasının aldığı grev karannın 
ertelenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2070) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.2.2004) 

43.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, bir taşınmazın Konyaspor'a tahsisi işlemlerine ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2071) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.2.2004) 
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44.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, TMSF'nin 5020 sayılı Kanun kapsamında yaptığı çalış
malara ilişkin Başbakandan yazılı som önergesi (7/2072) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.2.2004) 

45.- İzmir Milletvekili Erdal Karademir'in, TMSF'nin el koyduğu bankalara ve zararlarına iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2073) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.2.2004) 

46.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, BDDK'nın İmar Bankasıyla ilgili sorumluluğuna 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2074) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.2.2004) 

47.- Mersin Milletvekili Hüseyin Özcan'ın, Maliye Bakanının oğluna ait olduğu iddia edilen 
firmanın yaptığı mısır ithalatına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2075) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 19.2.2004) 

48.- Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın, Yeşil Kartlı hastaların tedavi giderlerinin ilgili kurum
lara ödenmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2076) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.2.2004) 

49.- Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, yurt dışı teşkilatında görevlendirileceklerle ilgili 
yönetmeliğin değiştirildiği iddialarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2077) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 26.2.2004) 

50.- Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay'ın, Ankara-Elmadağ Hasanoğlan Beldesindeki 
MEB Akademisi ve Ders Aletleri Yapım Merkezi inşaatlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/2078) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.2.2004) 

51.- Aydın Milletvekili Mehmet Mesut Özakcan'ın, Yurt Dışı Teşkilatına Sürekli Görevle 
Atanacak Personelin Seçimine İlişkin Yönetmelikte yapılan değişikliğe ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/2079) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.2.2004) 

52.- İzmir Milletvekili Erdal Karademir'in, Uzman ve Uzman Yardımcılığı kadrolarına yapılan 
atamalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2080) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 25.2.2004) 

53.- İzmir Milletvekili Canan Arıtman'ın, iki bakanlığın birleştirilmesi sırasında görevden 
alınan üst düzey yöneticilere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2081) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 25.2.2004) 

54.- Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın, hukuka aykırı Devlet iç borçlanma senedi satışında 
sorumluluğu bulunanlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif Şener) 
yazılı soru önergesi (7/2082) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.2.2004) 

55.- Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur'un, Adana'da sabit telefon kutularının yağıştan korun
masına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2083) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.2.2004) 

56.- Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Ateş'in, Gaziantep Havaalanının sorunlarına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2084) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.2.2004) 

57.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, Konya'da bir proje kapsamında göreve başlatılan ziraat 
mühendislerinin ücretlerine ilişkin Tanm ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2085) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 26.2.2004) 

58.- Kırıkkale Milletvekili Halil Tiryaki'nin, pirinç fiyatlarına ve üretimine ilişkin Tanm ve 
Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2086) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.2.2004) 

59- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya Devlet Hastanesi Acil Servisin-
deki güvenlik sorununa ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2087) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 26.2.2004) 

60.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, Eti Holding Genel Müdür Yardımcılığına yapılan 
atamaya ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2088) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 26.2.2004) 
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61.- İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz Ketenci'nin, kamuya ve özel sektöre ait santrallerden 
alınan elektriğin fiyatına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2089) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 26.2.2004) 

62.- Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur'un, Trafik Yılında kazalann önlenmesi amacıyla uygulanacak 
programa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2090) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.2.2004) 

63.- Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur'un, sigortasız işçi çalıştırılmasının önlenmesine ilişkin Çalış
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2091) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.2.2004) 

64.- İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek'in, mısır ithalatındaki gümrük tarifesinin yükseltilmesiy
le ilgili bir iddiaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2097) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.3.2004) 

65.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, Konya'da çöken bina mağdurlarına yapılacak yardımlara 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2098) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.3.2004) 

66.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Adana'daki bazı okul binalarının teknik şartnamelerine 
ve ihalelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2099) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2004) 

67.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, greyfurta yapılan ihracat desteğinin yükseltil
mesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2100) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2004) 

68.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, görev yeri değiştirilen kamu görevlilerine ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2101) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2004) 

69.- Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, Eti Bakır İşletmeleri ile Karadeniz Bakır İşlet
melerinin özelleştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2102) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 4.3.2004) 

70.- Antalya Milletvekili Nail Kamacı'nın, Antalya'daki reklam panolarında yer alan bir 
ifadeye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2103) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2004) 

71.- Tokat Milletvekili Orhan Ziya Diren'in, vakıf gayrimenkulu kiracısı esnafa geriye dönük 
stopaj uygulandığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali 
Şahin) yazılı soru önergesi (7/2104) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2004) 

72.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, kanun tasarısı taslaklarına ve düzenleyici iş
lemlere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali Şahin) yazılı soru önergesi 
(7/2105) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2004) 

73.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun, TMSF'nin el koyduğu Uzan Grubu medya 
organlarının yayın politikasına müdahale edildiği iddialarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından (Abdüllatif Şener) yazılı soru önergesi (7/2106) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.3.2004) 

74.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun, kamu bankalarının sorunlu kredi alacak
larına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif Şener) yazılı soru önergesi 
(7,2107) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.3.2004) 

75.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, TMSF'nin alacaklarını tahsil için ne gibi teminatlar al
dığına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif Şener) yazılı soru önergesi 
(7/2108) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2004) 

76.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, kanun tasarısı taslaklarına ve düzenleyici iş
lemlere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif Şener) yazılı soru önergesi 
(7/2109) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2004) 

77.- Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur'un, greyfurt ihracat desteğinin yükseltilmesine ilişkin 
Devlet Bakanından (Kürşad Tüzmen) yazılı soru önergesi (7/2110) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2004) 

78.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, kanun tasansı taslaklarına ve düzenleyici işlemlere iliş
kin Devlet Bakanından (Kürşad Tüzmen) yazılı soru önergesi (7/2111) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2004) 
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79.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, kanun tasarısı taslaklarına ve düzenleyici iş
lemlere ilişkin Devlet Bakanından (Güldal Akşit) yazılı soru önergesi (7/2112) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 3.3.2004) 

80.- İstanbul Milletvekili Gürsoy Erol'un, SHÇEK'de barınırken kaçan çocuk ve yaşlılara ilişkin 
Devlet Bakanından (Güldal Akşit) yazılı soru önergesi (7/2113) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.3.2004) 

81.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur-Antalya karayolunun Yakaköy yol 
ayrımında bir alt veya üst geçit yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/2114) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.3.2004) 

82.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur-Antalya karayolunun Askeriye 
Köyü mevkiinde bir alt veya üst geçit yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/2115) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.3.2004) 

83.- Denizli Milletvekili Mehmet U. Neşşar'ın, Denizli'deki bir yol inşaatına ilişkin Bayındır
lık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/2116) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2004) 

84.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, kanun tasarısı taslaklarına ve düzenleyici iş
lemlere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/2117) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 3.3.2004) 

85.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, motorlu araçların fenni muayenelerinin amaca uygun 
gerçekleştirilmesi için yapılması gereken çalışmalara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/2118) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2004) 

86.- Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, Acıpayam-Çameli-Fethiye yol projesine ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/2119) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2004) 

87.- Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur'un, Yüreğir SSK Hastanesi Başhekiminin görevden 
alınmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2120) (Başkan
lığa geliş tarihi: 1.3.2004) 

88.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, kanun tasarısı taslaklarına ve düzenleyici iş
lemlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2121) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 3.3.2004) 

89.- İzmir Milletvekili Canan Antman'ın, Çevre ve Orman Bakanlıklarının birleştirilmesi son
rası görev verilmeyen üst düzey yöneticilere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/2122) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.3.2004) 

90.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, kanun tasarısı taslaklarına ve düzenleyici işlemlere 
ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/2123) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2004) 

9 1 - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur-Merkez-Günalan Köyündeki ener
ji nakil hatları ve trafoya ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2124) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 1.3.2004) 

92.- Aydın Milletvekili Mehmet Mesut Özakcan'ın, Sugözü Termik Santralına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2125) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.3.2004) 

93.- Adana Milletvekili Ayhan Zeynep Tekin'in, akaryakıt istasyonlarının denetimine ilişkin Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2126) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.3.2004) 

94.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, kanun tasarısı taslaklarına ve düzenleyici iş
lemlere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2127) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 3.3.2004) 

95.- Aydın Milletvekili Mehmet Mesut Özakcan'ın, elektrik üretimi ve ithaline ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2128) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2004) 

96.- İzmir Milletvekili Erdal Karademir'in, Balıkesir ve Samsun'da gözaltına alınan bazı ey
lemci sendika yöneticilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2129) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 27.2.2004) 
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97.- Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur'un, 4207 sayılı Kanunun gereklerinin yerine getiril
mesiyle ilgili bir çalışma olup olmadığına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2130) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 1.3.2004) 

98.- Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur'un, töre adına işlenen cinayetlere karşı kadınların korun
masına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2131) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2004) 

99.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, kanun tasarısı taslaklarına ve düzenleyici iş
lemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2132) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2004) 

100.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, akaryakıt taşıyan araçların denetimine ilişkin İçiş
leri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2133) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2004) 

101.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki bir konferans
ta bir ilahiyatçının yaptığı konuşmaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2134) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2004) 

102.- İstanbul Milletvekili Gürsoy Erol'un, evden kaçan ve sokakta çalıştırılan çocuklara iliş
kin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2135) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.3.2004) 

103.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, tarihi eserlerin tahribatının gözlenmesine ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2136) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2004) 

104.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, kanun tasarısı taslaklarına ve düzenleyici işlemlere 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2137) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2004) 

105.- Adana Milletvekili Tacidar Seyhan'ın, İzmir-Bergama-Ovacık'ta altın üreten bir şirketin malî 
durumuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2138) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.3.2004) 

106.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, özelleştirmelerde alınan teminatlara ve ödemelerin 
ertelenmesi kararlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2139) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 3.3.2004) 

107.- Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, gazilerin Emekli Sandığı sağlık hizmetlerinden yarar
lanmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2140) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2004) 

108.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, özelleştirmelerde ödeme ertelenmesiyle ilgili soru 
önergesine verilen cevaba ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2141) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 3.3.2004) 

109.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, kanun tasarısı taslaklarına ve düzenleyici iş
lemlere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2142) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2004) 

110.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, yerli mallarının kullanımının teşvik edilmesine 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2143) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2004) 

111.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, Bingöl İlindeki okul ihalelerini alan inşaat şirketine 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2144) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2004) 

112.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, okul koruma derneklerinin 5072 sayılı Kanun 
karşısındaki durumuna ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2145) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 3.3.2004) 

113.- İstanbul Milletvekili Gürsoy Erol'un, domuz çiftliklerinin denetimine ilişkin Tarım ve 
Köy işleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2146) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.3.2004) 

114.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur-Halıcılar Köyünü Burdur-Antal-
ya karayoluna bağlayan yolun asfaltlanmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/2147) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.3.2004) 

115.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur-Askeriye Köyü Göletinin sulama 
kanallarının yapımına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2148) (Başkan
lığa geliş tarihi: 1.3.2004) 
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116.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, kanun tasarısı taslaklarına ve düzenleyici işlemlere 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2149) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2004) 

117.- Konya Milletvekili Atilla Kartın, belli bir marka yolcu otobüslerinin karıştığı yangınlı kazalara 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/2150) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2004) 

118.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, kanun tasarısı taslaklanna ve düzenleyici işlemlere 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/2151) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2004) 

119.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, İsdemir ve Erdemir'in demir-çelik ürünleri üretimine 
ve satışına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/2152) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 4.3.2004) 

120.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, kanun tasarısı taslaklanna ve düzenleyici işlem
lere ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2153) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2004) 

121- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, kanun tasarısı taslaklanna ve düzenleyici işlem
lere ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2154) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2004) 

122.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, GSM operatörlerinin uyguladıklan konuşma ücret
lerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2155) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2004) 

123.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, kanun tasansı taslaklanna ve düzenleyici işlem
lere ilişkin Millî Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2156) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2004) 

124.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, kanun tasansı taslaklanna ve düzenleyici iş
lemlere ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/2157) (Başkan
lığa geliş tarihi: 3.3.2004) 

125.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, kanun tasansı taslaklanna ve düzenleyici iş
lemlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2158) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2004) 

126.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, kanun tasansı taslaklanna ve düzenleyici iş
lemlere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2159) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2004) 

127.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, kanun tasansı taslaklanna ve düzenleyici iş
lemlere ilişkin Devlet Bakanından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/2160) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 3.3.2004) 

128.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, kanun tasansı taslaklanna ve düzenleyici iş
lemlere ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/2161) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 3.3.2004) 

129.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, kanun tasansı taslaklanna ve düzenleyici işlemlere 
ilişkin Devlet Bakanından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/2162) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2004) 
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No. : 97 
24 Mart 2004 Çarşamba 

Tasanlar 
1.- Hâkimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/769) 

(Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.3.2004) 
2.- Mera Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/770) 

(Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe Komısyonlanna) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.3.2004) 
3.- Türkiye'de Ulusal Fonun Kurulması Hakkındaki Mutabakat Zaptının Ekinin Onaylan

masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/771) (Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyon
larına) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.3.2004) 

4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kendi 
Sınırları Arası ve Ötesinde Hava Hizmetlerine İlişkin Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/772) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.3.2004) 

5.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İran Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Kar
şılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı (1/773) (Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonlanna) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 9.3.2004) 

6.- Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti ve Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Bölgesel Silahlann Kontrolü Doğrulama ve Uygulama Yardım Merkezi (RACVIAC) Kurulması 
Hakkında Anlaşmaya Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı (1/774) (Millî 
Savunma ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.3.2004) 

7.- Orman Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/775) (Anayasa ve Tanm, 
Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlanna) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.3.2004) 

8- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Askerî İşbirliği (ÇERÇEVE) Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı (1/776) (Millî Savunma ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 10.3.2004) 

Teklifler 
1.- Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 66 Milletvekilinin; 12 Eylül 1980 Tarihinden Son

ra, Çalışmadan Alıkonulan, Kapatılan ve Münfesih Sayılan Meslekî Dernek ve Kuruluşlann 
Yeniden Açılması ve Hazineye Devredilen Taşınmazlann Geri Verilmesi ile İlgili Yasa Önerisi 
(2/264) (Plan ve Bütçe ve İçişleri Komisyonlanna) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.2.2004) 

2.- Muğla Milletvekili Hasan Özyer ve 20 Milletvekilinin; Belediyelere ve İl Özel İdarelerine 
Genel Bütçe Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Teklifi (2/265) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.3.2004) 

3 - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in; Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/266) 
(İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlanna) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2004) 

4.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in; Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/267) 
(İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2004) 

5.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın; 3194 Sayılı İmar Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi (2/268) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Adalet Komisyon
larına) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2004) 
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6.- Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in; Yükseköğretim Kurumlan Teşkilâtı Hakkında 41 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Ek ve 
Geçici Maddeler Eklenmesi ve 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/269) (Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe 
Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.3.2004) 

Tezkereler 
1.- Tokat Milletvekili Feramuz Şahin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 

Başbakanlık Tezkeresi (3/500) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.3.2004) 

2 - Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi (3/501) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.3.2004) 

3.- Şanlıurfa Milletvekili Abdurrahman Müfit Yetkin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırıl
ması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/502) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.3.2004) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

24 Mart 2004 Çarşamba 
BAŞKAN: Başkanvekili Sadık YAKUT 

KÂTİP ÜYELER: Mevlüt AKGÜN (Karaman) 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 64 üncü Birleşimini açıyorum. 
Sayın milletvekilleri, kâtip üyelerimizden birinin hazır bulunmaması nedeniyle, İç

tüzüğümüzün 55 inci maddesi hükmü uyannca, çalışmalarımıza başlayabilmemiz mümkün bulun
mamaktadır. 

Başkanlığımızca daha önceden her iki siyasî parti grup başkanvekili eri ve kâtip üyelerle 
yapılan görüşmeler sonucunda, seçimler münasebetiyle Genel Kurulda hazır bulunmayacakları tes
pit edilmiş; bu nedenle, ara versek bile Divanın teşekkül edemeyeceği kanaatine varılmış olup, 
kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 25 Mart 2004 Perşembe günü saat 15.00'te top
lanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 15.03 
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III. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
I. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Uluslararası Ceza Mahkemesine ilişkin Baş

bakandan sorusu ve Adalet Bakanı Cemil Çiçek'in cevabı (7/1821) 

' l ' Ü K K İ Y E B Ü Y Ü K ' M I I J L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

A ş a ğ ı d a k i s o r u l a r ı m ı n B a ş b a k a n S a y ı n R e c e p T a y y i p E R T K K J A N 
t a r a f ı n d a n yasalı o l a r a k c e v a p l a n d ı r ı l m a s ı h u s u s u n u s a y g ı l a r ı m l a a r z e d e r i m . 

^Zt/th^ u^. 
A t i l l a B A Ş O Ğ L U 
A d a n a M i l l e t v e k i l i 

1. K u r u l u ş v e i ş l e y i ş i R o m e S t a t u t e o f I C C d e b e l i r l e n m i ş 
U l u s l a r a r a s ı Ceza M a h k e m e s i n k u r u l u ş v e f a a l i y e t s e r ü v e n i 
h ü k ü m e t i n i z t a r a f ı n d a n n e d e r e c e d e t a k i p e d i l m e k t e d i r ? 

2 . M a h k e m e n i n a n l a ş m a y ı o n a y l a m ı ş ü l k e l e r i n v a t a n d a ş l a r ı n ı v e d e 
a n l a ş m a y ı o n a y l a m ı ş ü l k e l e r d e s u ç i ş l e m i ş k i ş i l e r i a s k e r i , r e s m i 
v e y a s i v i l k i ş i o l u p o l m a d ı k l a r ı n a b a k ı l m a k s ı z ı n y a r g ı l a m a 
y e t k i s i n e s a h i p o l d u ğ u v e I C C a n l a ş m a s ı n ı k a b u l e t m e m i ş Ü l k e l e r i n 
m a h k e m e y a r g ı ç v e s a v c ı l a r ı n ı n a t a n m a s ı n d a r o l 
o y n a y a m a y a c a k l a r ı , a y r ı c a b ü t ç e v e y ö n e t s e l karar larda d a s ö z 
s a h i b i o l a m a y a c a k l a r ı g ö z ö n ü n d e b u l u n d u r u l u r s a , ü l k e m i z i n s e s s i z 
k a l m a pol i t ikas ı iM. rvas\V defeerlerwdİTYyoT3-un"uz"? 

3 . u l u s l a r aras ı f a a l i y e t l e r d e b u l u n a n v e y a b u l u n a c a k b u v e b e n z e r i 
k u r u l u ş l a r ı n o l u ş t u r u l m a s ı , s t a t ü l e r i n i n b e l i r l e n m e s i a ş a m a s ı n d a 
u l u s a l m e n f a a t l e r i m i z i n v e k o ş u l l a r ı m ı z ı n d a h a e t k i l i b i r ş e k i l d e 
s a v u n u l m a s ı n ı , ü l k e o l a r a k e t k i n v e e ş i t t e m s i l i m i z i s a ğ l a y a c a k 
e t k i n b ir p o l i t i k a n ı n g e l i ş t i r i l m e s i h u s u s u n d a k i ç a l ı ş m a l a r ı n ı z 
n e l e r d i r ? 

T.C. ANKARA 
ADALET BAKANLIĞI /ûj£.IZ004 

Bakan 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 26/1/2004 tarihli ve A.01. 
0.GNS.0.10.00.02-7/1821-4275/14983 saydı yazanız. 

b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü ifadeli, 29/1/2004 
tarihli ve B.02.0.KKG.0.12/106-316-3/495 saydı yasa. 

c) 6/2/2004 tarihli ve 139 sayılı yaramız. 

İlgi (a) yazanız ekinde Başbakanlığa gönderilen, Başbakanlığın ilgi (b) yazısı ile 
Tt«lf«nlıgnni73i intikal ettirilen Adana Milletvekili Atilla Başoğlu tarafından Sayın 
Başbakana yöneltilen ve Bakanlığımızca cevaplandırılması tensip olunan 7/1821-4275 
Esas No.lu yazdı soru önergesiyle ilgili cevaba esas teşkil edecek bilgilerin 
derlenebilmesi için ilgi (c) yazımızla, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. 
maddesinin beşinci fıkrası uyarınca bir aylık ek sure verilmesi istenilmiştir. 

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

Bilgilerine arz olunur. 
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T.C. ANKARA 
ADALET BAKANLIĞI „7„.72004 

Bakan 

Sayın 
Atilla BAŞOGLU 
Adana Milletvekili 
T.B.M.M. 

Sayın Başbakana yöneltilen ve Bakanlığımızca cevaplandırılması tensip olunan 
7/1821-4275 Esas No.lu yazılı soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur: 

Birleşmiş Milletler tarafından 1990 yılında başlatılan çalışmalar doğrultusunda 
"insanlığa karşı suçlar", "soykırım suçlan", "savaş suçlan" ve tanımı üzerinde halen 
çalışılmakta olan "saldın suçlan"ndan sorumlu bireylerin yargüanmalan amacıyla bir 
Uluslararası Ceza Divanı kurulmasının kararlaştırıldığı ve bu çalışmaların sonunda 
Uluslararası Ceza Divanı Satüsü'nü oluşturan Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin, 
Roma'da 15 Haziran-17 Temmuz 1998 tarihlerinde düzenlenen diplomatik konferansta 
kabul edildiği; bu çalışmalarda, o dönemde yaşanan ve büyük insanlık dramlarına yol 
açan bölgesel çatışmalarda sorumlu olan yönetici ve uygulayıcıların, sorumlu oldukları 
olaylardan dolayı hesap vermeksizin serbest kalmalarının ve faaliyetlerini 
sürdürmelerinin dünya kamuoyunda yarattığı infialin de hızlandırıcı bir etkisinin 
olduğu; 

Uluslararası Ceza Divanı Statüsü'nün, altmış ülkenin onay işlemlerini 
tamamlamalanyla, 1 Temmuz 2002 tarihinde yürürlüğe girdiği ve bugünkü durum 
itibarıyla taraf ülke sayısının 92 olduğu; 

Yukanda açıklanan gelişmelerin her aşamasında Ülkemizin etkin bir politika 
izlediği; söz konusu çalışmalarımızın Divanı kuran Statü'nün kabul edildiği 1998 
Roma Konferansına ve Statü'nün kabulünden sonra Birleşmiş Milletler Genel 
Merkezinde yapılan Hazırlık Komitesi toplantılarına aktif biçimde katılmak, Statü'nün 
Ülkemiz çıkarlarına uygun ve aynı zamanda uluslararası adaletin gerçekleştirilmesini 
ve evrensel, tarafsız, bağımsız ve etkin bir Uluslararası Ceza Divanının kurulmasını 
sağlayacak yapı kazanmasını teminen muhtelif öneriler sunmak ve bu amaçla her 
düzeyde diplomatik girişimde bulunmak suretiyle yürütüldüğü; öneri ve 
gmşinılerimizin, ilgili Birleşmiş Milletler ve Roma Konferansı tutanaklarında kayda 
geçmiş bulunduğu; 

Ülkemizin bu çalışmalarda, özellikle terörizm suçunun insanlığa karşı işlenen 
suçlar arasında yer alması yönünde gayret gösterdiği, ancak bu konuda, dönemin 
koşullan itibarıyla diğer ülkelerin siyasî mülahazaları nedeniyle yeterli desteğin 
sağlanamadığı; bununla birlikte, terörizm ve uyuşturucu madde suçlarının Statü'nün 
yürürlüğe girişinden yedi yıl sonra 2009 yılında yapılması kararlaştırılan "Gözden 
Geçirme Konferansı"nın gündemine alınmasının Ülkemizin etkin çabalanyla kabul 
edildiği; 

Statü'nün oylanmasında Ülkemizin çekimser oy kullandığı ve daha sonra 
Staîü'yü imzalamaktan imtina ettiği; bunun, Statü'ye terörizm suçunun dahil 
edilmemiş olmasından ve o dönemde yapılan terörle mücadeleden ve içerisinde 
bulunduğumuz bölgesel koşullardan kaynaklandığı; 

Statü'nün en temel özelliklerinden birinin "tamamlayıcılık" ilkesi olduğu; başka 
bir ifadeyle, Uluslararası Ceza Divam'nın, görev alanma giren suçlan işleyenlerin 
öncelikle kendi ulusal yargı sistemi tarafından yargılanmalarını beklemek durumunda 
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olduğu; bu husus dikkate alındığında, Statü'ye taraf olunmadan önce kapsamında yer 
alan suçların ulusal mevzuatımıza dahil edilmesinin büyük önem taşıdığı; 

Ülkemizin Statü'yü imzalamamış olmakla birlikte, Statü'ye taraf olma 
ihtimalini halen değerlendirdiği; bu bağlamda, Ülkemizin ilgili makamları tarafından 
sürdürülen çalışmaların bir boyutunu Statü'ye taraf olma ve ilgili uluslararası 
forumlardaki çalışmalara katılma, diğer boyutunu ise ulusal mevzuatta gerekli 
düzenlemeleri yapmanın oluşturduğu; halen, Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet 
Komisyonunda Alt Komisyon tarafından incelenmekte olan yeni Türk Ceza Kanunu 
Tasarısında "insanlığa karşı suçlar" ve "soykırım" suçlarının düzenlendiği; böylelikle 
Statü'nün ulusal mevzuatımıza uyarlanması çalışmalarında önemli bir aşamaya 
gelindiği; ayrıca, "savaş suçlarının" da düzenlenmesi yönünde çalışmalar yapıldığı; bu 
çalışmalarla, Ülkemizin, Statü'de yer alan ve çağdaş uluslararası hukukim bir parçası 
hâline gelen suçlan henüz Statü'ye taraf olmadan kendi mevzuatına aktarmış olacağı; 

Yukarıda yapılan açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, Ülkemizin Uluslararası 
Ceza Divam'yla ilgili çalışmalarda sessiz kalmış olması gibi bir durumun söz konusu 
olmadığı; konunun ilk safhalarından itibaren yakından ve aktif olarak izlendiği; 
halihazırda da hukukî ah yapmm oluşturulması suretiyle çalışmalara devam edildiği; 

Ulusal düzeyde sürdürülen bu çalışmaların yanı sıra Ülkemizin Uluslararası 
Ceza Divanı'nın çalışmalarım da yalandan izlediği; bu amaçla Aralık 2003 itibarıyla 
dahil olduğu bir uluslararası platform olan "Uluslararası Ceza Divanı Dostları" grubu 
vasıtasıyla taraf ülkelerin konuya ilişkin çalışmalarını bilfiil takip ettiği; aynca, 
Uluslararası Ceza Divanı ilkelerini savunmak üzere kurulan "Uluslararası Ceza Divanı 
tçin Sivil Toplum Kuruluşları Koalisyonu"yla da temaslarda bulunulduğu; 

Statü'ye taraf olmanın Avrupa Birliği'nin siyasi kriterlerinden birini teşkil 
etmemekle birlikte, Avrupa Birliği müktesebatunn bir parçası olması nedeniyle, 
Ülkemizin Avrupa Birliği üyelik müzakerelerine başlamasının ardından belirli bir 
aşamada Statü'ye taraf olması gerekeceği gerçeği de dikkate alınarak, Ülkemizin 
ulusal ve uluslararası düzeyde Uluslararası Ceza Divanı'na ilişkin etkin bir politika 
izlediği; 

Hukukun üstünlüğüne inanan, uluslararası hukuka saygılı olan, bu konudaki 
tüm çalışmalara aktif bir şekilde kanlan, Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi ve 
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı gibi uluslararası kuruluşlann üyesi bulunan ve 
aynca uluslararası ceza mahkemelerinin önemli örneklerinden biri olan Ruanda 
Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde de en üst düzeyde bir yargıçla temsil edilen 
Ülkemizin, uluslararası hukukun ve adaletin geliştirilmesi konusundaki çalışmalarını 
gereken duyarlılıkla sürdürdüğü; 

Dışişleri Bakanlığının 2/3/2004 tarihli ve 026.21/2004/SPGY/67890 sayılı 
yazısından anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz olunur. 
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2. - Antalya Milletvekili Osman Özcan 'in, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının Şan
lıurfa Devlet Hastanesi Başhekimiyle ilgili hazırladığı rapora ilişkin Başbakandan sorusu ve Sağ
lık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı (7/1886) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tayyip ERDOĞAN tarafından yjtöı^olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 16.0l.2O04 

Osman 
Antalya Milletvel 

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının 28 08.2O03 gün ve 5955 sayılı raporu 
ile, Şanlıurfa Devlet Hastanesi Başhekiminin, Kurumu zarara uğrattığı ve haksız kazanç elde 
ettiği iddiaları ile görevden alınmasının yerinde olacağı belirtilmiştir. Ayrıca rapor Sayın 
Sağlık Bakanına ve Şanlıurfa Valiliğine gönderilmiştir. 

Hakkında menfi rapor düzenlenmiş olan Başhekim, Sayın Bakanın hemşehrisi 
olması münasebetiyle mi görevden alınmamaktadır? 
AKJP olarak yolsuzluklara karşı olduğunuzu sık sık tekrarlamanıza rağmen, 
canlarını tehlikeye atarak teftişe giden müfettişlerin tuttukları raporlar dikkate 
alınmayacaksa, onlara ödenen harcırah ve iş kaybı devleti zarara uğratmıyor mu? 
Teftiş Kurulu Başkanlığının hazırlamış oldukları raporlar doğrultusunda hareket 
edilmeyecekse, Sağlık Bakanlığının Teftiş Kurulu Başkanlığını lağv etmeyi 
düşünüyor musunuz? 
Haklarında yolsuzluk iddiasi bulunanlar Sağlık Bakanlığı bünyesinde görevine 
devam ederken. Bakanlık Merkez teşkilatında 18-20 senedir görevini dürüstçe 
yapan 23 memur Aralık ayının son haftasından itibaren ve hiçbir neden 
gösterilmeden, görevlendirme ile başka birimlere gönderilmişlerdir. Memurların 
geri görevlerine dönebilmeleri konusunda her hangi bir girişimde bulunmayı 
düşünüyor musunuz? 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Personel Genel Müdürlüğü 
ANKARA 

Sayı : B100PER0100025 
Konu: Yazılı Soru önergesi ^ K R 4 9 1 6. 03. 0 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ: a) Başbakanlık Kan.Kar.Gn.Md.nün 30.01.2004 tarih ve B.02.0.KKG.O.12/1O6-
325-3/535 sayılı yazısı. 

b) 29.01.2004 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1886-4387/15344 sayılı 
yazınız. 

Antalya Milletvekili Sayın Osman ÖZCAN tarafından Sayın Başbakanımıza tevcih 
edilen ve Sayın Başbakanımız adına tarafımca cevaplandırılması tensip kılınan, "Şanlıurfa 
Devlet Hastanesi Baştabibi ve diğer bazı personele dair" yazılı soru önergesinin cevabı ekte 
sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Prof.Dr. 
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A n t a l y a Mi l l e t vek i l i S a y ı n O s m a n Ö Z C A N ta ra f ından ver i len , Ş a n l ı u r f a D e v l e t 
H a s t a n e s i B a ş t a b i b i v e d iğer baz ı p e r s o n e l e i l i şkin yaz ı l ı so ru ö n e r g e s i n i n 

cevabıd ı r . 

S O R U L A R : 

Sağl ık B a k a n l ı ğ ı Teft iş K u r u l u B a ş k a n l ı ğ ı ' n ı n 2 8 . 0 8 . 2 0 0 3 g ü n v e 5 9 5 5 sayı l ı 
r aporu ile Şan l ıu r fa D e v l e t Has t anes i B a ş h e k i m i n i n , K u r u m u za ra ra uğra t t ığ ı ve 
h a k s ı z k a z a n ç e lde e t t iğ i iddia lar ı i le g ö r e v d e n a l ı n m a s ı n ı n y e r i n d e o lacağı 
bel i r t i lmiş t i r . A y r ı c a r a p o r S a y ı n Sağl ık B a k a n ı n a v e Şanl ıurfa Val i l iğ ine 
gönder i lmiş t i r . 

H a k k ı n d a m e n f i r a p o r d ü z e n l e n m i ş o lan B a ş h e k i m , S a y ı n B a k a n ı n hemşehr i s i 
o l m a s ı m ü n a s e b e t i y l e m i g ö r e v d e n a l ı n m a m a k t a d ı r ? 
A K P o l a r a k y o l s u z l u k l a r a karşı o l d u ğ u n u z u sık s ık t e k r a r l a m a n ı z a r a ğ m e n , 
can la r ın ı t e h l i k e y e a t a rak teft işe g iden müfe t t i ş le r in tu t tuklar ı rapor la r d ikkate 
a l ı n m a y a c a k s a , on l a r a ö d e n e n harc ı rah v e iş k a y b ı dev le t i za ra ra u ğ r a t m ı y o r 
m u ? 
Tef t iş K u r u l u B a ş k a n l ı ğ ı n ı n haz ı r l amış o lduk la r ı r apo r l a r doğ ru l t u sunda 
h a r e k e t e d i l m e y e c e k s e , Sağ l ık B a k a n l ı ğ ı n ı n Tef t iş K u r u l u Başkan l ığ ın ı lağv 
e t m e y i d ü ş ü n ü y o r m u s u n u z ? 
H a k l a r ı n d a y o l s u z l u k iddiası b u l u n a n l a r Sağ l ık bakan l ığ ı b ü n y e s i n d e 
g ö r e v i n e d e v a m e d e r k e n , B a k a n l ı k M e r k e z Teşk i l a t ı nda 18-20 senedir 
g ö r e v i n i d ü r ü s t ç e y a p a n 2 3 m e m u r Ara l ık a y ı n ı n son ha f t a s ından i t ibaren v e 
h i çb i r n e d e n g ö s t e r i l m e d e n , g ö r e v l e n d i r m e ile b a ş k a b i r imle re 
gönde r i lmi ş l e rd i r . M e m u r l a r ı n ger i gö rev l e r i ne döneb i lme le r i k o n u s u n d a 
h e r h a n g i b i r g i r i ş i m d e b u l u n m a y ı d ü ş ü n ü y o r m u s u n u z ? 

C E V A P L A R : 

181 Sayılı Sağlık Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname'nin 19 uncu maddes i 'nde . Teftiş Kurulu Başkanlığı 'nın görevleri düzenlenmiş 
olup, bu maddenin (a) bendinde; "Bakan adına Bakanlığa bağlı kuruluşların her türlü faaliyet 
ve işleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek", Teftiş Kurulu 
Başkanlığı 'nın görevleri arasında sayılmıştır. 

Ayrıca, Teftiş Kurulu 'nun ve müfettişlerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma 
ve usulleri tüzükle düzenlenmiş olup. Bakanın emri veya onayı üzerine yapılan inceleme ve 
soruşturmaların neticesi, Tüzüğün 29 uncu maddesi gereğince Bakana sunularak alınacak 
talimata göre işlem yapılacağı belirtilmiştir. 

Yukarıda izah edilen mevzuat çerçevesinde, Şanlıurfa Devlet Hastanesi Başhekimi ve 
bazı personel hakkında Bakanlığım Müfettişlerince düzenlenen Müfettiş Raporu ve 
28.08.2003 tarih ve 5955 sayılı Onay, Teftiş Kurulu Başkanhğı 'nca tarafıma sunulmuştur. 

Ancak, önergede hakkında menfi rapor düzenlenmiş, Başhekimin, h e m ş e h r i m o lmas ı 
m ü n a s e b e t i y l e m i g ö r e v i n d e n a l ınmad ığ ı so ru lmak tad ı r . Şu a n d a he rhang i bir 
k u r u m d a , h e r h a n g i b i r k a m u görev i ifa eden he rhang i b i r E r z u r u m l u ' n u n g ö r e v d e n 
a l ı nmas ı v e y a a l ı n m a m a s ı n ı n s o r u m l u l u ğ u salt h e m ş e h r i m o lmas ı m ü n a s e b e t i y l e bana 
y ü k l e n m e y e ça l ı ş ı l ıyorsa , t a h m i n i m c e b u haks ız l ık t ı r . B u man t ık t an y o l a çıkı l ı rsa , 
B a k a n l ı ğ ı m d a h i ç b i r E r z u r u m ' l u n u n üst düzey g ö r e v l e r d e ç a l ı ş m a m a s ı g e r e k m e k t e 
o l u p , bu ise A n a y a s a ' n ı n eş i t l ik i lkes ine ayk ı r ı l ık teşki l edecekt i r . 

Söz k o n u s u Müfe t t i ş R a p o r u t a m a m l a n ı p , d o s y a ta ra f ıma a rz ed i ld iğ inde y a p m ı ş 
o l d u ğ u m d e ğ e r l e n d i r m e ne t i ce s inde , ad ıgeçen b a ş h e k i m i n he rhang i bir kas t ın ın 
o l m a d ı ğ ı , s a d e c e gö rev i i le ilgili b i r t ak ım p r o s e d ü r ha ta la r ın ın yap ı ld ığ ı kanaa t ine 
v a r d ı m . A n c a k p r o s e d ü r ha ta lar ın ı da ö n e m s e d i ğ i m için d is ip l in ceza lar ı k o n u s u n d a 
ge reğ in in y e r i n e ge t i r i lmes i için gerekl i t a l imat la r t a ra f ımca ve r i lmiş v e cezai 
m ü e y y i d e l e r u y g u l a n m ı ş t ı r . 

Diğer taraftan, önergede Bakanlığım Merkez Teşkilatında görev yapan 23 memurun 
hiçbir neden gösteri lmeden görevlendirme ile başka birime gönderildiği belirtilmekte ise de, 
Bakanlığım İlaç ve Eczacılık Genel Müdür lüğü 'nün 17.12.2003 tarihli yazılarında; "...25 
memurun yoğun evrak yükümüz de dikkate alınarak acilen ve 6 ay süreyle Genel 
Müdürlüğümüz emrinde görevlendirilmesi... " şeklinde yer alan teklif doğrultusunda 19 
personel 6 ay süre ile y ine merkez teşkilatı bünyesinde olan İlaç ve Eczacılık Genel 
Müdürlüğüne geçici olarak görevlendirilmişlerdir. Bu personelin özlük haklarında herhangi 
bir kayıp söz konusu olmayıp, tlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü 'nün ihtiyacının devam 
edip etmemesine bağlı olarak görevlendirilmeleri konusunda karar verilecektir. 

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederim. 
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3. - istanbul Milletvekili Hasan Aydın 'in, basın-yayın kuruluşlarının çalışanlarına yaptıkları 
bazı uygulamalara ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu 'nun 
cevabı (7/1891) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki soruların Çalışma Bakanı Sayın Murat Başesgioğlu tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Hasan AYDIN 
İstanbul Milletvekili 

1) Son bir yıl içinde basın - yayın kuruluşlarında kaç kişinin işine son 
verilmiştir? 

Son verilme gerekçeleri nedir? 

2) Basın - yayın kuruluşlarında yapılan, yasalara aykırı sözleşme 
imzalatmak ve geçmişe dönük hakların zorla ibra ettirilmesi uygulamasından 
Bakanlığınızın bilgisi var mıdır? 

3) Bir medya kuruluşunda yaşanan, 15 gazeteci ve kameramanın işine son 
verilmesine yol açan, basın tarihinde ilk kez karşılaşılan sürgüne gönderilen 
meslek mensuplarının olayıyla ilgili olarak Bakanlığınız tarafından inceleme 
başlatılmış mıdır.? 

4) Bu yollarla mesleklerini yapma haklan ihlal edilen kişilerle, devlet 
kurum veya kuruluşları temasa geçmiş midir? 

5) Konunun AİHM' e intikal etmesi ve basın özgürlüğünün ihlali olarak 
değerlendirilmesi durumunda, yüklü tazminatlarla karşılaşılmaması için ilgili 
medya kuruluşları nezdinde girişimde bulunmayı düşünüyor musunuz? 
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T.C. 
ÇAL IŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.13.APK.0.12.00.00/320 - % l " ^ -
KONU: Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 29.01.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1891-4413/15436 sayılı yazınız. 

ilgi yazınız ekinde alınan, İstanbul Milletvekili Hasan AYDIN'a ait 7/1891-4413 Esas 
No'lu yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve 
değerlendirmeler aşağıda sunulmuştur. 

Bilindiği üzere, 4857 sayılı iş Kanunu'nun "işyerini bildirme" başlıklı 3 üncü 
maddesinde; bu Kanun kapsamına giren nitelikte bir işyerini kuran, her ne suretle olursa 
olsun devralan, çalışma konusunu kısmen veya tamamen değiştiren veya herhangi bir 
sebeple faaliyetine son veren ve işyerini kapatan işveren, işyerinin unvan ve adresini, 
çalıştırılan işçi sayısını, çalışma konusunu, işin başlama ve bitiş gününü, kendi ad ve 
soyadını yahut unvanını, adresini, varsa işveren vekili veya vekillerinin ad, soyad ve 
adreslerini bir ay içinde Bölge Müdürlüklerimize bildirmek zorunda olduğu şeklinde hükme 
bağlanmıştır. 

Diğer yandan, 2821 sayılı Sendikalar Kanunu'nun 62 nci maddesine dayanılarak 
çıkarılan Yönetmeliğe göre, İşverence işe alınan ve işten çıkarılan işçiler formlarla 
Bakanlığımıza bildirilmektedir. 

1- Son bir yıl içerisinde Türkiye çapında basın-yayın kuruluşlarından işten 
çıkarılanların sayısının toplam 6078 kişi olduğu, işten çıkarılanların 3486'sının kendi isteği 
ile istifa, 797'sinin tazminattı fesih, 649'unun işyeri devri, 484'ünün transfer, 192'sinin 
askerlik, 179'unun emeklilik, geriye kalan 291'inin; malulen emeklilik, ölüm, evlenme, işin 
askıya alınması, işverenin veya işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranması, 
disiplin kurulu kararı ile fesih, devamsızlık, işe ara verme, işin sona ermesi, işyerinin 
kapanması, staj bitimi, deneme süresi bitimi ve statü değişikliği gibi nedenlerle işlerini 
bırakma durumunda kaldığı ve yine, son bir yıl içerisinde, basın yayın kuruluşlarında 7714 
işçinin işe başladığı belirlenmiştir. 

2- Basın-yayın kuruluşlarından, sadece, "Star Dijital İletişim A.Ş." hakkında 
Bakanlığımıza dilekçe ile başvuran iki kişinin durumları incelemeye alınmış ancak, daha 
sonra Bakanlığımız Ankara Bölge Müdürlüğü kayıtlarına geçen dilekçelerinde yasal 
haklarını aldıklarını belirtmeleri ve dilekçelerinin işlemden kaldırılmasını talep etmeleri 
nedeniyle, incelemeye son verilmiştir. 

Yine, aynı Şirket hakkında Bakanlığımıza dilekçe ile başvuran üç kişinfn dilekçeleri, 
Şirket Merkezi ve belgeleri ile yetkililerinin İstanbul'da olması nedeniyle, incelenmek üzere. 
iş Teftiş İstanbul Grup Başkanlığı'na gönderilmiştir. 

3- Bir medya kuruluşunda, 15 gazeteci ve kameramanın işine son verilmesi ve görev 
yerlerinin değiştirilmesi iddialarını içerir bir başvuru. Bakanlığımıza veya Bölge 
Müdürlüklerimize yapılmamıştır. 

4- Bakanlığımız, İş Kanunu'ndan doğan ve Bakanlığımız ilgili birimlerine intikal eden 
hev türlü hak ve menfaat uyuşmazlıkları yasalar çerçevesinde idari yönden çözme 
yükümlülüğünü yerine getirmektedir. 

5 10.06.2003 tarih ve 25134 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 
4857 sayılı İş Kanunu'nun 116 ncı maddesi ile, 13.06.1952 tarihli, 5953 sayılı "Basın 
Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştırılanlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında 
Kanun"un 6 ncı maddesinin son fıkrası, "İş Kanunu"nun 18, 19, 20, 21 ve 29 uncu maddesi 
hükümleri kıyas yoluyla uygulanır" şeklinde değiştirilmiştir. Bu değişiklik dolayısıyla, İş 
Kanunu'nun iş güvencesine ilişkin hükümleri 5953 sayılı Kanun kapsamında bulunan basın 
mesleğinde çalışanlar hakkında uygulanmakta olduğundan; bu kapsamda Bakanlığımız ilgili 
birimlerine yapılan müracaatlar birimlerimizce değerlendirilebilecektir. 

Bilgilerinize wz. ederim. 

Murat BAŞESGİOĞLU 
Bakan 

0 5 MART 
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4. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu 'nun, Asılsız Soykırım İddialarıyla Mücadele Koordinas
yon Kurulunun çalışmalarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardım
cısı Abdullah Gül'ün cevabı (7/1896) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN 
tarafından, yazılı olarak cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ederim. 

Atillâ BAŞOĞLU 
Adana Milletvekili 

2001 yılı sonunda, Ermeni sorunu karşısında devlet daireleri 
çalışmalarının bir uyum içerisinde yürütülebilmesini sağlamak üzere kurulmuş 
olan "Asılsız Soy Kırım İddialarıyla Mücadele Koordinasyon Kurulu, "nun 
yapısı, çalışma sistemi nedir ve günümüze kadar neler yapmıştır? 

T.C. 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

Siyaset Planlama Genel Müdür Yardımcılığı 

Sayı : 026.21/2004/SPGY/61177 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

13.02.2004 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 29 Ocak 2004 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1896-4420/15445 sayılı 
yazılan. 

Adana Milletvekili Sayın Atilla Başoğlu'nun Sayın Başbakanımıza yönelttiği ve Saym 
Başbakanımızca eşgüdümümde yamtlamnası tensip olunan ilgide kayıtlı yazılarına ekli som 
önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 

Saygılarımla arzederim. 

Abdullah GÜL 
Dışişleri Bakanı ve 

Başbakan Vardımcısı 
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ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN ATİLLA BASOĞLU'NUN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ 

SORU: 

2001 yılı sonunda, Ermeni sorunu karşısında devlet daireleri çalışmalarının bir uyum 
içerisinde yürütülebilmesini sağlamak üzere kurulmuş olan "Asılsız Soykırım İddialarıyla 
Mücadele Koordinasyon Kurulu"nun yapısı, çalışma sistemi nedir ve günümüze kadar neler 
yapmıştır? 

YANIT: 

Asılsız Soykırım İddialarıyla Mücadele Koordinasyon Kurulu (ASİMKK), asılsız 
soykırım iddialarıyla mücadele ve bu alanda çeşitli kunımlanmızca yürütülen çalışmalarda 
eşgüdüm sağlamak amacıyla, Başbakanlığın 29 Mayıs 2001 tarihli bir genelgesiyle kurulmuş 
olup, görev yönergesi gizlidir. ASÎMKK'nın Başkanlığını ilgili Başbakan Yardımcısı 
yapmaktadır. Bu görev halen tarafımdan yürütülmektedir. 

Asılsız Soykırım tddialanyla Mücadele Koordinasyon Kurulu'nun (ASİMKK) temel 
amacı soykırım iddialanna karşı çeşitli kunımlanmızca yürütülen çalışmalarda eşgüdümü 
sağlamaktır. ASİMKK çeşitli kamu kurum ve kuruluşlannın temsilcilerinden oluşmakta olup, 
belli aralıklarla biraraya gelmektedir. Toplantılara, gerektiğinde kurul dışından bürokrat, 
idareci, bilim adamı veya araştırmacı davet edilebilmektedir. ASİMKK faaliyetlerini 
sürdürmektedir. 

5. - İstanbul Milletvekili Güldal Okuducu 'nun, 
Evlat edindirme hizmetlerine, 
Sokakta yaşayan ve çalışan çocukların sorunlarının çözümüne 
İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Güldal Akşit'in cevabı (7/1901, 1902) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki somlarımın Devlet Bakanı Sayın Güldal AKŞİT tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Güldal OKUDUCU 
İstanbul Milletvekili 

1- Ülkemizde binlerce çocuksuz ailenin Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme 
Kurumundan evteh edinmek için sırada beklediğini, yine binlerce 
çocuğun yuva ve yurtlarda sıcak bir aile özlemi ile yaşadığım biliyoruz. 

2003 Yılı Bütçesi ile ilgili TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunca vermiş 
olduğunuz bilgilendirme sunumunda yıllara göre evlat edindirilen çocuk 
sayısının 2000 yılında 467, 2001 yılında 512, 2002 yılında 156, 2003 
yılında 32'ye düştüğü görülüyor. Bu azalmanın sebebi nedir? 

2- Türk Medeni Kanununun yeni şekli ile yürürlüğe girmesi üzerinden 2 yıl 
geçmesine karşın Evlat Edindirme Hizmetleri Tüzüğü henüz yürürlüğe 
girmemiştir. Sözü edilen tüzük ne zaman çıkacaktır? 
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TBMM 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
BAŞKANLIĞI'NA 

A N K A R A 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Güldal AKŞİT tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Güldal OKUDUCU 
İstanbul Milletvekili 

1. Sokakta yaşayan ve çalışan çocuklar sorunu sosyal toplumsal 
sorunlarımızın başında gelmektedir. Binlerce çocuğumuz büyük şehirlerin 
karanlık, izbe sokaklarında uyuşturucu alışkanlığı, suç örgütlerinin aleti 
olma, cinsel taciz, sağlıklarını kaybetme vb. risklerle karşı karşıya 
yaşamaktadır. 

Bakanlığınız döneminde bu konuda yeni projeler geliştirilmiş midir? 

2. 2004 Bütçesi ile ilgili Plan Bütçe Komisyonu sunumunuzda "Mevcut 
Kaynaklar ile SHÇEK Genel Müdürlüğü' nün tek başına hızla büyüyen bu 
sorunun üstesinden gelmesi mümkün değildir" diyorsunuz. 

Bu çocuklan sokaklara terk edemeyeceğimize göre Hükümet olarak ne yapmayı 
düşünüyorsunuz? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 
( Sn.Güldal AKŞİT) 

SAYI : B.02.0.007/00. 2?? ^!*./<?3/2004 
KONU : Yanl ı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ: 20.02.2004 iarırı ve 4442 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız iie istanbul Milletvekili Sayın Güldal OKUDUCU'ya ait Yazılı Soru 

Önergesi hakkındaki bilgilen içeren cevap ekte sunulmuştur. 

Bilgilerin,ze arz ederim. 

r~ 
Jal AKŞİT 

Devlet Bakanı 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

SAYI : B.02.1.SÇE.C.İÜ.00.Ü3/04-/i^> 
KONU: Soru Önergesi 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞINA 

(Sayın: Güldal AKŞİT) 

İLGİ: i i .02.2004 tarih ve 202 sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Sayın Güldal OKUDUCU'nun, Devlet Bakanı Sayın Güldal AKŞİT 
tarafından yazılı olarak cevaplanması istemi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
verdiği 4442 sayılı soru önergesinde; 

1- Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumundaki bakılan çocuklara sıcak bir aile 
ortamında yaşama olanağı sunan-gönüllülük esasına dayalı, ancak ücretli de olabilen-
"KORUYUCU AİLE* uygulamasında 2003 yılında koruyucu aile sayısı ne kadar artmıştır? 

Önceki yıllarda haşlatılan "ÖTEKİ ELİNİ DE SEN TUT" kampanyasını 
geliştirmeyi düşünüyor musunuz? 

I- Koruyucu ,\üe Hizmeti kapsamında 2002 yılı içinde 69 çocuk koruyucu aileler yanına 
yerleştirilmişken 2003 yılında 75 çocuk bu hizmetten yararlanmıştır. 

Halen 5.İ2 çocuk koruyucu aileler yanındadır ve bunların 461'i için koruyucu aile ücreti 
ödenmektedir 

önceki yıllarda yapılan "Öteki Elini Sen Tut" kampanyası ile ülke düzeyinde hizmet 
tanıtılmış ve ilgi sağlanmıştır. Ulaşılan düzeyin korunması planlanmaktadır. 

İstanbul Milletvekili Sayın Güldal OKUDUCU'nun, Devlet Bakanı Sayın Güldal AKŞİT 
tarafından yazılı olarak cevaplanması istemi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
verdiği 4443 sayılı soru önergesinde; 

l- Ülkemizde binlerce çocuksuz ailenin Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumundan 
evlat edinmek için sırada beklediğini, yine binlerce çocuğun yuva yurtlarda sıcak bir aile 
özlemi ile yaşadığını biliyoruz. 

ANKARA 
137.272004 
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2003 Yıiı Bütçesi ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunca 
vermiş olduğunuz bilgilendirme sunumunda yıllara göre evlat edindirilen çocuk sayısının 
2000 yılında 467. 2001 yılında 512. 2002 yılında 156, 2003 yılında 32'ye düştüğü görülüyor. 
Bu azalmanın sebebi nedir'.' 

1 - Evlat edinme istemiyle Genel Müdürlüğümüze başvuruda bulunan ve dosyası tamamlanarak 
sıraya alınan 7856 ailemi/ bulunmaktadır. Evlat edindirilmek üzere aile yanma yılda ortalama 
500 çocuğumuz yerleştirilmektedir. Aileler genellikle (0-1) yaş grubu çocuk evlat edinmek 
islemektedirler. Durumu evlai edindinneye uygun olan çocuklarımız genellikle 3 grupta 
toplanmakladır. 

a) Buluntu/terk çocuklar, 

b) Medeni Kanun'un 309. Maddesi anne ve babası tarafından Kurumumuzca evlat 
edinme hizmetinden yararlandırılmak üzere ilgili mahkemece nza karan alınan 
çocuklar 

c) Medeni Kanunun'un 311. Maddesi gereği kim olduğu veya nerede olduğu uzun 
süreden beri bilinmeyen veya ayırt etme gücünden sürekli olarak yoksun bulunan, 
küçüğe karşı ö/en yükümlülüğünü yerine getirmeyen ana babanın çocukları, Genel 
Müdürlüğümüz politikası çocukların öncelikle aileleri ile birlikte yaşamalarının 
sağlannmsıdr. Aynı nakdi yardımlarla yapılan desteklemelerle bu sağlanamıyorsa 
diğer bakim modelleri sunulmaktadır. Kurum bakımı en son düşünülen bakım şeklidir. 
Bir çocuğun evlat edindirme hizmetinden yararlandınlabilmesi için hukuksal olarak 
durumunun uygun olması gerekmektedir. Kamu vesayeti Ülkemiz yasalarında yer 
almadığından çocuk hakkında söz hakkı öz anne-babaya aittir. Durumu evlat 
edindirmeye uygun olan çocuklar çoğu zaman kuruluşa giriş yapmadan evlat edinecek 
ailenin yanına yerleştirilmektedir. Kuruluşta bakımı sürdürülen çocuklar ise durumları 
evlat edindinneye uygun olmamaları nedeniyle bu hizmetten yararlandırılmaktadır. 

2002 yılında evlat edinme işlemleri tamamlanan aile sayısındaki düşme nedeni Yeni 
Medeni Kanun'un 305. Maddesi gereği küçüğün, bir yıl süreyle bakılmış ve eğitilmiş olması 
koşulunun getirilmesidir. 2003 yılı itibariyle 529 çocuk aile yanma evlat edindirilmek üzere 
yerleştirilmiş olup 326 evlat edinme işlemi tamamlanmıştır. İşlemi tamamlanan dosya sayısındaki 
düşüş Medeni Yasa ile getirilen bit yıllık bakım sürecinden kaynaklanmaktadır. 

2- Türk Medeni Kanunun yeni şekli ile yürürlüğe girmesi üzerinden 2 yıl geçmesine karşın 
Evlat Edindirme Hizmetleri Tüzüğü henüz yürürlüğe girmemiştir. Sözü edilen Tüzük ne 
zaman çıkacaktır? 

2- 22.11.2001 tarihli 4721 .ayılı Türk Medeni Kanunu ile 03.12.2001 tarihli Türk Medeni 
Kanunun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun 08.12.2001 tarihli Resmi Gazete'de 
yayımlanarak 0i.01.2002 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu arada Adalet Bakanlığı Kanunlar ve 
Kararlar Genel Müdürlüğünün 03.04.2002 tarih ve 479 sayılı yazısıyla tüzük hazırlanması 
hususunda Kurumumu;: görevlendirilmiştir. 10.06.2002 tarih ve 3016 sayılı yazımızla tüzük 
tasarısı taslağı Adakı Bakanlığına gönderilmiştir. 
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Adalet Bakanağından alınan 08.07.2002 tarih ve 1026 sayılı görüş yazısı doğrultusunda 
tüzük taslağı hazırlanmış ve 27.08.2002 tarih ve 448 sayılı yazımızla Aile ve Çocuk Hizmetleri 
Daire Başkanlığından yeniden hazırlanan tüzük tasarısı taslağı hakkındaki görüşlerinin 
bildirilmesi istenmiştir. Anılan Dairenin 18.09.2002 tarih ve 1184 sayılı görüşleri de dikkate 
alınarak düzenlenen tü/.ük tasana tüm Bakanlıklara gönderilmiştir. Bakanlıklar tarafından 
bildirilen görüşler dikkate alınarak hazırlanan Tüzük Tasarısı Taslağı 13.01.2003 tarihinde Bakan 
imzası ile Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir. Başbakanlık 
Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 20.01.2003 tarih ve 380 sayılı yazısı ile tüzük tasarısı 
hakkında alınan görüşlerin 57. Hükümet dönemine ait olduğu belirtilerek bütün Bakanlıkların 
yeniden görüşünün alınmasının gerektiği bildirilmiştir. Bu nedenle tüm Bakanlıkların yeniden 
görüşleri alınmış ve bu görüşler doğrultusunda Tüzük Tasarısı Taslağında değişiklik yapılmıştır. 
Söz konusu taslak 0.' .09.2003 tarihinde Hukuk Müşavirliğimiz Avukatı, 1. Hukuk Müşaviri ile 
Aile ve Çocuk Hizmetleri Daire Başkanının parafı ile Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel 
Müdürlüğüne gönderilmek üzere Bakan imzasına sunulmuştur. Bakanlık tarafından Tüzük 
Tasarısı Taslağı Üzerinde inceleme yapılmaktadır. 

İstanbul Milletvekili Sayın Güldal OKUDUCU'nun, Devlet Bakanı Sayın Güldal AKŞlT 
tarafından yazıtı olarak cevaplanmam istemi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
verdiği 4444 sayılı soru önergesinde; 

1- Sokakta yaşayan ve çalışan çocuklar sorunu sosyal, toplumsal sorunlarımızın başında 
gelmektedir. Binlerce çocuğumuz büyük şehirlerin karanlık, izbe sokaklarında uyuşturucu 
alışkanlığı, suç örgütlerinin aleti olma, cinsel taciz, sağlıklarını kaybetme vb. risklerle karşı 
karşıya yaşamaktadır. 

Bakanlığınız döneminde bu konuda yeni projeler geliştirilmiş midir? 

I-PROJE 1 

PROJENİN ADI Sokakta yaşayan veya sokakta çalışan çocuklar sorununun bulunduğu illere 
yönelik çocuk ve gençlik merkezlerinin yeniden yapılandırılması. 

PROJENİN GEREKÇESİ •. Çocuk ve Gençlik Merkezleri; eşler arası anlaşmazlık, ihmal, 
hastalık, kötü alışkanlık, yoksulluk, terk vb. nedenlerle sokağa düşerek sosyal tehlikeyle karşı 
karşıya kalan çocuk ve gençlerin geçici süre ile rehabilitasyonlarını ve topluma yeniden 
kazandırılmak amacıyla kurulan yanlı ve gündüzlü sosyal hizmet kuruluşlarıdır. 

Sokak çocukları »okakta çalışan, sokakta yaşayan dilenen ve madde bağımlısı olan 
çocuklar olarak alt uruplar oluşturmakla ve zamanla gruplar arası geçişler olmaktadır. Yani 
sokakta çalışan çocuk bir süre sonra sokakta yaşayan, dilenen ya da madde bağımlısı olan çocuk 
olabilmektedir. 

Çeşitli mcrkev.ier aracılığı ile hizmet götürülmesine rağmen gün geçtikçe sayılarının 
arttığı tespit edilen sokakla yaşayan ve çalışan çocuklarımıza yeterli hizmet ağı oluşturmak 
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amacıyla yeni uy»uiaınaiara ihtiyaç olduğu açıktır. Bu nedenle SHÇEK sorunların çözümüne 
yönelik yeni uygulamalar başlatmakladır. 

PROJENİN AMACI : Sokakta yaşayan ve çalışan çocuklara yönelik hizmet vermek üzere 
kurulmuş olan ınevcuı Çocuk ve Gençlik Merkezlerinin Sokakta çalışan çocuklar, sokakta 
yaşayan çocuklar, madde kullanan çocuklar, fuhuş sektörünün mağduru kız çocuklanna yönelik 
hizmet vermek üzere hizmetlerin ayrıştırılarak, ihtiyaç duyulan yeni hizmet birimlerinin açılması 
ve mevcut merkezlerin koşullanılın iyileştirilmesi. 

HEDEFLENEN KİTLELER : Sokakta çalışan çocuklar, sokakta yaşayan çocuklar, madde 
kullanan çocuklar, fuhuş sektörünün mağduru kız çocuklan. 

NOT: Proje üzerindeki çalışmalar sürdürülmektedir. 

PROJE 2 

PROJENİN ADI: Yaşam Yolu Projesi (Madde Bağımlısı Çocuklann Tarımsal Rehabilitasyonu) 

PROJENİN KISA TANITIMI, madde kullanmakta iken tıbbi tedavi gören çocuklann, tıbbi 
tedavi sonrasında rehabiliixsyonunun sağlanması ve akabinde mesleki eğitime yönlendirilmeye 
hazır hale getirilmese. 

PROJENİN KISA VE l-'ZUN VADELİ AMAÇLARI: 

KISA VADELİ AMAÇ Madde kullanan çocuklann tıbbi tedavi sonrasında planlı bir 
rehabilitasyon süreci geçirmesi halinde topluma yeniden uyumunun sağlanarak madde 
kullanımından tamamen uzaklaşırılabileceğinin görülebilmesi. 

UZUN VADELİ AMAÇ: Bu projenin olumlu çıktıları ile hizmetin yaygın hale getirilmesi ve 
diğer kentlerdeki madde kullanan tüm çocuklara ulaşılması. 

NOT: Hazırlanan proje Bakanlık Makamına sunulmuştur. 

2- 2004 bütçesi ik ilgili Plan Bütçe Komisyonu sunumunuzda "Mevcut Kaynaklar ile 
SHÇEK Genel Müdürlüğünün tek başına hızla büyüyen bu sorunun üstesinden-gelinmesi 
mümkün değildir" diyorsunuz. 

Bu çocukları sokaklara terk edemeyeceğimize göre Hükümet olarak ne yapmayı 
düşünüyorsunuz? 

2-Ülkemizde sokakla yalayan çocuklara yönelik hizmetler yasal olarak Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ile devletin sorumluluğu altında yürütülmektedir. 
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Anayasamız, yasalar ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu açıkça, 
"çocuk ihmali ve ist>sman konusunda ivedi tedbirlerin alınmasını öngörmektedir. Bu çerçevede 
2828 sayılı Yasanın 1 maddesi ıeı bendine eklenen 6. maddeyi ve 1997 yılında çıkan 572 Sayılı 
Kanun Hükmümle Kararname ile sokakta yaşayan ve çalışan çocuklara hizmet vermek amacıyla 
hizmete açılan; "Çocuk ve Gençlik Merkezleri" eşler arası anlaşmazlık, ihmal, hastalık, kötü 
alışkanlık, yoksulluk, terk ve benzeri nedenlerle sokağa düşerek sosyal tehlike ile karşı 
karşıya kalan ve sokakta çocuk ve gençlerin geçici süre ile rehabilitasyonlarını ve topluma 
yeniden kazandırılmalarını sağlamak amacıyla kurulan yatılı veya gündüzlü sosyal hizmet 
kuruluştan olarak tanımlanmıştır. 

Yasayaiiişkm Yönetmelik Eylül 2001'de, hizmetin etkinliğini ve standardını sağlamak 
amacıyla hazırlanan Yönerge ise Ekim 2002'de yürürlüğe girmiştir. 

1997 yılından itibaren sokakla yaşayan ve çalışan çocuklara yönelik hizmet vermek üzere 
özellikle ve öncelikle sokakla yaşayan ve çalışan çocuklar sorununun yoğun olarak görüldüğü 
illerde Çocuk ve Gençlik Merkezleri açılmakta ve sorunun içinde bulunan çocuk ve ailelerine 
yönelik destek koıuma ve rehberlik hizmetleri verilmektedir. 

Çocuk ve Gençlik Merkezlerinde meslek elemanlarınca yapılan "Sokak Çalışmaları" ile 
çocukların kimlik bilgileri, adresleri, eğitim durumları, çalışma şartlan, sokakta olma nedenleri 
gibi bilgiler alınarak çocukların merkezlere gelmeleri sağlanmaya çalışılmaktadır. Sokak 
çalışmalar: sonucunda ulaşılan aileler ile yapılan görüşmelerde sokağın çocuklar açısından 
tehlikeleri hakkında bilgi verilerek, çocukları çalıştırmalarının suç teşkil ettiği anlatılmakladır. 

Bu çocuklar aı asında sokakla yaşayan ve çalışan çocuklar ile birlikte, sokakta yaşama ve/ 
veya çalışma riski ı.ışıyan çocuklarda yer almaktadır.Risk altında bulunan çocuklar; kardeşleri 
sokakta yaşayan ve;'vc>a çalışan veya yapılan saha çalışmaları veya diğer sektörlerle (M.E.B 
Okulları) kurulan bağlamı esnasında elde edilen bilgilerle; göç etmiş, çok çocuklu ve ekonomik 
yoksunluk içerisinde olduğu tespit edilen ailelerin çocuklarıdır.Bu çocuklara ve ailelerine yönelik 
olarak Çocuk ve Gençlik Merkezlerinde görevli meslek elemanları tarafından çeşitli mesleki 
müdahalelerde bulünulmakuıdn 

Çocuk ve Gençlik Merkezlerinde sokakta yaşayan ve çalışan çocuklara ilişkin yürütülen 
hizmetler aşağıda sunulmaktadır; 

• Sokakta çalışan yada yaşayan çocukları saptamak, sokakta çalışan yada yaşayan 
çocukların öykülerinin öğrenilmesi, ailelerini araştırmak; tıbbi, psiko-sosyal 
iiKelcmeierıi'ii yapmak, 

• bu çocukların kendi içlerindeki ya da toplumdan gelecek tacizlere karşı 

korunması. 

• Tedavi kuruluşlarına yönlendirmek. 

• Aile>e dönüş sürecine yönelik çalışmalarla çocuğu hazırlamak, 
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• Sokakıa olma ve uçucu madde kullanımlarına ilişkin patolojinin teşhisini yapmak. 

tedavi sürconi haşlatmak. 

• Acil ve: «îtuiilu haüçrde gece barınma olanağı sağlamak, 

• Tcdav isi gerçekleşen çocuklarla mesleki rehabilitasyonu organize etmek, 
• Eğitimine ara vermiş çocukların okula devam edebilmeleri için gerekli maddi ve 

sosyal .destek sistemlerini hayata geçirmek, öğrenimine devam eden çocukların ise 
ayni nakdi vardım ve okul-aile görüşmeleri ile okuldan uzaklaşma riskini ortadan 
kaldırmak. ilköğretim çağını geçmiş ve örgün eğitime yönlendirilemeyen çocuklan 
ise meslek edindirme gibi faaliyetlere yönlendirmek ve işe yerleştirmek, 

Çocuk ve Gençlik Merkezlerinde meslek elemanlarınca yapılan "Sokak Çalışmaları" ile 
çocuklunn kimlik bilgilen, adreslen, eğitim durumları, çalışma şartlan, sokakta olma nedenleri 
gibi bilgiler alınarak çocukların merkezlere gelmeleri sağlanmaya çalışılmaktadır. Sokak 
çalışmaları sonucunda tıiaşılun aileler ile yapılan görüşmelerde sokağın çocuklar açısından 
tehlikeleri hakkında bilgi verilerek, çocuklan çalıştırmalannm suç teşkil ettiği anlatılmaktadır. 

Merkezde t-16 yas. ^rtıbu çocuklara hizmet verilmesi esastır. Ancak Merkezin bulunduğu 
ilin özelliği ve ihtiyaç duyulması halinde açılış onayında belirtilerek 18 yaşını tamamlamış 
gençlere de geçici bir süre hizmet verilmektedir. 

Halen Anka/a. Isıanbui, izmit. Adana, Bursa, Düzce, Sakarya, Çorum, Samsun, Mersin, 
Konya. Antalya, Kocaeli. Yalova. Diyarbakır, Şanlıurfa, Aydın, Siirt Kayseri, Adıyaman ve 
Denizli. Manisa ve Batman illerinde toplam 38 Çocuk ve Gençlik Merkezi bulunmaktadır. 

200? yılı Ha/ıran ayı sonu itibariyle. Merkezlerimiz aracılığı ile toplam ulaşılan çocuk 
sayısı 23.872'diı Sostaki a yaşayan çalışan çocuklara götürülen hizmetlere göre dağılım ise; hiç 
okula gitmemiş olup okula başlatılan çocuk sayısı 1312, sosyal yardımla desteklenerek okula 
devam etmesi sağlanan çocuk sayısı 4382, aile yanına dönmesi sağlanan çocuk sayısı 9167, işe 
yerleştirilen çocuk sayısı-2.i8, sosyal yardım alan çocuk sayısı 2389, korunma altına alınan çocuk 
sayısı 153. madde bağımlısı çocuk sayısı 1785 olup, bu çocuklar yukanda sözü edilen madde 
bağımlılığı tedavi ünitelerine yönlendirilmektedir, çeşitli mesleki çalışma ve sosyal hizmet 
müdahalelerine rağmen çocuğunu sokakta çalıştırmakta ısrar eden ve bu nedenle suç 
duyurusunda bulunulan aüe sayısı 561 "dir ve ceza alan aile sayısı 79'dur. 

Çocukları sokakta yaşamaya / çalışmaya iten nedenler; 
Ailenin parçalanması (boşanma veya ölüm), 
Ailenin eğitimsizliği (çocuk yetiştirmede bilgisizlik), 
Ailenin çocuğu ihmal ve / veya istismar etmesi, 
Aile içi şiddet <aıieıım çocuğa şiddet uygulaması, anne - babanın birbirine şiddet 

uygulaması). 
Çocuğun sokakla çalışıp, para kazanmasını teşvik edici kültürel değerler, 
Yoksulluk 
Göç ve buna bağlı çeşitli uyum sorunlan, 

- 3 7 6 -



T.B.M.M. B : 64 24 . 3 . 2004 O : 1 

Sokağın çocuk için çekiciliği i geniş özgürlük, kolaylıkla yiyecek ve para bulabilmesi), 
Sosyal destek sistemlerinin zayıflığı, 
Yasalarır yeterince ve etkin olarak uygulanmaması, 
Koruyucu ve önleyici sosyal hikmetlerin yetersiz oluşudur. 

Türkiye de sokak çocuklun için yapılan araştırmalara genel olarak baktığımızda 
çocukların cinsiyet dağılımında ac 90'nın erkek olduğu görülmektedir.Çocuklann doğduğu İl 
merkezlerinin ayrılıkla Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi olduğu saptanmıştır. 

Çocukların çalışına nedenlerine bakıldığında, büyük çoğunlukla ekmek parası, 
aileye ekonomik katkı, okul harçlığı içindir. Sokakta çalışan çocukların; bir kısmı eğitim -
öğretim sürecini belli bir aşamada terk etmişken; okul yaşında olduğu halde okula hiç 
başlamamıştır. 

Sokakta çalkan -çocukluım yaklaşık yansı Türkiye'de zorunlu olan eğitim öğretim 
sürecine ya dahil olmamış ya da belli bir aşamasında terk etmiştir. 

Sokakta çalışan çocukların çuğu tüm gün sokaklarda çalışmakta ve akşam 21.00 sularında 
evine dönmektedir Uu .eri çocukların önemli oranda eğitim sürecinin dışında oluşuyla da 
paralellik göstermekedi:. 

Sokakla çalışmaya başlama yaşı oldukça erken başlamaktadır. Bir kısmı beş yaş ve altında 
bu işleri yapmaya başlamaktadır. Ama esas yoğunluk 7-11 yaş arasındadır. On iki yaşın 
sonrasında da bir düşme trendi .^.izlenmektedir. 

Sokakta yaşayan , c çalışan çocuklar sorunu toplumsal bir sorundur ve başta aileler olmak 
üzere topluma \o kim kurum w; kuruluşlara, sivil toplum örgütlerine görevler düşmektedir. 2828 
sayılı Kanun kapsamın;', dren i'ü moruna hizmet götürmek SHÇEK Genel Müdürlüğünün görevi 
olmakla birlikte ancak ov sonm çeşitli sorunların bir bileşkesi olduğundan çok yönlü işbirliği ve 
koordinasyonu içcıen bir rehabilitasyon sürecidir. Toplumda sokak çocukları konusunda 
duyarlılığı artırmak amacıyla uluslar arası örgütler.yerel yönetimler,Üniversiteler,sivil toplum 
kuruluşları ile Coeak vc Gençlik Merkezlerinin işletilmesine ilişkin Protokoller yapılmakta. 
anılan çalışmalarda pıoi'esyonei. yaklaşım ile gönüllü katılımcıların sorunun çözümü 
doğrultusunda olumlu sonuçlar doğurduğu görülmektedir. 

Diyarbakır Keminde Sokakta Çalışan Çocukların Rehabilitasyonu Projesi; 25.05.1999 
tarihinde SHÇKK Genci Müdürlüğü, GAP İdaresi Başkanlığı, ILO/IPEC arasında imzalanan 
protokol ile "Diyarbakır Kentinde Sokakta Çalışan Çocukların Rehabilitasyonu Projesi" 
uygulanmaya başlamış ve Proje "75. Yıl Çocuk ve Gençlik Merkezi" tarafından yürütülmüştür. 
Proje 2001 yılı sonu itibariyle kurumumuz uhdesine bırakılmıştır. Proje süresince 833 çocuğa 
ulaşılmış ve ulaşılan çocukların ebeveynleri ve kardeşlerine de koruyucu-önleyici ve rehabilite 
edici mesleki müdahalelerde bulunulmuştur 

-Temmuz 2000 talihinden itibaren Genel Müdürlüğümüz ve ILO/IPEC arasında imzalanan 
Protokol ile. I9l>9 Marmara depremi sonrası, ailelerin yaşadığı ekonomik yoksunluklar 
nedeniyle, çalışan çocukların artacağı varsayımından hareketle, Gölcük ve Adapazan'nda, 
"Çalışan Çocukların Rehabilitasyonu ve Çocuk İşçiliğinin önlenmesi Projesi" başlatılmışür. 
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Proje ile bugüne kuuur e> i -4- >aş arası 1067 çocuğa ulaşılmıştır. Ulaşılan çocuklar arasından 307 si 
çalışma riski taşıyan çocuklardır. Bu iki merkez ile Çalışma ve Sosyal CUvenlik Bakanlığı ve 
1LO/IPEC arasında niızaiauaıı Protokol sonucu açılan ve Yalova'da bulunan diğer merkez Ocak 
2003 itibarîyle kurumu'nıii uhdesine bırakılmıştır. 

-""Çocuk İşçiliğinin £11 Kötü Biçimlerinin İzmir'de Seçilmiş Sınai Meslek Dallarında 2003 
Yılı İtibariyle Sona Erdirilmesi Projesi"; 2000 yılı itibariyle SHÇEK Genel Müdürlüğü. Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. ILO/IPEC arasında Protokol imzalanmış ve İzmir'de seçilmiş 
sınai dallarında 15 v.i} alımdaki çalışan çocukların seçilmesi ve bu alanlardaki en kötü koşullarda 
çalışan 15-18 yaş grubundaki çocuklarında çalışma koşullarının iyileştirilmesi yolu ile 
Türkiye'de tehlikeli sektörde çocuk işçiliğinin ortadan kaldın İmasına katkı sağlanması 
amaçlanmıştır.Proje 20O3 vılındn ioıılanacaktır. Projede 1500 çocuk ve aile hedef kitle olarak 
belirlenmiştir. 

Birleşmiş* Milletler Genci Kurulu tarafından çocuk haklarının koruması alanında destek 
sağlamak, çocukların temel ihtiyaçlarını karşılamak ve çocukların tam potansiyellerine 
ulaşmak üzere iıııkanlaııııı genişletmek amacı ile görevlendirilmiştir. Amaçlarından biri 
de ülkelerde yürauügü programlan ile çocuk haklarının eşit şekilde kullanılmasını teşvik 
etmektir. Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyeti ve UNICEF arasında akdedilen 02 Şubat 
1951 tarihli reme: Anlaşma iki taraf arasındaki işbirliğinin temelini oluşturmaktadır. 
T.C. Hükümeti UMCEF 2001- 2005 Ana Uygulama Planı işbirliği kapsamında 
hazırlanan progı jıniara bakıldığında: Program 1: Erken Çocukluk Döneminde Bakım Alt 
Projeleri 1.; Anne ^e ' ,ucuk Sağlığı ve Beslenmesi, 1.2 Anne ve Çocuk Gelişimi. 
Program 2. '..ocuk ve \dolesan Gelişimi ve Korunması, alt projeler, 2.1 Çocuk Dostu 
ÖğrenıiH Mekanlar. 2.2 Adolasan Sağlığı ve Gelişimi, öze l Korunmaya Muhtaç Olan 
Çocukluı. Program .V Politika Geliştirme ve Toplum Katılımının Güçlendirilmesi, alt 
projeler .sc .".• 1 (."ocuğa v.; Kadına Sunulan Temel Hizmetlerde Yerel Kapasite Geliştirme 
ve Alana L>.ıyah Program Yönetme Yaklaşımları. 3.2 Tanıtım ve Toplum Katılımının 
Güçlendirilmesi. "O kadın ve Çocuk Bilgi Ağı 3.4 Afetler ve Acil Durumlara Hazırlık 
projeleridir Sö^ konusu program ve alt projelere ilişkin olarak. Genel Müdürlüğümüz 
koordinatörlüğünde NaûJık. AdaJet. Milli Eğitim. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. 
Emniyet Genel Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen Program 2; Çocuk Adölesan Gelişimi 
ve Korunmadı. Alı proje 2.3 Ö<tel Koruma Tedbirlerine Muhtaç Çocuklar ile Program 3.2 
Tamum ve ! opiunr, .Seferberliği. Alt Proje 3.2 Tanıtım ve Toplumsal Seferberliğe ilişkin 
çalışmalar A:le \ e Çocuk Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. 

Bakanlığıma baı-lı NHÇliK Genci Müdürlüğü kurumlarında korunma ve bakım altında 
bulunan çocuk sayı M kadm sokakta yaşayan çalışan çocuğa da ulaşılmış, hizmet sunulmuştur ve 
sunulmaya devanı edPmekteıiü Sokakta yaşayan ve çalışan çocuklar Çocuk ve Gençlik 
Merkezlerinde 24 >aat hizmet alabilmekte ve bu çocuklara beslenme, giyim kuşam okul 
malzemeleri gece barınma olanağı, sokaktan uzaklaşmalarına yardımcı olacağı bilinen boş zaman 
etkinlikleri, ailelerine a\ııı nakdi yardım hizmeti, vb. hizmetleri sunmaktayız. 

Yine odak oturak sokakla yaşayan ve çalışan çocuklara yönelik olmamakla birlikte risk 
altındaki kişilere yönelik koruyucu ve Önleyici hizmetlerin sunulduğu kuruluşlarımızdan biriside 
" Toplum Merkezler ' idır 

Toplum Merkezleri büyük şehirlerin yoğun göç alan, gecekondulaşmanın ve sosyal 
sorunların yogm yalandığı bölgeleri ile kalkınmada öncelikli yörelerde hizmete açılmakta ve 
yöre halkının sorunları ve çözüm yollan üretme konusunda bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi 
amaçlanmaktadır 

Halen 21 İde M ' toplum Merkezi hizmet vermekte olup bu kuruluşlarımızdan 
açılışlarından 2003 vılı sonuna kad;ır yaklaşık 250.000 kişi yararlanmıştır. 

Bilindiği ii/.eıe eti büyük yatırım insana yapılan yatınındır, özellikle Bakanlığım 
sorumluluğunda buiunaıı çocuk, kadın ve aileye yönelik yatırımlar toplumun geleceği açısından 
büyük önem tanımakladır. Yukarıda sayısını belirttiğim ve çok ciddi bir sorun olarak karşımıza 
çıkan sokakta yaşayan ve çalışan çocuklar sorununun çözUmUnu multi disipliner bir çalışma ve 
ciddi bir bütçe gerekürmekıcdiı 

Btı alanüa Kıgüne kadaı kısıdı bir bütçe ile yürütülen çalışmalar, yine aynı hızıyla devam 
edecektir. 

Bılgileı•mut ar/ cdVriüi 

DrJZâfer TATUBAL 
y ^ G e n e l Müdür V. 
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6. - İzmir Milletvekili Erdal Karademir 'in, Türkiye Diyanet Vakfının kurban kesimi ihalesine 
ve diğer faaliyetlerine, 

- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir 'in, Diyanet İşleri Başkanlığında görev yerleri değiştirilen 
bürokrat ve din görevlilerine, 

İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Mehmet Aydın 'in cevabı (7/1909, 1911) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının, Devlet Bakanı, sayın Mehmet Aydın tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim.23/01/2004 

^^^r^rf ETdal KARADEMİR 
îzmir Milletvekili 

Son günlerde yazılı ve görsel basında, "VEKALETEN KURBAN KESİMİNDE 
USULSÜZLÜK" adı altında, vatandaşlarımızın inançlar» üzerinden, ticari kazançlar sağlayan 
kişi ve kurumlara ilişkin haberler yer almış ve kamuoyun da nefretle karşılanmıştır. 
Söz konusu haberler de, Türkiye Diyanet Vakfi'nın (TDV), geçen yıl "vekaleten kurban 
kesme" kampanyasına katılanların, kurban etlerini yoksul ve muhtaçlara dağvttnak yerine 
sattığının belirlendiği ve TDV nin kurban kesimi ihalesi verdiği şirketlere etleri satın alma 
zorunluluğu koyduğuna ilişkin bilgiler yer almıştır. 
Bilindiği gibi, yardım toplamayla ilgili mevzuat ve yardım toplama yönetmeliğinde(md. 15, 
16);"Kurban derileri ve bağırsak toplama ile fitre ve zekat zarfı dağıtmak suretiyle yardım 
toplama yetkisi Türk Hava Kurumu'na aittir" hükmü yer almaktadır. 

Bu bağlam da; 

1- TDV nın ihaleyi verdiği şirketlerle hazırladığı protokolün hukuki dayanağı var mıdır? 
2- Hazırlanan protokolde, etlerin yoksul ve muhtaç kişilere, çocuk yetiştirme, yaşlı 

bakım merkezlerine ve yurtlarına dağıtılması yerine, ihaleyi alan şirket tarafından 
satın alınması hükmü yer almış mıdır ? 

3- TDV nın ihaleyi verdiği şirketlerin adlan, bu şirketlerin nerelerde ve kaç adet kurban 
kestiklerini açıklar mısınız? 

4- TDV nın kurban kesiminde konu edilen usulsüzlüğün dışında besicilerin de 
dolandırıldığı doğrumudur? eğer doğru ise kaç besici vatandaşın parası ödenmemiştir? 

5- Kurban derilerinin, Türk Hava Kurumuna bağışlanması "yasal zorunluluk" iken, TDV 
bu protokol ve uygulamasıyla yasa dışı bir işlem gerçekleştirmiş olmakta mıdır? 

6- TDV nın faaliyet alanlan nelerdir? 
7- Vakıfta kaç kişi çalışmakta dır ? 
8- Vakıfa ait gayri menkullerin listesini ve gayri menkullerin nasıl değerlendirildiğini 

açıklar mısınız ? 
9- TDV nın başka gelirleri nelerdir? Ve nerelere harcanmakta dır ? 
10-Vakıf Diyanet çalışanlarına ve kişilere yönelik ayni ve nakdi yardımlarda bulunmakta 

mıdır ? Bulunuyorsa bunu hangi kriterlere göre yapmaktadır? 
11-Vakıf İbadethanelere, camilere ve kuran kurslarına yapım, onanm ve donanıma 

yönelik faaliyette bulunmakta mıdır? 
12-TDV nın yurt dışı faaliyetleri var mıdır? Varsa bu faaliyetleri nelerdir? 
13-Vakıf bu yılda,vekaleten kurban kesme kampanyası gerçekleştirecek midir? 

Gerçekleştirecekse aynı yöntem mi uygulanacaktır? Yada önlem almayı düşünüyor 
musunuz? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Prof. Or. Mehmet Aydın tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 26. 01.2004 ^ ^ S ^ U ^ 

Prof. Dr. Dursun AKDEMİR 
DYP İğdır Milletvekili 

Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı olarak görev yapan bazı bürokrat ve din 
görevlileri hakkında asılsız ve mesnetsiz bir takım suçlamalar gerekçe gösterilmek 
suretiyle maksatlı olarak tayinlerinin çıkarıldığı haberleri kamuoyunda sıkça dile 
getirilmektedir. 

1. 58. ve 59. Hükümetler döneminde Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı olarak 
görev yapan kaç bürokrat ve din görevlisinin yerleri değiştirilmiştir? 

2. Görev yeri değişikliklerine niçin ve hangi gerekçelerden dolayı ihtiyaç 
duyulmuştur ? Bu kişilerle ilgili olarak herhangi bir adli ve idari soruşturma 
yapılmışmıdır ? Yapılmış ise hangi sonuçlara ulaşılmıştır ? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAYI : B.02.0.004/ ö ö 6/S A N K A R A 
KONU : OS101/2004 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :10.02.20043 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-4442 sayılı yazınız. 

İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in 7/1911 esas no.lu yazılı soru önergesi ve 
İzmir Milletvekili Erdal KARADEMIR'in 7/1909 esas no"lu yazılı soru önergelerine 
verilen cevaplar ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Prof.Dr.MehmSt AYDIN 
Devlet Bakanı 
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İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR ' in 7/1911 esas nolu yazılı soru 
önergesine verilen cevaplar. 

58 ve 59 uncu Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri döneminde Diyanet îşleri 
Başkanlığı personelinden haklannda yürütülen teftiş ve soruşturma sonucu 1 Diyanet 
İşleri Başkan Yardımcısı, 5 İl Müftüsü, 2 İl Müftü Yardımcısı, 25 İlçe Müftüsü, 2 Şube 
Müdürü, 2 Uzman, 7 Şef ve 81 Din Görevlisinin yerleri değiştirilmiştir. 

Teftiş sonucu görev yerleri değiştirilen bu personelden 12 görevli, İdari 
Mahkemeye başvurmuş, Mahkeme neticesine göre 4 personel eski görev ve yerlerine 
iade edilmiştir. 

İzmir Milletvekili Erdal Karademir'in 26/01/2004 tarih ve 7/1909-4471 Esas Nolu Yazılı 
Soru Önergesine verilen cevaplar: 

Kurban ibadeti; dini hayatımızda ve milli geleneğimizde sosyal yaşantımızı yakından etkileyen 
önemli bir ibadettir. 

Kurban bayramında ibadet maksadıyla kurban kesmek isteyen vatandaşlarımızın, kurbanlarını 
dini usullere, sağlık ve çevre temizliğine uygun bir tarzda kesmelerine veya vekalet aracılığıyla 
kestirmelerine yardımcı olmak maksadıyla; Bakanlar Kurulunun 21/11/2001 tarih ve 24590 sayılı 
Resmi Gazete'de yayımlanan Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair 
Karan ve 18/08/2002 tarih ve 24850 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kurban Hizmetlerinin 
Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmelik uyannca bu görev Başkanlığa verilmiş, 
mezkur mevzuat gereği; il ve ilçelerde Kurban Hizmetleri Komisyonlan oluşturulmuş, gerçek ve tüzel 
kişilerin kurban kesim işlerini düzenleyebileceklerine de Yönetmelikte yer verilmiş, aynca, bahse 
konu Bakanlar Kurulu Karannm 4 üncü maddesi uyannca vatandaşlanmıza yardımcı olmak için 
Diyanet İşleri Başkanlığınca vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu düzenleneceği ve bu hizmet 
için Türkiye Diyanet Vakfı ile işbirliği yapılarak mali konularda adı geçen vakfın yetkili kılınacağı 
hükme bağlanmıştır. 

Türkiye Diyanet Vakfı, T.C. Anayasasının 48. maddesinde yer alan "Herkes dilediği alanda 
çalışma ve sözleşme yapma hürriyetine sahiptir. Özel teşebbüsler kurmak serbesttir." hükmüne ve 
Türk Kanunu Medenisine dayanılarak kurulmuş, senedi bağımsız mahkemelerce onanmış, Genel 
Merkezinde 200 personeli iş sahibi yapmış, kanuni dayanağı konusunda hiçbir şüphe ve tereddüt 
bulunmayan ve resmi denetim organları tarafından denetlenen bir vakıftır. 

Türkiye Diyanet Vakfı'nın vekaletle kurban kesme organizasyonu, Kurban Hizmetlerinin 
Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Bakanlar Kurulu Karannm 4 üncü maddesinde 
"Kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar için Başkanlıkça her yıl vekalet yoluyla 
kurban kesim organizasyonu düzenlenir. Başkanlık bu hizmet için Türkiye Diyanet Vakfı ile 
işbirliği yapar. Gerçek ve tüzel kişiler de bu Kararda yer alan usul ve esaslara göre bizzat veya 
vekalet yolu ile kurban kesebilirler, organizasyon yapabilirler" ve 8 inci maddesinde "Başkanlık, 
vekaleten kurban kesim organizasyonu hizmetlerinin muhasebe kısmı ile ilgili çalışmalarında 
Vakıf ile işbirliği yapar." hükümlerine dayanmaktadır. 

Geçmiş yıllarda olduğu gibi 2004 yılında da, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yürütülen 
vekaletle kurban kesim organizasyonu çerçevesinde vakfa bağışlanan kurbanlardan bir bölümü 
Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırım, Kuzey Irak, Gürcistan (Acara bölgesi) ve Kırgızistan 
gibi ülkelerde Din Hizmetleri Müşavirlerinin gözetim ve denetiminde dini usullere uygun olarak 
kesilmiş, kurban etleri de mahallindeki ihtiyaç sahibi dindaş ve soydaşlanmıza dağıtılmıştır. Diğer bir 
bölümü yurtiçinde kestirilerek ihtiyaç sahibi vatandaşlanmıza dağıtılmıştır. Ancak bunlann isimlerinin 
açıklanması durumunda rencide olacaklan düşünüldüğünden açık adreslerinin verilmesi cihetine 
gidilmemiştir. Dağıtılması mümkün olamayan kurbanlann kestirilmesi için ihale açılmış ve ihaleyi 
alan firma ile düzenlenen sözleşmeye, etlerin firma tarafından satın alınacağına dair hüküm de 
konulmuştur. Bu şekilde nakde çevrilen etlerden elde edilen gelirlerin tamamı da ayni ve nakdi yardım 
olarak kendilerine et ulaştınlamayan ihtiyaç sahibi vatandaşlanmıza dağıtılmaktadır. Tüm bu hususlar 
önceden yapılan duyurularda belirtilmekte ve vatandaşlanmız da bilgilendirilmektedir. 
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Türkiye Diyanet Vakfı'nca 1993 yılından buyana vekalet yoluyla kurban kesimi kampanyası 
düzenlemektedir. 2002 yılına kadar bu işlemler bir devlet kurumu olan Et ve Balık Ürünleri A.Ş. ile 
birlikte yürütülmüş olup son iki yılda ihaleye katılan firmalar, Adil Han Besi Çiftliği, Yaren Ziraat 
Mühendisliği Gıda ve Tic. Ltd. Şti., Spot Mühendislik Bilgisayar Tic. Ltd. Şti, 2004 yılında da 
Yıldırım Ar Et ve Et Ürünleri Ltd. Şti.dir. Söz konusu şirket tarafından Bursa'da 6.195, Malatya 1 inci 
bölgede 3.500 ve Malatya 2 nci bölgede 3.500 adet olmak üzere toplam 13.195 adet kurban 
kestirilmiştir. 

Yardım Toplama Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 15. maddesi, sadece kurban derisi 
ve bağırsak toplama yetkisinin THK'na ait olduğunu belirtmektedir. Mezkur mevzuat dahil, Türkiye 
Cumhuriyetinde halen yürürlükte bulunan mevzuatın incelenmesi sonucu görüleceği gibi, kurban 
kesen vatandaşların derilerini herhangi bir kurum veya kuruluşa bağışlamasını zorunlu kılan bir hüküm 
bulunmamaktadır. 

Türkiye Diyanet Vakfı'nın kurban kesim işi ile ilgili olarak basmda yer aldığı şekliyle herhangi 
bir usulsüzlüğü söz konusu olmadığı gibi besicilerin dolandırıldığı iddiası da gerçekleri 
yansıtmamaktadır. Bu gün itibariyle, 2004 yılı kurban ihalesini almış olan firma da dahil hiçbir 
besicinin Vakıftan herhangi bir alacağı bulunmamaktadır. 

Büyük çoğunluğu ekonomik bir değer ifade etmeyen ancak korunması ve sahip çıkılması 
gerekenler ile özellikle Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı gibi resmi kurumların 
kullanımına ücretsiz olarak tahsis edilmiş Vakfa ait gayri menkuller mevcuttur. 

Türkiye Diyanet Vakfı'nın başlıca gelirleri bağışlar ve kiralardan oluşmaktadır. Bu gelirlerin 
1/3'ü Vakfın idamesine, 2/3'ü de gayesine uygun olarak harcanmaktadır. 

Türkiye Diyanet Vakfı'nca, Diyanet İşleri Başkanlığı çalışanlarına yönelik herhangi bir ayni ve 
nakdi yardım yapılmamaktadır. Ancak, Diyanet İşleri Başkanlığı personelinin yüksek öğrenimde 
okuyan çocuklanna Vakfın Burs Talimatı çerçevesinde burs verilmektedir. Bunun yanında Vakıf 
Senedi gereğince ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızdan durumlarını belgeleyenler ile muhtaç oldukları 
anlaşılan vatandaşlarımıza imkan ölçüsünde ayni ve nakdi yardım yapılmaktadır. 

Türkiye Diyanet Vakfı Senedinin "Vakfın Gayesi" başlıklı 2. maddesi gereğince 
ibadethanelere, camilere ve Kur'an kurslarına yapım, onarım ve donanıma yönelik yardımlar 
yapılmaktadır. 

Türkiye Diyanet Vakfı'nın yurtdışı faaliyetlerinin ağırlıklı bölümü eğitim faaliyetleridir. Bu 
faaliyetler, başta Diyanet İşleri Başkanlığı olmak üzere, Dışişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, 
YÖK ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde yürütülmektedir. Bu anlamda Vakıf 
tarafından yurt dışında, orta ve yüksek öğretim kurumlan açılmış olup, bu okulların iaşe ve ibate, cari 
giderleri, Türkiye'den gönderilen öğretmenlerin ders ücretleri vs. tüm masraflan karşılanmakta; 
bunlann yanında yurt dışında yaşayan dindaş ve soydaşlanmıza din hizmeti sunmak amacıyla kurulan 
Din Hizmetleri Müşavirlik ve Ataşelikleri aracılığıyla, dini ve hayri hizmetlerde kullanılmak üzere 
maddi yardımlar yapılmakta, Devletimizin ilgili kurumlanmn bilgisi veya isteği doğrultusunda milli 
çıkartanınıza uygun olarak yurt dışındaki tarihi eserlerin restorasyonuna katkıda bulunulmakta ve 
ihtiyaç duyulan yerlerde camiler inşaa edilmektedir. Muhtaç durumdaki soydaşlanmıza yapılan araç -
gereç, gıda ve insani yardımlann yanında dini yayınlar gönderilmesi de Vakfın önemli yurt dışı 
faaliyetleri arasında yer almaktadır. 
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7. - Konya Milletvekili Atilla Kart'in, şirket kurduğu yolundaki haberlere ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun 'un cevabı (7/1913) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

—Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sn.R.Tayyip Erdoğan tarafından 
yazdı olarak cevaplandırılmasını Anayasa 'nm 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri 
gereğince arz ve talep ederim. 

Atilla Kart 
C H P Konya Milletvekili 

İlgi ; (a) 26.12.2003 tarihli soru önergem. 
( b ) T B M M Başkanlığı 'nın 12.01.2004 t a r i h - 4160/14635 

sayılı cevabı. 

—İlgi (a) soru önergemde; kamuoyuna yansıyan bilgiler doğrultusunda 
Sn.Başbakan' ın yeni bir şirket kurmasıyla ilgili olarak, bu konudaki haberlerin doğru 
olup-olmadığı mealinde soru yöneltmiş idim. 

—İlgi (b) cevapta ise; sözü edilen önergenin, İçtüzüğün 96. maddesine 
uygun olmadığından bahisle, önergemin işleme konulmadığı bildirilmiştir. 

Bilindiği gibi; yönetim şekli demokrasi olan her rejimde 
Başbakan' lar ın ticaret yapması; kamuoyunda sorgulanır ve soru önergesine konu 
olur. İlgili Başbakan, bu soru önergesine cevap vermek durumundadır. Bu soru 
önergeleri geçiştirilemez. Bu önergelerin geçiştirilmesi, "yasama denetimi 
mekanizmalarınla îşleyip-işlemediği" sorusunu d a ciddi olarak gündeme getirir. 
Takdir olunur ki, Sn.Başbakan, herhangi bir vatandaş konumunda değildir. 
Sn.Başbakan' ın konumu ve kamu yetkisini en üst düzeyde kullanıyor olması 
sebebiyle; ticari ilişki ve girişimlerinden kamuoyunun haberdar edilmesi gerekir. 
İlgi (a) soru önergemde, Sn.Başbakan'ın kişilik haklarını ihlâl eden bir hal söz 
konusu değildir. 

—Olay, bütün boyutlarıyla değerlendirildiği zaman, soru önergesine konu 
olan durumun, tamamen, "kamu yetkisinin yasal sınırlar içinde kullanılıp-
kullanılmadığı" hususuyla ilgili olduğu tereddütsüz olarak görülecek ve 
anlaşılacaktır. Aksine bir değerlendirme; üzülerek ifade ediyorum ki , "yasama 
sorumsuzluğuna" müdahale anlamına gelecektir. Sn.Başbakan'ın Şahsı ve özel 
ilişkileri ile ilgili bir ihtilâfım ve iddiam söz konusu olamaz. 

—Açıklanan sebeple; bu aşamada başka bir değerlendirmeye girmeden, 
bu konuya açıklama getirilmesini Sn.Başkanlığınız aracılığıyla bir defa daha talep 
ediyorum; 

—Sn.Başbakan'ın yeni bir şirket kurduğu yolunda basına ve 
kamuoyuna yansımış olan bilgiler doğrumudur? Sn.Başbakan'ın, ve aile 
bireylerinin hangi şirketlerde, hangi oranda hisseleri vardır? 

—Olayın siyasi ve e tik yönü bir tarafa, 

4054 sayılı Rekabetin Korunması hakkındaki Kanunun 4 ve 6. 
maddeleri anlamında, "rekabeti engelleyici olan ve hakim durumun kötüye 
kullanılması anlamına gelen" ve bu kapsamda hukuka aykırılık teşkil eden bu 
eyleme son verilmesi gerekmezini? 
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T.C 
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

Sayı :B 14.0.BHİ 01-33> 1 5 MART 200* 
Konu : Yazı lı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

İlgi:a) 10.02.2004 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1913-4331/15165 
sayılı yazınız. 

b) Başbakanlığın 13.02.2004 tarih ve B.02.0.KKG.0.127106-329/659 
sayılı yazısı. 

Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Saym Başbakanımıza yönelttiği ve 
Sayın Başbakanımızın da, kendileri adma tarafım koordinatörlüğünde 
cevaplandırılmasını istediği yazılı soru önergesine ilişkin cevabımız ekte takdim 
edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 

KONYA MİLLETVEKİLİ SAYIN ATİLLA KART'IN 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ 

Başbakan, Milletvekili ve devlet memurlarının sermaye şirketleri nev'inden bulunan 

Anonim ve Limited şirketlere ortak olmasım engelleyen kanuni bir düzenleme 

bulunmamaktadır. Adı geçen kişilerin Anonim ve Limited şirketlere ortak olması mümkün 

bulunmaktadır. Zira bu şirketlere, ortaklar ayni veya nakdi sermayesini. koymakta ve 

değerlendirmektedir. 

Diğer taraftan Başbakan Saym Recep Tayyip Erdoğan'ın ortak olduğu "Yenidoğan 

Gıda Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi" ile "Emniyet Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim 

Şirketi" nin kuruluşuna ait T. Ticaret Sicili gazetesi ekte sunulmuştur. 

ASJCOŞK™ 
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TbMBth 

7J(B,QCO«0̂ TL' » bota 

•niimııımııııjıı)»ı«»ı*uıH 

lftt ıkMsI 
•nfvjBtı ̂ KM 4nMDM »w •••> •• 

HMp] J» MdieİVBBnTClUl 

C M I İ H U K İ M M I Hin M M 
< ı » M • > • • > ! « • • » H M » 
1Wt IİMM EHUU4MI M İ . 
4 ^ . 7 m p — Î M " ı M mt, 
C"ri"V< %W ımtotk una* 
jnMİ I I M M rtMlı Tı«lı»wı».-

ri("âM"H"y4"nMMpnnHMn 

fımn'Vf*^* 

{Uplakşnifüııl 
«anin pkOTTC* « h , >ı aft-
^ıv4iıhnn H M TCHMR BDAI 
AıMi yateniM mfmt *kmt. 

Mtt« ıW +*+ım W»mmr 
m in» « • • • » fM>M ala* 
»fibHhı unkn >1t ,1,1li lulo 
k«l4»BMi 

f i a n «aahf lUı U M b 
»rc«— JT.aııMıminaialiA-
hfchnlntrUtM»! I ı 1 ıı 
V l ı r t ı t ı y l iM i te iMw. i l . 
"»•ffllaifTnlynkt. 

a W k t > 

f iaıfa j)h" w i" ınılıaB m-
vitt hak aaaaa »rbtrt>ir 
I*TC tidac aakı k a n * " 
Ttaaaır, tt } W al * * k * J 
T«naih. JM»l M)4M «bul 

| I M MUU» «ad «te. fk-
M t a « l » SaaiMmt mrnim 
•**hr ta*» «mDMıa «apt 
ItnİTCİaMaTCi. 

h n t « M M l a t & r t t*-
.•ı«M>rtaTCulmüaa 

AaMnn»i»lWII«>kaiM-
m» H I M » aaajt TCTCX aa l -

V İRBİah ajU TCBİ 4awa> 

t—Tı»fMi>i—> 

yaAXa«W«g) 

U M W Tlnm & • 

Tftaattb«M< 
ızxtoo«aircaa 

MiMUMAvcrtenn 
An<wfcı«JUUBt 

TBMBaaatfai İMJMffe-
> m T a 0 4 « Man MıiOı-
•MoaCıUte» 

Thai M « W a» « a M M 
TCŞJ | p ş j | J^BVPBBV IMrii VI 
10.UX«MuWaWkıakiM 

HıMaUtBMi »JÎ30O ta» TC 
;U>J Mfı aı M*h •"» ırcln«fc 
laaaiTC l ıMKUt » l i ı t f l ı ı 
10.12JDO3 « a w » 0 ) k* fr 
os«b ttaarc » i » — ı a a 
loş TC tataa a » M a 
WrlHJIiTCala1.il H t20O»a 
TC lia0»na1aB|hamWn» 
ıwaai aiNTCa)TCTCaı laaafii^ 

«Wt ura 1 * * İ M I ban* 

l i ) i a \ ı> ItJUOCS 
«MdttinlltaMMkaı. 

»t^l>TCW|tıjı<İTC,(liaıl 
«MMITC OıaMaTCBk kanda 
«wak 1«-1ka*l bankam 

f V *WVtlMtnOlt aManMlMK 

fc.ıpy* A4MU1MUW> 
Mrt. ( « M SAH**1 OttUaV 
lanl 

OjTCfKtC. 

taam *a ItorcVB«*aB» 

KtkDMJMIAmtli f|».If«»B 
I Sılalar M W 

«»-KT.C 

Aû ÎW*J>T«l 

Omnt+Jmmitmmiıılb*. 

MıılHa» UtM»İ D. } Cl»-

7TC4«te 

9«Mit«kJTC3 p. ? M M « (b. 

»»»«ııTC. 

fia»*aaUıt«mfca**m 
SncnAMaıiAatamjıVA 

0*w-&*.m,JWWaS«fl> 

» H * ı W 

Papaw*nil«ııUMBMı^iın 

(MrcnaK. S««4ı] 
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AnaVaJtaa» 

! * ( • *aa; TC ham Vata* 

A. B»ı ani n * . fcaMk. I 
«tine ruaMuM «ut «i * w*. 
lytâm kah ıtaık *rr**TC »•» 
ı )w* etak feaafe^maaa», 

B. 8 * ani fili, • * * * > TC 
M R ıa«ıUkı*« u t * «a «•-
tokana* İtfa «*>», Murş 
•UkjaVr tos »tak. İA«< -
U t *» »nak» njfemrh H"»V 
• * . • * • > • »>»S«MHTCfa*k. 

C. H*r ani tak Muaft TC 

•Mtjekaa • * • «!«•*:*» kata 
•*»«•»•>«* Volan W « « a v 
«n k» • * Ma» pakaMU V* 

iıknan «in, «rca* w MftnM 
ıkaataliaı •*•»* «•>•**>•• 

r. K^rcnpİATCMTCtaııi-
AkftutoTCrafaktiTCainn, 
V«aaflaa4aati*a*lJMaal. 

Jakat TCAtaUM ııgntM 

»•«Mitin» «%!•««•> 

lOStMlntkMtfiaıSlaritt* 
(»mtoaaM d * * , saMa, kat 
•itUar w kik*» • « * M n t » 
asa» a * TC • * » k * ta* M M 
w* » M * . * * * J**k, • * *» 
ataMa «• iHkl-ri t * aktar. 
tl*rtHŞi<ırt.ll..t-«W. rt-

oUıltttVM. I M MNe, M 
nUarc« «ut «UUr. I » tuk 
CirsmtalHb «ta «not ta» 
« W r i MİM» «ta «kari, aVat, 

W ari naaaak TC konulan 

i }«M >—HM (Ma «"«l-
•d* 4»elaaa»ı «*!*• ianâaÂv 
t»»» k. t*» *•»« w lıfltalı 
aul »t k» «aa*a>, Halatı k> 
ıdaakat. •akla». aataKtcjakt 
aja **• UM» TCTC.TC* inal ı a*> 
«b*ak hak*» *aa» T» (tçti 
t » l * uk), Vakan «• Mftat yafce 

Vakit kam* 9. M i «ta* 
tan* w taal laikaıajı M»U 
teni, 4 * a l fcaat. * J * T I M o 
konana. ikl ı ı ıaa. kabU4 
& * » * « • * TC ae»*MDt «Mat 
TCPkhaaa ta»* TC kati a»**» 
«»«.«a» «•«MtttkTC *»•»-
»TCnkU». 

( {«M »**1 koau» k Opli 
baunjnkwm,»HTCx<ada>», 
eikB, vatan anUı TC aalat-
•aan akak'«kaı TC Hkn TC ata; 
•kantat» «a»Mk>. 

« « M kav* Oı fes ank>t-
Mk>MAWa, ıJ ı ik ıu ıa». 
B Un*,!****, «ak>uv akanı tW 
k«ckll«U«r»«M - K j f a h 
Via. MaakOa, VaVdanu «il 

t^rM V<aaj> & 2*3 TC*> * 
»Van t * * * *> • * ! k*0taı *> 

?. fan* U M « j . iç TC * , 
>i^4»*aJ»4»»WİL 

•«•M MM ham Ih h * 

*dk «7» « M » »Mat. OetMI 
)iaatokaa^»..>a%WW»aı» 
<* akala «rM da>ife, la>»«t. 
kak. 

>|a<»,/aM>TC|iıiı»tnaanıVit 
o ak ı anı TuaHa» KankW 
kkSB TC 0—4 Kaaiu « a * * 
kotOıckTCÎb 

lbM»4-

HaKte aakaa U a M « 9a> 
• i rc ifejiaftMit A4m<kW» 
W W OıtatMt C«t «ad» 
T««*i)K Oarairc>kuM«f. 
ü n lıfaiklijlaaı TC* tbn, 
Taaa>4 SMan k»al * TM»t 
ThrcrtJHÇa^Bfaiı İ M T C V 
aa. Taaü TC ika. taka» «kan 
•aahakUcrt »»V» TC>BM> 
«fiar, TMt TC Aa «Iftait 
aaataa a/a«af ohwaM nlan* 

aaaavif alAt ıcâa kn anaiKaMk 

(ak*aıı*MifeMia laıak^alajı 
>»twı>%aııl»yll» 

Ka l f r f -

{aavfa n a a ı i 
mjBMfitOmO'TL (TkaaaVv 

a n l a W 1JOT«0«Î,T1 
Mkâ taajKk 100 Kı>n« 
aVHB^V.nMBRafVa^BlaN BVRII 
9S (0) A fata «MkaN. «D hmmi 
9C*4BaMW«M]aa.»«>t>ı 

« * t<8 C«»> kJaırc *»«*! 
•ha î5XDOa»Ç0O-TI,'5İ Atik 
«Kku 

OMOM^TL'ü tajla 

»4rt(A«nk01t"«r.«i»»J 
«*M apjDnOV.OOO-TL'ıi »»»M 

I2ıM^Gııa^aa>«TChUil 
ak ı l2flnnOJ0W/U'a' R M I 
T«JTİ»îak)e» 

MfcTCnaaHUaa. fıaıa»aıı 

t «ârt(A « j * « at>»«> Mraal 

- «aaaam kata* atarca .l*kli 
ı ı ı ı a ı - ı l*\ f*** kuma*» 
• a kaJ *>*»<!» »«a» «t »t 
H *? leMı, kkaı «• Ta»* . K» 
MM'rca «kc«)ı kaaakr UMaak 
n p ( S M ) l l a u T C > a » 

TâktfrcaarçBİ 1 U Tl,-» K». 

C—l Ku»l 4. VM ı W « krc I— 
»TCrcaıinarc^aatanı frak* 
»ft. 

»aa4adaa»ıW«a»«ı>kVkl<Ma 
İ - - l -VlMHKİ>**Al | l l T I M U B V 
4» « l»A fltM. A ^ l CB4W 

MMİlaAn Ifcüh^B Mgş+çû, 
»m &3MhH. «-^Umıt İ n l i « • 

• M ptolVMaMâ aVflHatt. HİŞBa*'Ij|9V 
A M ı krjk a l» . >aa>ı w(nai 

* * > taaanaaaa. ktMiı» 

7«jd«ıJctt Tnlfia 
4ra> ttinf «Mrt Mtiak *. 
Kmioiu Kpfljıt». <aaaın 
•aa»i la rcaV »(taet jidai 
aaW«>Wfhak «aaı»ilaalı TC 
•MBkat»*«>tr«niıi «rcacatk: 
~~ 3«4ıwa>' 

(lttkS«aa>hkV.«fac4kı, 

DİHa-ı»«a>. U n h a U 

iv 
iaabMı «atMklanKVaMarriTC 

baluMyaı«TC>MtaK<Wı 

« v taaik kMc Vaka a>n»-

İa2 * i «ttra* crc> «kaıMkı 
•kMkkı. (k ıfe*. V «hat WW 
h>>aİI><taVatHAataıkatı>i 
ABD D.l».lWa«uım»kTCtV<aH 
»Miyka^hjtaaVaanfcaaa. 

c t t a ı d » Drni . «aotHdl 
Ata» Kaka» Battı: b a l «ha* 
Una «fTCİaaatoı okataa ktıav 
^TCHiUiklıjrtPmıKMfVıı 

TCTCTCB aarctt ta üaa TC V» aaı 
iaaaaa. aarcata «taVaVaMo-. 
OaaHi UmU Uıx*ıiı atctjK 
<a»aı I.ı>İHJan,ia»nfaanl»»-

aUtan TC xr M O R 

»intaait; 
Iaroaİ >«•«• WtJ» hMtiar 

M N İ U ^ M ı M H a t t * . 
VaaUVahaaaAi «c« 0)«t*«te 
ajaaM ajaaH taVMİ »*>»k 
caan a>rc(ak I B D C 4m 
afflorc ı4a> ılmıMa. laMikK 

Maabla w/aa «Vank k»u «caj 
«ahi 4<a*slıl* km •>< 
kaıalıiaaı HaHfhnHir 

•«ihVakkalk 

TCİaaU . imim « n Vdattaa 
»aM«k|V»«««ba>!l«. 

HaMMkak«at»kWf»«>a 
rl» 

akaaaaMakr 

TİMtMia.aaBalCBmM-

kal •laaa'Mu nkı'Jk, aaja><a«» 
3Mka«taaa1 kJtVaaaal adaaV 
3^b>Va a inM i t «maama 
ku«M 4aak aNKkkfaj» fab «K 

», (knttta-1 VUraı kılk.t). 
«jlıaaiBaı f ' i r i ı ak» 

attkııa)ıık*ııi) •aanaı» 
Vatfaaa», W kflaaM 1Hıai| 
ıao?)ihı>Wnrkatı,ıaajt>l 
tak t» p»>>«M» «kat aaaaV 
VfrkaaaAfc- t*H#,*nr-
anaıakHMtt 

Tüaı^Makaa^ajaİTClTCl. 
lam «tarSol Vam TC katta» aaV 

a ^ 4 C M * a t S ) m k t » > > -
4n «ht»a, ktr «ajana koü* 

A «i B (ata M Brjı «BBW 
Afc^fcO^l^iaT^^lŞ^i lJ İ^C 
M jajMt, t t aak «, Ylartk. 
Saik arcMaa* i Ok» ajaü A 

amTCMİİca», 

nlarcajınllıııMı •»»»»>» 
* • — - - — * rc.aJTC«*.4*J, * _ a _ _ 
•Ja|«V *JBaaimta~*VJVJiaTajŞ PHKk** f> (J l 
ııaıılB «kMı.tkJkBVtkrtl 

«rcatta ki Vakıa TC Vkaalıa. 
laaaaaaı Mfar. tajka TC haarc 
«ıl»ırc>fc«lBa«<((aıajnk «»» 
amçataag»kV>rakaay»H 
kaah Vakıa aUyı taaattb. 

•rcfMi « V f CNtM* " ^ İ I F I 9#İ»W* 

W( akarca «NMkaal kja\ M*B> 
ıHafcllaiTClıanylI i ıkk 
TCattaVtatt aaaklııa/ıjıVaaV 
« ta * * cM l**a« ak» TC aari 

TKUüak Vk kaaaa TCf» 

•ı eıaay aatı»a *;• h fani 
MaaUtetta»Vkirc*it»>. 

\** vlansı krcıh t M Vm 
em* 1 *JQ f i «w, ta fta Vf> 

TCTCİııab>alaartMM^H> 
*> ̂ »Vt l« iB TCaf aknlı ı h 

yası *2aak aja/ taftatattol 
t * a * a t ı knllıaiı kaaS 

«•VakıaUmiLmaiık ıHtlt. 
ı I I ııNı ktdaaçl kat MataU 

TiaıaMkaahaltVaaajVlaky 

C*tt<MTCafcataHai4TCİaa» 

- « M a l k a k ta alarc, 

%^CtatW)MBKi|BVjkJppBPÎt5tjTffMİ 
«aaılkaal kuanıalı y, il k w . 
a a a a f laanku, 

Caaıl fcaalaaaaaa] « h m 
>«eam jwi kg» dana aMaat 
( H ffHLl «ĵ BT Mntt 9«|ta> 4PNPI 
kahm^l l lü ı t i l ıh i j la ı t t ı 
kartı lj»laf lattmınjnn 

«-nank» a«aJk aji» «a aa Vk 
>a> TC caaK aalba k > « M 
kataı lııattaf ( H I K 8kW 
• • * • «aka*. Bt •aaBaflaMaı 
•llaNK ÜW ajkatk aVnlMi I A M ^ K 
kuak k>lm»ju IMarc 
Cuttadrat aaaka ktak «* • 
«an»t TCaatttkta «j> lajMay» 
«aa>«R, Tgıaıi»aaaliTC|aı 
ak^aafaıkıak ktltatalajaı 
«aı*»lTCl«<««*(t*.l»aVatı 
T.Cıwi«i!iiıa*»WacMı 

*«ta*hJKb.«l(>£TCTC.taktı-

tTCVaLa kUlaa At «aaka afla> 
ItajajaıVmılt laaıtâaklaaı, 

ki|aarc»«a»waj| S »«Vakata» 

sr.tss&rs 
•e»«nA*aaab«aaHaıaal»,k« 
ttmkııi kata* Maka «aha 

C-TIrctaMkmhIajlakTCkaaf 

l) IVıkak ı * * ı A «ata 
ktotkjMkrcjİDiİCMTCİ çata 
«»•tk«taH**ma(ftC « a a . 
JPBTMİI IJfMHfe 0â lC VOTRMt Ul 

» SnirİHkc Tlııtakaata. 
U taaaV Ham » V nakaıı 
kılı»tMlıay*JaTC>aı«l»»x 

S) Y M a t a n h lajlıal m» 
OmUak İ M B mı «kaka a«V 
i>m kjaka* «MBİn « aj i (kt fi 
tattaa »taKtahaıAııj il afatın 
**v*k.VTCaa>. 

(aaata Tajaal v . « W M D» 
Trcrctatıa mı 1 W il, 

Mattı» 

»fc»>ıiaıkJa»Mnı».)>»ti 
kaata» Uaı ıwa> jMŞjakaaı 
a » aMr. Smmi »«jaaıcje TC 
TCiteVUkj tata TC kakjkaa TC 
r*M«İaı«TCB^Vag»JB)Va}la>-
»"< •VI^FrcMBKMHMf'JSHlİVı 
,iâ»ia,,Jı«*ltaaı.k«>V»nM 
ytata» aıakm tam», yar TC 
t*ttta»«aBTC B M |«*H «da» 

«jtaaırctaı «MATC t a ila n 
İp>TCkW»Tkr>alrcjkkıti»TC» 
k il ' ı İma ikıııılıaalıı. 

;k*ıtlckaB>tt»UiTCaa> 
<<KM ktaMBiı »aka» «taaU 

(Oma* J07. l«?Mt) 
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AB«air;.8eillieYoiKUDiKanB^ ' 
Bulun Yw4mt*Jı'ıı» »eeSıaijtage-. 

$Mw ctamaik. İdari. OMU, (iean w hokuki b*r tw»s» A Oretvau tca«i)ea 
Y«a«imXımlUDi KÇâmeı taratagl Mt Yont*» Kmvhı Oyeıi l » » <*Uvi*vten«*n, 
Yontun Kundg'm leeMf bertıangibi- Yontta» Kumlu oyoioin ŞsVrt karat aftau 
ıucıBırma?l«ftklm*tonaeho^irln*l«M^tı«olnıj)au»tcmsav 
Htımelunur. 
İUKOEMGTCİLER 
Çttkl MaMc »• Uk Olmja Genel Kurul ttcatntttat» b * » «*ev yafnalCOatrc, 
KPMCY«4kD»«^Tl^nY«<^l«M(>T»v»AnomŞirİ !«^Bi fnww 
BuhtA Bej* Apt. Ho: JI D! 1 tefim * * » »««W ıdrenfc Mkim. TC 
umıU» M ^ Z e ^ s ( A G n ı t a H t m h 4 v e B ı l n H i ^ > < ı l ^ M > ^ S ^ 
Eaka l. BİBtt, Zem* Kat, OTM, Bc**t»t, lltanbul d n M e anki». TC uyraklu 
«jpahariaOok^pCıubvneteam^ Sktoıknct^MieçUfkri f . 

DAMGA VHtCİSt' . . ; » , . „ • 
G«eM Madde 4- Bu tMcfOM ile ilftK Dama* var** t*. ay •pae» »<**(* V«njı 
Daimine ödenecektir. 

KUKVUDfMASKAnAMl «. . • ' 
Ceticl Mae* »- Xu*»*» nedeniyle oftakhr taranndan yapaın n»*«ar 5 « r t _ 
Uyıümn IşJeaaeek w «Hkoauu «üt»!» , vasnft yısan oh* ç«t*J» $«**» 
lirana»*» m* edaeeekür. 

K O R O C V L A K 

PAOAmnfthKUPorUi 
adma: 
veUM 
HıMkCanfal 

RejlMMOrtoonjr 

Entataatvt Sanayi A.& 
adımı: 
vr t» 

HattCasObtl 

TlttaTopnklanJatve 
' TukkMA.ş.I*K" 

HJukûnö*» 
Ctalaı Çelik nojjai ' 
M n u } * T»taA.$. 
• * • * . ' 

WekCa"GwJ 

Kın^lUyar Kalıp AKyıeı 
Seo&yKu* ve Tecrit A.$. 
adma: 

VtUB 
Haluk Can 0»et 

n»mx» UWllv»nm'Ka<ı»VMr Taama»* Ifffcıııjlfll Anonim $Mn** 1m&> &• 
M«w<Mnt« 2i T«RimM 1te» »***> »95» yımnSv m •» enerkean M* 
>Ml«ıWf*' V» Ot«W M»W»*H HNmOn* * ranateı W » 3«tW Madd» 1 A G* 
MI M * ' lıaIMmnaa iman 0 Ona* HMaamtaıı m r f n ftaseeM* MMA* yertıa.Tli ' 
(d Tttnk ki*» T» T«*M( A.J.yl HıntUn T.CUvmttı 8»«trHa« SetMtry.Sak ne.1 
Batramıı Be»**» HlMut M M k * mdan CeM M yarana» MnKyta v» ayr» 
j*W» IMmoi MrM J«a/w kofjmnda « m m k**» yatan t g*jt* Mmtefcı 
tamtt*» *»»«•». » m * yaHrıe Tta* Tepn* mşaat » TaahHK M 
T CVm*"» toemır » « M e y * K "••» M » " » « i * » » tltant* adat* 
M*hm«tf»™<«ıtayTKMIMtvrMJM ü t u f ut)», • 

0Utfnx» StYMm* Muun Tft* To«nA bMMt *» TaAMıOI A.?, tnk* h«Ht v* 
Sannyl A.$, Çkn*, ç«aı M M MonH w T«hat A.?. »«vM| Ktf* « T a r t Af. V«-

•1 iıı Halı* rmıı f lü l lınia Ul AvMnA om Om lam 

(WWIWH*$»1 

Sd N« : KM^MSH* 

«MNIYET WDA «HATİ Yİ flCABP^UMT» «HCTI 

VtMONVAN 
6«TTrCT O P > SMMYt VCIIOMET MtOMM ftRKETI 

Tlnn ItofnUnİM hknM 0*MV kwMl^* Mıh. OOVJM «<«. t»M 
TMMİ Muk-ıl 11» « M I ıı»»»ı'H,«« •*•••• H«>ni> JU«U Wl<nla ( t T t » | o 

«-»•l a ^ l f i U I M x « l M M< «*nlf> «•*-*« M-*r> " M c u * l MkMlı«ım> 
» . » . l * t » v l l U a » * •»«»»«•>* •*«*• w *•>!*»« ! , l « « m i > « " W . t . » » » M»l» T -
X>H •af i I I ' » V f U MUM* « f M t MM a d a n r l o ) * ! » » K t l «t UMa l n * M İ ] 
MM. » « « I M !.aK«rll»M«M »».T.l»»» « • • ! • • • « « J l Vft. 11» *WTİ» i"»" 
» j u •muyttlMM »«rll»M «t»»!», m ı MTIU Wrt W«r« «w-« 
M U # 4 t r l w «T»v» CİMM *• «M>MlafM*a«»t « M U İ U * W « m l « « » St . l . lOT 
1«ıl»l«*> tMHll->«M141 IIM • ! • < « . 

W»ITFT OIDft SW«»t VI TİramT MWHİH \LWXn 
KAS MKAVCMSİ 

>tı*3«F *• AM9I<)« « d U r ı , sejr*41*ıı, ix*Mt9*bl«ri va 
'ViRtfünrı v o u l ı Kv«cul»r « • • ı n « * T«rx TlCMtt K»n»n«wn 
Aionlıt « l r t f t i v r l n Ani «vrftte »wrv.*»l*«-* h»*Mn««M 
•n)kiW»Jçrl v* İHVAnÖlH TSCMCt » i e l l i BtsuurlgOıı-nılıl X»«ıkuy-
l J 7 d - H i c i l Kun»t»»»Wj« M y ı t U MHİYKt GİDA SAH AYİ V ( 
TÎCAMT I.IHİTH» tiw<ryii»»»anjı » irkrt in TOrt; Tiç»ı*t 
ununumMi ı»J nçi mdtûnltn 9 v n H « v l 6e?l5LlırereX Mı' 
Anonl» ; t r t » t )tvmlı>tt'iif. 

• Kcftt SÖZ». SMDiAUİyr N » l » I l n l Cûrjm sokık » o . l OtkMtf 
i«c«nbul Admlnâ* Mukim T.c-Vyrukltı, 

• Huf»ı> SÖUM. •urlıtnlyt M l n l l t * ! BOnıen takıb Noıl tekttar-
l l tMkv l AârMlınh «İHI» T.C.l»yr»kiu, 

• *•*»)>• T)Tyip moçviM. Cvrhıtnty* Mahulleni oSrfjen X«Jıt>; Moi3 
J)yA]MS|J>Uakul Mr*sirt(j9 MıM* T.C.«/ru)c)». . 

' İ M H H Burh^nJyt M»h*ne*l Wcg«» *uJc«Jt Me:3 
U*>.(Ww-3ft«ııWİ Adve*inde Hufclm T.C.Uycvktv. 

- «ir*, i t e » ; Buthmıiyc McıhAiıeei «vdKO soluık He;|. 0»U«Jof-
t c u ı b u l AdrHİıMe Hufci» .T .c .uyn*iu , 

çiftKTri'K ONVAH: 

u**5o : • ş i rket in unvanı KMHİVKT CIÛA SAHAY1 Vk TİCAksT 

AMOMtn lIKKCTİ'âir. 

JlNAC VI KOMU 
Ma*V) J . çirltotAi #««>c vt Xofl«*o bn?lıc« juui,ırt>r. 

1- «t»"I ve 6s*l knrvm v* Marulu* 1«X4A C«1I«Mİ' portentUn 
>rw«e» iht iyaçlarının K«rş»l«m»»ı i ç i n y««fk i a u ı t ı vf 

rıur lMac 'u ı ı yapaek.NM t v r t * g ıd* Mdd«l*rinM M t i f t 
fin ıtc»t9top«, - lokanta* fvtVkfK, bita v t her ttelf l hnı ır 

y^-ceck ve s ı d * •»OOeleriain » t ı ş i m n y * n ı l » l l « e * 9 i 
i»İTt»fler Kıumbillr, i f l e te fcUir , U n l n v a b i z i r veya 
lUr.y» v t r 5 W ) l t . » « tOtlO 9>d» ve viy««»t m»0tf«lMİaln 
u t u ı i ç in l«lt«nt«, resteirant.lMsır ylyâeak v*M»l«cinln 
Mtafinın vapıhhy» İ f l t t M l e e kvr«Ulir .CUı»lat« . • » • . 
utytap, k»hv«, peçete ve p u t t t k t n u a r l u r ı a ı n « l ı a ı . 
M t ı n ı . i t h a U t ı ve İ b r e o t u u yapıttk. 

r.- K<*<>li v* mfgarln yaJlAf. t u a . v c *Jnd»rul«uş «t ve 
tjw>„ «taix »j>nOll»ri ve keaaa'rvclerl, sulu v« »vru 
yiye«t>xitr, içecekler, t v ı a Ortelert , bekkally* 
«adoeleri. un ve unlu »oBMleceen «14e edilen ytyeeefclerla 
i « t ] « t l , İ th^U, İhracı, toptan «*> « ^ * * oab iU 
t icaret in i yftpntk. < 

) • s ide «addelert. her tfiriu jış, kum aevve ** • • i n i l e r . 
m u y t a i f , fNgiriMinlik «rOnlerl, ««.t.her eJU« peynir ve 
«Otlt n a i l i urOnler, nete t i ve hayvmi yagi*T. kdmtıve , 
reee l . Mlea, tur«u. her tOrlfi İçecek t a M t l e r i , • 

... hul«ta{,nar»»c.ye, s a k l t g l l l e c v « b i U a u a l U u t 
•motullerl , her tCrltt MyvdnMl «ronler j ıda «eddelerlnin 
i"»U,lhr»e», i t h a l i , toptan ve perakende d e m l i 

• - t icaret ini v» pMurl.'oasııuU' ynpank. 
*- pOyOkbüş, koeCktef v» M*m »ayvanlAr» i l e öig«x M i l i 

lı4yvwıl*r«Vın elde «4i)en 91da Maddelerinin i t S a l a t ı o ı , . 
MravatMi. bnUk. i s t . ıkç ı ı i l t t lr idye , »u «rtnUrind*,, n d c 
«Jilen «ıdfl aaaaalfrinAıt .İMii . ibraeı . İ t h k l l , toptan r e 
parakende dahi l i t i c a r e t i n i ve p«ur l*msın> yapaak. 

?• Ft vc «t «••CUerl . çalan, «uevk, « o t i t , kıy*«,pare«.et 
dondunılm* et ve tovuk, hindi, dondurul»»» konaerve v» 
IIÎT tu l f i « m H n a n e l e r i n i n i an la t ı , a l ımı . M e l * , 
İ tha lat ı , itırarat». toptan »eya parakende t l c n r e t i a i 
y,ır«aiı. c ıo* «ocMeierl. her tûria y*r, kvru nr— ve 
««Meler, kurwyç»i«V dcqtv«ınUk ûrto ler l , » i t , h e r c i m 
peynir *» tOtle İ İ B İ » ûrtnler, neoatl ve harvenl yadlar, 
konaerve. reoel . eaJ.ea, turşu, her tteJO leteek *»ddelati , 
lıutAibat,nar*nç;lye, baklagi l ler v t Mllauaj ı l r a a t - • 
•aheuHerl, htr tOrlO hayvanıal ürünler gıda »«Melerinin 
vı- bunlarla i l g i l i i l a ç , nibrt, tohnalarınıa ihracı . 
l t M l l , toptan v« parakende dani l i t i c a r e t i n i ve 

. ıntxarlaaa*ını yapwk. 
fi- Tarin'vrOnlerl. t a h ı l l a r ve hvbubet OrGnleri, narlaclye 

firUnlerl i l e dvSirneocillk •fnaailerindet» l>al e d i l e » gıda 
Haddelerinin, uu ve unlu ta a t i l e r i n , hayvan yeadarİnio, 
imalatı , a l ı a ı , «atımı, i tha la t ı ihracat ı , toptan veya 
perakende t i care t in i yapaak. 

7- ç lrket üretimini yaptığı naıKıllerin depol«n«m«ı ve 
saklanma»! i ç in uael dfpolar v« ctcol antrepolar kurabilir, 
l e l e t e b i l i r . kiralayabi l ir veye kiraya v e r e b i l i r , a l a b i l i r 
vn aatabi lU. . '̂ , 

V Cıda maddelerinin l«len«Mli"iei i ç i n »erekl i fabrikaları 
ve tMia ler l l ş l e t e M l i r , klralayaMİîr veya kiraya 
verebi l ir . 

*- Bondvrulmva et balıK, tavuk, kabuklu hayvanların ve 
hayvani manattli »iatohıarlaruı ya« kontırv» veya kuru 
aetReleria yenilen kvklerin, vuaıruiaran, y e a l ı l e r l a 
o y a r ı n , meyvelerin, Bakliyat, yadl» toftunların, baharatın 
OrtJmeyt ve yontulmaya e l v e r i ş l i nebati yağların ve 
bunları» «aı labsarlanıun, . 
nayvanl ve nebati yajlAı-ın va banlarla mflstabıarUamn « 
balık :ve kabuklu hayvanlarla naımlerinden bncırlaaaaa 
yenilecek maddelarla «ekerl i ve teker mamullerinin e m t ı n l 
İmbbbat; un, tıivaata veya eueam trek i l ecKaı 
adaUbıarlann, 91da «Oıtahaarlannın imalat», a l ı n , •' 
»atımı, i tha la t ı ve İhracatını yapmak, 

i 9 - | i r k « konulan İ l e l l n i l l her tOrlO « n l v i M u l 1 -a la t lnO 
kullanılan Mkina teçhırat , t ı n n , a l e t v« edavat lan U e 
bunların yedek aktamlarınln e l ı * » a L ı a > . ""«• "•* «a 
dahil i t i caret in i yapmak.. • ' • „ . . • • ' 

i l^ i ıda n»M»leri , ca la te , krakn, krikrik, bltkûvl , Xjk. 
çorak, kurabiye, börek, pasta, «andviç eJuaeklerl, jkaek 
ç e f i t l e r i , un v« undan y a p ı l » * OrOnlerln, «eert . Helva 
lokua, »eker ve ber türlü t a t l ı l a r ve gıda eaddeletinin 
İMtlatı, toptan, parakende dahi l i t i c a r e t i ve 

i a - | î r t e t < 7 n t l y a c î İç ln 'eerekl l o l sa amkİM v« teçbİMt İ l e 
a le t ve edavatları natın a l a b i l i r , t a u b l l i r , 
kiralayabil ir yaya kiraya v e r e b i l i r . « T e k l i olan atölye 
ve imalathane i l e fabrikaları, kurabil ir , i ş l e t e b i l i r , 
!:) ıalaya»ii ir veya kiraya vereb i l i r 

U'Çirkct imalatını vc t i caret in i yapt ığ ı nal lar ın 
d<!pulanmaaı i ç in a«9uk lav» depoları k ira layabi l ir , 
a lab i l i r , aotabi l l r , Sojuk hav» t e r t i b a t l ı « ı tor lu 

(Dntm »Tl. KUfmd») ' 
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inçıLla* i l e daÇııtıaau nakliyesini ve pktırl»a,ıcım 
j'npabilir. 

ı-ı -?irkel konulu» U e i l g i l i yer l i v t yabancı gerçek ve 
U r - 1 k i ş i l e r l e i t b i r l l g i yaparak yeni ş irket ler 
kaı . ıbi l lr , kurul*!* « i n c i l e r e i t t i m * , edebi l ir . 

' -fiı-Ket: konularım g i r » "alların OMPOUMMM, n a k u , t * v s i i 
iç in nerekil lt«t' tvrlfi tec iE»t , teçhı»at .vas ı ta .«rt t i ve 
bıM »»tın »Mib l l i r . ta t tb l l l r vey» Mokalarından 
U r M a y t b l l l r . klrar» verebi l ir . Şirket «al larının teshir i 
irin teşhir ve wtı* yttitri 4esw.Hr.. 

i'.-«irVPt konuları i l e İ l g i l i ve Bu ttaliyetlerl iç in faydalı 
knovMıov.iain.ruheaLmae, İhtira bertti»*». l i t e n t . l a U y n s , 
«iarfc» v* taval l g ibi hakları i s t i h s a l ve iktisap edtbtUr ' 
vey« «çtncd t*hıs}»r« kıtaen y« d» ttamen kiralayabi l ir , 
devir edebi l ir , başkaların» »İt olanların devrini a l a b i l i r . 

r - S i ı k e l ih t iyac ı iç in gerekli İç ve di* kredileri dahi l i v* 
harici tlnans*»" kurualar» yevl i ve yabancı itleetıclcrdcn 
te«ln edebi l ir . 9unl»r i ç i n gerekli IKC tOrl*. 
I « « r r > t l > ı « *\.luq»l.«(,f. 

lo - t irket kanunimin gerektirdîai bileû*»» t icar i aua«<elel*rl 
vnfnbll ir . Şirket yuktrıd» »»yılanlar dıtındn kon»»» i l e -
O g i » b*ek« l ç l r r dr yapsak i s t ed iğ i baxtlede, gen*: 
kvıuJıte el«e*<|ı k*rerl»r dairesinde yapabil ir . ancak 
lnAr-ûsl*»** t a d i l i «erektlren faa gibi kararlar s«ı-*kli 
hukuki t o r m l i t ' l r r ı ı ı ta»aai»naa»ınden sonra 
uyaulanasiUr. 

l9-SJrket koriveu i l e i l g i l i olarak, her lûrlS gayrimenkul.. 
ikt i sap «a«*,kir»laa»k.kir»v» ven»ek, satmak, sahibi 
bulunduğu «enkul ve gayriı-rukuUer! i lerinde sirkat l e h i m 
ipotek t c t i » ve t e s c i l etaek veya bunlar Öterinde »e* 
tOnû haklan iktisap «taeh. Şirket sahibi bulunduğu veyr> 
<3ig-r k i ş i ve kuruluşlara a i t atnkul. ve genrlntnkullerini 
iyvt ı* vereb i l i r , tealnal oltrnk gösterebi l i r ve 
Alacakların* U r ı D ı K 4» aenkul vegtyriaıçiıIraUeri İpotek 
«.labiHr, vereb i l i r ve bu ipotekleri tekkedebill*. 

ÇİRÜKTİM MftKKki 

H-'iit *• Şirketin »crke« İstanbul i l i VeMdtt }lewsi'ndedir. 
Aılveei Burhaniye Nnhnlletl Gürgen sokak * 9 : j / \ Û»k4öar-
irtanbul-der.Adres dcfis ikl idindo yenjl adres, Ticaret- . , , _ - . 
*.<cUtne t e s c i l ve Türkiye Ticaret t i r i l 6axet«lnd* ilan 
» ı t ı r ü l r ve ayrıca 5»n»yl ve T i c a m Bakımlısına b i l d i r i l i r . 
Trscil vr llnn ed i la i* adrese yapılan tebligat c i r m e 
Y.-vpıltıtıs Myı l ı r .Tesc i l ve İlen ed i l tüt adresinden a y n l a ı t 
«;ıı«Ri)iıı rse)*en yeni ,-ıdrevİDİ »drerl içinde te»ci l c t t l n m ' * 
çirkct İçin bu durun ı>«ih sebrbl ««y ı l ı r . şirket Sonayi ve 
•r>c»r*l UsC.Milı^ın» bil<fl venıek kaydıyla yyrt için«e ve yurt 
•3. eımJ* »ubeler açnbll iv. 

Hadde o- ( irkc ' in sOrtel t e ı e i l »e i laB-edl l« l{ i tarihten 
lw»l«n*k txere W y ı ld ı r -

SKRNATS 
wckl? s-sirk»tİH cereayetl beheri l . M d . o e e . n . kıyretinde ' 
sco .eoo . adet kitreye ayr ı lu ı t olup 208.Oooooo.ooo.• 
(!kly4tı»ily»r) Tb't ıdır . 
Bu tet-MAyealn ortaklar araüindtJd dattılını ataflıdaki g ibidir . 

HİMe 
ortak M ı v» Soyadı ftdedl hrnUTf,) . .«akdict ı ) 

RtMt sfoSK 
NvrnB t̂>SW 
«<!C«p myyip VKCÇİMM 
Huntata İKKC*V • 
7,iy* :10E» 

t « , 0 « (0.000,996.090. 
40.080 «0.000.000.900. 
40.000 49,000.000.000. 
19.900 30.000.000,000. 
10.000.. »0.00».900,000, 

200.000 200.000!000,000. 
T9Çİ*» (Tl.), 

«0.000.090.000. 
«0.009.090.000. 

' «0.000.000.000. 
39.900.000.O0O. 
îo.000.090.000, 

100.090.000^000. 

:<'O.009.9OO.099.Tli olan «1 rket.ter>«yttlniıı t ı n ı ayni 
»••r«v>y»vllr. 
Ayni sermaye Tvrıt Ticaret kanunıtnua l>3 nei naddetlnc g&re 
N e v i oefl i ı t iren İttanbvl Ticaret. S l e i l i Hemrlvgu'nun -
r^djkOy.JHeç » i ç i l nvıavnetnda k a y ı t l ı BVİYST B I » SMAYİ 
VI TİCAktT LİHJT» SİKU» Oveftlı ( irket in d i v u l l û l (OdenniO 
$-r««yMi) olup bu Ozvarlık (gdemio sertayc) Kadık&y 2. . 
AMiye Ticaret >*iıkea>etiAİn O J . O T . H J » Tarla v» t 5 o 5 »„. 
) ? ? ? / l ı ' t B.J», Karar to-\in/ılt* 0.1» s a y ı l i » r a r ı ve 
VJ.07,19?» Tarih v« Oooya a»:3tp»/«i7« o . i ş Sayılı B i l i r k i ş i 
KAporu i l e t e sp i t e d i l t d t t i r . h Su Anonla ? i r t « t BOCUJI kktit 
ve r e ş i t l e r i İ l e devrolunavttur. • • \ r 
Ayai seı-nsye k a r t ı n d ı cıktrılaeak » U t » »enaKleri İş nu 
Anoııin f irket in Xurvlu*«ndu itibaren a y ı l geçaodlkça ' 
Bafkarına devredileaet. TOrk Tioaret kanunu'muı «M ncü 
«n^oeti hOknO Mthtutdur. N 
Yûı>«.ti* kumlu lıisrO senetlerini bird>n fo ı lo kSpOUOr 
iw\ind'- n»»tırawy» vo dağıtvıya ye tk i l id ir , 

,û.'rTi» Kunuuı vn sOsııst' 
nvj-te v • e-irketîn i s l e r i ve idaresi genel-kwrt>*-tera(ındatı 

, TO-.-K r s e t r e t ununv M k M e r i dsiretinde m t t e d a r l u 
Ar^»md.-«i seei ieoek en A* Oç «yeden oluşan bir yönetim 

| fcunılu t^r,•^lındaıı yOrflt.ûlflr.yjnctisı kurtlu ftyelerl ep cok ûç 

y ı l İ f i a s e ç i U r l e r . S e ç i m »ûı»«i tona eren-yönetin kamı» • 
üyeleri yeniden «ed i l eb i l i r l er . e« ı e l kurul İdtun gvrOrM 
yOnetİN kurulu Oyeltrini ber »«»sn değ i ş t i reb i l i r 

Vinterin TtHSİ). VI İMAMI 

Hiddo »- «irkct ln j-anoti»i vC ı k o m y a kar?ı c e w i l i yOnertu 
kuıııluua a i t t i r , ş i rket taratından verilecek bûtOn belge le t in 
VT yapılacak nûtleeaelerin geçerl i e labt lnet i l e i ı b v i l a n n 
9irfcctin Onv«ııı veya kasesi j i t ın» koantt »irketi t e m i ] v* 
U««at ye tk i l i k l ı i veya k i ş i l e r i n i a z a n n ı tot ıansı 
geret l id ir . 

WMIT VI.OÖRBVURt 

Ktdde »• cenel kurul, gerek hissedarlar arasından, gerekte 
dışarıdan en tok dç yıl i ç in bir v*y» birden f t t l a «vtakıp' 
seçer. Sunl.ır>n t a y ı t ı begi geç»»». Hurakıpîsr Wrk « e e r e t 
Mııuuunuıı İSİ ve 3»7 nci seıdoeleriade sayılan görevleri 
yapaskla ytkdnlddvc 

Hadde 10- a) Mvet $ekl l : Genel kvrulla^ olağan •vey» • -
ol.V»wn)tcO olarak topl. ınır. J,.... 
« ı topl*ııtılar.ı d-tvri; de'TOrk Tlearef (lanumütai iİi.iti',%U-
v Jfi noi M>ddl hOkGstlerl uygulanır. - .' • •m-
U) Tepiautı T<*ti : ol»9»» »enel kurul, f irket in »etap 
devreîinln »tınından itibaren l ay içerisinde v t senede en t s 
b ir def». oltgjtnGeta genel kvrulltr i t e ş irket i s l e r i s i n tees 
e t t i rd i ] ! 'ha l lerde ve. saatanlarda toplanır. 
c) key v * a * ve veki l tayini : olağan vt.olaflanOstO gtnel 
kurul tenlnntılarınd» hatır bulman hissedarların veya 
vekil lerinin b ir hisse İçla bir oyu vardır. 

•»mut* »ad ranta» «t tora* »sJnimıisr tlrtuts htenal »lan ussttiı İmal 
oylarından botka t e a s i l e t t i k l e r i hissedarların da tabip 
olduğu oyu kulitnatya ye tk i l id i r l er . 
d) MutAkerelerin yapı latt ı ve Karar « t a b ı ı «Irkee genel 
kurul töplantusrında T0r* Ticaret fianunumı» }«> ncu 
maddesinde yaz ı l ı • * gerekli ola» diğer hususi»* •etakere 
edilerek gereki l knrarltr al ınır .«endi kurul top lant ı lar ı ve , 
toplantılardaki katar nisabı TOrk Ticaret kaaonu bOköalorint 
tabi id ir . 
e) Toplantı Teri : denel Kurullar f irkatin rdoetla «erkeı l 
tılnasjn-Ja veya ydnetitv «erkesinin bulunduğu sdbrln e l v e r i g l i 

' b ir yerinde toplanır. 

TOM̂ MTIOA t,OMİ«R »ULUetASI 

nadde U - cerek ol»gxn ve gerekte elaÇanOstu genel kanıl 
topUntı l tr ında Sanayi ve Ticaret »akanljjı xötdterlni« 
bulonmtı ve toplaıuı taş ı t lar ın ı l l g l U Z e r l e b i r l i k t e lama 

• e tses i t ar t t ı r , kaaicerin gıyabında yapılaoak genel kurul 
^.«plantılarında alınacak kararlar ve koalaerin i t s a s ı n ı 

ta>ıa«yajı gpnel kurul toplant ı - sabi t ler i »eoerU değ i ld ir . 

İUU) 

Hadde 12- «irkete a l t i ladiar TOrk Tieartt Kamaranun 17 nel 
•oddMİni» « ncA Eıkratı hflkOalerl »aklı kalsak tar t ıy la . . , 
rirket •erkesinin bu»»—aju yerde çıkan en t t M* gatete i l e 
?eg«ri İS «On evvel yapılır;- Hahallinde gatete ytyınlanatdıgi 
tnkti ıde İlan en yakın yerdeki gazete İ l e yapı l ır . Mıew 
genel kurelun toplantıya eagr ı lMtm» a i t i lan lar TOrk 
Ticaret unummvu t«l nei taddetl hukOalerl gereğine* i lan ve 
topıantı gönleri aariv olatk «sere en at ik i halta evvel 
ynpılatttı xor»nlvdur. teraayenin a ta l t ı laa t ına veya tetClyeye 
a l t i lanlar i ç ip kammvaaı 397 ve «II nel atddetl hOkûalerl 
uygulanır, 

n ı t u tJİtıtMİ 

Hadde 11- firketin hesap yılı Ocak ayının birinci gdoA batlar i v» aralık ayının eomatcu gsnd biter, YUnıı ilk hettp yılı şirketin kesin olarak kunıldagu tarihten beslnr ve o senenin aralık ayının eonuned ginS biter. 
YM İH TBTİTİ V« BaClTim 

met» 1*- f irket in genel •»tr«£l»rı i l e auhte lU (mortltenn' 
bedel leri g ibi şirketçe Odenmsi veya aynlsst t ı sorunlu olan 
Miktar hesap y ı l ı »onunda t e t p i t edilen gelirlerden 
İndirildikten «onr» geriye ktılan miktar sec i kası teşk i l eder 

»ıı suret le teydmo gelopek kırdan teeallkle % s kanuni , 
İhtiyat nkçtti ayr ı l ı r . 
kalandan i t fa edl laeait hisse senetlerinin bedallerl ödenen 
kıtnınt » 5 oranındı birinci w»"» »*•>'*»»* T*""* 
nlktar ç ıkar ı l ı r . 

urrtyc kalan k u m genel kurulun tesp i t edaetfl t e k i l ve 
surette dağ ı t ı l ı r , «»rueular ve yönetin korulu Oysltrl i l e 
meaur vt h i s a e t l i l n e »ynltçok aiktarlar İkinci tanettü 
h isses i olarak histedarlara daSlUlaat ı k*r»rUt t ı rUM v« 
k»ra itt-ıı»k eden kuruluşlar» d a t ı t ı i a s paradan Turtt Ticaret 

.Karanımın 4«< ncı «eddesl 2 nei fıkrasının 1 nuatteAı. bendi 
gereğince % 19 ket i lerek adi il ıtiyat akçeein» eklenir . 

iınİTAT KM&st 

Mndde İs - «irket tara tında* «yrıian ihtiyat akçel ır i hakkında 
Türk i'icnret raıruflumuı «Ot ve «t7 nel aadde Inıkoaleri 
uygulanır. 
yjotvul HVTOMIM 

>tadd« ı ç . su Bnat0ılet"ede -buluneayon hususlar .htkkıtda Tûrt; 
Ticaret kanunu lrakfafleri uvaulanır. ' . 

(T>v«mr 171 Mrbdı) ,. 
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SAYFA: 272 TÜRKİYETtCAKETSİdl 6AZET5& İD AĞUSTOS 1999" SAYI: 4KP 

(g>*tvafc Wf. M T > * ) 
OMCA VSMİÇİ 

WçieJ HSK)Q* l - ** bu ana«a*lef«e İ l e H a i l i Om» v» t s i» j 3 
AY i ecr l e iodc Rurvalar «119i. B»Ir»ıin« Manccefttlr. 

« < e \ c l ' ı » M t : • İ l * ol*3»B ganal kurul t o p l t n t ı » n « kadft* 
1 y ı l corc i l » v a a l i a gtahkk vMf< • 
vonMi« Ksrvlu »»s)»mıgıj»» JWf»e.W*w,. 
YOnctl* rurvlv Safkan Y.kUİİSİnt t i r * İLGSN 
'fOtatln x»rviv vyal ia im. 4* *»*t*ta raDOûur 
$ « ç i l » i * l * r t i r . 

c c c i e l "adde J- « l i k i t Ytaatia Kvralv Makam »esat SÖUH v* 
YOnıtSa x»r»lvı n*«k«n Vakili Xly« İLÖM Sirkatin t ic»r*t • 
fetvanı veya kuşeti a l t ı n a atacağı '"önt ır i t l a o a u i l a » irkct i 
be* KemMi en aani* »aMldı t t a s l l w* t l ıaa» y t t k l l l 
k ı l> ı* . ı* t ı r . 

o e f i e i Madde 4- İ1H olağan ocntl kurul toplantı»*»» Kadar bir 
y ı l töre i l e var t t t flörmU iapc» aşagVoııdullu Canaat 
«»ImUral ttvon sokak no;»/» ı*«»niyr-i*Uııbul A«x«»inv* 
«takla T.C.Vyrgklu. Hat»a MtOOfİI f irket nvfCıkıbl «larak 
MVİl"*t l l r . 

«AKÜN 00*UIK **»«< İW« kma. Nvnn Ham kıua. Pae»» T»r/W ErdgdM Inua, 
?ıy» *^n İKIM. *>»«t*<» tntaftM ITM» 

0»»»» N«: J4*tJ7?g 

ttnrtr* OH» fen«rl »• I b n l O I M «MM* 
T k w * Man»» I r t ınMa ı a h u * Om» IM.OW.flM.VM TL »ft«*y* I» UjukıtatP» 

kt»*Wt ttanan {m4y*t M a 9an*y! "> Tkan* A.S. Awn*v SkMo* M â"» 
» « « t » » TO* T«»«rt Kan*"»» •»?». rn.iX.il M b ı d ganjftıc. «**yknıa| bM 
n l f n ı »M» •**»>*<*>»<. 

l«m« Sayın Şak* MM«4 flnml IMhOr m> Imu ' _ 
• (*»)fMrr»14) 

SK« No : K»d*ı»y>1tTM 

TkaatÛOrtn. 

TM HAVAMANI KRAM AMRYA^^Smk TA«AVSn MIZatTl?* TÜM» V» 

YB«ONVAW 
TM » t TIQW.AN0MM «MCITI 

Tloiıt IbmtBrin Itlontri ,K*fWy »H«»Pnş"» Oaf N».«2« 
TICMİ MuVıi 11. ı i n ı n n n n »» tww> Y»»MI«» j«»tu *u< 

MUMİMİ, H . ' . i m tnMtll «lataı r « 
mtmlt «lw. M«IMT i."W*rt»*l"*"» » 

ÇJı*** wac TC Mauna* r.«t«H«4tir»k lela.tMalNr.afatiar ' 
t*»*!**, gerekil t*chl»nt Rltr.anUur.klrnlnr.kUtırn vcrM.amıaa» 
lortan ı ı t r u ı ı u M ı i r t « ı ı r , ( « i v u taaiaata «tank . i t a . u a 
veya ««tneu «aaıslana ff*m««ak«Urrtal itaUt <**i.imnt T* 
tadil «ta*k «tor*tUt.;W IslcrlT» ya^ui l i a . . T * T * 
TM İM VA ALAM İKKAM AWWVAKIT l*l«me.TA|Mn. 

TBHttWn^.TUWWT£«YAHATAJt>«(JS0!tI1 
.'ItMlıya.ırn.IMtTMnMtaiCMn : 
CadK«riTtyİM» TtMtı 

T^kwAjı,hı^AkM»aUafc»^T>ı»^n»ı^1ftıl^a/Mtııi>yı> tr»l. 
iM-ltM-Hm-HN ptta'M*. ( M k m «kata ttmrWMlkM.Mll*)> at 

Sm>i*Ti(-rt 1»wmir«ıı yfrTfit», M , M - )an i »üMr). «tuvk-M. 

^hy.ıu>>ıiM.««)aîı»a|-i'>ıtj,ı 1 um^mUKTl^t 
Mip>>«ıa«ıdM»alv«»i>»j>tCıfcl>lııuİjıw WrW«r»0t4UttajM|Wk«l|«altJB«. ' 
^ » . • » • . l a ^ ı l l ı ^ l ^ t l ^ l l ^ n t l l l ^ ! , , » , ^ ^ ! . ^ , ; ^ , ^ ^ ^ ^ . , 

f^urr ı<y**'"" ıWM" t*'*' ,°w 'B*"^--'1 '1 ' ' ' ' '""""ü ,?^-'j**|!*wt^ 
nOaalİa*! ıllllılıMw«BılM<N^J«WUIt1>lvT^Kıatf» : : 

DOCAKTM^^HpakkaMkt^MEniTlMMCtN «y|ktl{ * »gül,. 
lXm+*,Z,„* l ı t T n f h ı ^ f H ı a ı g . r f h n l ^ u . - ^ k j . ı k * , - , 

•M» »CİMİM ytU verinatM»; hlrti» K kM ««aa, 
.'!<>»V^İMJıa**ıW^im ).aMY|Wa»IUM»r^aaıT«ı.lk 

{>^lc.fcpınııt»ı«l<l«al>LüWinWWo.»ı«i»ktkyyilMWalkt. ' 
<j0l.fc.IH,. ıltoini, ım.|«J«rı*V^ alIaM*>((»|kkTk4Mn-

* w j * * m ı « whraiaak«I>«yUtl« hhaalıalK . 
» çatana» 1 .manaaı twnıny* M* V|««aK)aaı0yMkOi>«aaı 

Mt t t * * *«Tkt t»« (kMNUı •• 
' •|Q>a|tal.«j.alaaaakTaıafctouVl>!Byaai^^ 

MtaaaBoaatyaHliatkMrtfM. 
»^-1-«...i - . . ^ J.».-J..« . | r | 1 , | , | T | | t t M | 

) l»1ı ı'ı ^.İMiiamltay fck— M I M . 
^•<ıılıtMiW,l»lıfc|«^<«Tl»ıaiııakll*»ıto*»aifn^maH.»ı 

»M>»yk».ia«»ffa^TMHalı|l, <UWnHın>1iwn»lnUg W*» i t i « I •[«, 
no>)«kı«alııı»k^ı#ibıAı*a^riw»aB^ka»l»r«» ajaiı aan» « ^ • 

numa ııatjnı«*ı au^mj... » k ı o t 
tjruyt W TIÇ^M BaUnHOı Koıhaf* 9fı«t Otmr 

«u«talmı^0rT9şkmlaı«ml|M^T)ııı^lnknn. 
kot, İ t a İBateJı Maki, TU 

IW*MWi»aMi 

llMmlr 

i m u»l> M 1'ıH Min Uf «**ırl> 
lw . ktvnaM.1 a m l ı t a l n «nUnl. »«•«>-. 
MMnl*tİM «1* . M M «T 11»»|»'M»l" 
tarlM>«r t«ei» rttl«fl 1U» ^«•* -

t t» 1U»AAJJWI Jjgu* AUKTiUai İS1#TK1 » H M 
u i n ıılmiTLiai n a l a n Mtjuut * - . . 

Aka Mslr«ar3iııU ! < t ) M « aaMderlnln 

TAMI fkai t t ı t 

I5SLESS • • 
;iTkc*ln Cbıruu 1 

. Hatf 1 -»lrk?U» «r«>u t i " »ATAAM»! toAd «EAMAKIT 
t3irWI T1J1HA TU UlUUttURt HailM Yİ l»TAUATA>WXK 
jtractrUı». -

f irk*41a Aaa« T . Xoa«.«. 1 
HaM* î - Tihtt l ı ı MMC-V, k«eaa> Ur 11x111 3 acı M İ « « 

Wrt«ly« U s a » * 3İCU1 MtMİcnlııİBİJ.Oİ.lM} r.VH «e WW .«yı 
l ı nPakanaın Aİ9 nci • «MifcalM* yky»İMiı« o l« . ika H44« v 
^.aaa.n kaldırılaı^tur • 

ÎHİ-1BU : 
flrk*tla tkiTOaı 1 k-
kWa> Z. >M*ı Dnm TM 09. TKAMjr MÇNM ,ŞWET'*. '. , 
Slrkftia MK »O "*a«a« 1 ' ' , • 
nn«« 5 - » l r t . t u a»«ç rt maa*«.yı>ı:« içk*> »• *»«* 

«laak Mit* » w i « « ı r 1' 
») a .r i a«vfau « r e » *Lafak.k«aa<k«tlaiM ıtaal T» D . T M 

«*Ut*U«n » » tMtlaaiB,yly*c«k t* l c« tk l« t la ,atkia« »t•ta*' 
ı n t » , r * »f H ı * rtyalaruıkn ,kaa aM««.»»»l aaatclnla.ffya» 
lnrın T^klar.rl aM«.l«rl* Mıtaa aliaıaı,top«<n Mtımını.lta»-
lntını T* u m u t u ı y.paak , 

k)*u M İ M M T* eatlman Mtı«a b»ırlmawuı,«ak*JL«jla>-' 
»»om» X»XK »f ««MX*n*aaını yatnak, 

«) 4mc T . M « a ı f<rrttUtttir««tlaM( 17in «erekli ,T«DiUnrı, 
«»rr<>«kııll<!rL , * U l s . T* » H ) i m m ı «lw>( ..«aM.klroİMak •>» 
k ıra» venwk , 

e) X n w ı İle l l n l l l a r t ı n a T . .kolltaelaro. ckn*k,««Uif 
» » • k *« H l?lvrl a««l«ıa+k,r*»ll *<7< r«Wı>cı . Irhet ler l . . 
>lrllX*t ffttUjttte Valmaak TC'kaslara ertut .laaK n y * OT*»» 
ian.k r 

<) «a*. y> > n < m ı ( i crrektlr4itl auk.kere »ı . tcalnı h n ı k , 

M ha: «t4B4M0Mı 

MâJtMai ( M M YATMkt VE IKt/tP ^ O * » tncCTt 

Tk-> tawM|»ı»:lt»ı»»i »a» MH«iy»k»ı M İ M » * M». »)»•«•»» • 
Ticni Mnltni 11. ^ . U « — ~ » w tanu yaknHi «MıU MİM 

ıt.T.ıtn twiMİ **m frwl kı«U W».ııi« U M U M ilaat İl 
<ı» w n l ı m » Hamt *~~* laaank * t a » m a » « ı 
w u o * f « * r w » ı — M U » «~UI1M. «-Mil «ııkaıaı t u . a « 

' ' »AtM|u«t»V«. 
.". XAT*WWTICAacTAI*ÎMMIMont 

ıfMVU • 
MOT.ıı»eTMKICMıa«MM*m«]Muuı 

. _ __ • • . - • TCVLANJnruTM*» 

?-^^?^y,'*ll''l,aa»»uuiB»ıılkw»k>»ıtJıaa^'lJr*»»J't>t»,aj'JL 

#£*^t*!»9&<x>mH<m»ltoi.*mı0m'*tk »ı.«ı .»anuaa. 
1. T>tajj»;aaa>j>>a 0a»Ufafnı paa» »waı «ıi n ı«kkı. ı»ra»ı tfmt 

>jıafcı.Ow>iDW^<>taaıwı<0>a»Bi|M»^ı<\k^^ 
Waka^v>^Qta]ycyT^aMit|^Oıal»h^d. _ 

J. TWfWWM»'»ll|tfajW)g,)WowefaAn^llıalıııMLOa^ 
»kjk<a:i«^Mı»vwt/Htııakı.kıı>kaa>ıvta<ıaMaj»^ 
« ( • M a * * . ' • . • • - • . ^ ^ • • •, . 

V Ma»ş>v«K»»TtQ»hma>ı ık. 1)1; 1 ılıa>m ı«aaw)aaaw im 1 > «jıınmı .ı»Ma> 
! !^ l î * lg * * j *y , T l t ^* ) l U , ' l , ' , • l l ' ' * *^^ 1 * »»»akaMıncI anı fcftiııııjm 
j»ga)kt<ajaM»»^ııa<Mly»u^ 
ı»M>ya^awf>»|nİtk»«e^r«ıai)ii^ 

. •W''ŞWy*f"»^ftWPafiwıÇB*oflı^ 

*. ltt>^r>^*MUn*^aJ»ll)4»i^»ıwK*;i»tıa8^^ 
lı»»^*ıiuj»ıwk|WatalakaiMitki^iMaı»«^^^ 

kMAStAAM qp bıt*J a, yaateıı ktka. 

I. 6lı>Jc>n"ıa«u)k^ka|kaa»kı«aHtja^^ 

T.CSaMn* r. Tw«™» * * » * > KMİMA »a*» •0*ıw kws»', O*"»" t»aklı 11 AMT 
Baykn knw. On» XrfW Mtea* kaaMUk» knw. Or T»jk»ıı» lamam Q|lt 0«H 
•""••• . . . (1CWW»ı*«M) 
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8. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli 'nin, Çayyolu II Uydukent alanındaki altyapı sorun
larına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu 'nun cevabı (7/1917) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki soruların içişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı 
yanıtlanmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 20.01.2004 

EKİLİ 

TÜRKKONUT; Türkiye'nin en büyük yapı kooperatifleri merkez birliğidir. "S.S. 
Yapı Kooperatifleri merkez birliğine bağlı 15 birlik 1618 kooperatif ve 225 bin ortağı 
bulunmaktadır." HABİTAT-II Konferansında ÇAYYOLU-II UYDUKENT PROJESİ ile 
ödül kazanmıştır. 

Çayyolu-ll Uydukent Projesi kapsamındaki konutlara Ankara Büyük şehir 
Belediyesi tarafından ana şebeke hat bağlantıları yapılmadığı ve 15 000 insanın 
doğalgazsız, susuz ve kanalizasyonsuz kaldığı beyan edilmektedir. 

Türkkonut genel altyapı, sosyal altyapı ve çevre düzenine ilişkin her türlü 
çalışmaların bitirildiğini iddia edilmektedir. 

Türkkonut ve ortakları bağlanacak olan İÇME SUYU, KANALİZASYON, 
DOĞALGAZ, YOL yapım işlerine ait yapım bedellerinin tamamını ödemeyi kabul ve 
taahhüt etmesine, karşılıklı protokol yapmasına rağmen, Ankara Büyük Şehir 
Belediyesince hasmane bir tutum ile engellenildiği iddia edilmektedir? 

1- Söz konusu yerleşim birimine, içme suyu, kanalizasyon, doğalgaz, yol 
götürülmesi konusunda yaşanan sorunun nedenleri nelerdir? 

2- Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Türkkonut tarafında imzalanan Protokol bu 
güne kadar neden yerine getirilmemiştir? 

3- Ankara Büyükşehir Belediyesinden kaynaklanan gecikme nedeniyle, bahse 
konu yerleşim biriminde yaşayan vatandaşlarımızın, kar - kış ortasında 
yaşamakta olduğu problem ve mağduriyeti nasıl değerlendiriyorsunuz? 

4- Konunun çözümüne yönelik olarak, bu güne kadar neden bir işlem 
yapılmamıştır? Yaşanan gecikmenin sorumluları hakkında herhangi bir işlem 
yapılmış mıdır? Yapılmamışsa ne tür bir işlem yapmayı düşünmektesiniz? 

5- Söz konusu sorunlar ne zaman giderilecektir? 
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TC. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 

SAYI : B.05.0.MAH.0.65.00.002/ ^o3?»-A 'fjS/2004 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM Başkanlığının 10.02.2004 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/1917-4416/15439 sayılı yazısı. 
Ankara Milletvekili Sayın İsmail DEĞERLİ'nin "Çayyolu II üydukent alanındaki altyapı sorunlarına 

ilişkin" yazılı soru önergesiyle ilgili olarak Valilik vasıtasıyla Ankara BUyükşehir Belediye Başkanlığından 
alınan 20.02.2004 tarihli ve 93 sayılı yazıda; 

1-Çayyolu II üydukent Projesi alanının Dodurga Köyü bitişiğinde olduğu, ASKt'ye ait atıksu ve 
içmesuyu hatlarının ise Çayyolu sondurak civarına kadar yapılabildiği, arada kalan 5,0 km civarındaki alanda 
imar ve imar uygulama problemleri bulunduğundan, içmesuyu ve kanalizasyon hizmetinin götürülemediği, 

2- Sadece kanalizasyon hatlarını kapsayan anılan protokolün, ASKİ Genel Müdürlüğü ile Türkkonut 
arasında 21.10.2002 tarihinde imzalandığı, protokolde, kanal inşaatlarının yapımına başlanmadan önce, 
Türkkonut ve ASKİ tarafından bazı ön çalışmaların (imar araştırması-proje revizyonu-kamulaştırma vb.) 
yapılmasının öngörüldüğü, bu çalışmalar tamamlanmadan inşaata başlanılmasının mümkün olmadığı, çalışmalar 
tamamlanıncaya kadar 2003 yılı bütçe ve programının kesinleştiği ve yeni ihale yasası gereğince de programda 
olmayan ve ödeneği bulunmayan işin yapımına başlanamadığı, 

Çayyolu II üydukent Projesi kapsamında inşa edilen 3200 konutluk bölgeye doğalgaz hizmetinin 
ulaştırılabilmesi için, orta basınç hattı imalat çalışmaları için ihale hazırlıklarının başlatıldığı en kısa zamanda 
ihalesinin yapılacağı, 

Belirtilmektedir. 
3- Bakanlığıma ulaşan; 
- Çayyolu II Uygulama Projesi kapsamında; kooperatiflerin altyapı ile ilgili bütün eksiklikleri 

tamamlamasına rağmen, Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağlı birimlerin yapmaları gereken hizmetleri 
bölgeye götürmeyerek görevini yapmadığı ve bölgede yaşayacak olan 15.000 kişinin mağdur edildiği, 

- Üydukent Projesi kapsamında yağmur suyu, içme suyu, kanalizasyon ve doğalgaz şebekeleri ile ilgili 
teknik altyapı projelerinin Ankara BUyükşehir Belediye Başkanlığının ilgili kuruluşlarına sunulmasına rağmen 
herhangi bir işlem yapılmadığı, 

- Ankara Doğalgaz Yenileme ve Yaygınlaştırma Projesi III Aşama kapsamında olan doğalgaz hattının, 
Çayyolu II Üydukent Projesinin başlangıç noktasından Alacaatlı Köyü çıkışına kadar 3 Km'lik bölümünün 
döşenmiş olmasına rağmen, bu çalışmanın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından verilen talimatla 
durdurulduğu ve konuyla ilgili yapılan başvurulara belediyenin, ihalenin henüz yapılmadığı şeklinde cevap 
verdiği, '",''. 

- Ankara Büyükşehir Belediyesi görevlilerinin kanuna aykırı yapı tatil zaptı ve mühürleme işlemleri ile 
Türkkonut Merkez Birliğine zarar verdiği, 

İddialarının incelenmesi için 29.07.2002 tarihinde onay alınmıştır. Görevlendirilen Mülkiye 
Başmüfettişi tarafından düzenlenen 06.09.2002 gün ve 36/46 sayılı inceleme ve araştırma raporundan; 
Büyükşehir Belediyesinin bölgeye hizmet götürme bakımından gayret içerisinde olduğu, bölgenin 1/5000'lik 
Nazım İmar Planını yaparak, 1/1000 ölçekli imar planı düzenlemesi için Yenimahalle. Belediyesine 
gönderdiğinin anlaşıldığı, 

Alt yapı hizmetleri imar planları hazırlanmış bölgeye götürülebileceğinden, BUyükşehir Belediyesinin 
belirtilen hizmetleri götürebilmesi için öncelikle bölgenin 1/1000 ölçekli uygulanabilir imar planının 
onaylanması gerektiği, planların farklı çıkması durumunda yatırımın boşa gidebileceği ve külfet getireceği gibi 
belediyeyi zarara uğratmaktan dolayı ceza-i sorumluluk doğuracağı, ayrıca bölgenin 1/1000 ölçekli imar planları 
gerçekleşmiş olsa bile su, kanalizasyon ve doğalgaz altyapı hizmetlerinin belediye için mali boyutunun 
bulunduğu, bu hizmetlerin yerine getirilebilmesi için ilgili kuruluşların bütçelerinde yeterli ödeneğin 
bulunmasının gerektiği, ASKİ ve EGO Genel Müdürlüklerinin bölgeye altyapı hizmeti götürmeyi arzu ettiği, 
ancak bütçe imkanlarının da kısıtlı olduğunun belirtildiği, buna rağmen 1/1000 ölçekli imar planları 
onaylandıktan sonra bölgedeki vatandaşlar düşünülerek ekonomik imkanların elverdiği ölçüde bu hizmetlerin 
programa alınarak yapılmaya başlanacağının beyan edildiği, 

1580 sayılı Belediye Kanunu ve 3030 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda, belediye başkanlarının hangi bölgelerde ne 
tür hizmetleri öncelikle yapması gerektiği hususunda herhangi bir hükmün bulunmadığı, belediyelerin yapacağı 
hizmetleri için her yıl bütçeye ödenek konulduğu ve hizmetlerin kanun ve yönetmelikler çerçevesinde 
yapılabileceği, belediye başkanının program dışında belediye bütçesinden ödeme yapamayacağı, aynı koşulun 
EGO ve ASKİ Genel Müdürlükleri için de geçerli olduğu, 
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Ayrıca, Ankara Büyükşehir Belediyesi görevlilerinin kanuna aykırı yapı tatil zaptı ve mühürleme 
işlemleri ile Türkkonut Merkez Birliğine zarar verdiği iddiası ile ilgili olarak Ankara 4 üncü Ağır ceza 
Mahkemesinde yargılama yapıldığı ve Büyükşehir Belediyesi tmar Dairesi Başkan Yardımcısı hakkında verilen 
cezanın para cezasına çevrilerek tecil edildiği, kararın Yargıtay 6 ncı Dairesince de onaylandığı belirtildiğinden 
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesi 
uyarınca 01.02.2003 tarihinde işleme konulmama onayı alındığı anlaşılmıştır. 

4- Türkiye S.S. Yapı Kooperatifi Merkez Birliğinin, Bakanlığıma sunduğu çeşitli tarihlerdeki dilekçeler 
Ankara Valiliğine intikal ettirilmiş olup, Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye S.S.Yapı Kooperatifleri Merkez 
Birliği arasındaki sorunun çözülmesi için gerekli koordinasyonun sağlanması konusunda Ankara Valiliğine 
gerekli talimat verilmiştir. 

5- Konu hakkındaki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığının 20.2.2004 tarihli've 93 sayılı yazısında, 
sorunun çözümüne yönelik olarak Türkkonut ile görüşmelerin devam ettiği, bu çerçevede içmesuyu iletim ve 
kanalizasyon deşarj hatlarının yapımına yönelik yeni bir protokol üzerinde çalışıldığı, protokolün tamamlanıp 
yürürlüğe girmesinden sonra çalışmalara başlanacağı ifade edilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

îbdülkadir AKSU 
Bakan 

9. - Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Soygun 'un, asgarî ücrete ilişkin sorusu ve Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu 'nun cevabı (7/1921) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLTJET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Murat 
BAŞESKÎOĞLU tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Asgari Ücret Komisyonunca asgari ücretle çalışanlarımı^ için aylık ücret olarak 303 
milyon Türk Lirası belirlenmiştir. 

Bu durumda; 

1- D.İ.E. tarafından 4 kişilik bir ailenin Aralık 2003 ayı için açlık sınırının 400 milyon 
lira olarak açıklandığına göre, asgari ücretle çalışanların açlık sının altında kalmalarım: 

a) Toplumsal barış, 
b) Sosyal Devlet, 
c) İnsan Haklan ve 
d) Anayasamızın Eşitlik tikesine ttygun mudur? 

2-D.Î.E. tarafından yapılan tespite dayalı olarak Asgari Ücret Tespit dönemini 
beklemeden bir artış yapmayı planlıyor musunuz? 

3- Eğer böyle bir planlama yoksa gerekçeleri nelerdir? 
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T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.13.APK.0.12.00.00/320 - e*>o 
KONU: Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 16.02.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1921-4449/15575 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan, Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri SAYGUN'a ait 7/1921-4449 
Esas No'lu yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve 
değerlendirmeler aşağıda sunulmuştur. 

Ücretlerin asgari hadlerinin, Bakanlığımızca, Asgari Ücret Tespit Komisyonu aracılığı ile 
Mülga 1475 sayılı iş Kanunu'nun 33. maddesine göre çıkarılan, Asgari Ücret Yönetmeliği'nde 
belirlenen ilke ve esaslara göre belirleneceği öngörülmüştür. 

4857 sayılı Kanunun Geçici 2. maddesinde ise; 1475 sayılı Kanuna göre halen 
yürürlükte bulunan tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanun hükümlerine aykırı olmayan hükümleri, 
yeni yönetmelikler çıkarılıncaya kadar yürürlükte kalacağı şeklinde hükme bağlanmıştır. 

Mülga 1475 sayılı İş Kanunu'nun 33. maddesine göre çıkarılan Asgari Ücret 
Yönetmeliği'nin 1 inci maddesinde asgari ücret; işçilere normal bir çalışma günü karşılığı olarak 
ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün 
fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücret olarak tanımlanmıştır. 

Asgari ücret kamu düzeni ile ilgili olup, işçilere Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nca 
belirlenen asgari ücretin altında bir ücretin ödenmesi yasal olarak mümkün değildir. 

Asgari ücret, brüt olarak tespit edilmekte ve yasal kesintiler (sigorta primi, gelir vergisi, 
damga vergisi v.b.) yapıldıktan sonra kalan miktar işçiye ödenmektedir. 

Asgari ücret, işçilerin 16 yaşını doldurmuş olup olmadıklarına göre ayrı ayrı tespit 
edilmektedir. 

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücretin tespitinde; 

a) Sosyal durumu, 
b) Ekonomik durumu, ücretliler geçinme indekslerini, bu indeksler yoksa geçinme 

indekslerini, 
c) Fiilen ödenmekte olan ücretlerin genel seyrini, 
d) İşkolu veya işkollarının niteliğini, 

gözönünde bulundurmaktadır. 

Diğer taraftan, Anayasamızın 03.10.2001 tarih ve 4709 sayılı Kanunla değişik 55 inci 
maddesinde; "Asgari ücretin tespitinde, çalışanların geçim şartlan ile ülkenin ekonomik durumu 
da göz önünde bulundurulur" denilmektedir. 

1 ? MAf?T Kir* 
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Bu duruma göre, asgari ücret; Asgari Ücret Yönetmeliği'nin birinci maddesine göre, 
işçilere normal bir çalışma günü karşılığı olarak ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, 
ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya 
yetecek ücrettir. 

Anılan hüküm, bir işçinin asgari ihtiyaçlarını karşılamayı öngörmektedir. Asgari ücretin 
belirlenmesinde, işçinin ihtiyaçları ile birlikte, ülkenin genel, toplumsal ve ekonomik durumu, 
gelir dağılımı, işverenlerin ücret ödeme imkanları gibi durumlar da göz önünde 
bulundurulmaktadır. 

Diğer taraftan. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 30.12.20O3 tarih ve 2003/1 sayılı 
Kararı ile, 

a) 16 yaşını doldurmuş işçiler için 01.01.2004-30.06.2004 tarihleri arasında günlük 
14.100.000- TL. aylık 423.0O0.O00- TL, 

b) 16 yaşını doldurmamış işçiler için 01.01.2004-30.06.2004 tarihleri arasında günlük 
12.000.000.- TL, aylık 360.000.000.- TL, 

olarak tespit edilerek 31.12.2003 tarih ve 25333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış ve 
01.01.2004 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. 

Asgari ücretin belirlenmesi sırasında, Komisyon, mümkün olanın en yükseğini vermek 
gayretiyle çalışmış, geçmiş yıllar kayıpları, işçilerin geçim şartları ve 2004 yılı enflasyon hedefi 
gibi faktörleri de değerlendirmiştir. 

Dolayısıyla, asgari ücrette 16 yaşını dolduranlarda % 38.2, 16 yaşını doldurmayanlarda 
da % 40.4 oranında artış sağlanmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

/ ' Murat BAŞESGİOĞLU 
' Bakan 

10. - Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun 'un, yönetim kadrolarında görev yapan kadın 
personel sayısına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/1923) 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

1 - Göreve geldiğinizde Milli Eğitim Bakanlığında kaç tane kadın Genel Müdür ve 
Daire Başkanı görev yapıyordu? Şimdi kaç tane kadın Genel Müdür've.TJkaire Başkam görev 
yapmaktadır? 

2- Bakanlığınıza bağlı ilköğretim ve ortaöğretim okullarında, göreve geldiğinizde 
kaç tane kadın okul müdürü vardı? Şimdi Ocak 2004 itibariyle kaç tane görev yapan kadın 
okul müdürü vardır? 

3- Bakanlığınıza bağlı ilköğretim ve ortaöğretim okullarında görev yapan 
öğretmenlerin kadın ve erkek oranı nedir? Bu oran müdürlük seviyesine aynı oranda 
yansımakta mıdır? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırana, Plânlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYİ : B.08.0. APK.0.03.05.00-03/ <£"i?3 ^ V / J ? / 2 0 0 4 
KONU: Soru önergesi 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T MECLİSİ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

İLGİ : TBMM Başkanlığının 16.02.2004 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-4445 sayılı 
yazısı. 

Tekirdağ Milletvekili Sayın Mehmet Nuri SAYGUN'un "Yönetim kadrolarında görev 
yapan kadın personel sayısına ilişkin" 7/1923 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. Bakanlığımız merkez teşkilâtında; 03/11/2002 tarihinden önce de bu görevi yürüten 
bir kadın genel müdür hâlen bu görevi yürütmektedir. 03/11/2002 tarihinden önce; on kadın 
daire başkanı görev yapmakta iken, bu tarihten sonra bunlardan ikisi emekli olmuş, biri 
hakkında yapılan soruşturma sonucu müfettişlerce getirilen teklife dayalı olarak görevinden 
alınmış, bir de kadın daire başkanı ataması yapılmış olup Bakanlığımız merkez teşkilâtında 
hâlen sekiz kadın daire başkanı görev yapmaktadır. 

2-3. Bakanlığımıza bağlı ilköğretim ve orta öğretim okullarında 313.222'si erkek ve 
240.338'i de kadın olmak üzere toplam 553.560 öğretmen görev yapmakta olup kadın 
öğretmenlerin toplam öğretmen içindeki oranı "A, 43,42'dir. 

Bakanlığımıza bağlı ilköğretim ve orta öğretim okullarındaki asaleten atanan kadın 
okul müdürü sayısı ise 2002 yılı itibariyle 418 iken, 2003 yılı itibariyle % 55,98 artarak 652 
olmuştur. ^» 

Bilgilerinize arz ederim. 

»öç. Dr. Huseyif 
Millî Eğirim Baklanı 

//. - Konya Milletvekili Atilla Kart'in, Ulusal Beste Yarışmasına ilişkin sorıtsu ve Kültür ve 
Turizm Bakanı Erkan Mumcu 'mm cevabı (7/1925) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

— A ş a ğ ı d a k i s o r u l a r ı m ı n Kül tür v e T u r i z m B a k a n ı E r k a n M u m c u 
taraf ından y a z ı l ı o larak c e v a p l a n d ı r ı l m a s ı n ı A n a y a s a ' n ı n 9 8 v e İ ç t ü z ü ğ ü n 9 6 . 
m a d d e l e r i g e r e ğ i n c e arz v e t a l e p e d e r i m . 

A t i l l a K a r t 
C H P K o n y a rVUtetvekiI i 

• ^ 9 t A / t A ^ V V t A / 

— B i l i n d i ğ i g i b i ; 2 0 0 2 y ı l ı n d a Kültür B a k a n l ı ğ ı taraf ından, ç o k s e s l i 
m ü z i k a lan ında " U l u s a l B e s t e Y a r ı ş m a s ı " d ü z e n l e n m i ş o l u p , b a ş v u r u l a r Ş u b a t 
2 0 0 3 tarihinde s o n a ermişt ir . B ü y t i k v e k ü ç ü k ö l ç e k l i orkestra e s e r i o l m a k ü z e r e 2 
ayr ı k a t e g o r i d e d ü z e n l e n e n b u y a r ı ş m a y a kat ı lan bes te ler ; başvuna' s a h i p l e r i n i n b ü y ü k 
e m e k v e z a m a n harcayarak c idd i ça l ı şmalar s o n u c u n d a h a z ı r l a m ı ş o lduklar ı 
eser lerdir . A r a d a n 1 y ı l g e ç m i ş o l m a s ı n a r a ğ m e n , k a m u o y u v e e s e r s a h i p l e r i n e 
y ö n e l i k o larak a ç ı k l a m a y a p ı l m a m a s ı v e b i lg i v e r i l m e m e s i d o ğ a l o larak 
s p e k ü l a s y o n l a r a y o l açmaktad ır . B u bel irs iz l ik , başvuru sah ip l er in in d i ğ e r 
ç a l ı ş m a l a r ı m da e t k i l e m e k t e , s ö z k o n u s u eser ler le b a ş k a y a r ı ş m a l a r a kat ı lmalar ı d a 
m ü m k ü n o l a m a m a k t a d ı r . 

— A ç ı k l a n a n s e b e p l e r l e ; 

a ) S ö z ü e d i l e n y a r ı ş m a y l a i lg i l i safahat ned ir? B u n d a n b ö y l e u y g u l a n a c a k 
p r o g r a m v e t a k v i m ned ir? 

b) S o n u ç l a r n e z a m a n aç ık lanacakt ır? 

c ) Y a r ı ş m a n ı n iptal e d i l m e s i durumu s ö z k o n u s u m u d u r ? 

d ) Y a r ı ş m a sonuç lar ı n e d e n aç ık lanmamaktad ır? 
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T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : 16APK0201ARGE-940 - S 2 - 0 \ 2 v J / 2004 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M. Başkanlığı KAN.KAR.MÜD.'nün 16.02.2004 gün ve 
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-15763 sayılı yazınız. 

Konya Milletvekili Sayın Atilla KART'ın 7/1925-4487 esas no'lu yazılı soru önergesinin 
cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Erkan MUMCU 
Bakan 

KONYA MİLLETVEKİLİ SAYIN ATTİLA KART'IN 7/1925-4487 ESAS NO'LU 
SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

Bilindiği gibi; 2002 yılında Kültür Bakanlığı tarafından, çoksesli müzik alanında 
"Ulusal Beste Yarışması" düzenlenmiş olup, başvurular Şubat 2003 tarihinde sona ermiştir. 
Büyük ve küçük ölçekli orkestra eseri olmak üzere iki ayrı kategoride düzenlenen bu 
yarışmaya katılan besteler, başvuru sahiplerinin büyük emek ve zaman harcayarak ciddi 
çalışmalar sonucunda hazırlamış oldukları eserlerdir. Aradan bir yıl geçmiş olmasına rağmen 
kamuoyu ve eser sahiplerine yönelik olarak açıklama yapılmaması ve bilgi verilmemesi doğal 
olarak spekülasyonlara yol açmaktadır. Bu belirsizlik başvuru sahiplerinin diğer çalışmalarını 
da etkilemekte, söz konusu eserlerle başka yarışmalara katılmaları da mümkün olmamaktadır. 

SORU 1. Sözü edilen yarışmayla ilgili safahat nedir ? Bundan böyle uygulanacak program 
ve takvim nedir ? 

CEVAP 1. "Ulusal Beste Yarışması" Seçiciler Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler 
sonucu ödül kazananlar belirlenmiştir. 

SORU 2. Sonuçlar ne zaman açıklanacaktır ? 

CEVAP 2.Yanşmamn sonuç duyurusu, 09 Mart 2004 tarihinde saat 11.00'de Kültür ve 
Turizm Bakanlığı Toplantı Salonu'nda Sayın Müsteşarımız tarafından düzenlenen basın 
toplantısı ile gerçekleştirilmiştir. 

SORU 3. Yarışmanın iptal edilmesi durumu söz konusu mudur ? 

CEVAP 3. Yarışmanın iptal edilmesi söz konusu değildir. 09 Mart 2004 Salı günü duyurusu 
yapılmıştır. 

SORU 4. Yarışma sonuçlan neden açıklanmamaktadır ? 

CEVAP 4. Yarışma sonucunda ödül kazananlar 20.12.2003 tarihinde belirlenmiştir. Söz 
konusu hizmete ilişkin harcamanın gerektirdiği bütçe tertibinde, yıl sonu itibariyle yeterli 
ödenek bulunmaması, 2004 yılı bütçe ödeneklerinin sınırlı oranda ve geç serbest bırakılması 
nedeniyle yarışma sonuçlan 9 Mart 2004 tarihinde duyurulmuştur. 
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12. - İzmir Milletvekili Erdal Karademir 'in, orman suçlarıyla ve bazı personelin sendika ve oda 
üyelikleriyle ilgili iddialara ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe 'nin cevabı (7/1928) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI' N A 

Aşağıdaki sorularımın, Çevre ve Orman Bakanı, Sayın Osman PEPE tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını arz ederim. 27.01.2004 

Erdal KARADEMİR 
İzmir Milletvekili 

Orman Varlığımızın yetiştirilmesi, korunması ve sürdürülebilir kılınması gibi temel görevleri 
olan Çevre ve Orman Bakanlığı, . bu temel görevlerini daha iyi gerçekleştirmeye yönelik 
programlar yetine, Orman Varlığının geleceğini tehlikeye atan ve orman tahribatını artıran 
2/B alanlarının satışını öngören Anayasa değişikliklerini ve orman ağacı sayılan Kızılağaç ve 
Kestaneliklerin orman sayılmamasına ilişkin yasal değişikliklerin çıkarılması için olağanüstü 
çaba harcamıştır. 

Bu gelişmelerle ilgili olarak; 

1- Bu tartışmaların sürdüğü Mart 2003' den bu yana Orman suçlarındaki azalış/artışın 
ve tutulan zabıtların diğer yıllara oranla rakamsal durum nedir ? 

2- Göreve geldiğiniz günden bu yana bakanlık bünyesinde asaleten ve vekaleten 
görevden alınan ve görev yeri değiştirilen Teknik Eleman ve diğer çalışan sayısı 
ne kadardır ? 

3- Anayasal ve yasal değişiklikler konusunda kamuoyunu aydınlatmayı görev bilen 
ve bu değişikliklerin orman varlığı üzerindeki olumsuz etkilerine ve tahribatına 
dikkat çeken ve bu konuda etkili bir mücadele yürüten sendika ve oda gibi 
kurumların bu çabalarının önünü ve seslerini kesmek üzere; Bakanlığın 
olanaklarını başka bir sendikaya tahsis ederek, resmi araçlarla söz konusu 
sendikanın örgütlenmesini kurum eli ile gerçekleştirdiğiniz ve kamuoyunda Orman 
varlığına sahip çıkması ile bilinen KESK'- e bağlı sendika üyelerini istifaya 
zorladığınız doğru mudur ? 

4- Orman Mühendisleri Odasının üyesi olan ve çoğunluğu Bakanlık emrinde çalışan 
Orman Mühendislerinin birim amirleri tarafından baskı altına alındığı ve meslek 
odası seçimlerinde de idari baskı uygulayarak bir çok Orman Mühendisinin 
seçimlere katılmasının önlendiği iddiaları karşısında açıklama yapmayı düşünüyor 
musunuz ? 

T. C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
Koordinasyon ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı 

SAYI : B.18.O.APK.0.03-02/O9O.01- 3 S& — U2-Z /& / «Z3./2O04 

KONU : Sayın Erdal KARADEMlR' in 
Yazılı Soru Önergesi 

T Ü R K İ Y E BÖTtlK 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 
C K a n u n l a r v e 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 16/02/20O4 tarih ve A.01 O.GNS.0.10.OO.02-7/1928-4490/15767 
sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan İzmir Milletvekili Sayın Erdal KARADEMlR' in "Orman 
suçlarındaki değişim miktarlarına, çalışanların görev yerleri değişiklikleri ve bazı 
personelin sendika ve oda üyelikleriyle ilgili iddialara ilişkin" 7/1928 esas sayılı yazılı 
soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

tan 
Bakan 
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İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN ERDAL KARADEMİR'İN "ORMAN SUÇLARINDAKİ 
DEĞİŞİM MİKTARLARINA, ÇALIŞANLARIN GÖREV YERLERİ DEĞİŞİKLİKLERİ VE 

BAZI PERSONELİN SENDİKA VE ODA ÜYELİKLERİYLE İLGİLİ İDDİALARA 
İLİŞKİN" 7/1928 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 

ÇEVRE V E ORMAN BAKANLIĞININ CEVABI 

1 - 2002 ve 2003 yıllarında meydana gelen orman suçları ile ilgili bilgiler aşağıda 
belirtilmiştir. 

Suçun Nev'i 

Açma -Yerleşme 
Kesme 
Nakil 
Bulundurma 
Sarf 
işgal 
Otlatma 

2002 YILI 
Adet 

3545 
7315 
3277 
2392 
9 0 4 

3244 
2221 

Miktarı 
(Dekar) 
50725 

-
-
-
-
-
-

2003 YILI 
Adet 

3025 
8232 
3316 
2055 
1422 
2661 
2147 

Miktarı 
(Dekar) 

7914 
-
. 
-
-
-
-

2- 19/11/2002 — 25/02/2004 tarihleri arasında Bakanlığımız, teknik ve diğer 
personelinden kendi isteği ile 1282, müfettiş raporu, soruşturma raporu ve hizmet gereği 
olarak 922 personelin ataması yapılmış, 530 personel ise istekleri doğrultusunda 
vekaleten görevlendirilmiştir. 

Bu atamaların büyük bölümü Bakanlığımızın 8.5.2003 tarihinde Çevre ve Orman 
Bakanlığı olarak yeniden yapılanması sonucu oluşan yeni teşkilat yapısı doğrultusunda 
zorunlu olarak yapılmıştır. 

3,4- Bakanlığımız bünyesindeki hizmet araçları resmi * hizmetler dışında 
kullanılmamaktadır. Söz konusu sendika veya oda dahil hiçbir sendika yada oda 
hizmetlerinde kullanılmak üzere geçici veya sürekli taşıt görevlendirmesi veya tahsisi 
yapılmamıştır. Bakanlığımız çalışanlarına herhangi bir sendikaya veya odaya üye 
olmaları konusunda baskı yapılması söz konusu değildir. 

13. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu 'nun, uyuşturucuyla mücadele politikasına ilişkin sorusu ve 
Sağlık Bakam Recep Akdağ 'in cevabı (7/1929) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Recep AKDAĞ tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ederim. 

<rt 
Atillâ BAŞOĞLU 

Adana Milletvekili 

1. Hükümetinizin uyuşturucu ile mücadele politikası nedir? 
2. 22 Ocak 2004 tarihli Arena Programında görmüş olduğumuz uyuşturucu 

müptelası gencimizin kriz anında üç defa Kartal Devlet Hastanesine 
götürüldüğü ve kendisine sadece yatıştırıcı ilaç vurulduğu; aynı 
gencimizin, takip eden günlerde bu zehirden kurtulmak maksadıyla 
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine gittiği ve .yer olmadığı 
gerekçesiyle kapıdan döndüğü doğru mudur? 

3. Bu münferit olayı hükümetiniz beyaz zehir ile mücadele açısından hasıl 
değerlendirmektedir? 

4. İşleyişin düzeltilmesi ve hastalıktan kurtulmak arzusunda olanlara 
yeniden hayata dönmek yolunda aksaklıkları ne zaman ve nasıl 
gidereceksiniz? 
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T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Sayı : B100TSH014001 
Konu: Yazılı soru önergesi , _ _ _ , 

05.03.04. 03 556 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 16.022004 tarih ve KANKARMD-A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1929-4491/15768 sayılı yazınız. 

Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU tarafından tarafıma yöneltilen 
"Uyuşturucuyla mücadele politikasına ilişkin" yazılı soru önergesinin cevabı ekte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU tarafından verilen "Uyuşturucuyla mücadele 
politikasına ilişkin" yazılı soru önergesinin cevabıdır: 

SORULAR: 

1. Hükümetinizin uyuşturucu ile mücadele politikası nedir? 
2. 22 Ocak 2004 tarihli Arena programında görmüş olduğumuz uyuşturucu 

müptelası gencimizin kriz anında 3 defa Kartal Devlet Hastanesine 
götürüldüğü ve kendisine sadece yatıştırıcı ilaç vurulduğu; aynı gencimizin, 
takip eden günlerde bu zehirden kurtulmak maksadıyla Bakırköy Ruh ve 
Sinir Hastalıkları Hastanesine gittiği ve yer olmadığı gerekçesiyle kapıdan 
döndüğü doğrumudur? 

3. Bu münferit olayı Hükümetiniz beyaz zehir ile mücadele açısından nasıl 
değerlendirmektedir? 

4. İşleyişin düzeltilmesi ve hastalıktan kurtulmak arzusunda olanlara yeniden 
hayata dönmek yolunda aksaklıkları ne zaman ve nasıl gidereceksiniz? 

CEVAPLAR: 

Cevap-1 T.C Anayasası'nın 58. maddesinin 2. fıkrasında "Deylet gençleri alkol 
düşkünlüğünden, uyuşturucu madde ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten 
korumak için gerekli tedbirleri alır' denilmektedir. 
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Uyuşturucu maddeler in üretimi ve kullanımı kadar korunma ve tedavisi de 
birden fazla sektöre dayalıdır. Uyuşturucu ile mücadelede birden fazla kamu 
sektörünün bütünleştiri lmiş güç birliği sağlaması gerekmektedir. Bu vesileyle 
uyuşturucu ile ilgili alınacak tedbirler ve gerekli koordinasyonu sağlamak amacıyla 
Bakanlığımızın da taraf olduğu Milli Güvenlik Kurulu'nun 26.04.1996 tarih ve 393 
sayılı kararı ile bu karar doğrultusunda istihsal edilen 25.07.1997 tarih ve 97 / 9700 
sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla Ülkemizde "Madde Kullanımı ve Bağımlılığı İzleme 
Kurulu" o luşturulmuş ve çalışmalarına halen devam etmektedir. 

Bu doğrul tuda, Bakanlığımız uyuşturucu ile mücadelede temel yaklaşım 
politikaları gel işt irmekte, sürekli değişken olabilen madde kul lanımında yüksek risk 
grupları olarak bil inen 13- 20 yaş genç nüfus özellikle ve öncelikle hedef alınarak 
oluşturulan politikalar doğrultusunda çalışmaları yürütmektedir. Bu cihetle 
Bakanlığımızca lise öğrencileri arasında uyuşturucu kullanımı hususunda 1991 
yılında başlayarak takip eden yıllarda anket ve eğitim çalışmaları düzenlemiş 
bulunmaktadır. Jandarma Genel Komutanlığı ile birlikte özellikle jandarma bölgesinde 
16 ilde Psikiyatri uzmanına eğitici eğitimi verilmiş olup, bu doğrul tuda anılan 
bölgelerde gerek eğitim camiası, gerekse öğrenciler ve ailelere yönelik eğit imler 15 
Şubat 2004 başlatılmıştır Bakanlığımızın temel yaklaşım politikaları çerçevesinde yer 
alan madde kullanımının oluşturduğu sorunların giderilmesi, gerekli tedavi ve 
rehabil i tasyon hizmetlerinin opt imum seviyeye yükselti lmesi amacıyla ve bu 
insanların topluma kazandırı lması, başkalarının madd^^Kşatfa^malarına sevk 
etmelerinin önlenmesi , Ülkedeki madde talebinin bu y^ş"Vazalfi lrpŞ&ı amacıyla 
Bakanlığımızca bu alanda hizmet veren kurumların nitelik ve - n.iceTîk/iyönünden 
yeterlil iğinin artırılması hedeflenmiştir. 

Bu kapsamda istanbul Bakırköy Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi 
bünyesinde faaliyet gösteren Alkol ve Madde Bağımlıları Araştırma ve Tedavi 
Merkezi ' (AMATEM) ne ilave olarak 1997 yılında Elazığ, Samsun, Manisa Ruh 
Sağlığı hastalıkları hastaneleri, 2000 yılında Adana Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve 
Hastalıkları Hastanesi ile Denizli Devlet Hastanesi ve 2004 yılında Ankara Numune 
Eğitim Araşt ı rma Hastanesi bünyesinde alkol ve madde bağımlıları araştırma ve 
tedavi merkezleri hizmete başlamıştır. 

istanbul A M A T E M bünyesinde uçucu madde kullanan çocuklara yönelik olarak 
hizmet vermek üzere kurulan 'Uçucu Madde Bağımlıları Araştırma ve Tedavi Merkezi ' 
UMATEM bu konudaki faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Madde bağımlılarının tedavileri ve rehabil i tasyonunun yapıldığı merkezlerin 
tesis, hizmet ve personel kıstaslarının tespit edilmesine ve bunların açılmalarına, 
faaliyetlerine , denetlemelerine ve kapanmalarına ilişkin usûl ve esasları düzenlemek 
amacıyla MADDE BAĞIMLILIĞI TEDAVİ MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ hazır lanmış 
ve 16/02/2004 tarih 25375 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Anı lan yönetmelikte başta tedavi usûlleri ile ilgili tanı ve tedavi protokollerini 
bel ir lemek üzere MADDE BAĞIMLILIĞI TEDAVİ USULLERİ BİLİM KOMİSYONU 
oluşturulması ön görülmektedir. 

Ayrıca, pek çok Avrupa Birliği ülkesinde uygulamada bulunan ancak 
Ülkemizde madde bağımlılığı tedavisinde kullanılması geçmiş dönemde yasal 
o lmayan Methadon, Bupronorfin, Naloksan, Naltrekson, LAAM ve benzeri diğer opiat 
agonist, antagonist, parsiyel agonist ve parsiyel antongonistlerinin kullanımına imkan 
tanınarak madde bağımlılığı tedavisine yeni bir boyut kazandırılmaktadır. 

Önümüzdek i günlerde Bilim komisyonu çalışmalarına başlayarak halen 
faaliyette bulunan madde bağımlılığı tedavi merkezleri ile yeni açılması istenilen 
merkezler ruhsata bağlanacak ve yukarıda tanımlanan hedefler doğrul tusunda 
çalışmalar yürütülecektir. 

Cevap-2 Soru önergesinde bahsi gecen İstanbul doğumlu Hasan oğlu 
Gökhan YAZICI olduğu anlaşılan kişinin önergede belirtilen Kartal Eğit im ve 
Araşt ı rma Hastanesinin nezdinde yapılan kayıtların inceleme neticesinde, söz edilen 
hastanın hiçbir şekilde anılan hastaneye müracatı olmadığı anlaşılmıştır. Ancak söz 
konusu kişi 16.01.2004 tarih ve 464 nolu protokol ile Bakırköy Ruh ve Sinir 
Hastalıkları Eğit im ve Araştırma Hastanesine baş vurmuş, ayaktan, takip ve tedaviyi 
ret ett iğinden dolayı 17.01.2004 tarihinde 927 nolu protokol ile hastanenin İlgili acil 
polikliniğine alkol ve karışık madde bağımlılığı efektif bozukluk ön tanısı ile K-2 
servisine yatırılmış olup, tedavisi başlanan hastanın psikotik belirtilerin düzelmesi ile 
19.01.2004 tarihinde A M A T E M servisine nakli yapılmış, tedavisi düzenlenen hasta 
detoksif ıkasyon servisi tedavi programını tamamlamıştır. Tedavi kartlarında tedavisini 
sürdürmek istemediğini beyan ett iğinden, 30.01.2004 tarihinde taburcu edilmiştir. 
Taburculuk sonrası ayaktan tedavi programına başvurusu olmamıştır. Dolayısıyla 
soru önergesinde yer alan ilgili kişinin anılan hastanelerde tedavisinin yapılmadığı 
yönündeki iddiaların mesnedi bulunmamaktadır 
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Cevap-3 İddia edilen tarzdaki tutumların, maksada ulaşılmasını engelleyici 
olacağı açık olmakla birlikte, yukarıda izahı yapıldığı gibi, iddialar doğru 
olmadığından, Hükümetimizin madde bağımlılığı ile mücadeledeki temel politikalarını 
etkileyecek bir durum mevcut değildir. 

Cevap-4 "Madde Kullanımı ve Bağımlılığı İzleme Kurulu"nun tavsiye kararları 
ve uyuşturucu ile mücadele konusundaki temel politikalarımız doğrultusunda, gerek 
koruyucu sağlık hizmetleri gerekse tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin 
iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için gerekli eğitimler ile, AMATEM ve UMATEM gibi 
merkezlerin yaygınlaştırılmasına çalışılmakta, birinci basamak sağlık hizmetleri ile 
entegrasyon sağlanması çalışmaları da devam etmektedir. 

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederim. 

14. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, uyuşturucudan korunma konusunda gençlerin 
eğitilmesine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik 'in cevabı (7/1930) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ederim. 

Atillâ BAŞOĞLU 
Adana Milletvekili 

1. Uyuşturucu alışkanlığının bir toplumda yayılması o toplumun bugününe 
ve geleceğine önemli bir darbe vurulması anlamına gelmektedir. Milli 
Eğitim Bakanlığı olarak gençlerimizi bu hastalıktan korumak için neler 
yapıyorsunuz? 

2. 22 Ocak 2004 tarihli Arena programında gösterilen, kriz anındaki 
uyuşturucu bağımlısı gencimizin görüntülerinin ve gençlerimizi uyaracak 
benzeri ibretli görüntülerin uzmanlarımızın katkılarıyla okullarımızda 
gösterilmesinin faydalı olacağını düşünmez misiniz? 

3. Eğitim sistemimiz dışında kalmış gençlerimizin de bu tehlike karşısında 
eğitilmeleri hususunda bir çalışmanız var mıdır yahut olacak mıdır? 

4. Beyaz canım bu beyaz hastalığın yaygınlaşmasında katkısı olmakta mıdır? 
Eğer olmaktaysa sorumluluğunuz altmda bulunan gençlerimizi korumak 
ve bu yayılmayı engellemek maksadıyla ilgili makamları televizyon 
programlarının bu pencereden denetlenmesi için uyardınız mı yahut 
uyaracak mısınız? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Plânlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.08.0.APK.0.03.05.00-03/ f 3 3 g I 3/2004 
KONU: Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM Başkanlığının 16.02.2004 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-4445 sayılı 
yazısı. 

Adana Milletvekili Sayın Atilla BAŞOĞLU'nun "Uyuşturucudan korunma konusunda 
gençlerin eğitilmesine ilişkin" 7/1930 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. Tek tek her öğrencimizi kötü alışkanlıklara karşı korumak, sorumluluk 
üstlenmelerine, başarılı olmalarına katkıda bulunmak, sağlığa zararlı alışkanlık edinmelerini 
ve sosyal-kültürel yapımıza aykırı davranış göstermelerini önleyici tedbirler almak, eğitim 
kurumlarımızın olduğu kadar, diğer bütün kurumların da temel görevi olmalıdır. 

Bakanlığımızca geliştirilen ilköğretim ve orta öğretim düzeyindeki programlarda bu 
eğitsel hedeflere dikkat edilmekte; öğrencilerden beklenen olumlu davramşlann konu alanıyla 
uyumlu ve bütünlük içinde yer alması sağlanmaktadır. Buna göre; 

a) İlköğretim okullarında zorunlu olarak okutulan Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 
dersinin 6'ncı sınıf 4'üncü ünitesi "Kötü Alışkanlıklardan Kaçınalım" başlığı altında, 
"Dinimizin Sakınmamızı İstediği Kötü Alışkanlıklar, Alkollü İçki İçmek, Uyuşturucu 
Kullanmak, Kötü Alışkanlıklar Nasıl Başlıyor, Kötü Alışkanlık ve Davranışlardan Nasıl 
Korunalım, Kötü Davranışlar Karşısında Duyarsız Kalmayalım" konulan, 

b) İlköğretim okullarında zorunlu olarak okutulan 6'ncı ve 8'inci sınıf Trafik ve İlk 
Yardım Eğitimi dersi; 6'ncı sınıf 4'üncü ünitesinin Trafikte Sürücünün Sorumluluğu 
konusunda "Alkollü, yorgun, uykusuz ve ilâç alarak taşıt kullanmanın tehlikeleri", 8'inci sınıf 
4'üncü ünitesinin "Trafik Kazalan" başlığı altında "İlâç, alkol ve uyuşturucu kullanma" 
konulan, 

c) Orta öğretim kurumlarında zorunlu dersler arasında okutulan Sağlık Bilgisi dersinin 
4'üncü ünitesi "Sağlığa Zararlı Alışkanlıklar" başlığı altında bu tür zararlı alışkanlıklarla ilgili 
kavramlar, tütün, alkol ve madde bağımlılığı ve bunlann tedavisi konulan, 

ç) Orta öğretimde seçmeli dersler arasında okutulan İlk Yardım dersinin 9'uncu 
ünitesinde "Alkol ve Sürücülük" başlığı altında, "Alkolün sürücülüğe olumsuz etkileri, 
Alkollü araç kullanmanın sonuçlan, Diğer uyuşturucu ve uyancılann sürücülüğe olumsuz 
etkileri" konulan 

öğrencilere verilmektedir. 
Öğretim programlanyla öğlencilerimizin edinmeleri plânlanan yeterliklerin, sadece 

dersler ve sımf içi etkinlikleriyle/ kazandınlması mümkün değildir. Bu nedenle ders dışı 
etkinliklerde de planlanmasına ve gerçekleştirilmesine çalışılmaktadır. İlköğretim okullannda 
belirli günler ve haftalar arasında Yeşilay Haftası, eğitsel kol çalışmalan arasında da Yeşilay 
Kolu bulunmaktadır. Bu çerçevede sigara, alkol ve uyuşturucu maddelerin insan sağlığı ve 
toplum üzerindeki olumsuz etkileri konuşma, yazı, resim, film ve benzeri yollarla anlatılarak 
öğrencilerin konu hakkında bilgilendirilmeleri sağlanmaktadır. 
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T.C . 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Plânlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.08.0.APK.0.03.05.00-03/ / /2004 
K O K U : Soru önergesi 

Ayrıca, Bakanlığımız, çocuklarımızı ve gençlerimizi her türlü riskten korumak için 
aldığı tedbirlerle bu konudaki çalışmalarını sürdürmektedir. 

Bu bağlamda, çocuklarımızı ve gençlerimizi kötü alışkanlıklardan korumak amacıyla 
alınacak tedbirleri düzenlemek üzere, 10.11.2003 tarih ve 5338 sayılı (2003/91) Genelge 
uygulamaya konmuştur. Genelge ile, "t i Eğitim ve Gençlik Komisyonlan"nın çalışmalarını 
daha aktif sürdürmeleri, yöresel özellikler v.e imkânlar dikkate alınarak yerel programlar ve 
psikolog, sosyolog ve konuyla ilgili taraflann da görüşleri alınarak eylem plânlarının 
hazırlanması istenmiştir. Bu doğrultuda illerin yaptığı çalışmalar Bakanlığımızda 
değerlendirilmekte olup gerekli tedbirler alınacaktır. 

2. Uzmanlarca, madde kullanımına ilişkin çalışmalarda; tüm olumsuzluklara, risklere 
ve sorunlara karşı kişileri ve toplumu donanımlı hâle getirmeyi hedefleyen "temel önleme", 
risk faktörlerinin veya bizzat riskin varlığına karşı "ikincil önleme" ve madde kullanımı 
hâlinde "müdaha le" olmak üzere temel üç boyut olduğu, elde edilen sonuçlara göre eğitim 
sistemleri kapsamında bunlardan en etkili olanın ve kalıcı sonuçlar verenin, "temel önleme" 
çalışmaları olduğu, kriz anında uyuşturucu bağımlısı gencin görüntüleri gibi ibretli 
görüntülerin okullarda gösterilmesinin, temel önlemede yerinin olmadığı belirtilmekte ve 
uygun bulunmamaktadır . 

3-4. Madde bağımlılığıyla mücadeleye ilişkin çalışmaları, ulusal düzeyde, yedi 
bakanlık ve 11 devlet kuruluşundan yetkililer ve ilim adamlarından oluşturulan, Başbakanlık 
Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı koordinasyonuyla yürütülen Uyuşturucu ile Mücadele 
Takip ve Yönlendirme Üst ve Alt Kurulları ile Bilimsel Danışma Kurulunun karar ve 
uygulamaları çerçevesinde yürütülmektedir. Anılan kurullarda Bakanlığımız da temsil 
edilmekte ve eğitim sistemi dışındaki gençlerin de uyuşturucu ve diğer kötü alışkanlıklardan 
korunması konusunda ilgili diğer kurum ve kuruluşlarca yapılacak çalışmalara yetkilerimiz 
çerçevesinde gerekli katkı sağlanmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Toç. Dr. Hüseyin ÇtfhİK 
Milli Eğitim Bakanı 

15. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, bir ilahiyatçının yaptığı konuşmayla ilgili açıklama 
yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Aydın 'in cevabı (7/1936) 

TÜRKİYE B Ü Y Ü K M Î L L E T MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Prof. Dr. Mehmet AYDIN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 28.01.2004 

^ 
Prof. Dr. Dursun A K D E M İ R 

D Y P İğdır Milletvekili 

26.12.2003 tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğünde, Sayın Val i 'n in hazır bulunduğu 
bir toplantıda, emniyet mensuplarına hitaben "Vehhabilik ve Selefilik" üzerine verdiği 
konferansta, Prof.Ramazan AYVALLI özetle, "Hakiki İslamiyet, Ehl-i Sünnet itikadı 
öğretilmezse bu insanlar Vehhabilerin, Şiilerin ve diğer bazı sapık fırkaların bozuk itikatlarına 
sahip olurlarsa onlardan normal Müslümanların davranışları bek lenemez . . . " gibi talihsiz 
beyanlarda bulunduğu haberleri bazı basın organlarında yer almıştır. Söz konusu olay 
hakkında Bakanlığınızın veya Bakanlığınıza Bağlı Diyanet İşleri Başkanlığının hedef 
kitlelerin rahatlatılması adına bugüne kadar bir açıklama yapmamış olması duyarlı kamuoyu 
vicdanını sürekli rahatsız etmektedir. Bu itibarla, vatandaşlık ve insanlık gururları zedelenen 
Caferi vatandaşlarımızın rahatlatılmasına yönelik olarak bu konuda herhangi bir girişimde 
bulunmayı düşünüyor musunuz? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAYI : B.02.0.004/O«L5X5" A N K A R A 
KONU : £ 0 / « 7 / 2 0 0 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 16.02.20043 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1936-4501/15806 sayılı yazınız. 

İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in Bakanlığıma tevcih ettiği 7/1936 esas 
nolu yazılı soru önergesine verilen cevabın bir sureti ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

UtAAS 
Prof.Dr.Mehmet AYDIN 

Devlet Bakanı 

İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in 7/1936 Esas No'lu Yazılı Soru 
Önergesine Verilen Cevap; 

Prof. Dr. Ramazan AYVALLPnın 26/12/2003 tarihinde, İstanbul Emniyet 
Müdürlüğünde, Vehhabilik ve Selefilikle ilgili olarak verdiği konferansta Şiîleri 
rahatsız eden söz konusu konuşmasının kamuoyunda eleştirilmesi üzerine 
Diyanet İşleri Başkanlığı kamuoyu vicdanını rahatsız eden her dini içerikli 
beyanlarda olduğu gibi gerekli hassasiyeti göstermiştir. Nitekim söz konusu 
konuşmadan sonra Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali BARDAKOĞLU'nun, 
basın açıklamaları ve katıldığı TV programlarında yaptığı konuşmalar takip 
edilirse bu görevin dolaylı olarak en üst düzeyde yerine getirildiği 
görülecektir. Yine Diyanet İşleri Başkanlığı'nm insiyatifi ile Marmara 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinden oluşan bir heyet aynı 
görevlilerle ikinci bir bilgilendirme toplantısı yapmışlardır. 

Kaldı ki, adı geçen konuşmacı hatasını kabul ederek özür dilemiş ve 
kamuoyuna gerekli açıklamalarda bulunmuştur. 
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16. - İzmir Milletvekili Erdal Karademir 'in, İzmir İlköğretim Müfettişleri Başkanının görevden 
alınmasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/1937) 

T Ü R K İ Y E BÜYÜK. MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI ' N A 

Aşağıdaki sorularımın, Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını arz ederim. 28/01/2004 ^—^ S~\ —C=^ 

s^"~^~ Erdal K A R A D E M İ R 
*— İzmir Milletvekili 

Milli Eğitim Bakanlığında son günlerde ayyuka çıkan "kadrolaşma faaliyetlerinin"yeni bir 
ömeği ne yazık ki, İzmir ilimizde yaşanmıştır.Yasal olarak suresinin dolmasına daha iki 
yıldan fazla bir zaman olan İzmir İlköğretim Müfettişleri Başkanı Osman U R G A N İ O Ğ L U 
18 .12.2003 tarihinde İl Milli Eğit im Müdürlüğünün talebi üzerine " işlerin daha verimli 
yürütülmesi " gerekçesi ile 21 Ocak 2004 tarihinde görevden alınmıştır. 
Sayın Osman U R G A N İ O Ğ L U sağlık sorunları nedeniyle geçirmiş olduğu ameliyatın 
akabinde ve ameliyatı gerçekleştiren hastaneden verilmiş sağlık raporunun kullanıldığı sırada 
görevden el çektirilmiştir. 

Bu bağlamda; 

1- Görev »Üresinin dolmasına daha iki yıldan fazla suresi olan sayın Osman 
URGANİOĞLU* nun görevden alınma nedeni ve yasal dayanağı var mıdır ? 

2- Hakkında işleri verimli yürütmediğine dair herhangi bir rapor düzenlenmiş midir ? 
3- Sağlık raporunun kullanıldığı sırada "işlerin verimli yürutülmedigi" kanaati nasıl 

oluşmuştur ? 
4- Yerine atanan Seyfettin YILMAZ isimli ilköğretim Müfettişinin geçmişte herhangi bir 

soruşma geçirip geçirmediğini, geçirdi ise kaç soruşturma ve hangi konulardan 
soruşturma açıldığını açıklar mısınız ? 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Plânlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.08.0.APK.O.O3.05.00-03/ ^ © 3 S / 3 / 2 0 0 4 
K O N U : Soru önerges i 

T Ü R K İ Y E BÜYÜK M İ L L E T M E C L İ S İ BAŞKANLIĞINA 

ÎLGÎ : TBMM Başkanlığının 16.02.2004 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-4445 sayılı yazısı. 

İzmir Milletvekili Sayın Erdal KARADEMİR'in "İzmir ilköğretim Müfettişleri 
Başkanının görevden alınmasına ilişkin" 7/1937 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2-3. Osman URGANtOGLU İzmir ilinde 1988 yılı Eylül ayından 1990 yılı Şubat ayına 
kadar İlköğretim Müfettişleri Kurulu Başkanlığı görevine vekâleten bakmıştır. Daha sonra İzmir 
Valiliğinin 14/07/1994 gün ve 125 sayılı teklif yazısı ile ilgili 03/08/1994 gün ve 103456 sayılı 
onay ile aynı İl ilköğretim Müfettişleri Kurulu Başkanlığında görevlendirilmiştir. 

13/08/1999 gün ve 23785 sayılı Resmî Cazete'de yayımlanan "ilköğretim Müfettişleri 
Başkanlıkları Yönetmeliği'nin "Başkanın Görevlendirilmesi" başlıklı 30'uncu maddesi ve Valilik 
teklifi üzerine teklif edilen Uç adaydan biri olan ve o tarihe kadar da başkan olarak görevli 
bulunan Osman URGANİOĞLU 15/11/2002 gün ve 71792 sayılı onay ile İzmir İlköğretim 
Müfettişleri Başkanı olarak görevlendirilmiş olup bu görevine 18/1 1/2002 tarihinde başlamıştır. 

İzmir Valiliğinin 18/12/2003 gün ve 478 sayılı yazısında; İlköğretim Müfettişleri Başkanı 
Osman URGANİOGLU'nun 25/08/1994 tarihinden itibaren bu görevi yürütmekte olduğu 
belirtilerek, "Hizmetin verimli, etkin ve süratli bir şekilde yürütülmesi için adı geçenin durumuna 
uygun başka bir görevde değerlendirilmesi ve yerine İlköğretim Müfettişi Seyfettin YILMAZ - in 
atanması . . ." teklifinin getirilmesi üzerine 14/01/2004 gün ve 3019 sayılı onay ile Osman 
URGANİOĞLU ilköğretim müfettişliği görevinde bırakılmış, ilköğretim Müfettişi Seyfettin 
YIKMAZ ise aynı İl İlköğretim Müfettişleri Başkanı olarak görevlendirilmiştir. 

Ayrıca, Valilikçe, Osman URGANİOĞLU hakkında, işleri verimli yürütmediğine dair 
sözlü ve yazılı ihbarlara istinaden işlem başlatılmıştır. 

4. 03/09/1999 tarih ve 23805 sayılı Resmî Gazctc'dc yayımlanarak yürürlüğe giren. 4455 
sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Disiplin Cevjılarının Affı Hakkında Kanun'un 
l ' inci maddesi uyarınca. Seyfettin YILMAZ'ın aldığı disiplin cezası bütün sonuçları ile 
affedilmiştir. 

İlgilinin bu tarihten sonra aldığı bir ceza bulunmamaktadır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

JoçTOr. Hüseyin ÇE L İ K ) 
Millî Eğitim Bakan 
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17.- Afyon Milletvekili Halil Unlütepe 'nin, Afyon 'un Evciler ilçesinin Işıklar Barajından tarımsal 
sulama amaçlı faydalanmasına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi 
Güler 'in cevabı (7/1939) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıda belirtilen somlarımın Enerji Bakanı sayın Hilmi 
GÜLER tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini 
arz ederim. 

Saygılarımla. 

QJ.ı/~ £\*Q 
Halil UNLÜTEPE 

Afyon MİLLETVEKİLİ 

Afyon İli Evciler İlçesine 10 km. uzaklıkta bulunan Işıklar Barajından, kuru tarım 
yapılan Evciler İlçemizin tarımsal amaçlı sulama yapılmak amacıyla faydalandırılması 
mümkün müdür? 

T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

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

Sayı : B.15.0.APK.0.23.300- *J ̂  3 - m « ,n n / 

J 1 MART ^"U4 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

3 6 8 9 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M Başkanlığı'nın 16.02.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/1939-4505/15811 sayılı yazısı. 

Afyon Milletvekili Sayın Halil ÜNLÜTEPE'nin tarafıma tevcih ettiği 7/1939 esas 
no'lu yazılı soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğünün 99'ncu maddesi gereği DSİ Genel 
Müdürlüğü'nden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Mehmet Hilmi GÜLER 
Bakan 
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AFYON MİLLETVEKİLİ SAYIN HALİL ÜNLÜTEPE'NİN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI 

( 7/1939) 
Soru 

Afyon İli Evciler İlçesine 10 km. uzaklıkta bulunan Işıklar Barajından, kuru tarım 
yapılan Evciler İlçemizin tarımsal amaçlı sulama yapılmak amacıyla faydalandırılması 
mümkün müdür? 

Cevap 

Işıklı - Baklan Projesi kapsamında yer alan yaklaşık 61 500 ha arazinin 
52 529 ha'nın sulama suyu ihtiyacı, mevcut Işıklı Gölü'nden kısıtlı şartlarda, inşaatları 
tamamlanmış kanaletlı sulama şebekesinden ve yağmurlama sulaması kriterleri 
uygulanarak karşılanacaktır. Ayrıca 3 110 ha arazi yeraltısuyu imkanları ile sulanacaktır. 
Böylece toplam olarak 55 639 ha arazi yetersiz de olsa sulanabilecektir. Işıklı Gölü'nü 
besleyen en önemli su kaynağı olan Büyük Menderes'in sularıyla membada ve mansapda 
yeni bir proje geliştirilmesi durumunda ve mevcut planlanmış, inşa halinde ve işletmedeki 
sulamalarla beraber, zaten yetersiz kalan İşıklı Gölü su potansiyeli daha da azalacaktır. 

Sonuç olarak. Evciler arazilerinin Işıklı Gölü'nden sulanması, gölün yenilebilir su 
potansiyelinin tamamının projeli olması nedeniyle uygun görülmemektedir. 

18. - Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Soygun 'un, yabancıların kayıtdışı istihdamına ilişkin 
sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu 'nun cevabı (7/1950) 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Murat 
BAŞESGİOĞLU tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

1- Ülkemizde 1 milyonu özellikle Uzakdoğu ve komşu ülkelerimizden olmak üzere, 
toplam 5,5 milyon kişinin kayıt dışı (sigortasız) çalıştırıldığı iddia edilmektedir. İddia edildiği 
gibi 5,5 milyon kişi kaçak mı çalıştırılmaktadır? 

2- Kaçak işçi çalıştırmaktan dolayı Devletin yıllık pirim ve gelir kaybının da 14,5 
katirilyonlira olduğu iddia edilmektedir. Bu iddialar doğru mudur? 

3- Bu kayıt dışı istihdamın, kayıt dışı ekonomiyi de teşvik ettiği ve Devletin de yeterli 
denetimler yapmadığı, bir nevi göz yumduğu iddiaları doğru mudur? 

4- Bir milyonu yabancı ülkelerden olmak üzere toplam 5,5 milyon kaçak işçi 
çalıştırıldığı tespit edilen işverenlere verilen cezaların yetersizliği nedeniyle caydırıcı 
olmadığı iddiaları karşısında, etkin bir denetim ve caydırıcı bir cezai uygulama başlatmayı 
planlıyor musunuz? 

5- işçi, memur ve emeklilerin maaşlarına (yetersiz de olsa) yapılan artışların nereden 
karşılanacağı, nereden kaynak bulunacağı tartışmaları sonucu, elektriğe, akaryakıta, 
doğalgaza, emlak vergilerine yapılacak zamlarla karşılanacağı söylenmektedir. 

Halkımızın sırtına yüklemeyi düşündüğünüz bu ağır vergilerin yerine, aranmakta 
olan kaynağı, kaçak işçi çalıştırılmasından dolayı devletin pirim ve gelir vergisi kaybı olduğu 
tahmin edilen 14,5 katirilyon lirayı tahsil ederek karşılayamaz mısınız? 
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T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI :B.13.APK.0.12.00.00/320-3 ü _ 
KONU: Yazılı Soru önergesi i * MART 2004 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 16.02.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1950-4523/15856 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan, Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri SAYGUN'a ait 7/1950 
Esas No'lu yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi 
ve değerlendirmeler aşağıda sunulmuştur. 

1- Kayıt dışı istihdam ve ekonominin büyüklüğünü tam olarak tahmin etme imkanı 
bulunmamaktadır. Zira, ölçme yöntemi olarak direkt yöntemlerin kullanılması (anket 
düzenleme gibi) oldukça zordur. Çünkü, kişiler anketlere doğru cevaplar vermeyeceği gibi 
tüm ülke nüfusuna da anket uygulama imkanı da bulunmamaktadır. Kayıt dışı istihdam, 
farklı boyutlar ve türlerde karşımıza çıkmaktadır. Tamamen kayıt dışı çalışanlar olduğu gibi, 
çalışmaları kısmen kayıt dışı bırakılan kişi sayısı da oldukça yüksektir. 

Ancak, Ülkemizde nüfusun kurumsal yapısı, demografik özellikleri, işsizlik, vb. gibi 
bilgiler Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı tarafından derlenmekte, sosyal güvenlik 
kurumlarına tabi olanlarla ilgili bilgiler istatistiksel olarak yayınlanmaktadır. Bu verilerden 
hareketle, ülkemizde mücadele edilmesi gereken olgunun büyüklüğü tahmini olarak ve 
verilerden yola çıkarak saptanabilmektedir. 

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü'nde de kayıt dışı istihdam edilenler ile ilgili 
olarak bir veri bulunmamaktadır. Bununla birlikte, Devlet istatistik Enstitüsü Başkanlığı 
2003 yılı III. Dönem Hanehalkı İşgücü Anket Geçici Sonuçlarına göre, Ülkemizde istihdam 
edilen 22 milyon 411 bin kişiden 5 milyon 599 bini Sosyal Sigortalar Kurumu'na, 2 milyon 
047 bini Emekli Sandığı'na ve 2 milyon 561 bini Bağ-Kufa kayıtlı olarak çalışmaktadır. 

Aynı verilere göre, Ülkemizde istihdam edilen 22 milyon 411 kişiden, ücretsiz aile 
işçileri, kendi hesabına çalışanlar ve işverenler hariç olmak üzere, 1 milyon 648 bini ücretli 
ve 1 milyon 752 bini de yevmiyeli olarak çalışmak üzere, toplam 3 milyon 400 bin kişi 
herhangi bir sosyal güvenliği olmaksızın kayıt dışında çalıştığı anlaşılmaktadır. 

Diğer taraftan, Ülkemizde, özellikle Uzakdoğu ve komşu ülkelerden olmak üzere 1 
milyon yabancının kaçak olarak çalıştığı zaman zaman çeşitli kaynaklarca da dile 
getirilmekte ancak, bu konunun doğruluğunu teyit edebilecek herhangi bir bilgi veya kayıt 
Bakanlığımızda bulunmamaktadır. 4817 sayılı Yabancıların Çalışma, izinleri Hakkında 
Kanun'un yürürlüğe girdiği 06.09.2003 tarihinden bu yana, 20.02.2004 tarihi itibariyle, 
Bakanlığımıza çalışma izni başvurusunda bulunan yaklaşık 4000 yabancı uyruklu kişiden 
1500'üne çalışma izni verilmiştir. 
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2- Çalışanların ücretleri üzerinden sigorta primi, gelir vergisi ve damga vergisi 
kesilmektedir. Sigortasız olarak çalıştırılmaları, Sosyal Sigortalar Kurumunu büyük miktarda 
sigorta primi kaybına uğratmaktadır. 

Kayıt dışı istihdamın neden olduğu mali kaybı ortaya koyarken, kayıt dışı çalışanların 
kayıtlı olarak asgari ücret üzerinden çalışmaları durumunda, 2004 yılı Ocak ayında SSK en 
az kişi başına 184.126.050.-TL. sigorta primi kaybına uğramaktadır. 

2004 yılı rakamlarını esas aldığımızda, tahminen 4.5 milyon kaçak işçinin kamu 
kurumlarına hiç bildirilmemesinden kaynaklanan sigorta primi kaybı, aylık yaklaşık 828,5 
trilyon, yıllık tutarı ise, 9,9 katrilyon lira civarında olacağı tahmin edilmektedir. 

3- Kaçak istihdamı önlemek amacıyla, gerek 4857 sayılı İş Kanunu ve gerekse 506 
sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile sigortalılar için en yüksek derecede formal korunma 
sağlanmıştır. 506 sayılı Kanun ile bu Kanunun Kurum tarafından uygulanması sırasında, 
özel sektörde istihdamı teşvik edici nitelikte politikalar göz önünde tutulmaktadır. Kayıt dışı 
istihdamı kayıt altına almak amacıyla yapılan yasal düzenlemeler sonucu getirilen 
değişiklikler aşağıda açıklanmıştır. 

a) Informal yapının oluşmaması, kayıt dışı istihdamın kayıt altına alınması amacıyla 
denetim yapmak için 400 adet Sigorta Yoklama Memuru kadrosu ihdas edilmiştir. 

b) 506 sayılı Kanunun 79 uncu maddesine bir fıkra ilave edilerek, fiilen veya işyeri 
kayıtlarından tespit edilecek, her türlü bilgiden yada kamu kurum veya kuruluşları tarafından 
düzenlenen belge veya alınan bilgilerden de kayıt dışı istihdamın kayıt altına alınması 
imkanı sağlanmıştır. 

c) Sigorta Müfettişlerinin yetkileri arttırılmış, ayrıca asgari işçilik miktarının tespiti 
yetkisi verilmiştir. 

d) Genel ve Katma Bütçeye dahil daireler ve Katma Bütçeli İdarelerin Denetim 
Elemanlarınca kayıt dışı istihdamın kayıt altına alınması işlemleri sağlanmaktadır. 

e) Kayıt dışı istihdamın kayıt altına alınmasında işverenler ile sigortalıların aylık 
takibinde önemli bir proje olan aylık bildirge ile dönem bordrosunun birleştirilerek tek belge 
adı altında alınması işlemi 01.05.2004 tarihi itibariyle başlatılacaktır. 

f) Sektörel bazda araştırma yapıldığında, özel bina inşaatları ve ihale konusu işlerde 
daha çok informal yapıya doğru eğilim olduğu gözlemlenmiştir. Bu eğilime engel olmak 
amacıyla, yasal düzenleme yapılmış ve asgari işçilik uygulamasında her iki sektörde de 
belirlenecek oranlarda Kuruma prim ödeme zorunluluğu getirilmiştir. Getirilen yasa 
değişikliği ile; Asgari İşçilik Tespit Komisyonunun Çalışma Usul ve Esaslarının yönetmelikle 
belirleneceği ifade edildiğinden Yönetmelik Taslağı hazırlanmış olup, işçilik nispetleri 
güncelleştirilmektedir. 

Bu şekilde, kayıt dışı istihdam kayıt altına alınmaya çalışılmaktadır. Ayrıca, içinde 
bulunduğumuz yıl, kayıt dışı istihdamla ve işsizlikle mücadele yılı olarak 
değerlendirilmektedir. 
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4- Ülkemizde daha önce yabancıların çalışabileceği işler ile çalışamayacakları işlerle 
ilgili 70'e yakın yasal düzenleme mevcut idi. Ancak, bu yasal düzenleme müeyyidelerinin 
caydırıcı olmaması nedeniyle, yabancı kaçak işçiliği çok yaygınlaşmıştı. Bunu önlemek 
amacıyla, 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkındaki Kanun kabul edilerek, 
06.03.2003 tarih ve 25040 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış ve 05.09.2003 tarihi 
itibariyle yürürlüğe girmiştir. 

Bu Kanun'un 21 inci maddesine göre; bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine 
getirmeyen bağımsız çalışan yabancı ile yabancı çalıştıran işverene; çalışma izni 
olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya; çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işveren 
veya işveren vekillerine; idari para cezası verileceği, söz konusu fiillerin tekrarı halinde idari 
para cezalarının bir kat arttırılarak uygulanacağı, hüküm altına alınmıştır. 

Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkındaki 5683 sayılı Kanun'un; 16 
ncı maddesi ile, yabancı çalıştıran işverene bilgi verme yükümlülüğü getirilmiş, 24 üncü 
maddesinde de, işe girdiğini bildirmeyen yabancılar için para cezası öngörülmüştür. 

Diğer taraftan, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu açısından, kayıt dışı istihdamla 
mücadelede uygulanan idari para cezası sistemi, 4958 sayılı Kanun'un 51 inci Maddesi ile 
506 sayılı Kanunu'nun 140 inci maddesinin değiştirilmesi suretiyle; Sosyal Sigortalar 
Kurumuna bildirilmeyen sigortalıların, çalışma izinlerinin olmaması durumunda bu işverenler 
hakkında asgari ücretin iki katı tutarında, sigortalı işe giriş bildirgesini yasal süresi içinde 
vermeyenlere her bir sigortalı için aylık asgari ücret tutarında, idari para cezası verileceği 
öngörülmektedir. 

Bu bağlamda, Kaçak işçilik ile ilgili ana görev ve yetki Sigorta Müfettişleri ile Sosyal 
Sigortalar Kurumu Başkanlığı Yönetim Kurulu Karan ile görevlendirilen memurların olup, 
SSK Kanunu'nun 25.08.1999 tarih ve 4447 sayılı Kanun'un 14 üncü maddesi ile değişik 
130 uncu maddesi'nin 3 üncü fıkrasında yer alan "Genel bütçeye dahil daireler ve katma 
bütçeli idarelerin denetim elemanları kendi mevzuatları gereğince, işyerinde yapacakları her 
türlü denetim ve incelemeler sırasında, çalıştırılanların sigortalı olup olmadığını da tespit 
ederek sigortasız çalıştırılanları Kuruma bildirmek zorundadırlar. Kurum bu bildirimler 
üzerine gerekli yasal işlemi yapar...." hükmü gereğince, Bakanlığımız iş Müfettişleri ve diğer 
genel ve katma bütçeli idarelerin denetim elemanları kayıt dışı işçilikle mücadelede 
görevlendirilmişlerdir. 

Bu kapsamda, Türkiye genelindeki bütün illerde müfettiş sayısının elverdiği ölçüde 
etkin denetimler sürdürülmekte ve sigortasız çalıştırıldıkları saptanan işçiler SSK'ya 
bildirildiği gibi, binlerce işçinin sigorta işlemlerinin denetim sırasında da yaptırılması 
sağlanmaktadır. 

5- Bir ülkenin gelişme ve kalkınmasının en önemli göstergelerinden biri, sosyal 
güvenliğin yaygınlığı ve sisteme dahil olan fertlere sağlanan imkanlardır. Sosyal güvenlik 
sistemine olan güvenin artması için, sigorta primi ödeyen kişilerin, ödedikleri primlerin 
karşılığını alabilmesine bağlıdır. Sigorta primi ödeyen kişiler ve işverenler kamu kurumlarına 
prim ve vergi ödeyip belli bir maliyete katlanırlar. Mali yükün karşılığının çok yetersiz ve 
kalitesiz sosyal sigorta yardımlarının olması durumunda kişilerin ihtiyaçları tatmin 
olamamakta ve kişilerin sistem dışına kaçışına neden olmaktadır. Bu nedenle, sosyal 
güvenlik sistemine girişlerin artması, kaçak işçiliğin önlenmesi için sosyal güvenlik 
kurumlarından emekli olmuş kişilere, insanca yaşamalarını sağlayacak emekli/yaşlılık 

- 4 1 0 -



T.B.M.M. B : 64 24 . 3 . 2004 O : 1 

aylığının bağlanmasını gerekli kılmaktadır. Dolayısıyla, emekli maaşlarında yapılan 
artışların da bu bağlamda değerlendirilmesi uygun olacaktır. 

Ancak, sosyal güvenlikte esas olan ilke, Kurumların kendi gelirleri ile giderlerini 
karşdamasıdır. Bu kurumların gelir kalemleri içerisindeki en önemli gelir kaynağı, kuşkusuz 
prim gelirleridir. Kurumların gelirlerinin giderlerini karşılayamamalan nedeniyle aradaki fark 
Hazine tarafından karşılanmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumlarında başta 4958 sayılı Kanun 
ve diğer yasalar ile yapılan düzenlemelerle gelir artırıcı ve gider azaltıcı önlemler getirilmiş, 
bu önlemlerin hayata geçirilmesiyle birlikte orta vadede sosyal güvenlik Kurumlarının kendi 
açıklarını kapatmaları hedeflenmiştir. 

özellikle, 5073 sayılı Kanun ile sigortalının günlük kazancı, 506 sayılı yasanın 78 inci 
maddesine göre belirlenen günlük kazancın alt sınırının altında ise, bu kazanç ile alt sınır 
arasındaki farka art işverence ödenmesi gereken sigorta primlerinin tümünün Hazinece 
karşılanması ve yine 5084 sayılı Kanun ile bazı illerde sigorta primi konusunda getirilen 
düzenlemelerle işverenlerin mali yükümlülükleri önemli oranlarda azaltılmıştır. Dolayısıyla, 
sigortalı işçi çalıştırmanın maliyetinin düşürülmüş olması, sağlık tesislerinin ortak kullanımı 
konusunda yapılan düzenlemeler, emekli aylıklarındaki iyileştirmeler nedeniyle, kayıt dışı 
istihdamın kayıt altına alınmasında önemli oranda katkı sağlayacaktır. Yapılan bu 
düzenlemelere karşın, kayıt dışı işçi çalıştırmaya devam edenler daha etkin olarak 
denetlenecek ve kaçak işçi çalıştırılmasından dolayı devletin prim ve gelir vergisi kaybı 
önlenecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

/ Murat BAŞESGİOĞLU 
( Bakan 

19. - Bursa Milletvekili Kemal DemireVin, Bursa'mn Harmancık ilçesi bağlantılı karayolu 
çalışmalarına, 

- Erzurum Milletvekili Mustafa İlıcak 'nın, Boğaziçi Köprüsündeki trafik güvenliğine, 
İlişkin soruları ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki Ergezen 'in cevabı (7/1951, 1952) 

29.01.2004 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanmın Bayındırlık ve İskan Bakanı Sayın Zeki ERGEZEN 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Bursa ili Osmanlı İmparatorluğunun İlk başkentj olarak tarihe adını yazdırmasryla 
gelişimine başlamış ve günümüze kadar da bu gelişimini her alanda kanıtlamıştır. Bursa 
ili en hızlı gelişen illerimizden biridir. İç ve dış göç aldığı İçin hızlı bir nüfus arası vardır. 
Bu göçlerin en önemli ^etkenlerinden biri de Bursa'mn ekonomik olarak hızlı bir gelişme 
göstermesidir. 

Marmara bölgesinde hem endüstri, hem de turizm zenginliği olan nadide 
şehirlerimizden biri olan Bursa; ulaşımındaki yetersizlikler yüzünden bazı şanslarını 
değerlendirememektedir. 

Ekonomik gelişmelere de açık olan Bursa özellikle tekstil ve otomotiv sektörünün 
yerleştiği zenginliklere açık bir ilimizdir. 
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Harmancık ilçesi Bursa İl Merkezine uzak olması nedeni ile olumsuz yönde 
etkilenmekte olup kurulu bir sanayi yapısının olmaması ekonomisinin kötü yönde 
etkilenmesinde önemli bir etkendir. 

Bursa ilimizin çevre il ve ilçelerle olan bağlatılan, da diğer il ve ilçelerin 
hareketliliği ve ekonomileri ağsından büyük önem taşımaktadır. Tavşanlr-Harmanak, 
Harmancık-Dursunbey yollarının açılması sayesinde ekonomik olarak kötü durumda 
bulunan Orhaneli, Büyükorhan ve Harmancık ilçelerimizin de gelişmeleri yönünde büyük 
katkı sağlanacaktır. Bu ilçelerimizin makus talihini yenmek için devlet yatırımlarının, 
sürüncemede bırakılmadan tamamlanmasının yöre halkının kalkınmasında önemli etkileri 
olacaktır. 

1. Tavşanlı Harmancık, Harmancık Dursunbey ilçelerini birbirine bağlayacak olan 
karayolu çalışmalarının durumu nedir? 

2. Tavşanlı Harmancık, Harmancık Dursunbey karayolu için 2004 ydı bütçesinde 
ödenek ayrılmış mıdır? Bu ödenek yolun tamamlanmasını sağlayacak mıdır? 

3. Tavşanlı Harmancık, Harmancık Dursunbey karayolunun 2003 İçin bildirilen %29 
olan fiziki gerçekleşmesi ne zaman tamamlanacaktır. Bu karayolu ne zaman 
ulaşıma açılabilecektir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞFNA 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskan Bakanı Sayın Zeki ERGEZEN 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

_J ^ 
Prof. Dr. M usta fa ILICA LI 

Erzurum Milletvekili 
İnşaat Yüksek Mühendisi 

22 Ocak 2004 tarihinde olumsuz hava koşullarının sonucunda (fırtına, kar 
yağışı) İstanbul Boğaziçi Köprüsü'nün bağlantı halatlarından bir tanesi bağlantı 
noktasından kopmuştur. Kopmanın bağlantı noktasında olması düşündürücü olup, bu 
nedenle meydana gelen ilave gerilmeler ile yorulmanın diğer halatlarda ve tabiye 
üzerinde etki göstereceği açıktır. 
Medyaya yansıyan ilgili bürokrat ve bilim adamlarının farklı açıklamalarının, günde 
yaklaşık ikiyüzbin aracın geçtiği Boğaziçi Köprüsü'nün güvenliği açısından tereddütler 
oluşturmuştur. 

Bu bağlamda; 
1. Detaylı bir inceleme için köprünün inşaatını yapan yabancı firma yetkililerine ilave 
olarak ülkemiz üniversitelerinde bu konuda uzman bilim adamlarımızdan oluşan bir 
heyetin birlikte çalıştırılması sağlanabilir mi? 
2. Trafik yoğunluğunun azaltılmasına yönelik tedbirler alınabilir mi? 
3. Meteorolojiden alınacak bilgiler doğrultusunda benzer hava şartlarında daha kapsamlı 
tedbirler alınabilir mi? 
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T.C. 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
A N K A R A 

SÜRELİ 

SAYI :B.09.0.APK.0.21.00.17/354 J J 2 0 0 4 
KONU : Bursa Milletvekili fl Q M A R T 2004 

Kemal DEMÎREL ve 
Erzurum Milletvekili 
Mustafa ILICALI'mn 
Yazılı Soru önergeleri 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M. Başkanlığı'nın 16.02.2004 Tarih ve KAN.KAR.MD: A.01.0.GNS.0.10.00. 
02-4422 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa'nın Harmancık 
ilçesindeki bağlantılı karayolu çalışmaları ile Erzurum Milletvekili Mustafa ILICALI'mn, 
Boğaziçi Köprüsündeki trafik güvenliği hakkında Bakanlığıma yöneltmiş oldukları T.B.M.M. 
7/1951 ve 7/1952 Esas sayılı Yazılı Soru önergeleri incelenmiş olup, konulara ilişkin 
cevaplarımız ekte sunulmuştur. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 

BURSA MİLLETVEKİLİ 
SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 

T.B.M.M. 7/1951 ESAS 
SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNE 

DAİR SORULAR VE CEVAPLARI 

SORULAR: 

1- Tavşanlı Harmancık, Harmancık Dursunbey ilçelerini birbirine bağlayacak olan 
karayolu çalışmalarının durumu nedir? 

2- Tavşanlı Harmancık, Harmancık Dursunbey karayolu için 2004 yılı bütçesinde 
ödenek ayrılmış mıdır? Bu ödenek yolun tamamlanmasını sağlayacak mıdır? 

3- Tavşanlı Harmancık, Harmancık Dursunbey karayolunun 2003 için bildirilen % 29 
olan fiziki gerçekleşmesi ne zaman tamamlanacaktır. Bu karayolu ne zaman ulaşıma 
açılabilecektir? 

CEVAP: 

a- Tavşanlı-Harmancık Arası: 

Km: 157+700-187-650(30 Km.) 07.12.1998 tarihinde ihalesi yapılmıştır. Km: 162+000-
166+850 arası sathi kaplama seviyesinde tamamlanmıştır. Km: 162+000-159+000 arası alttemel 
seviyesinde tamamlanmış olup, Km: 157+700-159+000 arasında çalışmalar devam etmektedir. 
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Söz konusu güzergahta bugüne kadar yapılan çalışmalar ile % 48 fiziki, % 48 parasal 
gerçekleşme sağlanmıştır. Yolun sathi kaplama seviyesinde tamamlanabilmesi için 5.8 Trilyon 
TL. ödeneğe ihtiyaç duyulmaktadır. 

b- Hannancık-Gökçedağ İstasyonu Arası: 

Km:29+039-44+836 G/136+692 İ-150+841 (30 Km.dir.) 21.07.2000 tarihinde ihale 
edilmiştir. Yolla ilgili yapım çalışmalanna 15.11.2000 tarihinde başlanmış olup, çalışmalar 
devam etmektedir. 

Km: 148+500-150+640 arası sathi kaplama seviyesinde trafiğe açılmıştır. Bugüne kadar 
yapılan çalışmalarda ise % 11 fiziki, % 11 parasal gerçekleşme sağlanmış olup, ayrılan 
ödenekler ile işin 9 yıl sonra tamamlanması mümkün olabilecektir. 

c- Gökçedağ İstasyonu-Dursunbey Arası: 

Km: 1+100-29+640 (28 Km.dir.) 10.08.2001 tarihinde ihale edilmiştir. 24.10.2001 
tarihinde yapım çalışmalanna başlanmış olup, yol yapım çalışmalan devam etmektedir. 

Km: 3+000-7+100 arasının sanat yapılan ile toprak işlerinin çalışmalan yapılmıştır. 

Bugüne kadar yapılan çalışmalar ile % 9 fiziki, % 9 parasal gerçekleşme sağlanmış 
olup, aynlan ödeneklerle yol ancak 10 yıl sonra tamamlanabilecektir. 

Balıkesir-Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı yolun için 2004 yılında, toplam 5.880 Milyar 
TL. ödenek aynlabilmiştir. 

ERZURUM MİLLETVEKİLİ 
SAYIN MUSTAFA ILICALI'NIN 

T.B.M.M. 7/1952 ESAS 
SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNE 

DAİR SORULAR VE CEVAPLARI 

SORULAR: 

İstanbul Boğaziçi Köprüsü'nün bağlantı halatlanyla ilgili olarak; 

1- Detaylı bir inceleme için köprünün inşaatım yapan yabancı firma yetkililerine ilave 
olarak ülkemiz üniversitelerinde bu konuda uzman bilim adamlanmızdan oluşan bir heyetin 
birlikte çalıştınlması sağlanabilir mi? 

2- Trafik yoğunluğunun azaltılmasına yönelik tedbirler alınabilir mi? 

3- Meteorolojiden alınacak bilgiler doğrultusunda, benzer hava şartlannda daha 
kapsamlı tedbirler alınabilir mi? 

CEVAPLAR: 

1- 22 Ocak 2004 günü saat: 01.45'te olumsuz hava koşullan (Tipi Şeklinde kar, 120 
km/saat hızında esen rüzgar; -6'C düşen sühunet ve ağır buzlanma) sonucunda, köprünün 
güney yolu Avrupa kulesinden sonra 2 no.lu uzun halat bağlantı sacımn yırtılarak kopması 
nedeni ile yerinden kurtulmuştur. Bu olay üzerine kurtulan halatın çektirilerek, orijinal 
konumuna getirilmesi ve yırtılan sacın kaynatılarak takviye edilmesi ve emniyete alınmasını 
takiben uzun halatlann bağlandığı komşu 8 adet plakada yapılan ön muayene (ultrasonik 
inceleme) sonunda bu plakalarda, herhangi bir devamsızlık ve çatlak formasyonuna, kınlganlık 
değerlerini artırıcı oluşumlara rastlanılmamıştır. 
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Yırtılan plağın kırık kesitinin incelenmesinde ise kırığın parlak moleküler yapıda 
olmasının yanı sıra, daha önce oluşmuş herhangi bir ana çatlak demetini belirtir korozyon 
demeti veya çizgisine rastlanılmamıştır. Bu da kırılmanın tipik bir yorulma çatlak oluşumundan 
meydana geldiğine işaret etmektedir. Askı halatımn şiddetli rüzgarlarda büyük salımmlar 
yaparak, çırpınması ile kablo düşey düzlemi dışında ve enine yönde oluşan, tekrarlı yükler 
altında bağlantı plağının yorulduğu değerlendirilmektedir. Akademik çevrelerlerle yapılan 
durum değerlendirmelerine ilişkin görüşler de genel olarak bu merkezdedir. 

Bu durum ve gelişmeler üzerine, İstanbul Boğaziçi Köprüsünde ayrıntılı bir muayene ve 
ölçüm yapılması gerektiğine karar verilmiş olup, yaklaşık 10-12 hafta sürecek bu çalışma 
kapsamında; 

a) Askı halatlanndaki (tümünde) gergi kuvvetleri ve frekansların ölçülmesi, belirli 
sayıda uzun halatlarda sürekli ölçümler yapılarak bu değerlerin değişimlerinin belirlenmesi, 

b) Bağlantı plakları ve geri berkitmelerinde kaynak dikişleri de dahil olmak üzere, 
tahribatsız test yöntemleri ve radyoaktif kontroller uygulanarak, malzemenin fiili durum şart ve 
kriterlerinin tespit edilmesi, 

c) Sürekli ölçüm yapılacak noktalarda bağlantı plakalarına uzama ölçerlerin 
yerleştirilerek, bu elemanlardaki gerilmelerin dağılım ve yığılmalarının belirlenmesi, 

d) Askı halatı ve bağlantı sisteminin davranışını etkileyen rüzgar, hava sıcaklığı ve 
trafik yoğunluğu gibi değişken büyüklüklerde sürekli ölçüm esnasında tespit edilerek 
bunlarında dahil edilmesi ile yapılacak analiz ve korelasyon çalışmalan sonucunda efektif 
gerilme aralıklarının bulunması ve dünyada kabul görmüş şartnamelere göre askı halatı ve 
bağlantı plakaları için servis ömrü kategorilerinin tanımlanması, 

e) Yapılan muayene ve ölçümler ile orijinal dizayn ve tasarım kriterleri ve as-built 
çizimlerden de yararlanılarak köprünün halihazır durumuna göre, müsaade edilebilir gerilme 
seviyeleri (askı ve bağlantılarda) hesaplanarak fiili ölçüm değerleri ve analizler çerçevesinde 
yapılacak mukayese ve yukarıda verilen şartname hükümleri itibariyle; kalan veya eksilen 
servis ömürlerinin tespit edilmesi, 

Çalışmaları yaptırılacaktır. 

Bu ölçüm ve muayene bulgularının yer alacağı raporun İdareye verilmesinden sonra 
tespit edilen şartlara göre köprüde yapılacak tadilat ve güçlendirme imalatlarının kapsam ve 
niteliğine karar verilerek gerekli teknik müdahaleler gerçekleştirilecektir. 

Dolayısıyla, büyük köprülerin test ve araştırılmasında uzman olan ekiplerce 
hazırlanacak bahse konu köprü ölçüm muayene raporunun tamamlanmasına kadar, bilim 
adamlarından oluşacak bir heyetin teşkiline gerek olmadığı düşünülmektedir. Ancak, rapor 
sonuçlarının değerlendirilmesi, yapılacak değişiklik, onarım ve güçlendirmelerin dizayn ve 
nihai uygulaması için verilecek karar aşamasında akademik çevrelerden destek ve katkı 
sağlanması düşünülmektedir. 

2- Bilindiği üzere 1. ve 2. Boğaz Köprüleri halen normal dizayn kapasitelerinin 2-3 katı 
yoğunluğundaki trafik altında hizmet vermektedir. Bu köprülerde kabul edilen hareketli 
yük (trafik yükü) toplam yükün % 20-25 aralığında kaldığından yapının statik ve dinamik 
davranışa etkisi açısından önemli olmamaktadır. Ancak, yoğun trafiğin; köprülerin normal 
seviyeleri üzerinde yıpranmasına ve yorulmasına neden olduğu da bir gerçektir. Bugünkü 
şartlarda köprü trafiğinin kısıtlanması mümkün olmadığından, bu kapasite fazlası talebi 
karşılayacak yeni ve büyük ulaşım projelerinin hayata geçirilmesi tek çözüm olarak 
değerlendirilmektedir. 

3- 1. ve 2. Boğaz Köprüleri 45 m/sn (162 km/saat) rüzgar hızına göre 
projelendirilmiştir. Rüzgar hızının 90 km/saat ve üstü olduğu durumlarda, trafik emniyeti 
açısından, köprünün trafiğe kapatılması söz konusu olabilecektir. 
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20. - Bitlis Milletvekili Vahit Kiler 'in, bir futbol karşılaşmasındaki hakem hatası iddialarına 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin 'in cevabı (7/1953) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞPNA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Saym 
Mehmet Ali ŞAHİN tarafmdan yazılı olarak cevaplandırılmasını 
saygılarımla arz ederim.28.01.2004 

Vahit KİLER 
AK Parti Bitlis Milletvekili 

KİT Komiâ™k Üyesi 

25 Ocak 2004 Pazar günü oynanan Beşiktaş-Samsunspor maçında 
istenmeyen olaylar vuku bulmuştur.Basma ve kamuoyuna yansıyan tablo, 
maçın bir hakem hatasma kurban gittiği yönündedir.Bütün dünyada 
olduğu gibi ülkemizde de en çok takip edilen spor dalı olan futbolumuzu 
temsilen, iki güzide kulübümüzü yaralayan olayların yarattığı etkiyi, 
üzülerek izliyoruz. 

l)Futbolumuza zarar verdiği muhakkak olan hakem hatalarını sona 
erdirmek amacıyla herhangi bir çalışma yapılmakta mıdır? 

2)Basında yer alan, maçın hakemi Cem Papüa'nın maçı kötü yönettiği 
iddiaları araştırılmaya başlanmış mıdır? 

3)Yine basmda yer alan iddialara göre; maçın hakemi Cem Papiia'nm 
kötü yönetiminden kaynaklanan olaylar gözlemci raporuna ne şekilde 
yansımıştır? Gözlemci raporunda hakem hatasından bahsedilmiş midir? 

4)Adı geçen hakem daha önce, önemli diyebileceğimiz bir maç yönetmiş 
midir? 

5)Adı geçen hakem bundan sonra önemli maçlarda görevlendirilecek 
midir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : T B M M Başlcnm, 16.02.2004 tarib ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1953-4530/15866 
sayılı yazısı. 

Bitlis Milletvekili Sayın Vahit KİLER'in Bakanlığıma tevcih ettiği, 7/1953-4530 esas 
no'lu yazılı soru Snergesicevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Mehmet Alî/ŞAHİN 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 

T Ü R K İ Y E F U T B O L F E D E R A S Y O N U 
Ceyhun Atıf Kansu Cad. No: 124 Balgat 06520 ANKARA - TÜRKİYE 

Konaklar Mahallesi Ihlamuıiu Sokak No: 9 4. Levent 34330 ISTANBUL - TÜRKİYE 
w e b site: http://www.ttf.org e-mail: tff«tff.org.tr 

ÜNİTESİ : Genel Sekreterlik 
SAYİ : 01-04/ 2 * - t£ i'i 

Sayın Mehmet Ali ŞAHİN 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

Sayın Aygün DENLİ 
Özel Kalem Müdürü 

İLGİ : 23.02.20O4 tarih ve B.02.0.002/1028 sayılı yazınız. 

Bitlis Milletvekili Sayın Vahit KİLER'in hakem hataları ile ilgili yazılı soru önergesine 
cevapla ilgili bilgiler aşağıda sunulmuştur. 

25.01.2004 tarihinde İnönü Stadında oynanan Beşiktaş A.Ş. — Samsunspor 
Türkiye Profesyonel 1.Süper Ligi müsabakasında Beşiktaş A.Ş. takımından oyun 
kurullarını ihlal eden 5 futbolcu hakem tarafından oyundan ihraç edilmesi nedeniyle oyun 
kuradan gereği takımın 6 kişi kalması nedeniyle müsabaka hakem tarafından tatil 
edilmiştir. 

FIFA futbol oyun kuralları gereği müsabakada tam yetkili olarak hakem 
görevlendirilmiştir. Hakemin oyunla ilgili kararları nihaidir. 

Anılan müsabakada, müsabaka hakemi, müsabakayı hatasız olarak yönetmiş bu 
husus gözlemci ve temsilci raporlarında da yer almıştır. 

Yazılı ve görsel basında da müsabakanın hakem tarafından iyi yönetildiği yer almış 
bulunmaktadır. 

Hakemler müsabakalarda hakem hatalarını en az seviyede olması için devamlı 
olarak eğitilmektedirler. Müsabaka hakemi Cem PAPİLA Türkiye Profesyonel 1.Süper Ligi 
Klasman hakemi olup, bu müsabakadan sonra da kendisine görev verilmiş ve 
verilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

0 4 HART ?09t 
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21. - İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, Siirt-Şirvan Madenköy bakır sahasının ruhsat hak
kına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler 'in cevabı (7/1954) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Hilmi GÜLER 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 30.01.2004 

Emin ŞİRİN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

30.01.2004 tarihli yazılı basın organlarında çıkan haberlerden öğrenildiğine göre, Eti 
Maden İşleri Genel Müdürlüğü 07.01.2004 tarihinde açık arttırma usulü ile yaptığı ihalede, 
Siirt-Şirvan Madenköy bakır sahası 7 trilyon 929 milyar TL'l ik bir bedelle ruhsat hakkını 
Park Holding'e vermiştir. Bu ihale sonucu yapılacak yatırımlarla 330 kişiye iş yaratılacak, 
ekonomiye yıllık 100 milyon dolarlık katma değer sağlanacaktır. 

Bu bilgiler doğrultusunda aşağıdaki sorularıma cevap verilmesini arz ederim. 

Sorular: 

1- "Ruhsat hakkı" kaç senelik bir dönemi kapsamaktadır? 
2- "Ruhsat hakkı" karşılığında alınacak bedel bütün süre için midir? Yoksa yıllık 

mıdır? 
3- "Ruhsat hakkı" bedelinin ödeme şartlan ve vadeleri nelerdir? 
4- Maden sahasının işletilmesi karşılığı Park Holding'den alınacak "ruhsat hakkı" 

bedelinin haricinde, işletme kanndan belirli bir yüzde olarak bir pay da alınacak 
mıdır? 

5- Bu ihale yapılırken, medya patronlannın devlet ihalelerine girmeleri konusunda 
bazı kısıtlamalar getiren, bazı maddeleri de Anayasa Mahkemesi tarafından iptal 
edilen RTÜK Kanunu'nun çeşitli hükümleri dikkate alınmış mıdır? 

T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLİĞİ 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

/ • A n k a r a 
Sayı : B.15.0.APK.0.23.300- U.'ZJi A D 9 1 -
Konu : Yazıl. Soru Önergesi ^ ^ «+^ ^ ' 17 MART 2004 . 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ:T.B.M.M Başkanlığının 16.02.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1954-
4532/15884 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN'in tarafıma tevcih ettiği 7/1954-4532 esas 
no'lu yazılı soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğünün 99'ncu maddesi gereği ETİ Maden 
işletmeleri Genel Müdürlüğü'nden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak 
ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Mehmet Hilmi Güler 
Bakan 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN EMİN ŞİRİNİN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

7/1954 Esas No'lu 

30.01.2004 tarihli yazılı basın organlarında çıkan haberlerden öğrenildiğine 
göre, Eti Maden İşleri Genel Müdürlüğü 07.01.2004 tarihinde açık artırma usulü ile 
yaptığı ihalede, Siirt-Şirvan Madenköy bakır sahası 7 trilyon 929 milyar TL'lik bir 
bedelle ruhsat hakkını Park Holding'e vermiştir. Bu ihale sonucu yapılacak 
yatırımlarla 330 kişiye iş yaratılacak, ekonomiye yıllık 100 milyon dolarlık katma 
değer sağlanacaktır. 

Bu bilgiler doğrultusunda aşağıdaki sorularıma cevap verilmesini arz ederim. 

SORU1: 
"Ruhsat hakkı" kaç senelik bir dönemi kapsamaktadır? 

CEVAP 1: 
Park Elektrik Mad.San.ve Tıc.A.Ş. ne 28.01.2004 tarihinde devir edilen Siirt İli 

dahilindeki İR: 3748 sayılı bakır sahasına ait ruhsatın süresi 10.08.2003 tarihinden 
itibaren 10 yıldır. 

SORU 2: 
"Ruhsat hakkı" karşılığında alınacak bedel bütün süre için midir? Yoksa yıllık 

mıdır? 

CEVAP 2: 
"Ruhsat hakkının" karşılığında alınacak bedel ruhsat hakkının devri 

karşılığıdır. 

SORU 3: 
"Ruhsat hakkı" bedelinin ödeme şartları ve vadeleri nelerdir? 
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CEVAP 3: 

Park Elektrik Mad.San.ve Tic.A.Ş devir bedelinin 1. taksidini (peşinatını) Eti 

Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne ödemiş, kalan 5 taksidini ise sözleşme onay 

tarihinden (28.01.2004) itibaren 30'ar günlük vadeler halinde ödeyecek olup, taksit 

miktarları şu şekildedir. 

1. taksit (peşinat) 

2. taksit 

3. taksit 

4. taksit 

5. taksit 

6. taksit 

1.079.000.000.000.-TL. 

1.200.000.000.000.-TL. 

1.200.000.000.000.-TL. 

1.450.000.000.000.-TL. 

1.500.000.000.000.-TL. 

1.500.000.000.000.-TL. 

TOPLAM : 7.929.000.000.000.-TL. 

SORU 4: 

Maden sahasının işletilmesi karşılığı Park Holding'den alınacak " ruhsat hakkı" 

bedelinin haricinde, işletme karından belirli bir yüzde olarak bir pay da alınacak 

mıdır? 

CEVAP 4: 
Ruhsat hakkı devir bedelinin haricinde Park Elektrik Mad.San.ve Tic.A.Ş. den 

bir pay alınmayacaktır. 

SORU 5: 

Bu ihale yapılırken, medya patronlarının devlet ihalelerine girmeleri konusunda 

bazı kısıtlamalar getiren, bazı maddeleri de Anayasa Mahkemesi tarafından iptal 

edilen RTÜK Kanunu'nun çeşitli hükümleri dikkate alınmış mıdır? 

CEVAP 5: 

Park Elektrik Mad. San. ve Tic. A.Ş. nin teklifi Teklif Alma Şartnamesi 

çerçevesinde değerlendirilmiş ve ihaleye katılmasında bir sakınca olmadığı 

görülmüştür. 
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22. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman 'in, sözleşmeli sağlık personeli sınavında sıfır puan 
alan adayların atamalarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ 'in cevabı 
(7/1956) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki, sorularımın Başbakan sayın Recep Tayyip E R D O Ğ A N tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim 

Canan A R I T M A N 
C H P İzmir Milletvekili 

1 . Sözleşmeli Sağlık Personeli atamalarıyla ilgili olarak yapılan uygulamalarla 
sınavdan "sıfır" puan alarak, bu alanda hiçbir birikiminin olmadığını belgeli olarak 
kanıtlayan sağlık personelinin atamalan neden yapılmıştır. 

2 . Sağlık personelinin hizmet alanı insandır. Sağlık hizmetinde hata ve eksik bilgi 
kabul edilemez bir durumdur. Mesleki birikimi zayıf olan kişilere vatandaşın 
sağlığını ve hayatını emanet etmeyi doğru buluyor musunuz? 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Personel Genel Müdürlüğü 
ANKARA 

Sayı : B100PER0100025 
K O D U : Yazılı Soru önergesi 

3 6 8 4 C 1B.03.Q4 

TÜRKİYE* BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ: a) T.MJM.M.Bşk.nın 16.02.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1 *56-
4537/15905 sayılı yazınız. 

b) Başbakanlık Kan.Kar.Gn.Md.nün 15.01.2004 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-
305/ 254 sayılı yazısı. 

izmir Milletvekilleri Sayın Canan ARITMAN tarafından Sayın Başbakanımıza 
tevcih edilen ve Sayın Başbakanımız adına tarafımca cevaplandırılması tensip kılınan, 
"Sözleşmeli Sağlık Personeli Sınavı ve Atamalarına" ilişkin yazılı soru önergesinin 
cevabı ekte sunulmuştur. 

Arz ederim. 

Prof. Dr. Recep AKDAĞ 
Bakan 
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İzmir Milletvekili Saym Canan ARITMAN tarafından verilen "Sözleşmeli Sağlık 
Personeli Sınavı ve atamalarına" ilişkin yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

SORULAR: 
1. Sözleşmeli Sağlık Personeli atamalarıyla ilgili olarak yapılan uygulamalarla 

sınavdan "sıfir" puan alarak, bu alanda hiçbir birikiminin olmadığını belgeli 
olarak kanıtlayan sağlık personelinin atamaları neden yapılmıştır. 

2. Sağlık personelinin hizmet alanı insandır. Sağlık hizmetinde hata ve eksik bilgi 
kabul edilemez bir durumdur. Mesleki birikimi zayıf olan kişilere vatandaşın 
sağlığını ve hayatını emanet etmeyi doğru buluyor musunuz? 

CEVAPLAR: 
Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli 

Çalıştırılması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılması Hakkındaki 4924 sayılı Kanun'un 4 üncü maddesi ile bu Kanuna dayalı 
olarak yürürlüğe giren Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği ve 
Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan 15.10.2003 tarihli protokol 
hükümlerine göre, Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Sağlık Personeli Seçme ve Yerleştirme 
Sınavı 13.12.2003 tarihinde söz konusu kuruma yaptırılmıştır. 

Smav kapsamında olacak adayların almış oldukları eğitim sonucunda verilen 
diplomaları ile yeterliklerinin kanıtlanmış olması ve söz konusu belgelerin kamuda veya 
serbest olarak mesleklerini icra için yeterli görülmesi karşısında, "yarışma-yerleştirme" 
sınavı ile vize edilen sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına, sınav neticesi mümkün 
olacak en yüksek seviyede yerleştirmenin sağlanabilmesi hususları nazara alınarak, 
yeterlik anlamında lüzum ve ihtiyaç bulunmadığı anlaşılan muhtemel bir taban puanın, 
adayların tercih etmelerine rağmen yerleştirilmelerine engel teşkil edeceği ve bunun da 
Kanun ile öngörülen amaca uygun düşmeyeceği noktasından hareketle, taban puan 
belirlenmesi veya bir baraj konulması tercih edilmemiştir. 

4924 sayılı Kanun ile ilgili Yönetmelikte de, taban puan ya da baraj mecburiyeti 
getiren bir tanzim olmadığı gibi, kişilerin sadece puana dayalı bir esas getirilerek 
istemedikleri yerlerde çalışmaya zorlanmasının talebi azaltacağı ve yerleştirme yapılsa 
bile adayların atanmaktan imtina edebilecekleri için personel ihtiyacının Kanuna ve 
yapılan sınava rağmen karşılanmayabileceği nazara alınarak, tercih ve gönüllülük 
esasına dayalı bir yerleştirme sistemi benimsenmiş, taban puan uygulamasının ise belli 
bir pozisyonu tercih eden başkaca bir kimse olmamasına rağmen, sırf puanı taban puanın 
altmda kaldığı için, tercih edip o yerde çalışmaya hazır olanların yerleştirilmelerine engel 
teşkil edeceği ve bunun da Kanunun maksadına uygun düşmeyeceği anlaşılarak taban 
puan uygulamasından kaçınılmıştır. 

Yapılan sınav bir yeterlik sınavı olmayıp, yerleştirme smavı olmakla birlikte aynı 
anda "yeterlik kriteri olarak" bir taban puan konulmuş olsa idi, vize edilip sınav 
kapsamında olan pozisyonların büyük bir kısmının boş kalabileceği sınav ve yerleştirme 
sonuçlarından anlaşılmaktadır. 
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Yerleştirme işlemi için, alman puan ve tercih esas alınmış olup, taban ptiari" 
belirlenmemiş olmasının herhangi bir adaletsizliğe yol açmadığı, adayların serbest 
iradeleriyle yaptığı tercihlerin sonucu belirlediği, sınav sonucu elde edilen veriler 
çerçevesinde sabittir. 

Öngörülen sistem, bir yandan yerleştirilen çoğunluğun 50 puan ve üzerinde puan 
alanlardan olmasını sağlamış, öbür yandan başkaca adaylar tarafından tercih edilmediği 
için, taban puan olması halinde hiç kimsenin yerleştirilemeyeceği pozisyonların bir 
kısmına az sayıda 0-10 puan aralığındaki kişiler ile 10-50 puana kadar önemli sayıda 
kişilerin yerleştirilmesini temin etmiş, bu suretle pozisyonların boş kalmasını önleyerek, 
Kanunun ve sınavın maksadına hizmet etmiştir. 

ayrıca sınav sonucuna göre toplam, 11255 aday yerleştirilmiş olup, adayların % 90'ı 
50 puan ve üzerinde puan almış olması karşısında yeterlilik kriteri ile alakalı taban puan 
hususundaki iddia veya endişelerin isabetli olmadığı düşünülmektedir. 

Diğer taraftan, adayların yerleştirilmelerine esas olan puanlan hesaplanırken, 2003 
Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Sağlık Personeli Seçme ve Yerleştirme Sınavı Kılavuzunda 
belirtildiği şekilde belli bir formülasyona tabi tutulmuş olup, genel yetenek, genel kültür 
ve alan bilgisi testlerinin formül içerisindeki ağırlıkları farklı olarak değerlendirilmiştir. 
Şöyle ki, yerleştirme puanının sıfir olması bir aday m tüm sorulara yanlış cevap vermesi 
anlamına gelmemektedir. Bu nedenle, adayın yerleştirme puanının sıfır olması tercihleri 
doğrultusunda yerleştirilmesine bir engel teşkil etmemektedir. 

Milli Eğitim Bakanlığı'nca daha önce gerçekleştirilen personel alımlarında, 0-15 
puan aralığında olan adayların da Bakanlık ihtiyaçları doğrultusunda öğretmen olarak 
yerleştirildikleri bilinmektedir. 

Kılavuzun 6 ncı maddesinde sınav sonucu yerleştirme işleminin nasıl yapılacağı 
açıklanmış olup, adaylardan 5'er tercih alınmış, öncelikle bu tercihlere göre yerleştirme 
yapılmıştır. 

Bir hizmet birimini tercih edenlerden en yüksek puan alan o birime yerleşmiş, 
tek bir kişi bir hizmet birimini tercih etmişse o kişinin puanına bakılmaksızın o 
hizmet birimine yerleştirmesi yapılmıştır. 

Buna göre tercih ettiğinden dolayı daha düşük puan alan aday, (puanı "0" bile olsa) 
aynı yeri tercih etmeyen daha yüksek puan alan bir adaydan önce işe yerleştirilmiştir. Bu 
husus sınav kılavuzunun "Sınav Sonucu Yerleştirme" bölümünde sınavdan önce 
duyurulmuştur. 

Dolayısıyla, yapılan sınav bir "YETERLİK" sınavı olmayıp, sınava girmiş olan ilgili 
öğretim kurumlarından mezun olan sağlık personeli, sınavda aldığı puana bakılmaksızın 
mesleğini icra etmeye yetkili olup, atanmış olan adayların almış oldukları eğitim 
sonucunda verilen diplomaların yeterliklerini kanıtlaması ve çoğunun halen özel sektörde 
mesleklerini yapıyor olması gözönüne almdığında, yeterli mesleki bilgi ve tecrübeye 
sahip olmadıkları söylenemez. Bu nedenle ÖSYM'nin KPSS sistemindeki uygulamaları 
esas alınarak puan barajı getirilmeden Bakanlığın personel ihtiyacı göz önünde 
bulundurularak, bu esas üzerine yarışma sınavı sonucunda yerleştirme yapılması tercih 
edilmiştir. Ayrıca genel memurluğa giriş sınavı olan ve ÖSYM tarafından yapılan KPSS 
sınavında da baraj puan uygulaması bulunmamaktadır. 

Yukarıda ayrıntılarıyla izah edildiği üzere, 13.12.2003 tarihinde yapılmış olan 
Sözleşmeli Sağlık Personeli Seçme ve Yerleştirme Sınavı, ilgili yönetmelik, protokol ve 
Sınav kılavuzunda belirtilen usul ve esaslara bağlı kalınarak, eleman temininde güçlük 
çekilen hizmet birimlerine kalıcı gönüllülük esasına dayalı olarak personel istihdamı 
yapmak amacıyla gerçekleştirilmiş olup, yerleştirme usulü bu maksada göre belirlenmiş, 
işlemlerde bu maksada uygun olarak gerçekleştirilmiştir. 

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederim. 
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23. - Kırklareli Milletvekili Mehmet S. Kesimoğlu'nun, İstanbul Valisinin kar fırtınasında 
yeterli önlem almadığı iddialarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu 'nun cevabı 
(7/1958) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı 
olarak cevaplandınlmasını Anayasanın 98. ve İçtüzüğün 96. Maddeleri gereğince arz 
ve talep ederim. 

Mehmet S. KESİMOĞLU 
Kırklareli Milletvekili 

İçişleri Komisyonu Üyesi 

istanbul ilinde 22 ve 23 Ocak 2004 tarihlerinde yağan yoğun kar yağışı sonucunda kent 
hayatı tam bir kaosa sürüklenmiş, binlerce vatandaşımız mağdur durumda kalmıştır. Avrupa 
yakasının çok büyük bölümünde elektrik ve sular kesilmiş, ısınma sorunu yaşanmıştır. Kentin ana 
ulaşım arterleri ve E-5 ile TEM otoyollan kilitlenmiş; özellikle Hadımköy, Mahmutbey ve 
Güneşli mevkilerinde arabalannda benzini kalmayan binlerce vatandaşımız donma tehlikesi 
atlatmış; 24 saate yakın hiçbir yardım almadan mahsur kalan vatandaşlanmız olmuştur. İstanbul 
Valisi Muammer Güler yolda saatlerce mahsur kalan ve donma tehlikesi atlatan vatandaşlara 
"acele etmeyin" çağnsında bulunmuş ve yaptığı açıklamalarda yaşananlann "normal" olduğunu 
ifade etmiştir. 

İstanbul Valisi Muammer Güler, olumsuz hava koşullarının 20 Ocak Salı gününden 
itibaren kuruluşlara duyurulduğunu ve gerekli ikazı yaptıklannı 23 Ocak günkü basın 
toplantısında açıklamıştır. Bu ikazlar nelerdir ve bu kuruluşlarca ne tür önlemler alınmıştır? 

23 Ocak günkü basın toplantısında mecbur kalmadıkça vatandaşlann yola çıkmamalannı, 
zincir takmadan trafiğe çıkan araçlann bağlanacağı uyansını yapan İstanbul Valisi Muammer 
Güler, bu uyarıları niçin kamuoyuna yoğun kar yağışının yaşandığı 22 Ocak'dan önce 
yapmamıştır? 

İstanbul S arı gazi'deki Ayşe Çarmıklı ilköğretim Okulu'nda okuyan 9 yaşındaki Atalay 
Kemaloğlu, karnesini aldıktan sonra Yenidoğan Köyü'ndeki evine giderken tipiye yakalanmış ve 
donarak ölmüştür. Valilik niçin okullan zamanında tatil etmemiştir? 

istanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Rafet Bozdoğan "tüm kamu 
personeli aynı anda trafiğe katılmasının" İstanbul trafiğinin iyice çözülemez hale getirdiğini 
söylemiştir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul ili için yoğun kar yağışı uyansını günler 
öncesinden yaptığı halde kamu kurum ve kuruluşlannda 22 Ocak gününden önce neden idari tatil 
ilan edilmemiştir? 22 Ocak günü kamu kurum ve kuruluşlannda tatil ilan etmek için niçin saat 
16'ya.kadar beklenmiş ve tüm kamu kurum ve kuruluşlannın personelinin aynı anda trafiğe 
çıkarak varolan trafik sorununu daha da arttıracağı niçin düşünülmemiştir? 

Elektrikler kesildikten sonra Vali Güler kentin yüzde 35'ine elektrik verilemediğini, iki 
saat içersinde tüm istanbul'a normal elektrik verileceğini açıklamıştır. Bu açıklamanın hemen 
ardından varolan yerlerde de elektrikler kesilmiş, BEDAŞ yetkilisi kentin yüzde 70*ine elektrik 
verilemediğini, kesintinin sabaha kadar sürebileceğini belirtmiştir. Vali Güler kamuoyunu neden 
yanlış yönlendirmiştir? 

Vali ' Güler basın toplantısında "alınan tedbirlerini hepsinin yeterli olmadığı doğrudur" 
demiştir. Hangi tedbirler alınmıştır? Hangi tedbirler yeterli olmamıştır? Alınan tedbirlerin yeterli 
olmamasının nedenleri nelerdir? 

Dünya şehri diye adlandınlan, 3 kez olimpiyatlara aday gösterilen Türkiye'nin en büyük 
şehri felce uğramış; yollarda mahsur kalan binlerce vatandaşımız hiçbir yardım almadan geceyi 
araçlarda donma tehlikesi atlatarak geçirmiş; evlerinde olanlar ise saatlerce susuz, karanlıkta ve 
soğukta kalarak çile çekmişlerdir. Olumsuz hava koşullarının istanbul'da etkili olacağı kendisine 
günler önce bildirildiği halde yeterli önlemleri almayan, yaptığı açıklamalarla halkı yanlış 
yönlendiren ve görevini ihmal eden istanbul Valisi Muammer GUler'i görevden almayı 
düşünüyor musunuz? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Personel Genel Müdürlüğü 

Sayı : B050PGM0710001-ŞMff5Ç >j{/O3/2004 
Konu : Soru önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ : 16.02.2004 tarih ve KAN.KAR.MD./15910 sayılı yazınız. 

Kırklareli Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Üyesi Sayın Mehmet S. KESİMOĞLU'nun, tarafımdan yazıtı 
olarak cevaplandırılmasını istediği soru önergesine ait (7/1958) cevap aşağıya çıkartılmıştır. 

önergede dile getirilen konu ile ilgili yapılan inceleme sonucunda; 

İstanbul'u 22 Ocak 2004 Perşembe gününden itibaren etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve fırtına; 
başta enerji dağıtım sistemi olmak üzere kent yaşamını doğrudan etkileyen ulaşım, sağlık ve eğitim gibi 
hizmetlerin verilmesinde güçlüklere neden olmuştur. 

İstanbul'da 22-23 Ocak 2004 tarihinde meydana gelen aşırı kar yağışı ve şiddetli fırtınanın meteorolojik 
verileri incelendiğinde, bunun sıradan bir meteorolojik olay olmadığı anlaşılmaktadır. 

24 Ocak 2004 tarihinde ölçülen ortalama kar yüksekliği 32 cm.dir. Son 30 yılın ocak ayı ortalama kar 
yüksekliği 22 cm.dir. Bu değer son 30 yılın ocak ayı kar yüksekliği rekorudur. Kilyos'ta 22 Ocak tarihinde 
ölçülen rüzgar hızı 125 km/h'ye ulaşmıştır. Bu değer şimdiye kadar İstanbul'da kaydedilen en yüksek rüzgar 
hızı demektir. İstanbul'da son 25 yılın en düşük ocak ayı sıcaklığı 24 Ocak 2004 tarihinde -6.4 C ölçülmüştür. 
Yaşanan bu olağan dışı koşullar; elektrik kesintisi, otoyollarda ve şehiriçi ulaşımda meydana gelen 
tıkanıklıklar, hava, deniz ve demiryolu ulaşımındaki aksamalar, su, kanalizasyon ve doğalgaz hizmetlerinde 
güçlükler gibi sıkıntılara yof açmıştır. 

22 Ocak 2004 günü hızı saatte 120 km. ye varan şiddetli fırtına sebebiyle enerji ana iletim hatlarının 
büyük bir bölümü devre dışı kalmıştır. BEDAŞ'tan sağlıklı biçimde enerji akımı sağlanamadığı için, dağıtım 
şirketlerince arıza kontrolleri de istenilen biçimde yapılamamıştır. 

Ana iletim hattı arızalarının giderilmesi ve yedek sistemin devreye sokulması için; 10 mühendis, 100 
teknisyen ve 20 adet araç ve iş makinesiyle çalışmalar yürütülmüştür. Avrupa yakasındaki arızaların tespit 
edilerek giderilmesi için; 12 İşletme Müdürlüğüne bağlı 9872 trafo merkezinde, 360 personel, 60 adet arıza 
aracı, 36 adet kovalı araç görevlendirilmiştir. Anadolu yakasında aynı amaç için; toplam 570 elemandan oluşan 
305 ekip teşkil edilmiş, 98 araç ile 4.400 trafo merkezinde çalışmalar sürdürülmüştür. Yapılan ön tespitlere göre 
şehrin elektrik alt yapısı, hava koşullarına bağlı olarak ciddi şekilde zarar görmüştür. 

22 Ocak'ta başlayan hava muhalefeti nedeniyle, su ve kanalizasyon ana isale hatlarında yapısal hasar 
oluşmamıştır. Ancak, enerji kesintisi nedeni ile, terfi istasyonlanndaki pompaların çalışmayışından dolayı su 
sıkıntısı yaşanmıştır. 

Enerji dağıtım şirketlerince, öncelikli olarak su terfi istasyonlarının enerji ihtiyacının sağlanması ile 
beraber, su sıkıntısı 23 Ocak'tan itibaren çözüme kavuşturulmuştur. 600 personelden oluşan 30 su ekibi ile 800 
personelden oluşan 67 kanalizasyon ekibi 3 vardiya halinde 124 araçla arızalan gidermek üzere çalışmıştır. 

Karayollarındaki ulaşımda meydana gelen aksamalann ise; yaşanan yoğun meteorolojik tabloya 
zincirsiz ve eksik donanımlı araçların yolda kalmasının eklenmesiyle meydana geldiği tespit edilmiştir. Bazı 
bölgelerde yola ters yönden giren araçlar tarafından trafik kilitlenmiş, bu kesimlerde kar mücadelesi yapma 
imkanı kalmamıştır. Ayrıca ağır tonajlı kamyon ve TİR'ların terk edilmesi kurtarma faaliyetlerini olumsuz 
etkilemiştir. 
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Otoyollardan tahliye edilen araç sayısı 3.500'dür. Otoyollarda toplam 522 km.lik güzergahta; 63 iş 
makinesi ve kurtarma aracı ile 140 personelden olaşan 22 ekip ile kar mücadelesi yapılmıştır. Buralarda 1.500 
ton tuz, 70 ton üre, 55 ton tuz eriyiği olmak üzere toplam 1.625 ton malzeme kullanılmıştır. 

Otoyollar dışında kalan yollarda ise, İstanbul il sınırlarında toplam 721 km.lik yol güzergahında kar ve 
buzlanma ile mücadele programı uygulanmış, 220 personel ve 35 adet araçla toplam 1.740 ton tuz kullanılarak 
çalışmalar yürütülmüştür. 

İstanbul BOyükşehir Belediye Başkanlığı sorumluluğunda, toplam 3.800 km. uzunluğundaki ana 
artellerde kar ve buzlanma ile mücadele edilmiştir. 22 Ocak'tan başlamak üzere, 5.000 personel vardiyalı 
olarak, 500 ekip halinde 300 araç ve iş makinesi ile mücadele edilmiş, toplam 12.980 ton tuz ve 45 ton üre 
kullanılmıştır. İlçe Belediyelerine karta mücadele için toplam 15.200 ton tuz verilmiş, okul ve hastane gibi 
kuruluşlar için torbalar halinde 2.000 ton tuz dağıtılmıştır. 

Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü sorumluluk sahasında toplam 1156 km.lik yol güzergahında karla 
mücadele çalışmaları yürütülmüştür. 208 personel 12 ekip halinde 26 iş makinesi ile mücadele edilmiş, toplam 
200 ton tuz kullanılmıştır. 

Karayolu trafiğinde mahsur kalan vatandaşlarımıza yönelik olarak, kurtarma ve insani yardım 
çalışmaları belirli bir plan dahilinde yürütülmüştür. Yoğun kar yağışı nedeniyle yollarda mahsur kalan araçlar ve 
içerisindeki vatandaşlara, İstanbul Valiliği Kriz Merkezi Koordinasyonunda Devletin bütün imkanları 
sunulmuştur. 

Bu çerçevede; 3 üncü Kolordu Komutanlığına Bağlı Birlikler, BOyükşehir Belediyesi, İl Jandarma 
Komutanlığı, il Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü ve diğer kamu 
kurum ve kuruluşlarınca, kurtarma ve insani yardım faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. 

Kurtarma ve insani aynm çalışmalarında Karayolları araç ve ekiplerinin yanısıra, BOyükşehir Belediyesi 
ekipleri de görev almıştır, öte yandan, 3 üncü Kolordu Komutanlığına Bağlı Birliklerden 120 araç ve 1.256 
askeri personel çalışmalara katılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda; İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk 
sahasında toplam 1.190 araç kurtarılarak, yol trafiğe açılmıştır. Araçlarında mahsur kalan 419 vatandaşımıza 
Jandarma karakollarında iaşe ve ibate imkanları sağlanmıştır. Ayrıca Jandarma sorumluluk sahasında Avrupa 
yakasında 3.000, Asya yakasında 500 olmak üzere, toplam 3.500 vatandaşımız kurtarılarak, kamu kurumları ve 
kapalı alanlarda iskan edilmeleri sağlanmıştır. 

Karayollarında mahsur kalıp da yakıtı biten araçlara; İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri nezaretinde, 
Büyükşehir Belediyesince 40 ton benzin ve 40 ton mazot dağıtılmıştır. 

Hadımköy TEM otoyolunda 1.750 vatandaş ve 184 araç kurtarılmış, 1.500 aracın yoluna devam etmesi 
sağlanmıştır. 977 vatandaşın 1 inci Zırhlı Tugay Komutanlığı Kışlasında iskan edilmeleri ve iaşeleri temin 
edilmiştir. Aynı şekilde; Mahmutbey-lstoç-Habipler yolu ile Metris-Suttançrftliği yolunda, 66 ncı Zırhlı Tugay 
Komutanlığınca toplam 490 vatandaşımız ve 175 araç kurtarılmış, 450 vatandaşımızın iskan ve iaşeleri 
kışladan sağlanmıştır. Ayrıca, otoyolda terk edilen ağır tonajlı 15 TIR, 6 ncı Motorlu Piyade Alay Komutanlığı 
Birliklerince kurtarılmıştır. 

Yolda mahsur kalan araçların içersindeki vatandaşlarımıza; İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin destekleri 
de sağlanarak Büyükşehir Belediyesince 10.000 adet kumanya dağıtılmıştır. Aynı şekilde askeri birliklerimizce 
ve özel fabrikalarca hazırlanan yiyecek paketleri ile 7500 adet ekmek dağıtımı yapılmıştır. E-5 ve TEM otoyolu 
güzergahında Kızılay Bölge Depo Müdürlüğünce kuru gıda ve meyve suyu dağıtımı gerçekleştirilmiştir. 

öte yandan, sokakta yaşamak durumunda olan evsiz ve kimsesizlere yönelik olarak da çalışmalar 
yapılmıştır, öncelikle bu kişiler mevcut Sosyal Hizmetler İstasyonları ile geçici iskan ünitelerinde koruma altına 
alınmış, iaşe ve ibateleri ile kişisel bakımları yapılmıştır. 

Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği içerisinde; 148 kişi Alibeyköy Akşemsettin Spor Kompleksi ve 42 kişi 
Üsküdar Ünalan Kültür Merkezinde olmak üzere, toplam 190 kişi koruma altına alınmıştır. Bu iki ünite de 
kullanılmak üzere mevcut malzemeye ilave olarak, Kızılay Bölge Depo Müdürlüğünden; 70 adet kampet, 70 
adet yatak, 70 adet çarşaf ve 120 battaniye tedarik edilmiştir. Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne ait tesislerden; 
Ayvansaray llkadım İstasyonunda 15 çocuk, 75. Yıl Çocuk ve Gençlik Merkezinde 10 kadın, Kadın Sığınma 
Evinde ise 83 kişi sokaktan toplanarak, bakım altına alınmıştır. Sokaktan kimsesizleri toplamak üzere 67 
personel 15 araç ile görev yapmışlardır. 

22 Ocak Perşembe günü olumsuz hava koşullan ve aşırı rüzgarın hüküm sürmesi ile birlikte İstanbul 
Valiliğince alınan karar gereği örgün eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrencilere yarı yıl değerlendirme 
karnesi dağıtılarak, 23 Ocak 2004 günü ilk ve orta dereceli eğitim ve öğretim kurumları tatil edilmiştir. 
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Ayrıca istanbul Valiliği bütün kamu kurum ve kuruluşlarını, karın eriyerek yüzeysel akışa geçmesi ve 
beklenen sağanak yağışla birlikte şehir içinde oluşabilecek su birikintilerine ve kritik noktalarda su baskınlarına 
karşı tedbirli olmaları hususunda, 25 Ocak 2004 tarihli yazısı ile uyarmıştır. 

Tabiat şartlarından dolayı meydana gelebilecek bütün bu olumsuzluklar, daha önceden yetkili kamu 
otoriteleri tarafından öngörülmüş ve planlamalar bu yönde yapılmıştır. Bununla ilgili olarak İstanbul Valiliği 11 
Aralık 2003 tarihli genelgesinde, gelişebilecek olağan dışı hava şartlarına bağlı olarak; 

-Aşın buzlanma, 
-Elektrik ve telefon hatlarında anzalar, 
-Deniz ve hava ulaşımında aksamalar, 
-Sürücü hataları, eksik donanımlı araçlar, araç arızalanmaları, emniyet şeridi ihlalleri, 
-Acil sağlık hizmeti talebindeki artışlar, 
-Sokakta yaşayan, evsiz, kimsesiz çocuk, genç ve yaşlılann bakım ihtiyaçları, 
-Eğitim hizmetlerinin devam edemeyeceği durumlar 

oluşabileceğini varsayarak, ilgili bütün kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşların tedbirli olmaları istenmiştir. 
Ayrıca, 20 Ocak 2004 günü meteorolojiden sağlanan hava tahmin raporianna dayalı olarak "22 Ocak 
Perşembe gününden hafta sonuna kadar" sürecek etkili kar yağışı ihbarı yapılmıştır. 

Yukanda açıklanan bütün bu ön tedbir, ikaz ve hizmetlere rağmen, hayatın doğal akışını etkileyen bir 
süreç yaşanmıştır. Bu gibi afet durumlannda, dünyanın her yerinde görülebilen türden manzaralar, en hafifi ile 
ülkemizde de görülmüştür. Hava şartlanndaki bütün olumsuzluğa ve kara yollannda seyir halindeki bazı araç 
sürücülerinin yola tedbirsiz çıkmış olmasına karşın Devletimiz; Valiliğin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Belediyelerin 
ve Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının elindeki imkanları sonuna kadar kullanmıştır. Nüfusu 10 milyonu aşan 
mega kent İstanbul'da bütün olumsuzluklara rağmen, Devletimiz başarılı sayılabilecek bir sınav vermiştir. 

22-23 Ocak 2004 günlerinde İstanbul'da meydana gelen yoğun kar yağışı ve şiddetli fırtına öncesinde, 
esnasında ve sonrasında, İstanbul Valiliğinin koordinasyonunda tüm kamu kurum ve kuruluşlarının bir plan 
dahilinde ve imkanları ölçüsünde gerekli bütün çalışmalan yaptıkları, karar ve önlemlerin zamanında alınarak 
uygulamaya konulduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle konu ile ilgili soruşturma açılmasına gerek görülmemiştir. 

Memuriann ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve 
yükümlükleri, aylık ve ödenekleri ile diğer özlük işleri Anayasa ve kanunlarla düzenlenmiştir. Yapılan bütün 
atamalar liyakat ilkesi gözetilerek, yürüdükte bulunan kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun şekilde 
yapılmaktadır. 

Arz ederim. 

AbdülkadirAKSU 
Bakan 
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24. - Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur 'un, bir havacılık şirketine ilişkin sorusu ve Ulaştır
ma Bakanı Binali Yıldırım 'in cevabı (7/1959) 

19.01.2004 
TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA, 

Aşağıda yer alan soruların, Ulaştırma Bakam Sayın Binali Yıldırım tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmağını arz ederim. 

Prof. Dr. N. Gaye Erbatur 
Adana Milletvekili 

Fly Air 'İç ve Dış Hatlarda Tarifeli Seferlerle Yük ve Yolcu Taşımacılığı" yapmak 
amacıyla ruhsat almak için Bakanlığınızın Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne 
başvurmuştu. Bu ruhsatı alabilmek için 1 milyon dolarlık bir teminat mektubu bulamayan 
Fly Air'in 800 bin dolarlık teminat mektubu, eksik kalan 200 bin dolan îse "senet"- olarak 
vermesine izin verilmişti. Sivil Havacılık Genel Müdürü'nün yaptığı 14.11.2003 tarihinde 
Hürriyet gazetesinde yayınlanan açıklamaya göre 1 ay içinde yerine bir teminat mektubu 
vermek üzere senet kabul edilmişti. İncelendiğinde bu şirketin Türkiye'nin imajını 
zedeleyen bir çizgi izlediği de izlenimi de alınmaktadır. Bu konuyla ilgili olarak: 

1. Bir ay sonra FLY Air senetin yerine teminat mektubu vermiş midir? 
2. Avrupa havacılık çevrelerinde, Sultan Air, Air Anatolia ve en son Fly Air'in sahibinin 

ve uçaklarının aynı olması nedeniyle, iflas eden bir fimanın yeni bir adla yeniden 
piyasaya çıkmasının, "özellikle Türkiye'de geçerli normal işletim yöntemi" olarak 
Türkiye'nin imajını zedeleyici biçimde yorumlanmasına sebep olan bu firmaya böyle 
bir kolaylık neden gösterilmiştir? 

3. Türk havacılık şirketlerinin Avrupa'da borçlarım ödemeyerek, iflas edince yeni bir 
adla tekrar piyasaya çıkarak ülkemizin imajını zedelemelerine engel olmak için 
herhangi bir önlem almayı düşünmekte misiniz? 

4. Eğer düşünüyorsanız ne zaman ne gibi önlemler alacaksınız? 

T .C. 
U L A Ş T I R M A BAKANLIĞI 

Araş t ı rma P lan lama ve Koord inasyon Kurulu Başkan l ığ ı 

SAYI : B . 1 1 . 0 . A P K . 0 . 1 0 . 0 1 . 2 1 . / E A / - ' 3 ? 9 - a < : 7 S ~ ^ * 2 M A R T 2004 
KONU :Adana Mi l le tvek i l i 

Saym N.Gaye ERB ATUR'un 
yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MtLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ:TBMM Başkanlığının 16.02.2004 tarih ve AOl.O.GNS.0.10.00.02-7/1959-4543/15911 
saydı yazısı. 

Adana Milletvekili Sayın N.Gaye ERBATUR'un 7/1959-4543 sayılı yazdı soru önergesinin 
cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Binali YILDIRIM 
Ulaştırma Bakanı 

- 4 2 8 -



T.B.M.M. B : 64 24 . 3 . 2004 O : 1 

ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN N.GAYE ERBATUR'UN 7/1959-4543 
SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

Fly Air "İç ve Dış Hatlarda Tarifeli Seferlerle Yük ve Yolcu Taşımacılığı" 
yapmak amacıyla ruhsat almak için Bakanlığınızın Sivil Havacılık Genel 
Müdürlüğü'ne başvurmuştu. Bu ruhsatı alabilmek için 1 milyon dolarlık bir teminat 
mektubu bulamayan Fly Air'in 800 bin dolarlık teminat mektubu, eksik kalan 200 bin 
doları ise "senef olarak vermesine izin verilmişti. Sivil Havacılık Genel Müdürü'nün 
yaptığı 14.11.2003 tarihinde Hürriyet gazetesinde yayınlanan açıklamaya göre 1 ay 
içinde yerine bir teminat mektubu vermek üzere senet kabul edilmişti. İncelendiğinde 
bu şirketin Türkiye'nin imajım zedeleyen bir çizgi izlediği de izlenimi de 
alınmaktadır. Bu konuyla ilgili olarak: 

SORU 1- Bir ay sonra FLY Air senetin yerine teminat mektubu vermiş midir? 

CEVAP 1-Fly Hava Yollan İşletmesinin sahip olduğu işletme ruhsatı 
kapsamının "İç ve Dış Harlarda Tarifesiz Seferlerle Yolcu ve Yûk Taşımacılığı" 
yapmak şeklinden "İç ve Dış Hatlarda Tarifeli ve Tarifesiz Seferlerle Yolcu ve 
Yûk Taşımacılığı" yapmaya dönüştürülmesi esnasında Ticari Hava Taşıma 
İşletmeleri Yönetmeliği SHY-6A kapsamında Bakanlığımızda mevcut olan 500.000 
ABD Dolan Banka teminat mektubunu 1.000.000 ABD Dolarına artırması 
gerekirken; 800.000 ABD Dolan Banka Teminat mektubu olarak, bakiye kısmı olan 
200.000 ABD Dolan ise 17.10.2003 tarihinden başlamak üzere 1 ay içinde banka 
teminat mektubu ile değiştirilmek üzere senet alınmıştır. Fly Hava Yollan A.Ş. 
işletmesi 13.11.2003 tarihinde 200.000 ABD Dolan tutarındaki banka teminat 
mektubunu Bakanlığımıza teslim etmiş olup; böylece Ticari Hava Taşıma İşletmeleri 
Yönetmeliği SHY-6A kapsamında verilmesi gereken 1.000.000 ABD Dolan 
tutarındaki banka teminat mektubunun tamamı teslim alınmıştır. -

SORU 2- Avrupa havacılık çevrelerinde, Sultan Air, Air Anatolia ve en son 
Fly Air'in sahibinin ve uçaklarının aynı olması nedeniyle, iflas eden bir firmanın yeni 
bir adla yeniden piyasaya çıkmasının "Özellikle Türkiye'de geçerli normal işletim 
yöntemi" olarak Türkiye'nin imajım zedeleyici biçimde yorumlanmasına sebep olan 
bu firmaya böyle bir kolaylık neden gösterilmiştir? 

CEVAP 2-Bakanlığımızdan hava yolu taşımacılığı yapmak amacı ile işletme 
ruhsatı alarak faaliyetlerini sürdüren Fly Hava Yollan A.Ş. ile ruhsatı halen 
yürürlükte olan Air Anatolia/Anadolu Havacılık A.Ş. işletmelerinin ortak ve yönetim 
kurulu üyeleri farklı kişilerdir. Aynca, Fly Hava Yollarının sektöre ilk defe girecek 
bir işletme olmaması, Bakanlığımızdan daha önceden yetki almış bir işletme olması 
münasebetiyle, tüm faaliyetlerinin Bakanlığımız denetiminde ve filosunda kendi malı 
olan dört adet uçağı bulunması gibi sebeplerden dolayı böyle bir kararın alınmasında 
salanca görülmemiştir. Yapılan bu işlem sayesinde Fry Haya Yollan A.Ş. işletmesi iç 
hatlarda 20.10.2003-09.02.2004 tarihleri arasında gerceldeştŞîî^,240 seferde toplam 
32.106 adet yolcu taşımış ve taşımaya devam etmektedir." 
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SORU 3- Türk havacılık şirketlerinin Avrupa'da borçlarım ödemeyerek, iflas 
edince yeni bir adla tekrar piyasaya çıkarak ülkemizin imajım zedelemelerine engel 
olmak için herhangi bir önlem almayı düşünmekte misiniz? 

CEVAP 3- Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenlik Teşkilatına olan borçlarım 
ödemek üzere hazırlanan ödeme planlarmda, adı geçen teşkilat ile anlaşmazlığa düşen 
Türk Havacılık Şirketleri borçlarının yasal yollardan tahsil edilmesi için konu ilgili 
merciler tarafından yargıya intikal ettirilmektedir. 

SORU 4-Eğer düşünüyorsanız ne zaman ne gibi önlemler alacaksınız? 
CEVAP 4-Havayolu işletmelerinin ruhsatlandırma işlemleri Ticari Hava 

Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği SHY-6A kapsamında yapılmakta olup, söz konusu 
Yönetmelik geçmişte yaşanan sorunlara ve günümüz şartlarına göre belli dönemlerde 
revize edilmektedir. 

25. - İzmir Milletvekili Hakkı Akalın 'in, açık kalp cerrahisi yapılan merkezlere ilişkin sorusu 
ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı (7/1960) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakam Saym Recep AKDAĞ tarafından, 
aracılığınızla yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Prof. Dr. Hakkı AKALIN 
İzmir Milletvekili 

Türkiye'de koruyucu hekimlik henüz istenilen düzeyde hizmet 
veremediği için erişkin kalp hastalıkların tam ve tedavisi sosyoekonomik bir 
sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Özel donanımı, yüksek teknolojiyi ve 
yetişmiş bir kadroyu gerektiren bu hastalıkların tanı ve tedavisi ülkemizde çok 
sayıda merkez bulunmasına rağmen, ancak başta Ankara, İstanbul ve İzmir 
olmak üzere birkaç büyük kentimizde yoğun bir şekilde 
gerçekleştirilebilmektedir. 

Ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılara ve kısıtlı olanaklara rağmen 
büyük yatırımlar yapılarak açılan çok sayıda merkezin atıl kapasitelerde 
çalıştıkları bilinmektedir. 

Sorular: 

1) Türkiye'de açık kalp cerrahisi yapılan toplam kaç merkez vardır ? 
2) Bu merkezlerin yıllık kapasiteleri ve gerçekleştirdikleri açık kalp 

ameliyatı sayılan ne kadardır ? 
3) Özel sektör ve kamu (üniversite, Sağlık Bakanlığı ve SSK) 

sektöründe bu ameliyatların paylaşımı nasıl gerçekleşmektedir ? 
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T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

SAYI : B100THG0730002-=5030 
KONU : Yazılı Soru önergesi 10L03.Ö4* 3 9 0 3 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 16.02.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1960-4544/4422 
sayılı yazınız. 

İzmir Milletvekili Prof.Dr.Hakkı AKALIN tarafından "Açık Kalp Cerrahisi Yapılan 
Merkezler "e ilişkin olarak verilen 7/1960-4544 sayılı Yazılı Soru önergesi'nin cevabı 
ilişikte gönderilmektedir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Prof. 

İzmir Milletvekili Sayın Prof.Dr.Hakkı AKALIN tarafından verilen, 
"Türkiye'de koruyucu hekimlik henüz istenilen düzeyde hizmet veremediği için 

erişkin kalp hastalıkların tanı ve tedavisi sosyoekonomik bir sorun olarak karşımıza 
çıkmaktadır, özel donanımı, yüksek teknolojiyi ve yetişmiş bir kadroyu gerektiren bu 
hastalıkların tanı ve tedavisi ülkemizde çok sayıda merkez bulunmasına rağmen, 
ancak başta Ankara, İstanbul ve İzmir olmak üzere birkaç büyük kentimizde yoğun bir 
şekilde gerçekleştirilebilmektedir. 

Ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılara ve kısıtlı olanaklara rağmen büyük 
yatırımlar yapılarak açılan çok sayıda merkezin atıl kapasitelerde çalıştıkları 
bilinmektedir. 

Sorular: 
1) Türkiye'de açık kalp cerrahisi yapılan toplam kaç merkez vardır ? 
2) Bu merkezlerin yıllık kapasiteleri ve gerçekleştirdikleri açık kalp ameliyatı 

sayıları ne kadardır ? 
3) özel sektör ve kamu (Üniversite, Sağlık Bakanlığı ve SSK) sektöründe bu 

ameliyatların paylaşımı nasıl gerçekleşmektedir ?" 
sorularını içeren 7/1960 sıra sayılı Yazılı Soru önergesi'nin cevabı aşağıda 

sunulmuştur. 

CEVAP 1 : Türkiye'de açık kalp cerrahisi yapılan Sağlık Bakanlığı'na bağlı 8, 
Sosyal Sigortalar Kurumu'na bağlı 3, Üniversitelere bağlı 33 ve özel sektöre bağlı 32 
olmak üzere toplam 76 merkez mevcuttur. 

CEVAP 2 : Açık kalp cerrahisi yapan merkezlerin 2003 yıl sonu itibarı ile 
kapasite ve ameliyat sayıları aşağıda liste halinde düzenlenmiştir. 
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A Ç I K K A L P C E R R A H İ S İ M E R K E Z L E R İ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

1 
2 
3 

S A Ğ L I K B A K A N L I Ğ I 

A n k a r a - T ü r k i y e Y ü k s e k İh t isas Eğ t .A rş .Has t . 
B u r s a - Y ü k s e k İh t i sas Eg t .A rş .Has t . 
Bu rsa -Oev le t H a s t a n e s i 
Is t tanbul -Dr .S.Ersek G ö ğ s . K a l p Dam.Cer .Eg t .A rs .Has t . 
I s tanbu l -Koşuyo lu K a l p Eg t .A rş .Has t . 
Izmi r -Ata türk Eğ i t im v e A r ş Has t . 
V a n - Y ü k s e k İh t isas Eğ t .A rş :Has t . 
Kayse r i -D r .Veda t A l i Ö z k a n Dev le t H a s t a n e s i 
T O P L A M 

S S K 

Ankara - lh t i sas H a s t a n e s i 
Anka ra -Eğ i t im H a s t a n e s i » ^ g " * ' 
I s t anbu l -Sü reyyapaşa G ö g s . K a l p D a m a r Has.Egt.HasJS^ V W -
T O P L A M JF«» -~r i 

K A P A S İ T E 
1 9 8 9 

1 3 4 
2 0 0 

2 7 3 8 
1703 

4 4 6 
1 1 9 

8 0 
7 4 0 9 

7 5 0 
„ ^ 1000 
: V ^ 2 5 0 
* * • ^ k 2 0 0 0 

=>» ik * 

A M E L İ Y A T 
S A Y I S I 

1989 
1 3 4 

5 
2 7 3 8 
1703 

4 4 6 
1 1 9 

7 2 
7 2 0 6 

4 1 2 
3 2 7 

6 1 
8 0 0 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1 0 
1 1 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
1 8 
1 9 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 6 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1 0 
1 1 
1 2 
1 3 
1 4 

Ü N İ V E R S İ T E 

A d a n a - Ç u k u r o v a Ü n v . T ı p Fak .Ba lca l ı Has t . 
A d a n a - B a ş k e n t Ü n v . U y g u l a m a v e A r a ş t ı r m a Merkez i 
A n k a r a - A n k a r a O n v . T ı p F a k . C e b e c i Has t . 
A n k a r a - G a z ı Ü n v . T ı p F a k . U y g . v e A r ş . H a s t a n e s i 
A n k a r a - H a c e t t e p e Onv .T ıp Fak .Has t . 
A n k a r a - B a ş k e n t O n v . H a s t a n e s i 
An ta l ya -Akden i z O n v . T ı p Fak . Hast . 
An ta l ya -A lanya B a ş k e n t Onv .Oyg .A rş .Merk . 
A y d ı n - A d n a n M e n d e r e s T ı p Fak .Has t . 
Bu rsa -U ludağ Ü n v . T ı p Fak .Has t . 
Den i z l i -Pamukka le Unv .Eğ i t im Uyg .A rş .Has t . 
D iyarbak ı r -D ic le Ünv .Eg t .A rş .Has t . 
Ed i rne -Trakya Ü n v . T ı p Fak . Has t . 
E lazığ-Fı ra t Ünv .A rş .Uyg .Has t . 
E rzu rum-A ta tü rk Ü n v . T ı p Fak_Arş. Has t . 
E s k i ş e h i r - O s m a n g a z i Ünv .Eğ t .Uyg .A rş .Has t . 
Gaz ian tep -Gaz ian tep Onv .T ıp F a k . Ş a h i n b e y A rş .Uyg .Has t . 
I spa r ta -Sü leyman D e m i r e l Ünv .T ıp Fak .A rş .Uyg .Has t . 
Mers in -Mers in O n v . T ı p F a k . A r ş . U y g . H a s t 
I s t anbu l -Marmara Ü n v . T ı p Fak .Has t . 
I s t anbu l -Ce r rahpaşa T ı p F ak .Has t . 
I zm i r -Dokuz Eylü l Ü n v . T ı p F ak .Has t . 
I zm i r -Ege U n v . S a ğ . U y g . A r ş . M e r k . 
Kayser i -Erc iyes O n v . T ı p F ak .Has t . 
Kocae l i -Kocae l i Ü n v . T ı p Fak .Has t . 
Konya -Se l çuk Ü n v . T ı p Fak .Has t . 
Ma la t ya - l nönü Ü n v . T ı p Fak .Has t . 
Man i sa -Ce la l Baya r U n v . S a ğ . U y g . A r ş . M e r k . 
S a m s u n - 1 9 M a y ı s Unv .Sağ .Uyg .A rş .Has t . 
S i v a s - C u m h u r i y e t Ü n v . E ğ t . A r ş . U y g . Has t . 
T r a b z o n - K a r a d e n i z T e k n . O n v . F a r a b i Has t . 
Şan l ıu r fa -Har ran Onv .T ıp Fak .A raş t ı rma Hast . 
Z o n g u l d a k - K a r a e l m a s Ünv .A rş .Uyg .Has t . 
T O P L A M 

Ö Z E L 

A d a n a - ö z e l O r t a d o ğ u Sağ l ı k Has tanes i 
A d a n a - ö z e l Ün ive rsa l H a s t a n e s i 
A n k a r a - ö z e l Ç a ğ H a s t a n e s i 
A n k a r a - ö z e l G ü v e n H a s t a n e s i 
A n k a r a - ö z e l Bay ınd ı r H a s t a n e s i 
A n k a r a - ö z e l U m u t Ka lp H a s t a n e s i 
A n k a r a - ö z e l Ken t H a s t a n e s i 
A n k a r a - ö z e l Ç a n k a y a Has tanes i 
Gaz ian tep -Öze l S a n i K o n u k o ğ l u T ı p M e r k e z i 
Is tanbu l -Öze l A l m a n H a s t a n e s i 
Is tanbu l -Oze l In te rna t iona l Hosp i ta l ^ ,_. 
I s tanbu l -Öze l 2 9 M a y ı s H a s t a n e s i ^p** s s* 
Is tanbu l -Öze l A c a d e m i c Hosp i ta l $'r-, 
Is tanbu l -Öze l A c ı b a d e m B a k ı r k ö y Hast . ;* f , v **' 

fa L 

K A P A S İ T E 

2 6 2 
1383 

5 9 0 
3 0 0 
8 9 1 

1000 
4 5 0 
8 0 0 
2 0 0 
5 6 9 
1 5 8 
2 6 6 
1 2 4 
2 0 0 
1 8 5 
2 0 0 
4 0 4 
3 0 0 
2 5 0 

9 6 
2 5 

1000 
1200 

2 7 0 
3 0 0 
2 7 6 
7 5 0 
1 5 0 
3 5 0 
3 2 0 

2 9 
1 2 0 

1 4 
1 3 4 3 2 

3 0 
5 7 3 

1000 
2 0 0 0 
2 0 0 0 

7 1 
1000 
1700 
1740 
1200 

6 0 0 
&*Pa*t. 2 0 0 
*•*•;-»• - v 2 0 

S A 4 0 0 
1 *,<i - & f t 

"*" 
A M E L İ Y A T 

S A Y I S I 

2 6 2 
1383 

5 9 0 
2 7 9 
8 9 1 
9 5 8 
3 2 9 

4 2 
6 5 

5 6 9 
1 5 8 
2 6 6 
1 2 4 
1 0 1 
1 8 5 
2 0 0 
4 0 4 
2 5 0 
1 5 0 

1 2 
2 5 

3 1 0 
6 5 1 
1 6 4 
1 8 5 
2 7 6 
3 6 2 

5 5 
1 1 2 
1 7 4 

2 9 
1 2 0 

1 4 
9 6 9 5 

3 0 
5 7 3 
7 1 0 

1641 
9 7 9 

7 1 
9 0 0 

1336 
1740 

7 0 1 
4 5 1 
1 9 6 

1 2 
3 9 9 

432 
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15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

İstanbul-Özel Yeni İsviçre Hastanesi 
Istanbul-ûzel Şafak Hastanesi 
İstanbul-Özel Amerikan Hastanesi 
İstanbul-Özel Acıbadem Hastanesi 
İstanbul-Özel Florance Nightingale 
İstanbul-Özel Memorial Hastanesi 
İstanbul-Özel Çamlıca Hayat Hastanesi 
Izmir-Özel Atakalp Kalp Hastanesi 
Izmir-özel Şifa Tıp Merkezi 
Izmir-Central Hospital 
Izmir-özel Ege Sağlık Hastanesi 
Izmir-özel Gazi Hastanesi 
Tekirdağ-özel Çorlu Şifa Hastanesi 
Kayseri-özel ömür Hastanesi 
Kayseri-özel Kalp Hastanesi 
Konya-Belediye Sağlık Hastanesi A.Ş. 
Konya-Vakıf Hastanesi 
Trabzon-özel Karadeniz Hast 
T O P L A M 

2000 
1750 
650 
700 

2000 
700 

1200 
107 

1891 
797 

1230 
148 
380 
306 
450 
936 

1000 
453 

29232 

1900 
1218 
575 
658 

1456 
666 
722 
107 

1891 
797 

1230 
148 
380 
306 
350 
560 
106 
453 

23262 

CEVAP 3 : Açık kalp ameliyatı sayılarının yüzdelik dağılımı Sağlık Bakanlığı 
%18. SSK %2, Üniversite %24 ve özel Sektör ise %56 olarak gerçekleşmiştir. 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

24.C2.04* 2914 
SAYI : B100THG0730002-5030 
KONU : Yazılı soru önergesi', 

.VALİLİĞİNE 
(il Sağlık Müdürlüğü) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Bakanlığımıza gönderilen yazılı soru 
önergesinde; 

1-Türkiye'de açık kalp cerrahisi yapılan toplam kaç merkez vardır ? 
2-Bu merkezlerin yıllık kapasiteleri ve gerçekleştirdikleri açık kalp ameliyatı 

sayıları ne kadardır ? 
3-Özel sektör ve kamu (üniversite, Sağlık Bakanlığı ve SSK) sektöründe bu 

ameliyatların paylaşımı nasıl gerçekleşmektedir ? 
soruları yöneltilmiştir. 

önerge doğrultusunda İlinizde faaliyet gösteren özel hastanelerin 2003 yıl 
sonu itibarı ile yıllık açık kalp cerrahisi bilgilerinin 0.312.434 42 58 no'lu numaraya 
26.02.2004 tarihi mesai bitimine kadar fax çekilmesi hususunda, 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. / " _ — ^ / 

Uzm.Dr.lsıflaİl DEMİRTAŞ 
Bakan a. 

Genel Müdür 
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^gjfl^ > UNIVERSAL HOSPITAL BODRUM 
? - ** 

SAYI: 2004/037 25 '.2004 
KONU: A ç * K*4» Cerrahisi 

MUĞLA 

İLCİ: S+i&BJkM^TeûmviHünstikriÇ+adMümMBa'ıtOn 
B100THGO73OOO2-5O3O S«yı ve 24.0X2004 Tarihli yazısı 

fa}H yazıdtf 2003 yıh tonu itibarı ile bMaranrizdelri yıllık açık fcftlp cerrahiii' bffeff. «.fc 
bitfirÜmMi faMflmtoedir. 2003 y ı b ^ 

Gereğini bDgiferiai» «re edoim. 

UzJ>r, 

SAĞUK.MÖDÛRLÜĞO 

SAYI : B I04 ISM450001 / 
K O N U : Yazılı Soru önergesi 2 4 S * * ÎÖÖl 

(Tedavi H i z m e $ $ # l ^ n e l MOdDrlüğü) 
' ' " " " ' ANKARA 

İLGİ: 22/02^2004 9ün v e 2Ö14 « ş a ^ ^ Ş n İ z . 

2003 yth sonu itibariyle ilimizdeki' £&*fehastanelerdeki açık kalp cerrahisi tıpılan 
merkez bulunmamaktadır. 

Gereğini bilgilerinize arz ederim: 

OrV. 
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T-C. 

İSÂCT.TK MT.DIJRL.UGP. 

O: 1 

JSAYI « B.1O4.1SM.43S00O1-
Yat.Ted.Hiz.Şb. 

K O N U : Yazılı soru önergesi 0 1 0 7 9 9 26.02.: )Û4 

S A Ğ L I K . B A K A N L I Ğ I 
(Tedavi Hizmet ler i Genci M ü d ü r l ü ğ ü n e ) 

İLOİ: 24 /02/2004 tarih ve 2914 sayılı yazınız. 

îlgi sayılı yazınıza istinaden, ilimizde faaliyette bulunan özel hastanelerde :1003 yıl 
sonu itibari ile yıllık acık kalp cerrahisi uygulanmış hasta sayısı toplam 417lı olup, bu 
uygulamaların yapıldığı hastanelerin isimleri aşağıda belirtilmiştir. 

Arz caenm. 

vK" 

H A S T A N E N İ N A D I 
ö z e l Atakalp Kalp Hastanesi 
ö z e l Şifa Tıp Merkezi 
ö^e l Central Hospıtal 
Ö;.<±\ r.^c Saflık I laauno. ; 
Ö2Cİ Gay.i Hastanesi .. 
T O P L A M 

A Ç İ K K A L P C E R R A H İ S A Y î ( 
107 
1891 
797 

. 148 
4173 

SAYİ : B1O4ISM459001/ \ {C\ 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

TEKİRDAĞ VALİLİĞİ 
SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 

SAĞLIK BAKANLIGI'NA 
( Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ) 

İLGİ: 24.02.2004 Tarih ve 2914 sayılı yazınız. 

0026G7 ltll2QQA 

ilgi kayıtlı yazınızda sorulan, İlimizde faaliyet gösteren özel hastane rden sadec 
Özel Çorlu Şifa Hastanesinde açık kalp cerrahisi uygulaması mevcuttur. 

Ozel Çorlu Şifa Hastanesi Baştabipllgi'nin 25.02.2004 tarih ve 253 * >\\ yazısı i» 
2003 yılında Kardiyoloji Polikliniğine 2874 hastanın müracaat ettiği ve 380 ha* aya açık ka 
ameliyatı yapıldığı bildirilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Sedat O » / tvfM^" 
Valia? f 

Vali Yaldın {ısı 
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BELEDİYE SAGUK HASTANESİ A.Ş 

Sayı:419 2S.OJ.2004 

İL SAĞLIK MÜJ>ORLÜÖO 
KONYA 

îlgL'25.02.2004 tarih ve 5189 sayılı yazınız. 

ilgi yazınızda istemiş oldurunuz bilgiler tanzim edilerek aşağıda sunulmuştur J39gfle ize arz 
ederim. 

Uzm.Dr. Fikret BÜYÜKKÖKTEN 
Mes'uIMadOr 

YILLIK KAPASİTE :936 
GERÇEKLEŞEN ACİK KALP AMEI.tYATI BA¥MItf<0 

Türkiye Sağlık ve Tedavi Vakfı 

KONYA VAKIF HASTAMI !Sİ 
Sayı :B.2004/59 25.0; î:004 
Komi: Açık kalp cerrahi» 

İL SAĞLIK MÜDÜRLÛĞÜ*NE 
KONYA 

îlgi: 25.02.2004 / 05189 tarih, sayıhyazmız. 

Hastanemizde Acık Kah; Ameliyatı 2003 Haziran Ayı'nda başlamış ohıp , 303 yıh 
sosu itibariyle 106 adet Açık Kalp Ameliyatı gerçekleştirilmiştir. Yılhk tahinim kap sitemiz; 
1000 ameliyattır. 

Bilgilerinize arz ederim. AI | Ç ^ ^ ^ 

ı.Dr.M. Ramazan Y e l fö&£<tf * * Doç.Dr.M. Ramazan 
Başhekim / Mesul M0dt^[| 
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T.C. 
ANKARA VALİLİĞİ 

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 

ŞUBE : B104ISM4060001/Yat.Ted. 
KONU : Açık Kalp Ameliyatı 2C02.04*01i. U5 4 

SAĞLIK BAKANLIĞI 
(Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü) 

İLGİ: 24.02.2004 tarih ve 2914 sayılı yazınız 

İlimizde faaHyet gösteren öze) hastanelerin 2003 yıl sonu itibarı ile yıllık a < kalp 
cerrahisi bilgileri ilgi yazınız doğrultusunda tanzim edilerek aşağıya çıkantmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

>ZTURr= 
ali a. 

Sağlık MOdOr Yardırr ut 

HASTANE ADI 
Özel Cağ Hastanesi 
özel Güven Hastanesi 
Özel Bayındır Hastanesi 
özel Umut Kalp Hastanesi 
özel Kent Hastanesi 
özel Çankaya Hastanesi 
TOPLAM 

AÇIK K A I P AMELİYATI 
710 

1641 
979 
71 

900 
1336 
5637 

KAPASJTESÎ 
lOOO 
2000 
2000 

. 
1000 
1700 
7700 

KAYSERİ ILI AÇIK KALP CERRAHİSİ DAĞILIMI 

Hastane Adı 

E. G.T. Fakültesi 

Dr. Vedat A» Özkan 
Devlet Hastanesi 

Özel Ömor Hastanesi 

Kayseri özel Kalp 
Hastanesi 

2003 Yılından Önce 
Yapılan Amafiyat 

Sayısı 

1744 

126 

19 

932 

2003 Yılı icmde 
Yapılan Ameliyat 

Sayısı 

164 

72 

306 

350 

Yi nık Kapasite 

270 

80 

306 

450 

2003 YIU SONU İTİBARİYLE 

KAMU HASTANELERİ :236 

ÖZEL HASTANELER : 666 
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HA&^AtÖUlU AMBLİYAT SAYİSİ fWMQ 
Ö7»lÂJmnoHa#ane*i 

ÖjDttî İDtenurtjLoıud Ilo*f*taI . 

Özel 29M«yıs EUtstânfeaŞ 

Özel Aöftdctmc rtocpila) 

Özel Acıbadem IfeknkOy Hnst. 

OzeJ YejM toviçie Ha*öwe*» 

Özel Safide Hasöuitori 

özel Ameriklui Hastane^ \ 

Özel Acıbadem Hastanesi 

özel Flotaoce Nitfctipggile 

Özd Memoria) Hastftotti 

Özel Çfii^.cıi llay*tHa&neşİ 

70i: 

451 

19$ 

•2. 

.399 

1900 

1218 

575 

658 

1456 

666 

722 

O : 1 

XjU<E& İAEAÜİIE 

••J2' ) 

60ı 

v20ı 

20 

4Û 

20» 

17:. 

654» 

700 

, . » * 

7<X 

120< 

T.C. 
SAĞUK BAKANLIĞI 

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

SAYI : B100THG0730002-5030 2Û.G2.Û4* *»-*> 
KONU : Yazılı soru önergçsi 

YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Bakanlığımıza gönderilen yazılı soru 
önergesinde; 

1-Türkiye'de açık kalp cerrahisi yapılan toplam kaç merkez vardır ? 
2-Bu merkezlerin yıllık kapasiteleri ve gerçekleştirdikleri açık kalp ameliyatı 

sayılan ne kadardır ? 
3-Ozel sektör ve kamu (üniversite, Sağlık Bakanlığı ve SSK) sektöründe bu 

ameliyatların paylaşımı nasıl gerçekleşmektedir ? 
soruları yöneltilmiştir. 
önerge doğrultusunda Üniversite hastanelerinde 2003 yıl sonu itibarı ile yıllık 

açık kalp cerrahisi bilgilerinin il ve hastane bazında 0.312.434 42 58 no'lu numaraya 
20.02.2004 tarihi mesai bitimine kadar fax çekilmesi hususunda, 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

M* 
Uzm.Dr.lMâflDEMlRTAŞ 

ı a. 
Genel Müdür 
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T.C. 
HARRAN ÜNİVERSİTESİ 

ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ 

ŞUBE : Personel 
SAYI : B.30.2.HRÜ.0.01.00.00.270-oi<cir 
KONU : Soru önergesi 

o£>yâ5.. (104 

SAĞLIK BAKANLIĞINA 
(Tedavi Hizmetleri Genel MüdarlOgO) 

ANKARA 

İLGt: 20.02.2004 tarih ve 5030-2858 sayılı yazınız. 

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalında 
Ameliyatları 2002 yılı Eylül ayı itibariyle başlamış olup, bu güne kadar 174 
ameliyatı gerçekleştirilmiştir. 2003 yıh içerisindeki toplam açık kalp ameliyatı si> 
olup. bu hastaların 108 tanesi Yeşil Kartlı, geri kalan 12 tanesi Emekli Sandığı haı-
müracaat etmiştir. Bölgemizde açık kalp ameliyatı gerektiren hasta sayısı çol 
rağmen SSK ve Bağ-Kur ile paket program sözleşme taleplerimiz heı 
edilmediğinden, bu Sosyal Güvenlik Kurumlarına bağlı hastaların konu ile ilgili t 
dışına hasta şevki ile gerçekleşmektedir. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Sik Kalp 
u:ık kalp 
ımz 120 
u:ı olarak 
elmasına 
; kabul 
Ltvileri il 

Prof. Dr9uğurBÜYl t3BURÇ 
Rektör 

T.C 
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 

SagUt Hizmetleri 
Araştırma ve Uygulama Hastanesi 

Kalp-Damar Cerrahisi Anabilim Dalı 
BAŞKANLIĞI 

Sayı: B30.2.CUM.0.01.00-50/ U. S Tarih: 04.030604 

Konu: 2003 Yılı Acık Kalp AmeUyatı saym bJc 

HASTANE BAŞHEKİMLİĞİNE 

ÎLGÎ: 02.03.2004 tarih ve 882 sayılı yazmız hk. 
• C.Ü Tıp Fakültesi Kalp-Damar Cerrahi kliniğinin yıllık açık kalp ameliyatı • q>asitesi 

320'dir. 
• 2003 yılında yapılan açık kalp ameliyatı sayısı 174*dflr. 
• C.O Tıp Fakültesi Hastanesi dışındaki kurumlarda çalışan bir çok hekim ustadan 

öncelikle özel hastanelere yönlendirmektedirler, özellikle ve ısrarla kliniğimizde jneliyat 
olmak isteyenler ve dze l hastaneler tarafindan riskli veya yüksek maliyeti olacaj' tahmini 
nedeniyle ameliyat edilmeyen hastalar kliniğimizde ameliyat edilmektedir. 

Prof. Dr. Kasım DOĞAN 
Kalp-Damar Cerrahisi AB Başkanı 
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T.C. 
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 

O : 1 

Sayı B.30.2.ODM.0.70.00.00/076*- 01301 
Konu : 

Jobll 
...«.' . J,tâ.J20Q% 

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞINA 
Bilkent/ANKARA 

Gİ: Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 20.02.2004 £ .-> 
B100THG073OO02-503O-2858 sayılı yazısı. 

ve 

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Sağlık Bakanlığına gönderilen ; ;ılı soru 
ergesinde belirtilen, 2003 yılı sonu itibariyle yıllık açık kalp cerrahisi bilgileri naddeler 
ünde aşağıda belirtilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini saygılarımla arz ederim. 

Prof. Dr. Ferit BERNA 
Rektör 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinde 1978 yılından beri KÎ > Damar 
Cerrahisi Anabilim Dalı mevcuttur. 2 Profesör ve 2 Yardımcı Doçent öğr< jn Üyesi 
bulunmaktadır, 

Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalının 26 yatak kapasitesi olup, bir ılda 600 
üzerinde hasta yatarak tedavi görmektedir. 
Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalımızca 01.01.2003-31.12.2003 tarihle İrasında 
toplam olarak 349 hasta ameliyat edilmiştir. Bunlardan Emekli Sandığı gü nceli 18 
(9 Koroner By-Pass Cerrahisi, 9 By-Pass harici açık kalp ameliyatı), SSK ;ivenceli 
94 (hepsi By-Pass açık kalp ameliyatı) olmak üzere 112 hasta tedavi görmüş: ı. 
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MERSİN ÜNİVERSİTESİ 
R E K t Ö R L l K " : Cl 

S a y ı : B . 3 0 J L M E O . 0 . 7 0 - 0 0 . 0 0 / l ^ 2 _ — Z-fc-< ^ 
K o n u : Soru ö n e r g e s i 

<=>.d/pJr.\ t»4 

Y Ü K S E K Ö Ğ R E T İ M K U R U L U B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Î L G t = 2 6 . 0 2 . 2 0 0 4 tarihlî v e B .30 .0 .HKM.06-01 .001 -879-3626 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ile, Türkiye Büyük Millet Meclis i Baskanhfcı tarafindan Jighk 
BakanbgVnca cevaplandınlnıası istenilen sonu Önergesinde; Onrversiternrc Hastan >;*nde 
2 0 0 3 y û sonu itibarı i le açık kah) cerrahisi yapılıp yapılmadığı, yıllık kaj: sitesi. 
gerçekleştirilen ameliyat sayısı v e ameliyatlara paylaşmamın nasıl gerçekleştiği son ırnun 
yftneltikügi belirtilmekte o lup, sorulara ilişkin bügOcrin BaşkanlığımzB bîki i m e s i 
istenilmektedir. 

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Araştırma v e Uygulansa Has t anes inde yapılan a>; : Vnlrr 
ameliyatlarına ilişkin bilgiler *y»gH<ı» o v m » ^ . » ^ ^ ^ 

Gereği için bilgilerinize arz ederim. 

P r o t D r . Uı 
Reisti 

1 R A L 

M K . O . T i » F a k n l t e d H a s t a n e s i Aeılc K a l p A m e K v t ı Sayı lar ı ; 
Açık Kalp Ameliyatına Başlama Tarihi 

- 26 .02 -2004 Tarihi itibariyle Amenyat Sayısı 
- 2 0 0 3 Yıh Ameliyat Sayısı 
- Yıllık Açık Kalp Ameliyatı Kapasitesi 

Kasım 2 0 0 0 
4 3 1 
İSO 
2 5 0 dir. 

T.C. 
K A H R A M A N M A R A Ş S Ü T Ç Ü İ M A M Ü N İ V E R S İ T E S İ 

TEP F A K Ü L T E S İ D E K A N L I Ğ I 

Özel Kalem 

Sayı : B.30.2KSÜ.O.01.00.00/211-
K o n u : Yazılı soru önergesi 

r*£ ct. 1-.JKLJ2004 

R E K T Ö R L Ü K M A K A M I N A 

îlgi : Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 26.02.2004 tarih ve 879-3626 sayılı yazı 

ilgi yazı ile istenilen Fakültemizde Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim 1. 
tarihinde kurulmuş ohıp açık kalp cerrahisi için gerekli olan ekipman tedarik edilme! 
sonu itibariyle Fakültemizde açık kalp cerrahisi yapılmamıştır. Ancak 2004 yıh içer 
öngörülmektedir. 

Gereğini bilgilerinize arz ederim. 

Jı 21.02.2002 
»ür. 2003 yılı 
ede yapılması 

Prof.Dr. M . Fatit 
Dekan V. 

^.RAASLAN 
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T.C. 
ADAMA VAlİ jJöİ 
taSat^MMMafcft 

Yataktı Tedavi Hfeaaetleri Şabe MOdarifigfl 

SAYI :B.104.tS»L4«lt4Ml-
KONU: Yasalı Sanı Önergesi 27.02.04 0 0 4 8 5 

SAĞLIK BAKANOĞI 
(Tedavi Hfaatttleri Genel MOdOriatO) 

ANKARA 

İLGİ: 24.02.2004 tarih 22914 sayılı yazınız. 

fiği sayılı yazmızla istemiş olduğunuz tlimi«fc> faaliyet gösteren özel hastan lain 2003 yılı 
sonu itibariyle açık kalp cerrahi bilgileri aşağıya çıkarılmıştır.. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Ç-Ü.Ttp Fak.Balcalı Hast. Acık Kalp Ameliyat Sayısı 
Başkent Adana Uyg.ve Aras-Merk. 
özel Ortadoftu Sattık Hast-
Özel Üniversel Hastanesi 
TOPLAM 

262 
1383 

30 
...573 
2.248 

T.C. 
GAZİANTEP VAÜLKSI 

İL SAÖUK MÜDÜRLÜĞÜ 
Yataklı Tedavi Şube ModûrtoflO 

SAYİ : B104İSM4270001-
KONU : Yazılı Soru Önergesi. 

203/ ^..r/o^/; )* 

SAÛUK BAKANLIĞINA 
(Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü) 

ANKARA 

İLGİ: 24.02.04 tarih ve 2814 fiayıh yazınız. 

ligi yazınızda istenHen İlimiz Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi şarünbey Araştırma ve 
Uygulama Hastanesinde 2003 yılı sonu iUbariyle Açık Kalp Ameliyatı sayısı 404, Özel Sani Konukr tıı 
Tıp Merkezinde yapılan Açık Kalp Ameliyatı sayısı 1740 olduğu bildirilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Yusuf Z|ya Yll RIM 
Vfli a. 

IISafflkMOdl. 
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T.C-
İNÖITD ÜNİVERSİTESİ 

TIP FAKÜLTESİ 
Cerrahi Tıp Bilimleri Bolümtİ 

Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığı 

Sayı : 02.09.00/ 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

İ N Ö N Ü ÜNİVERSİTE5İ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA 

İLGİ: Saftlık Bakanlıgı'nın 2O.o2.2004 tarih ve 2858 sayılı yazısı. 

1 . Merkezimizde her t Urlu Açık Kalp Cerrahisi.(Koroner Kalp Cerrahisi, Kalp Kap; Cerrahisi. 
Konjenltal Kalp Cerrahisi, Aort Cerrahisi) yapılmaktadır 

2. Merkezimizin Açık Kalp Cerrahisi yıllık kapasitesi yaklaf ık 7SO ameliyattır. 
3. 2003 yılında merkezimizde gerçekleştirilen açık kalp ameliyat sayısı 362'dlr. 

Gereğini bilgilerinize arz ederim. 

T . C . 
B U R S A V A L İ L İ Ğ İ 

S A Ğ L I K M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü 

S a y ı : B 1 0 4 I S M 4 1 6 0 0 0 - 1 / 
K o n u : Açık. Ks lp Amel iya t ı 

2 6 Şubat 200.; 
S A Ğ L I K B A K A N L I Ğ I N A 

0"edav i H izmet ler i G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü ) 
A N K A R A 

İ L G İ : 2 4 . 0 2 . 2 0 0 4 tar ih v e 2 9 1 4 sayı l ı f ax y a z ı n ı z . 

ilgi y a z ı n ı z l a isteni len İ l imizde aç ık ka lp a m e l i y a t ı y a p a n 
H a s t a n e l e r i m i z d e k i 2 0 0 3 yılı a ç ı k kalp cerrah is i bilgileri 
a ş a ğ ı d a belirtilmiştir. 

Bi lgi lerinize a r z e d e r i m . 
/' 

Yüksek İhtisas Eöitim ve Araştırma Hastanesi 
Açık Kalp Ameliyat Sayısı : 134 
Of-pomp sayısı : 2O 

LHudaa Oni.~TIP.Fak.Hastanesi 
Açık Kalp Ameliyat Sayısı : 569 
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T,C. 
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 

TIP FAKÜLTESİ 
BALCALI HASTANESİ 

Büro 
Sayı 
Konu 

Özel Kalem 

B.30.2.ÇKO.0.01.00.71.03.132/< 
AtoB&,&4.J6> J2A&!\ 

ADANA VALİLİĞİ 

ti Sağlık Müdürlüğü 

YATAKLI TEDAVİ HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA 

İlgi :24.02.2004 tarih ve 184 sayılı feksınız, 

Hastanemizin 2003 yılana ait "Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı"n a 
jygulanan açık kalp ameliyatlarına ait bilgileri aşağıda belirtilmiştir. 

Bilgilerinize rica ederim. 

Prof.Dr.İ. Fikri 
Dekan V M 

iMIŞLl 
icim\-*ı 

2003 YILINA AİT 
1. Yatak Kapasitesi (8"i Yoğun Bakım olmak üzere) : 36 yatak 
2. Açık Kalp Ameliyat sayısı (Erişkin ve Çocuk) : 262 ameliyat 
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T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

SAYI :B100THG0730002-5030 2 0 . 0 Z 0 4 * * 9 * * 
KONU : Yazılı soru önergesi 

.HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİNE 

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Bakanlığımıza gönderilen yazılı soru 
önergesinde; 

1-Türkiye'de açık kalp cerrahisi yapılan toplam kaç merkez vardır ? 
2-Bu merkezlerin yıllık kapasiteleri ve gerçekleştirdikleri açık kalp ameliyatı sayıları ne 

kadardır? 
3-özel sektör ve kamu (üniversite, Sağlık Bakanlığı ve SSK) sektöründe bu 

ameliyatların paylaşımı nasıl gerçekleşmektedir ? 
soruları yöneltilmiştir. 
önerge doğrultusunda Hastanenizde 2003 yıl sonu itibarı ile yıllık açık kalp cerrahisi 

bilgilerinin 0.312.434 42 58 no'lu numaraya 20.02.2004 tarihi mesai bitimine kadar fax 
çekilmesi hususunda, 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. 

Uzm.Dr.lsnfiaimEMİRTAŞ 
Genel Müc 

Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğüne 

İlgi: 20.02.04 tarih ve 2817 sayılı yazınız 

Hastanemizde 1.1.2003 ile 31.12.2003 tarihleri arasında 259 kalp ve damaı :;rrahisi 

ameliyatı yapılmıştır. Bunlardan 119'u açık kalp ameliyatıdır. Bilgilerinize saygılar ı 2İa ara 

ederiz. 20.02.2004. 

Dr. Abdüssemet Hazar Yrd. Doç. Dr. Hasan Ekim _ 
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T.C 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 
BAŞTABİPLİĞİ 

B U R S A 
20.02.2004 

Sayı : ^£Af 
Konu : 

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NE 
BURSA 

İlgi : 20.02.2004 tarih ve 2817 sayılı yazınız. 

İlgi sayılı yazınız ile istenen 2003 yılına ait veriler aşağıdaki şekildi İr. 
Gereğini bilgilerinize arz ederim. 

Açık Kalp Ameliyatı sayısı: 134 
Öf-pomp sayısı : 20 /,iU 

Doç.pir. özcan ATA lAKf 
Saştabip 

20.02.2004 

Başhekimliğe, 

Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Kalp Damar Cerrahi Kliniğinde 2003 
yılında toplam 2622 ameliyat yapılmıştır. Bunlardan 12'si çalışan kalpte olmak 
üzere 1989'u açık kalp ameliyatıdır 

Gereği için bilgilerinize arz olunur. 

Prof. DrsAj|/<utsal 
KVC Kİ Koordinatörü 
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TC. 

SAĞLIK BAKANLIĞI 

KOŞUYOLU KALP EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 

YILLARA GÖRE AMELİYAT SAYISI 

TOPLAM 

AÇIK 

CABG 

KAPAK 

KONJENİTAL 

1985 

407 

289 

174 

94 

21 
KAPALI KALP VE 
BÜYÜK DAMAPİ 118 

1986 

529 

410 

224 

149 

37 

119| 

1987 

824 

686 

376 

250 

60 

138 

1988 

841 

703 

406 

222 

75 

138 

1989 

974 

847 

511 

257 

79 

127İ 

1990 

1017 

850 

415 

305 

130 

167İ 

1991 

1100 

913 

603 

216 

94 

187İ 

1992 

1150 

936 

616 

222 

,98 

214| 

1993 

1224 

1007 

668 

234 

105 

217 

1994 

1303 

1007 

661 

235 

111 

296 

1995 

1412 

1144 

740 

296 

108 

268 

1996 

1511 

1203 

755 

331 

117 

308| 

1997 

1535 

1259 

804 

335 

120 

276| 

1998 

1642 

1365 

856 

374 

135 

277| 



ACIK KALP AMELİYATI 

"3500 
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T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

* 210M* 2810 
SAYI : B100THG07300&5030 
KONU : Yazılı soru önergesi 

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞINA 
(Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Bakanlığımıza gönderilen yazılı soru 
önergesinde; 

1-Türkiye'de açık kalp cerrahisi yapılan toplam kaç merkez vardır ? 
2-Bu merkezlerin yıllık kapasiteleri ve gerçekleştirdikleri açık kalp ameliyatı 

sayıları ne kadardır ? 
3-özel sektör ve kamu (üniversite, Sağlık Bakanlığı ve SSK) sektöründe bu 

ameliyatların paylaşımı nasıl gerçekleşmektedir ? 
soruları yöneltilmiştir. 
önerge doğrultusunda SSK Hastanelerinde 2003 yıl sonu itibarı ile yıllık açık 

kalp cerrahisi bilgilerinin 0.312.434 42 58 no'lu numaraya 20.02.2004 tarihi mesai 
bitimine kadar fax çekilmesi hususunda, 

lerinizi ve gereğini arz ederim. 

Uzm.Dr.( 
' ikan a. 

Genel Müdür 
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T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI 

SAĞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Tedavi Hizmetleri ve Maluliyet Daire Başkanlığı 

SAYI:B.13.2.SSK.5.02.06.00/XV-540 
KONU: Yazılı Soru Önergesi 20.02.2004* 1 9 7 2 5 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğüne 

İLGİ: 20.02.2004 tarihli, 2816 sayılı yazınız. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Bakanlığınıza gönderilen yazılı soru önergesinde, 
Türkiye'de açık kalp cerrahisi yapılan merkez sayısı ve bu merkezlerin yıllık kapasiteleri ile 
gerçekleştirdikleri açık kalp ameliyat sayılanmn sorulduğu ilgi de kayıtlı yazınız incelenmiş olup, 

Kurumumuzda açık kalp cerrahisi yapılan merkezlerimizin toplam kapasiteleri ve 2003 
yılında yapılan ameliyat sayılan aşağıda belirtilmiştir. 

Ankara İhtisas Hastanesi; 
Toplam kapasite 
Yapılan ameliyat sayısı 

Ankara Eğitim Hastanesi; 
Toplam kapasite 
Yapılan ameliyat sayısı 

750 
412 

1000 
327 

Süreyyapaşa Göğüs Kalp ve Damar Hastalıkları Eğiti|^Hastan 
Toplam kapasite 250 
Yapılan ameliyat sayısı 61 

Bilginizi arz ederiz. l f ŞUBAT m 

DrMıan OZYURT 
Sağlık İşleri Genel Müdür Yardımcısı V. 

Prof.Dr.: 
Sağlık İşleri Genel 

HAN 
V. 
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26. - Denizli Milletvekili Haşini Oral'ın, Irak savaşı ve ABD 'nin malî yardımına ilişkin sorusu 
ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül'ün cevabı (7/1963) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki soruların Dışişleri Bakanı Sayın Abdullah G Ü L tarafından sözlü 
olarak yanıt lanmasını saygı ile dilerim. 

Haşim ORAL 
CHP Denizli Milletvekili 

1. CNN Türk 'de kendi sesinizden kamuoyuna duyurduğunuz " 1 Milyar $'lık 
yardım, Türk Askerinin Kuzey Irak 'a girmesiyle ilişkilendirilmeyecektir" 
beyanınıza rağmen, ilişkilendirilmiş olması sizi şaşırttı mı? Beyanınızın 
gerekçesi ne idi? 

2. Irak Krizinde (Hükümetimizce) Dolarların Ulusal çıkarlarımızdan önce 
konuşulur olması hükümetimizin 1990/91 Körfez savaşından ve ülkemizin 
içinde bulunduğu Ekonomik zorluklardan çıkardığı bir kurtuluş yolu olarak 
benimsenmişmidir? 

3 . "Tezkereye rağmen Musul+Kerkük'de taraf olamayacağımıza ", sözü edilen 
Dolarlar 'da Tezkereden önce Amerikan Senatosundan geçmediğine göre, 
Türk Askerinin Kuzey Irak'a girmesi de ayrı bir Tezkere yapılmadığı 
gözönünde tutulursa o Tezkere hangi Ulusal çıkarlarımıza araç olacaktı? 

T.C. 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

Siyaset Planlama Genel Müdür Yardımcılığı 

Sayı : 026.21/2004/SPGY/71534 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

02.03.2004 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 16 Şubat 2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-1499 sayılı yazılan. 

Denizli Milletvekili Sayın Haşim Oral'ın Sayın Bakanımıza 21.04.2003 tarihinde 
yönelttiği sorular, geçen süre zarfinda güncelliğini yitirmiş olmakla birlikte, amlan sorulara o 
tarihte hazırlanan yanıtlar ilişikte sunulmuştur. 

Saygılanmla arzederim. 

/ Abdullah GÜL 
Dışişlari Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 

451 
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DENİZLİ MİLLETVEKİLİ SAYIN HAŞİM ORAL'IN 
YAZILI SORUYA ÇEVRİLEN 21 NİSAN 2003 TARİHLİ SÖZLÜ SORU ÖNERGESİ 

SORULAR: 
1. CNN Türk'de kendi sesinizden kamuoyuna duyurduğunuz "1 milyar Dolar'lık yardım, Türk 

Askerinin Kuzey Irak'a girmesiyle ilişkilendirilmeyecektir" beyanınıza rağmen, 
ilişkilendirilmiş olması sizi şaşırttı mı? Beyanınızın gerekçesi ne idi? 

2. Irak Krizinde (Hükümetimizce) Dolarlarm Ulusal çıkarlarımızdan önce konuşulur olması 
hükümetimizin 1990/91 Körfez savaşından ve ülkemizin içinde bulunduğu Ekonomik 
zorluklardan çıkardığı bir kurtuluş yolu olarak benimsenmişmidir? 

3. "Tezkereye rağmen Musul+Kerkük'de taraf olamayacağımıza", sözü edilen Dolarlar'da 
Tezkereden önce Amerikan Senatosundan geçmediğine göre, Türk Askerinin Kuzey Irak'a 
girmesi de ayn bir Tezkere yapılmadığı gözönünde tutulursa o Tezkere hangi Ulusal 
çıkarlarımıza araç olacaktı? 

YANITLAR: 

1. ABD Başkanı Bush, Irak savaşının getirdiği harcamalar ve ülkede terörizmle mücadeleyi 
güçlendirme çalışmaları için Kongre'den 25 Mart 2003 tarihinde 74,7 milyar Dolar'lık Ek 
Tahsisat talebinde bulunmuştur. Bush'un acil mali önlem paketinde, ülkemiz için de 1 milyar 
Dolar'lık hibe veya 8,5 milyar Dolar'lık kredi ya da kredi garantisi tutarında yardım 
öngörülmüştür. Ek Tahsisat Yasa Tasarısı, Senato ve Temsilciler Meclisi'nde 3 Nisan 2003 
tarihinde oylanarak kabul edilmiştir. Oylamalarda, bazı Kongre üyeleri, Türkiye'ye ilişkin 
yardımın iptal edilmesi, şartlara bağlanması veya azaltılması, diğer bir kısım üyeleri de 
Türkiye-ABD ilişkilerinin önemine değinerek, bu yardımın onaylanması yönünde girişim ve 
konuşmalar yapmışlardır. ABD Yönetiminin üst düzeyli yetkilileri, Türkiye'ye yardım 
konusunda engel çıkarılmaması için Kongre nezdinde girişimlerde bulunmuşlardır. Üzerinde 
bilahare uzlaşı sağlanan ve Kongre'nin hissiyatım ifade eden bazı kriterlere yer verilen tasan, 
Başkan Bush tarafından 16 Nisan 2003 tarihinde imzalanarak yasalaşmıştır. ABD tarafınca 
Türkiye'ye sağlanması kararlaştırılan bu ekonomik desteği, ABD Yönetimi tamamen kendi 
inisiyatifiyle tahsis etmeye karar vermiştir. Hükümetimizin bu konuda hiçbir talebi veya 
telkini sözkonusu olmamıştır. 

2. 1990-1991 Körfez Savaşı'nm ülkemize ve ekonomimize son derece olumsuz yansımaları 
olduğu malumlarıdır. Ekonomiden sorumlu makamlarımız, bu zararı yaklaşık 35-40 milyar 
Dolar olarak hesaplamaktadırlar. Bu itibarla, Irak'a yönelik olası bir askeri harekat öncesinde 
yapılan ihtimaliyat planlarımızda, tabiatıyla sözkonusu harekatın ekonomimize yönelik olası 
olumsuz etkileri de göz önünde tutulmuştur. Müzakerelerde yeni harekatın sonucunda benzer 
bir durumla karşılaşılmaması hedef alınmıştır. 

3. Irak'a yönelik olası askeri harekat öncesinde ABD tarafıyla siyasi, askeri ve iktisadi alanlarda 
müzakereler gerçekleştirilmiştir. ABD'yle, bu üç alanda yapılan müzakereler neticesinde 
imzalanması öngörülen belgeler üzerinde büyük ölçüde mutabık kalınmıştır. Tezkerenin 
TBMM'de yeterli kabul oyu alamaması neticesinde, anılan belgelerin sonuçlandırılarak 
yürürlüğe girmesi de sözkonusu olmamıştır. 
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27. - Antalya Milletvekili Osman Kaptan 'in, basında yer alan kamu bankaları genel müdür
lerinin maaşlarıyla ilgili habere ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Ali Babancan 'in 
cevabı (7/1964) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın R. Tayyip Erdoğan tarafından sözlü 

olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim. 

: ~ » — / i — A — < ü - t — ^ 

Dr. Osman KAPTAN , 1 
Antalya Milletvekili / 

Basında "Devlette 30 milyar maaş" manşeti ile "AKP'nin atadığı Kamu 
Bankaları Ortak Yönetim Kurulu Başkanı, Ziraat Bankası ve Halk Bankası 
Genel Müdürleri maaşlarını 30 milyara çıkarıyor." Diye bir haber yer almıştır. 

1 - Bu haber doğru mudur? 
2- Doğru ise, insanlarımız yiyecek ekmek bulamazken atadığınız 

yöneticilerin ilk icraat olarak kendi maaşlarını 30 milyar liraya 
çıkarmasını uygun buluyor musunuz? 

3- Uygun bulmuyorsanız ne önlem aldınız? 
T.C. 

D E V L E T B A K A N L I Ğ I 

SAYI : B.02.0.006/- \ i - "9-*^ Lt CÛ..J&J.J2004 

KONU : 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLG( : a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın 01.05.2003 tarihli ve KAN.KAR. 
MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-6/422-1543/6260 sayılı, 16.02.2004 tarihli 
ve KAN.KAR. MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-1543 sayılı yazıları. 

b) Başbakanlığın 02.05.2003 tarihli ve B.02.0.KKG.0.12/106-139/1944 sayılı, 
20.02.2004 tarihli ve B.02.0.KKG.0.12/106-139/749 sayılı yazıları. 

c) 06.05.2003 tarihli ve B.02.0.006/15-1685 sayılı yazımız. 

Antalya Milletvekili Osman KAPTAN'ın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ve 
Sayın Başbakanımızca kendileri adına koordinatörlüğümde cevap verilmesi tensip 
olunan 6/422-1543 sayılı sözlü soru önergesine ilgi (c)'de kayıtlı yazımız ile cevap 
verilmiş olup, ilgi (a) yazınız ile önergenin 7/1964 esas numarasıyla yazılı soruya 
dönüştürüldüğü bildirilerek, TBMM İçtüzüğünün 99 uncu maddesi gereğince 15 gün 
içinde cevaplandırılması talep edilmektedir. 

Bu nedenle, önergeye ilgi (c) yazımız ile daha önce vermiş olduğumuz 
cevabın sureti ilişikte gönderilmiştir. 

Bilgilerine arz ederim. 

Ali BABACAN 
Devlet Bakanı 
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T.C. 

D E V L E T B A K A N L I Ğ I 

SAYI : B.02.0.006/ \5 ~-\(,<g5 Ö&../..S..../2003 

KONU : 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın 02.05.2003 tarihli ve KAN.KAR. 
MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-6/422-1543/6260 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 02.05.2003 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-139/1944 sayılı 
yazısı. 

c) 02.05.2003 tarihli ve Genel : 070642, öze l :82 sayılı yazı. 

Antalya Milletvekili Dr. Osman KAPTAN'ın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 
ve Sayın Başbakanımızca kendileri adına koordinatörlüğümde cevap verilmesi tensip 
olunan 6/422-1543 sayılı sözlü soru önergesi konusunda Bakanlığım ilgili kuruluşu 
T.C Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'nden alınan ilgi (c) yazı ve ekinin suretleri 
ilişikte gönderilmiştir. 

Bilgilerine arz ederim. 

Ali BABACAN 
Devlet Bakanı 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş 
SERMAYE 2.500.000.000.000.000 TÜRK LİRASI 

SAYIN: ALÎ B A B A C A N 02.05.2003 

DEVLET B A K A N I Genel : 070642 
Özel : 82 

Antalya Milletvekili Sayın Dr. Osman Kaptan'ın T.B.M.M. Başkanlığına ulaştırdığı 
soru önergesi ile ilgili olarak ifade edilen "Kamu Bankaları Ortak Yönetim Kurulu Başkanı, 
Ziraat Bankası ve Halk Bankası Genel Müdürleri maaşlarını 30 milyara çıkarıyor" haberi 
gerçeği yansıtmamaktadır. 

Bilindiği üzere Kamu Bankalarının yeniden yapılandırılmasından sonra yapılan Genel 
Kurulda; Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Yönetim Kurulunda seçilen Murahhas 
Azaların maaşları, Hazine Temsilcileri tarafından verilen bir önerge ile belirlenmiş olup, 
Murahhas aza sıfatlı Yönetim Kurulu Üyelerinin aynı bankada ve/veya iştiraklerinde ve/veya 
T. Halk Bankası A.Ş. 'nde herhangi bir unvan altında başka bir görev alsalar dahi, belirlenmiş 
olan bu ücretin dışında başkaca hiç bir ücret alamayacakları kararlaştırılmıştır. (Ek I ). 

Konuya ilişkin Genel Kurul Karan ile Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Yönetim 
Kurulunda seçilen Murahhas Azaların maaşlarına ilişkin Genel Kurul Kararlan yazımız 
ekindedir (Ek II). 

Bilgilerinize arz ederiz. 

Saygılarımızla, 

Can Akın ÇAĞLAR ^ " ^ M . Z e k ^ A Y r N 
İcra Kurulu Bşk — Genel Müdür Yönetim Kurulu Başkanı 
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T. C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL 
DİVAN BAŞKANLIĞI'NA 

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Gündeminin 
7 nci maddesi ile ilgili olarak; 

"Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin; Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 
Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerini belirleyen ve her yıl çıkarılan Yüksek 
Planlama Kurulu kararlarıyla, K.I.T.'lerde uhdesinde kamu görevi bulunmayan 
Yönetim Kurulu üyeleri için tespit edilen net aylık ücretin 5 katı olarak, 
uhdesinde kamu görevi bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin.ücretlerinin aylık net 
350 milyon TL olarak, murahhas aza sıfatlı Yönetim Kurulu Üyelerinin 
ücretlerinin ise aylık net 7,milyar TL olarak belirlenmesi, 

Murahhas aza sıfatlı Yönetim Kurulu Üyelerinin; aynı bankada ve/veya 
iştiraklerinde ve/veya T. Halk Bankası A:S.'nde herhangi bir unvan altında 
başka bir görev almaları halinde sadece murahhas aza sıfatlı Yönetim Kurulu 
Üyeleri için yukarıda belirlenen ücreti almaları, 

Denetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin; uhdesinde kamu görevi bulunan 
üyelere aylık net 350 milyon TL, uhdesinde kamu görevi bulunmayan üyelere 
ise uhdesinde kamu görevi bulunan üyelere verilen ücretin 3 katı olarak 
belirlenmesi" hususunu arz ve teklif ederiz. 

HAZİNE TEMSİLCİLERİ 

WvW\ 
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T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİNİN 
BELİRLENMESİNE YÖNELİK KARARLAR 

KARAR MERCİ TAptTti 
-1-GENEL KURUL 22.02.2001 

*2-GENEL KURUL 16.07.2001 

3-GENEL KURUL 16.08.2001 

4-YÖN. KURULU 05.09.2001/499 

5-GENEL KURUL 28.11.2001 

6-GENEL KURUL 02.04.2002 

7-GENEL KURUL 27.03.2003 

KARAR 
Yönetim Kurulu Üyelerine ve Murakıplara Yüksek Planlama Kurulunca her yıl 
belirlenen ücretin 5 (beş) katı tutarında ücret ödenmesi, 

Yönetim Kurulu Üye ücretlerinin Genel Kurulca seçilmiş ya da T.T.K. 315. madde 
gereğince seçilecek üyelerin ücretlerinin KİT Yönetim Kurulu Üye ücretlerini belirleyen 
ve her yıl çıkarılan YPK kararıyla KİT'lerde uhdesinde Kamu görevi bulunmayan 
Yönetim Kurulu üyeleri için tespit edilen net aylık ücretin 5 katı olarak. Murahhas aza 
sıfatlı Yönetim Kurulu üyelerinin ücreti ise aylık net 3.5 milyar TL olarak belirlenmesi, 
denetim kurulu üye ücretlerinin uhdesinde kamu görevi bulunan üyelere aylık net 350 
milyon TL, uhdesinde kamu görevi bulunmayan üyelere ise, uhdesinde kamu görevi 
bulunan üyelere verilen ücretin 3 katı olarak belirlenmesi, 

Genel Kurul tarafından seçilen ancak, uhdesinde Kamu görevi bulanan Yönetim Kurulu 
üyelerinin ücretinin aylık net 350 milyon TL olarak belirlenmesi, 

İştiraklerimizce (Emlak Bankasından devralınacak iştirakler dahil) Bankama 
temsilcilerine ödenen ücretlerin görevli temsilcilere ödenmeyerek 01.09.2001 tarihinden 
itibaren Bankamıza mal edilmek suretiyle gelir kaydedilmesinin, ancak gerek 
iştiraklerimizde diğer ortaklan temsilen görev yapan temsilcilerin aldıkları ücret, 
gerekse Bankamızın hisse oranlan dikkate alınarak Bankamızın genel karlılığı 
açısından yapılacak değerlendirme sonucuna göre iştiraklerimizce bu kapsamda ücret 
tahakkuk ettirilmemesi hususunda Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliğinin yetkili 
kılınması, 

Aynca, iştiraklerimizde Bankamızın hisselerini temsile görev alan Yönetim 
Kurulu Üyesi ya da Denetçilerin 01.09.2001 tarihinden itibaren herhangi bir ücret 
almamalarına, istiraklerce tahakkuk ve tebliğ edilen ücretlerin T.C. Ziraat Bankasına 
gelir olarak devrine, ilgililerden devirle ilgili devir, temlik ve ibra belgesi alınmasına, 
devre konu akçalı haklarla ilgili olarak temlik yada devredenlerin sorumluluğunu 
gerektiren doğmuş yada doğacak her türlü vergi ve benzeri mükellefiyetin Bankamız 
sorumluluğunda olmasına ve Bankamızca karşılanmasına, bu konudaki her türlü işlemin 
ve ödemenin Bankama ilgili birimlerince ifasına, 

"Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin; Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Yönetim Kurulu 
Üyelerinin ücretlerini belirleyen ve her yıl çıkanlan Yüksek Planlama Kurulu karanyla, 
K.İ.T.'lerde uhdesinde Kamu görevi bulunmayan Yönetim Kurulu üyeleri için tespit 
edilen net aylık ücretin 5 katı olarak, uhdesinde Kamu görevi bulanan Yönetim Kurulu 
üyelerinin ücretlerinin aylık net 350 milyon TL olarak, murahhas aza sıfatlı Yönetim 
Kurulu Üyelerinin ücretlerinin ise aylık net 7 milyar TL olarak belirlenmesi, 

Murahhas aza sıfatlı Yönetim Kurulu Üyelerinin; aynı bankada ve/veya 
iştiraklerinde ve/veya T.Halk Bankası A.Ş. 'nde herhangi bir unvan altında başka bir 
görev almaları halinde sadece murahhas aza sıfatlı Yönetim Kurulu Üyeleri için 
yukarıda belirlenen ücreti almaları, 

Denetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin, uhdesinde Kamu görevi bulunan 
üyelere aylık net 350 milyon TL, uhdesinde kamu görevi bulunmayan üyelere ise 
uhdesinde Kamu görevi bulunan üyelere verilen ücretin 3 katı olarak belirlenmesi" 

Yönetim Kurulu Üyeleri, Murahhas Üyeler, Denetim Kurulu Üyeleri ve Personelin 
ücretleri, halen yapılmakta olan her türlü aynı ve nakdi ödemeler baz alınarak 
14.03.2002 tarihinden geçerli olmak üzere, Yönetim ve Denetim Kurul Üyeleri dahil 
Özel Hukuk Hükümlerine tabi tüm personele Mali ve Sosyal haklar kapsamında yapılan 
her türlü ayni ve nakdi ödemelerin, 14.03.2002 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 
08.02.2002 tarihli ve 2002/3729 sayılı Bakanlar Kurulu karannda belirlenen usûl ve 
esaslar çerçevesinde tespit edilmesi, 

Yönetim Kurulu Murahhas Üyeleri için net 7.000.000.000. - TL 
Uhdesinde kamu görevi bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri için net 500.000.000. - TL 
Uhdesinde kamu görevi bulunmayan Yönetim Kurulu Üyeleri için net 1.750.000.000.- TL 
Uhdesinde kamu görevi bulunan Denetim Kurulu Üyeleri için net 350.000.000- TL 
Uhdesinde kamu görevi bulunmayan Denetim Kurulu Üyeleri net 1.050.000.000 - TL 

olarak belirlenmesi ve yukandaki ücretlerin uygulanmasında daha önce alınmış 
olan Genel Kurul Kararlarının geçerli olması. 
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28. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu 'nun, Kerkük 'teki Türkmen ve Arapların güvenliklerine 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül'ün cevabı 
(7/1965) 

TÜRKİYE B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki soruların, Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN 
tarafından sözlü olarak cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ederim. 

Atillâ BAŞOĞLU 
Adana Milletvekili 

Dışişleri Bakanımız Sayın Abdullah GÜL, bir televizyon programında 
Amerika Birleşik Devletlerine "İki saat içinde duruma el koymazsanız biz 
müdahale edeceğiz, asker göndereceğiz dedik. Sözlerini tuttular ve iki saatte 
duruma el koydular" ifadelerini kullanmıştır. 

Ancak Kerkük ' te konuşlanan ABD güçlerinin enüst düzey komutanı 
Albay William Mayville, Kerkük'te Arap ve Türkmenleri evlerinden tehditle 
kovan Peşmergeleri durduracak yeterli askerleri olmadığını söylemiştir. 

a. Bölgedeki Türkmen ve Arapların güvenlikleri kim tarafından 
karşılanacaktır? Uluslararası kuruluşlar nezdinde çalışmalarınız 
nelerdir? 

b. Bozdukları bölgesel dengeleri yerli yerine oturtmakta yetersizliğini 
itiraf eden Amerikan kuvvetlerini ikame etmek; başta can ve mal 
güvenliği olmak üzere evrensel insan haklarının, medeniyetin ve 
demokrasinin bölgeye götürülmesi Türkmen haklarının korunması için 
plan ve programlarınız nelerdir? 

T.C. 
DIŞİŞLERİ B A K A N L I Ğ I 

Siyaset Planlama Genel Müdür Yardımcılığı 

Sayı : 026.21/2004/SPGY/87190 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

02.03.2004 

T Ü R K İ Y E BÜYÜK 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 

İlgi: 16 Ocak 2004 tarih ve A.Ol.O.GNS.O.lO.00.02-1543 sayılı yazılan. 

Adana Milletvekili Sayın Atilla Başoglu'nun Sayın Başbakanımıza 28.04.2003 
tarihinde yönelttiği ve Sayın Başbakanımızca eşgüdümümde yanıtlanması tensip olunan 
sorular, geçen sure zarfında güncelliğini yitirmiş olmakla birlikte, anılan sorulara o tarihte 
hazırlanan yanıtlar ilişikte sunulmuştur. 

Saygılarımla arzederim. 
Abdullah GÜL 

Dışişleri Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 
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ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN ATİLLA BAŞOĞLU'NUN 
YAZILI SORUYA ÇEVRİLEN 28 NİSAN 2003 TARİHLİ SÖZLÜ SORU ÖNERGESİ 

SORULAR: 

Dışişleri Bakanımız Sayın Abdullah Gül, bir televizyon programında Amerika Birleşik 
Devletlerine "iki saat içinde duruma el koymazsanız biz müdahale edeceğiz, asker göndereceğiz 
dedik. Sözlerini tuttular ve iki saatte duruma el koydular" ifadelerini kullanmıştır. 

Ancak Kerkük'te konuşlanan ABD güçlerinin en üst düzey komutanı Albay William 
Mayville, Kerkük'te Arap ve Türkmenleri evlerinden tehditle kovan Peşmergeleri durduracak 
yeterli askerlerinin olmadığını söylemiştir. 

1. Bölgedeki Türkmen ve Arapların güvenlikleri kim tarafından karşılanacaktır? Uluslararası 
kuruluşlar nezdinde çalışmalarınız nelerdir ? 

2. Bozduklan bölgesel dengeleri yerli yerine oturtmakta yetersizliğini itiraf eden Amerikan 
kuvvetlerini ikame etmek; başta can ve mal güvenliği olmak üzere evrensel insan haklannın, 
medeniyetin ve demokrasinin bölgeye götürülmesi ve Türkmen haklannın korunması için plan ve 
programlannız nelerdir ? 

YANITLAR: 

Harekat sırasında, ABD önderliğindeki koalisyon güçlerinin özellikle Bağdat'ın 
düşmesini izleyen günlerde Kerkük ve Musul içinde ve çevresinde güvenliği sağlamakta güçlük 
çektiği doğrudur. Ancak, Hükümetimizin ABD Yönetimi nezdinde yaptığı girişimler sonrasında, 
bölgeye ilave ABD birlikleri sevkedilmiş ve koalisyon güçleri kuzey Irak'taki fiili duruma hızla 
hakim olmaya başlamıştır. Bu dönemde, bölgede yaşayan Türkmenlerden maalesef ölen ve 
yaralananlar olduğu, ancak bu tür elim olaylann çok sınırlı düzeyde kaldığı, Türkmenlerin 
mallanna verilen zarann da asgari ölçüde olduğu görülmüştür. Irak'ta bir savaş yaşanmıştır ve 
savaş sonrası dönemde kaos ortamı hakim olmuştur. Bu dönemde Türkmenler bakımından 
kayıplann bu denli düşük seviyede gerçekleşmiş olması bizim için bir teselli kaynağıdır. 

Irak'ta savaş sonrası dönemde istikrar ve güvenliğin sağlanması, askeri mevcudiyet 
sergileyen koalisyon güçlerinin inhisarındadır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de 22 Mayıs 
2003 tarihinde kabul ettiği 1483 sayılı kararla bu durumu tescil etmiştir. Bununla birlikte, Irak'ta 
yaşayan soydaşımız Türkmenler ve Irak halkını oluşturan diğer tüm kesimlerin can ve mal 
güvenliklerinin korunması konusundaki hassasiyetimiz ve görüşlerimiz ABD ve İngiltere'ye 
iletilmeye devam edilmektedir. 
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29. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlıı 'nun, Türkiye'nin Yunanistan politikasına ilişkin sorusu 
ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül'ün cevabı (7/1966) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Dışişleri Bakanı Abdullah GÜL tarafından 
sözlü olarak cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ederim. 

-==^l\l\\^râ=^ 
Atillâ BAŞOĞLU 
Adana Milletvekili 

Soru: 

Yunanistan, Ermenilerle ilgili sözde soykırım iddialarını destekler 
mahiyette bir anıtı Atamızın doğduğu yer olan Selanik' te açmıştır. Söz konusun 
ülkenin Karadeniz bölgemizden 50 kişiyi bölücü amaçlarla eğitime aldığı, bu 
doğnıltuda bütçesinde 2 Milyon dolarlık bir miktar ayrıldığı iddiaları göz önüne 
alınırsa; 

a. Türk-Yunan ilişkileri tarafınızdan nasıl değerlendirilmektedir? 
b. Şu ana kadar yürütülen politikalarda ne gibi aksaklıklar görülmektedir? 
c. Açılan anıta dair hükümetinizin ve bakanlığınızın tepkisi ne olmuştur? 
d Yukarıda belirtilen hususlar ışığında adı geçen ülke ile ilişkilerimizin 

geleceğini nasıl görmektesiniz? 

T.C. 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

Siyaset Planlama Genel Müdür Yardımcılığı 

Sayı : 026.21/2004/SPGY/69485 
Konu : Yazılı Soru Önergesi ^ M a r l ^UU4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) 16 Şubat 2004 tarih ve A.01 O.GNS.0.10.00.02-1499 sayılı yazılan. 
b) 1 Mayıs 2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6/426-1558/6434 sayılı yazılan. 

Adana Millletvekili Sayın Atilla Başoğlu'nun Sayın Bakanımıza yönelttiği, TBMM 
İçtüzüğünün 98. maddesi uyannca yazılı soruya çevrilen soru önergesinin cevabı ilişikte 
sunulmaktadır. 

Saygılanmla arzederim. 

Abdullah GÜL 
Dışişleri Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 
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ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN ATİLLA BAŞOĞLU'NUN 
YAZILI SORUYA ÇEVRİLEN 28 NİSAN 2003 TARİHLİ SÖZLÜ SORU ÖNERGESİ 

SORULAR: 

Yunanistan, Ermenilerle ilgili sözde soykırım iddialarım destekler mahiyette bir anıtı 
Atamızın doğduğu yer olan Selanik'te açmıştır. Söz konusu ülkenin Karadeniz bölgemizden 50 
kişiyi bölücü amaçlarla eğitime aldığı, bu doğrultuda bütçesinde 2 milyon dolarlık bir miktar 
ayrıldığı iddiaları göz önüne alınırsa, 

1. Türk-Yunan ilişkileri tarafınızdan nasıl değerlendirilmektedir? 

2. Şu ana kadar yürütülen politikalarda ne gibi aksaklıklar görülmektedir? 

3. Açılan anıta dair hükümetinizin ve bakanlığınızın tepkisi ne olmuştur? 

4. Yukarıda belirtilen hususlar ışığında adı geçen ülke ile ilişkilerimizin geleceğini nasıl 
görmektesiniz? 

YANITLAR: 

Bilindiği üzere, sözde Ermeni soykırımım anma amacıyla Atina'nın yanı sıra Selanik'te de 
her yıl bazı gruplarca etkinlikler düzenlenmektedir. Geçen yıllö etkinlikler çerçevesinde Yunan 
Dışişleri eski Bakanlarından Theodoros Pangalos, maliyeti devlet fonlarından karşılanmak üzere 
Selanik'te bir "Ermeni soykırımı anıtı" açılması önerisini dile getirmiştir. Bununla birlikte, 
Selanik'te sözde Ermeni soykırımını destekler mahiyette bir anıtın bulunduğuna ya da ahiren 
açıldığına ilişkin olarak herhangi bir bilgi mevcut değildir. 

Sözde Ermeni soykınmıyla bağlantılı olduğu şeklinde algılanmış olması muhtemel bir 
yapı olarak, Selanik'teki Ermeni Kilisesi ve Ermeni Kültür Merkezi'nin önünde bulunan yaklaşık 
2 metre yüksekliğindeki dikdörtgen anıt akla gelmektedir. Anıtın üzerinde sadece 1993 Erivan 
depremiyle bağlantılı olarak "Bu anıt, Yunanistan ve ABD'nin 1993 yılında Selanik üzerinden 
gönderdikleri yardımlar anısına Ermenistan tarafından dikilmiştir" ibaresi bulunmakta, sözde 
soykırıma ilişkin bir ifade ya da atıf yer almamaktadır. 

Diğer taraftan, tüm komşularımızla olduğu gibi, Yunanistan'la da iyi ilişkiler kurmak ve 
işbirliğini geliştirmek, böylece bölgemizdeki barış ve istikrara da katkı sağlamak, dış politikada 
öncelikli hedeflerimiz arasındadır. 

Türkiye, öteden beri iki ülke arasında mevcut sorunların barışçı yollardan kapsamlı ve 
yapıcı bir diyalogla çözüme ulaştırılmasını istemekte ve bu yolda çaba sarfetmektedir. Bu 
amaçla, iki ülke arasında yaklaşık dört yıldır devam eden yakınlaşma sürecinin geliştirilerek tüm 
sorunlarımıza geçerli, karşılıklı kabul edilebilir çözüm yöntemlerinin belirlenebilmesi için 
tarafımızdan yoğun gayret gösterilmektedir. 

Yunanistan'la yakınlaşma sürecinin mevcut ve yerleşik kanallar aracılığıyla sürdürülerek 
daha ileri aşamalara götürülmesi ve yeni işbirliği alanlarına yayılması hususunda güçlü bir niyet 
ve iradeye sahip olan Türkiye, bu süreçte karşılıklı hassasiyetlere özen göstermiş, iki ülke 
arasında iyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesi, anlayış ve güven ortamının oluşması için gerekli 
katkıyı ortaya koymuştur. Aynı özeni Yunanistan'ın da göstermesini beklemek Türkiye'nin en 
doğal hakkıdır. Bu bakımdan, ikili ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunmayan, hatta ilişkilere 
zarar verme potansiyeli taşıyan söz, tutum ve davranışlardan kaçınmak iyi komşuluk ilişkilerinin 
gereğidir. 
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30. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek 'in, iade edilen soru önergelerine ilişkin TBMM Baş
kanından sorusu ve TBMM Başkanı Bülent Arınç'in cevabı (7/1967) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

6 Şubat 2004 

Aşağıdaki sorumun Anayasamn 98. v e İçtüzüğün 96. ve 98. maddeleri gereğince 
tarafınızdan yazılı olarak yanıtlanmasını istiyorum. 
Saygılarımla. 

Prof. Dr. Yakup KEPENEK 
Ankara Milletvekili 
TBMM'nin 22. Dönem çalışmaları sırasında, Anayasanın 98. maddesinde yer 
alan "bilgi edinme ve denetim" amacıyla verilen ve tarafınızdan 
milletvekillerine iade edilen önergelerle ilgili olarak: 

1. Toplam kaç soru önergesi geri çevrilmiştir? 

2. Bu önergelerin: 
a) Yöneltildiği bakanlıklara; 
b) Geri çevrilme gerekçelerine; 
c) Konularma 

göre dağılımları nasıldır? 

3. Geri çevrilen bu önergelerin milletvekili ve siyasi partilere göre dağılımı 
nasıldır? 

T.C. 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

GENEL SEKRETERLİĞİ 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

KAN.KAR.MD. 

Sayı: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1967-4557/15972 11 . 0 3 . 2 0 0 4 
Konu: 

Sayın Yakup KEPENEK 
Ankara Milletvekili 

İLGİ: 7/1967 esas numaralı yazılı soru önergeniz. 
İade edilen soru önergelerine ilişkin, ilgi önergenizde yer alan sorularınızın cevabı 

ektedir. 
Bilgilerinizi rica ederim. 
Saygılarımla. 

Bülent ARINÇ 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
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T.C. 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

GENEL SEKRETERLİĞİ 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

Cevap . - 22 nci Yasama Döneminde, toplam 33 adet soru önergesi İçtüzükte 
öngörülen şartlan taşımadığından sahiplerine iade edilmiştir. 

İade edilen sözlü ve yazılı soru önergelerinin; sahibinin adı, soyadı ve partisi, özeti, 
yöneltildiği bakanlık ve TBMM İçtüzüğüne göre iade dayanaklannı gösteren bilgiler 
aşağıdadır. 

İADE EDİLEN SÖZLÜ SORU ÖNERGELERİ 

SIRA 
NO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

SORU SAHİBİNİN 
SEÇİM ÇEVRESİ, 
ADI VE SOYADI 

VE PARTİSİ 

Denizli 
Mehmet U. NEŞŞAR 
CHP 
Denizli 
Mehmet U. NEŞŞAR 
CHP 
Denizli 
V.HaşimORAL 
CHP 
Balıkesir 
Orhan SÜR 
CHP 
Ankara 
Yakup KEPENEK 
CHP 
Ankara 
Mehmet TOMANBAY 
CHP 

Tokat 
Feramus ŞAHİN 
CHP 

Ankara 
Yakup KEPENEK 
CHP 

SORUNUN 
KONUSU 

Bazı üst düzey bürokrat 
atamalarına ilişkin 

Bazı üst düzey bürokrat 
atamalanna ilişkin 

Denizli'deki tütün ve anason 
üreticilerinin sorunlarına ilişkin 

SEKA Balıkesir Fabrikasının 
Satışına ilişkin 

Başbakanlık Müsteşarının 
görüşlerine 

TRT Genel Müdürlüğüne atan
ması beklenen şahıs hakkında
ki bazı iddialara ilişkin 

Diyanet işleri Başkanlığı 
personeline ilişkin 

Bir basın açıklamasına ilişkin 

YÖNELTİLDİĞİ 
MAKAM 

Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakam 

Sağlık Bakanı 

Tanm ve Köyişleri 
Bakanı 

Maliye Bakanı 

Başbakan 

Başbakan 

Devlet Bakanı 
Mehmet AYDIN 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 
Mehmet Ali ŞAHİN 

İÇTÜZÜĞE 
GÖRE 
İADE 

GEREKÇESİ 

Madde 96 

Madde 96 

Madde 96 

Madde 96 

Madde 97/b 

Madde 96 

Madde 96, 
Aynca, 
Anayasanın 10, 
24 ve 70 inci 
maddeleri 
Madde 96 
ve 97/b " 
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İADE EDİLEN YAZILI SORU ÖNERGELERİ 

SIRA 
NO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

SORU SAHİBİNİN 
SEÇİM ÇEVRESİ, 
ADI VE SOYADI 

VE PARTİSİ 
Konya 
Atilla KART 
CHP 
Ardahan 
Ensar ÖĞÜT 
CHP 
Ardahan 
Ensar ÖĞÜT 
CHP 
Konya 
Atilla KART 
CHP 
istanbul 
Kemal KJLIÇDAROĞLU 
CHP 
istanbul 
Kemal KILIÇDAROĞLU 
CHP 
Adana 
Atilla BAŞOĞLU 
CHP 
Konya 
Nezir BÜYÜKCENGİZ 
CHP 
Yozgat 
Emin KOÇ 
CHP 
Mersin 
Mustafa ÖZYÜREK 
CHP 
istanbul 
Kemal KILIÇDAROĞLU 
CHP 
Konya 
Atilla KART 
CHP 
İğdır 
Yücel ART ANT AŞ 
CHP 
izmir 
Ahmet ERSİN 
CHP 
izmir 
Canan ARITMAN 
CHP 

SORUNUN 
KONUSU 

Bir Meclis araştırması önergesinin 
reddedilmesiyle ilgili bazı iddialara 
ilişkin 
AIHM'ye açtığı davadan vazgeçip 
vazgeçmediğine ilişkin 

AIHM'ye açtığı davadan vazgeçip 
vazgeçmediğine ilişkin 

Genel Kuruldaki bir oylama 
sırasında yaşanan olaylara ilişkin 

Başbakanın mal varlığıyla ilgili 
iddialara ilişkin 

Bir soru önergesine verdiği cevaba 
ilişkin 

Curnhurbaşkanıyla ilgili ifadelerine 
ilişkin 

TBMM ön bahçesinin bir kısmının 
metro istasyonu yapılacağına ilişkin 

Basında çıkan Gulbeddin Hikmetyar 
ile çekilmiş fotoğrafına ilişkin 

Rektörlerle ilgili sözlerine ilişkin 

Rektörlerle ilgili bir beyanına ilişkin 

Kardeşi ve bazı arkadaşlarıyla bir 
gıda pazarlama şirketi kurduğu 
iddialarına ilişkin 
Bir ilahiyatçının polislere yönelik bir 
eğitim programında kullandığı iddia 
edilen ifadeye ilişkin 
Başbakanlık Müsteşan hakkındaki 
bazı iddialara ilişkin 

Yetiştirme yurdunda yetişen 
gençlerin kamuda istihdamına 
yönelik düzenlemede değişiklik 
yapıldığı iddiasına ilişkin 

YÖNELTİLDİĞİ 
MAKİM 

Başbakan 

Dışişleri Bakam ve 
Başbakan 
Yardımcısı 
Başbakan 

Başbakan 

Adalet Bakanı 

Devlet Bakanı 
Ali BABACAN 

Başbakan 

TBMM Başkanı 

Başbakan 

Başbakan 

Başbakan 

Başbakan 

Devlet Bakanı 
Mehmet AYDIN 

Başbakan 

Başbakan 

İÇTÜZÜĞE 
GÖRE 
İADE 

GEREKÇESİ 

Madde 96 

Madde 96 

Madde 96 

Madde 96 

Madde 96 
ve 97/b 

Madde 97 
ve 97/b 

Madde 96 

Madde 96 

Madde 96 

Madde 96 

Madde 96 

Madde 96 

Madde 96 
ve 97/b 

Madde 96 
ve 97/b 

Madde 96 
ve 97/b 
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16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

izmir 
Canan ARITMAN 
CHP 
izmir 
Canan ARITMAN 
CHP 
istanbul 
AlganHACALOĞLU 
CHP 
izmir 
Canan ARITMAN 
CHP 
Trabzon 
AsımAYKAN 
AK Parti 
istanbul 
Birgen KELEŞ 
CHP 
izmir 
Canan ARITMAN 
CHP 
istanbul 
Ahmet Güryüz KETENCİ 
CHP 
Adana 
Atilla BAŞOĞLU 
CHP 
Kırklareli 
Mehmet S. KESİMOĞLU 
CHP 

Sözleşmeli sağlık personeli 
sınavında sıfır puan alanların 
atamalarına ilişkin 
Bir cenaze namazına katılanların 
kıyafetlerine ve tahsis edildiği iddia 
edilen İETT otobüslerine ilişkin 
Milli gelir konusunda yaptığı bir 
açıklamaya ilişkin 

Başbakanlık Müsteşarının bazı 
görüşlerine ilişkin 

Gençlerbirliği Teknik Direktörünün 
basında yer alan açıklamalarına 
ilişkin 
IMF heyetinin temaslarına ilişkin 

Dışişleri Bakanının AIHM'deki bazı 
davalarla ilgili tutumuna ilişkin 

Kamuoyunda "Neşter 2" adı verilen 
operasyona ilişkin 

"Bush'dan Erdoğan'a: Kıbns'ta tarih 
yaz" başlıklı habere ilişkin 

Yargıdaki rüşvet iddiaları 
konusundaki açıklamalara ilişkin 

Başbakan 

Başbakan 

Başbakan 

Başbakan 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 
Mehmet Ali ŞAHİN 
Başbakan 

Başbakan 

Adalet Bakanı 

Başbakan 

Adalet Bakanı 

Madde 96 
ve97/b 

Madde 96 
ve97/b 

Madde 96 

Madde 96 
ve97/b 

Madde 96 
ve 97/b 

Madde 96 
ve 97/b 

Madde 96 
ve 97/b 

Madde 96 
ve 97/b 

Madde 96 
ve 97/b 

Madde 96 
ve 97/b 
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31. - İstanbul Milletvekili Emin Şirin 'in, medya kuruluşu sahiplerinin kamu ihalesine katıl
masını sınırlayıcı yeni düzenleme çalışmalarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Beşir 
Atalay'ın cevabı (7/1969) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularınım Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 10.02.2004 

Emin ŞİRİN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

3984 Sayılı Özel Radyo ve Televizyon Kuruluşları Kanunun 29. maddesinde, 

"Aynı şirket ancak bir radyo ve bir televizyon işletmesi kurabilir. 
Aynı özel radyo ve televizyon kuruluşunda bir ile üçüncü dereceye kadar (dahil) kan 

ve sihri hısımlar aynı zamanda hisse sahibi olamazlar. 
Bir hissedarın, bir kuruluştaki hisse miktarı ödenmiş sermayenin yüzde 20'sinden ve 

birden fazla kuruluşta hisse sahibi olanların bu kuruluşlardaki tüm hisselerinin toplamı da 
yüzde 20' den fazla olamaz. Bu hükümler, yukanda zikredilen hisse sahibinin bir ile üçüncü 
dereceye kadar (dahil) kan ve sihri hısımları için de uygulanır. 

Belirli bir özel radyo ve televizyon kuruluşunda yüzde 10'dan fazla hissesi olanlar 
devletten, diğer kamu tüzel kişiliklerinden ve bunların doğrudan veya dolaylı olarak 
katıldıkları teşebbüs ve ortaklıklardan herhangi bir taahhüt işini doğrudan doğruya veya 
dolaylı olarak kabul edemezler ve menkul kıymetler borsalarında muamelede bulunamazlar. 

Türkiye'de gazete çıkaran gerçek ve tüzel kişiler ile basınla ilgili mevzuata göre 
gazete sahibi olanlar bir arada yüzde 20'den fazla hisse sahibi olamazlar. Bu hüküm bu 
şahısların bir ile üçüncü dereceye kadar (dahil) kan ve sihri hısımları hakkında da uygulanır." 

07.06.2001 tarihinde TBMM'de kabul edilen ancak Cumhurbaşkanı tarafından 
TBMM'ye geri gönderilen 4676 sayılı kanunda, 3684 sayılı RTÜK Kanunu'nun 29 maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

"Madde 13- 3984 sayılı Kanunun 29. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 29-
d- Üst Kurul tarafından düzenlenecek yönetmeliğe uygun olarak her yıl yapılacak 
yıllık ortalama izlenme oranı ölçümlerine göre yıllık ortalama izlenme veya dinlenme 
oram yüzde20'yi geçen bir televizyon veya radyo kuruluşunda bir gerçek veya tüzel 
kişinin veya bir sermaye grubunun sermaye payı yüzde 50'yi geçfemez.-Gerçek4rişinin 
hisselerinin hesaplanmasında üçüncü derece dahil olmak üzere üçüncü dereceye kadar 
kan ve sihri hısımlara ait hisseler de aynı kişiye aitmiş gibi hesaplanır.* 
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e- Bir gerçek veya tüzel kişi veya bir sermaye grubu yüzde 50'den fazla hissesine 
sahip olduğu bir televizyon veya radyonun yıllık ortalama izlenme ve dinlenme payı 
yüzde 20'yi geçerse Üst Kurul tarafından yapılan bildirimden itibaren doksan gün 
içinde, ortağı bulunduğu televizyon veya radyodaki hisselerinin bir bölümünü halka 
arz ederek veya bir kısım hisselerini satarak, sermaye payım yüzde 50'nin altına 
indirir. Yıllık izlenme veya dinlenme oranının aşımı birden fazla televizyon veya 
radyodaki hisselerinin toplamı nedeniyle meydana gelmişse, bu oram yüzde 50'nin 
altına indiracek biçimde yeterli sayıda şirketi satar. Bu yükümlülüğün ihlali 
durumunda kuruluşun yayın izni iptal edilir. 
g- Özel televizyon ve televizyon yayın kumluşlanmn hisse senetlerinin halka arzında 
2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre Sermaye Piyasası Kurulundan izin 
almadan önce Üst Kurulun onayının alınması şarttır. 

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından TBMM'ye görüşülmek üzere 
gönderilen 4676 sayılı kanun, TBMM Genel Kurulu'nda yukarıdaki şekliyle kabul edilerek 
4756 kanun numarası ile yürürlüğe girmiştir. 

Görüldüğü üzere medya patronlarının devlet ihalelerine girip girmemesi konusunda 
bazı tahditler getirmiş olan RTÜK Kanunu'nun bazı maddelerinin iptali dolayısıyla ortaya bir 
boşluk çıkmıştır. 

Buna mukabil, hemen hemen her basın patronunun enerji ve maden, özelleştirme, 
Hazine'nin bono ve tahvil ihaleleri gibi konularda devletle işleri bulunmaktadır. 

Bu bilgiler doğrultusunda aşağıdaki sorularıma cevap verilmesini arz ederim. 

Sorular: 

1 - Medya patronlarının, hem televizyon, hem gazete sahiplerinin devletle iş 
yapmalarını düzenleyen bir kanunu Hükümetiniz ele almayı düşünmekte 
midir? 

2- Basından sorumlu Devlet Bakam Sayın Beşir Atalay'ın 2003 senesinin 
başlarında yapmış olduğu sempozyum sonucu hazırladığım ve Başbakanlığa 
sevk ettiğini söylediği, AK Parti'nin Seçim Beyannamesinde yer alan, 
Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği maddeleri de düzenleyen yeni RTÜK 
Kanunu tasarısı TBMM'ye ne zaman sevk edilecektir? 
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T.C. 
D E V L E T B A K A N L I Ğ I 

SAYI : B.O2.O.OO5/ÛJ//0M* /570f/2OO4 

KONU : 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdüriüğü'nün 24.02.2004 tarih ve B.02.0. 

KKG.0.12/106-335-1/856 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN tarafından Sayın Başbakanımıza tevcih 

edilen, Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde 

cevaplandırılmasını tensip ettikleri 7/19694571 esas sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili 

olarak Bakanlığım İlişkili kuruluşu Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığından alınan 

cevabi yazı ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

BeşirATALAY 

Devlet Bakanı 
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T.C 
RADYOveTELEVİZYONÜST KURULU 

İzin veTabsisler Dairesi Başkanlığı 

SAYI :A.01.1.RTÜ.0.01.06.04/0643 ( J 0 Q 2 4 7 6 !•! 1 M A P T ono, 
KONU : * ' «MM 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sayın Prof Dr. Beşir ATALAY) 

İLGİ:a) 24/02/2004 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106/335-1/856 sayılı Başbakanlık 
Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü yazısı, 

b) 25/02/2004 tarih ve B.02.0.005/0460 sayılı Devlet Bakankğınızın yazınız. 

İlgi (a) ve (b) yazıya konu, İstanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN tarafından Sayın 
Başbakanımıza tevcih edilen yazılı soru önergesi ile ilgili istenilen bilgiler aşağıda 
açıklanmıştır. 

Radyo ve Televizyon yayınlarının düzenlenmesine ve Radyo ve Televizyon Üst 
Kurulunun kuruluş görev yetki ve sorumlularına ilişkin esas ve usullerini düzenleyen 3984 
sayılı Kanunun bazı maddeleri 4756 sayılı yasa ile değiştirilmiş olup, bu yasanm bazı 
maddeleri için Anayasa Mahkemesince yürürlüğün durdurulması karan verilmiştir. 

Bu aşamada, hazırlanmakta olan yeni RTÜK yasa taslağında, televizyon ve gazete 
sahiplerinin Devlete iş yapmalarına ilişkin olarak gerekli düzenlemeye yer verileceği ve söz 
konusu tasarının T.B.M.M.'de öncelikli görüşülecek yasa taslakları arasında yer aldığı bilgisi 
edinilmiştir. 

Diğer taraftan, 20-21 Şubat 2003 tarihinde yapılan "İletişim Şurası"nda, Sn. Yücel 
SAYMAN'ın Başkanlığım yaptığı Radyo-Televizyon Yayıncılık Komisyonu tarafından konu 
ile ilgili tüm görüşler toplanmış olup, söz konusu kanun değişikliğine ilişkin yetkinin Radyo 
ve Televizyon Üst Kurulunda olmadığı, bu yetkinin Yasama orgam olan Türkiye Büyük 
Millet Meclisi ile Yürütme orgam olan Cumhuriyet Hükümetinde olduğu da malumlarıdır. 

Takdirlerinize arz ederim. 

Fatih. 
Radyo ve Televizyon 
Üst Kurulu Başkanı 
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32. - Antalya Milletvekili Atila Emek'in, Osmanlı tapu tahrir defterlerinin çeviri ve 
kodifıyesinin durdurulmasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki Er-
gezen 'in cevabı (7/1970) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Osmanlı İmparatorluğu dönemine ait olup, halen Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünde 
muhafaza edilmekte olan yaklaşık 2000 adet " Tapu Tahrir" defterlerinin I#tin harflerine 
çevrilmesi ve kodifiye edilmesi ile ilgili aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygı ile arz ederim. 

v/v* 
Atila EMEK 

.Antalya Milletvekili 

Sorular: 

1- 1985 yılında Prof. Dr. Refet YİNANÇ başkanlığında 5 Osmanlıca uzmanı ve 8 yazıcı 
sekreter ile başlatılan, Osmanlı Dönemi "Tapu Tahrir" defterlerinin İşitin harflerine 
çevrilmesi ve kodifiye edilmesi faaliyetine niçin son verilmiştir? 

2- Ülkemizin uluslararası siyasi sorunlarının savunulması ve çözümünü de yakından 
ilgilendiren, tarihi birer belge niteliğindeki yaklaşık 2000 adet olan bu defterlerden 
Anadolu'ya ait 254 adedi lâtin harflerine çevrildikten sonra, Ortadoğu, Balkanlar ve 
Kafkaslardaki toprak mülkiyeti ve dağılımını belirleyen diğer 1750 adet defterin 
çevrilmesi niçin durdurulmuştur.? 

3- Son günlerde, Ortadoğu Balkanlar ve Kafkaslarda meydana gelen olaylar nedeniyle 
çok önem kazanan ve uluslararası yargı mercileri tarafından da kanıt belge olarak 
müracaat edilen bu defterlerin de biran önce çevrilmesi işlemine başlanamaz mı? Bu 
çalışmanın tamamlanmasına engel olan sebepler varsa nelerdir? Bunlar giderilemez 
mi? 

4- Halen durdurulmuş olan bu çalışmanın tekrar başlatılması düşünülmekte midir? 
Düşünülüyorsa ne zaman başlatılacaktır? 
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T.C 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
ANKARA 

SURELİ 

SAYI :B.09.0.APK0.21.00.17/355 JJ2004 
KONU : Antalya Milletvekili a A u / \ R f 2004 

AtilaEMEK'in " U 

Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) T.B.M.M. Başkanhğı'mn 23.02.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00. 
0^-4583/16071 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 24.02.2003 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-335-2/857 sayüı yazısı. 

İlgi (b) yazı ekinde alman Antalya Milletvekili Atila EMEK'in, Osmanlı dönemine ait 
Tapu Tahrir defterleri hakkında, Sayın Başbakanımıza yönelttiği Saym Başbakanımızın da 
Bakanlığım koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını tensip ettikleri, T.B.M.M. 7/1970 Esas 
sayılı Yazılı Soru önergesi incelenmiş olup, bu husustaki cevabımız ekte sunulmuştur. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 
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ANTALYA MİLLETVEKİLİ 
SAYIN ATİLA EMEK'İN 

T.B.M.M. 7/1970 ESAS 
SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNE 

DAİR SORULAR VE CEVABI 

SORULAR: 

1- 1985 Yılında Prof. Dr. Refet YİNANÇ Başkanlığında 5 Osmanlıca uzmanı ve 8 
yazıcı sekreter ile başlatılan, Osmanlı Dönemi "Tapu Tahrir" defterlerinin latin harflerine 
çevrilmesi ve kodifîye edilmesi faaliyetine niçin son verilmiştir? 

2- Ülkemizin uluslararası siyasi sorunlarının savunulması ve çözümünü de yakından 
ilgilendiren, tarihi birer belge niteliğindeki yaklaşık 2000 adet olan bu defterlerden Anadolu'ya 
ait 254 adedi latin harflerine çevrildikten sonra, Ortadoğu, Balkanlar ve Kafkaslardaki toprak 
mülkiyeti ve dağılımını belirleyen diğer 1750 adet defterin çevrilmesi niçin durdurulmuştur.? 

3- Son günlerde, Ortadoğu Balkanlar ve Kafkaslarda meydana gelen olaylar nedeniyle 
çok önem kazanan ve uluslararası yargı mercileri tarafından da kanıt belge olarak müracaat 
edilen bu defterlerin de biran önce çevrilmesi işlemine başlanamaz mı? Bu çalışmanın 
tamamlanmasına engel olan sebepler varsa nelerdir? Bunlar giderilemez mi? 

4- Halen durdurulmuş olan bu çalışmanın tekrar başlatılması düşünülmekte midir? 
Düşünülüyorsa ne zaman başlatılacaktır? 

CEVAPLAR: 

Bakanlığımızın Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün Tapu Arşiv Dairesi 
Başkanlığında bulunan Tapu Tahrir Defterleri; XV. ve XVI. yüzyılda Türkiye'nin o dönemdeki 
demografik sosyo-ekonomik ve kültürel yapısını yansıtmakla birlikte yalnız Türk Tarihi için 
değil Osmanlı Devleti'nden sonra bağımsızlığını kazanan Balkanlar, Ortadoğu ve 
Kafkaslardaki pek çok Devletin (Suriye, Irak, Lübnan, Ermenistan, Gürcistan, Bulgaristan, 
Romanya, Arnavutluk, Macaristan vs.) sosyal, kültürel, askeri ve siyasi tarihinin aydınlanması 
bakımından da büyük önem taşımaktadır. 

Bakanlıklararası Uygulama ve Koordinasyon Kurulu'nun 06 Aralık 1982 tarih 3 No' lu 
ve 8 Temmuz 1983 tarih, 5 No'lu kararları doğrultusunda defterlerin yayımlanmasına karar 
verilmiştir. 

Tahrir Defterlerinden okunması ve tercümesi tamamlananların değerlendirilmesi, Milli 
Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği ve gerektiğinde oluşturulacak teknik ve bilimsel çalışma 
grupları ile kişilere bırakılmıştır. 

Başlangıçta, Tahrir Defterlerinin okuma ve tercüme işlerinin sekreteryası Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü'nce, mali işleri ise Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'nce 
yürütülmüş olup, 13.06.1997 tarih ve 11877 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile Osmanlı Arşivi 
Özel Çalışma Gurubu Yönetim Komisyonu Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı M.Selçuk 
POLAT Başkanlığında, Devlet Arşivleri Genel Müdürü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürü, 
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreter Yardımcısı ve Toplumla İlişkiler Daire Başkam ile 
Başbakanlık Tanıtma Fonu Genel Sekreterinden oluşturulmuş, bütçesi Tanıtma Fonu Genel 
Sekreterliğince karşılanmak üzere mali işleri yürütme görevi de Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğüne tevdi edilmiştir. 

Osmanlı Arşivi özel çalışma Grubunca bu güne kadar programa alınmış bulunan 254 
adet defterden, bir tanesi basılmış, ancak tashihler sebebiyle ikmal edilip dağıtılamamıştır. îki 
defter daha baskıya hazır hale getirilmiş, yedi defter ise az bir çalışma ile basılacak 
durumdadır. Diğer defterlerin tercüme işi ise bir hayli ilerlemiş haldedir. 

Osmanlı Arşivi özel Araştırma Grubu çalışmalarının yürütülebilmesi için hazırlanan 
2000 yılı proje dokümanı 11.09.2000 tarih ve 3621 sayılı yazımızla Tanıtma Fonu Genel 
Sekreterliğine gönderilmiş, fakat bugüne kadar kabul görmemiştir. 

Nitekim, Tanıtma Fonu Genel Sekreterliğinin onayına sunulan 2000 yılı bütçesinin 
gerçekleşmemesi sebebiyle çalışmalar 31.10.2000 tarihinde durdurulmuş ve çalışmalara henüz 
başlanamamıştır. 

Ayrıca, 15.01.2003 tarih ve 121 sayılı yazı ile Tanıtma Fonu Genel Sekreterliğinden 
çalışmaların başlatılması istenilmiştir. Ancak, 22.01.2003 tarih ve 1144 sayılı cevabi yazıda; 
Kurul Üyelerinin görüşleri alındıktan sonra konunun değerlendirileceği bildirilmiştir. 
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33. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük 'ün, Çanakkale 'de yaşanan afet sonrasında il
gililerin sorumluluklarına ve alınacak önlemlere ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Ak
su 'nun cevabı (7/1973) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Abdülkadir Aksu tararından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. Saygılarımla, 

AhmetJKüjük 
Çanakkalı [illetvekili 

Çanakkale İl Merkezi ve İlçelerinde 21-22 Ocak 20Ö4 tarihlerinde meydana gelen 
yoğun kar yağışı ve firtına 3 yurttaşımızm hayatım kaybetmesine neden olurken il merkezinde 
ve bir çok ilçede maddi hasarlara neden olmuştur. 

Türkiye'nin en çağdaş ve modern kentlerinden birisi olan Çanakkale'de on binlerce 
yurttaşımız günlerce elektrik-su-ulaşım-iletişim imkanlarından ne yazık ki mahrum 
bırakılmıştır.Esnafimız günlerce işyerlerini açamamış,tanm üreticilerimiz özelliklede zeytin 
üreticilerimiz ciddi zararlar görmüş, yurttaşlanmız; evlerinde ısmamamış, yakınlarına 
ulaşmakta güçlüklerle karşılaşmışlar, günlerce karanlığa mahkum bırakılmıştır. 

Tüm bu yaşanan talihsiz olaylar ülkemizin en batısmda bulunan modem bir Avrupa 
kentimiz olan Çanakkale İlimizde çağdaş bir kriz yönetiminin gerçekleştirilemediğini ortaya 
çıkarmaktadır. 

Bu doğrultuda; 

1-Afet sonrası yaşanan aksaklıklar, gecikmeler ve organizasyon bozukluklarının sorumlusu 
kimlerdir, sorumluluğu olan kişiler hakkında yasal bir işlem yapmayı düşünüyor musunuz? 

2-Bu konuda herhangi bir işlem yapmayı düşünmüyorsanız, bundan sonra meydana 
gelebilecek yoğun yağış ve fırtınalarda yaşadığımız ciddi sorunların tekrar yaşanmaması için 
ne gibi tedbirler almayı düşünüyorsunuz? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Sivil Savunma Genel Müdürlüğü 

SAYI :B050SSG0060004-1007/"?/ //703/2004 
KONU:Yazıh Soru Önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 23.02.2004 gün ve Kan.Kar.D.Bşk. 
KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02.4547 sayılı yazısı. 

Çanakkale Milletvekili Sayın Ahmet KÜÇÜK'ün Çanakkale İl Merkezi ve İlçelerinde 21-22 
Ocak 2004 tarihlerinde meydana gelen kar yağışı ve fırtına hakkında tarafımdan 
cevaplandırılmasını istediği 7/1973-1487 Esas No.lu Yazılı Soru Önergesi ile ilgili cevaplar aşağıda 
belirtilmiştir. 

Çanakkale İlinde 21.01.2004 Çarşamba günü saat 23'45 sularında kar yağışı başlamış, 
22.01.2004 günü saat 01.50'de yoğun kar yağışı ile birlikte kuvvetli fırtına meydana gelmiştir. 
Fırtına İl Merkezinde 110 Km' ye, açıklarda özellikle Bozcaada İlçesinde 170 Km hıza ulaşmıştır. 
22.01.2004 günü saat 23.00 sularında yoğun kar yağışı durmuş, fırtına devam etmiştir. Kar kalınlığı 
İl Merkezinde 36 cm. ye iç kesimlerde 2 m. ye ulaşmıştır. 

Oluşan bu olumsuz hava koşulları nedeniyle Çanakkale İl Kriz Merkezi ve İlçe Kriz 
Merkezleri 22.01.2004 günü faaliyete geçirilmiş, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında 24 saat süre ile 
görevli bulundurulması sağlanmıştır. 

22.01.2004 günü enerji nakil hatlarında meydana gelen direk devrilmesi, tel kopması 
nedenlerinden dolayı tüm İl'e elektrik verilememiş, yine aynı gün saat 10.00 itibari ile ana arterler 
dahil olmak üzere tüm devlet yolu, il yolu, köy yollarında ulaşım durmuş, denizyolu taşımacılığı da 
fırtına ve görüş mesafesinin düşük olması nedeniyle yapılamamıştır. 

Hava şartlan ve görüş mesafesinin çok düşük olması nedeniyle kamu kuruluşlarınca 
makineli çalışmalar güçlükle yapılmış, yolda mahsur kalan araçlar ve insanlar kurtarılarak 112 
yolcu kamu kurum ve kuruluşlarına ait misafirhanelere yerleştirilerek iaşeleri sağlanmıştır. 

İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında 22-25 Ocak 2004 tarihleri arasında 43 araç, 
5 Subay, 45 Astsubay, 48 Uzman Jandarma Çavuş, 216 Erbaş-EJ-'le 41 adet kurtarma ve yardım 
çalışmalarında bulunulmuş, mahsur kalan şahıs, araç ve hastalara yardımcı olunmuştur. 

İl Emniyet Müdürlüğünce de 25 ekip, 300 personel (12/12) çalışma esasına döndürülmüş, 
izin ve istirahatler kaldırılmıştır. İl Merkezinde olaylara müdahale ve "vatandaşlarımızın 
karşılaşacağı problemlerin çözümüne yönelik 20 ekip oluşturularak göreve başlanmıştır. Bölge 
trafik ekipleri tarafından da devlet karayolu üzerinde mahsur kalan 30 civarındaki araç ve 
vatandaşlarımızın kurtarılması amacıyla karayolları ekipleri ile birlikte yapılan çalışmalar 
neticesinde vatandaşlarımız güvenli bir şekilde İl Merkezine intikal ettirilmiştir.Bu süre içerisinde 
asayişe müessir bir olay meydana gelmemiştir. 
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23.01.2004 günü itibari ile tl'in karayolu bağlantısını sağlayan Çanakkale-Bandırma, 
Çanakkale-Edremit, Çanakkale-Keşan yollan trafiğe açık tutulmaya çalışılmış, aynı zamanda İl'e 
enerji sağlayan yüksek gerilim hatlarına ulaşmak için yol açma çalışmaları yapılmıştır. Yol açma 
çalışmalarında 95 personel, 37 iş makinesi ve 9 araçla toplam 1346 Km. yol açılmış, kar ve buz 
mücadelesi için 900 ton tuz karışımı kullanılmıştır. 

ll 'de elektrik verme çalışmalarına TEİAŞ ve TED AŞ'm mevcut personeline ilave olarak 
izmir, Bursa ve Balıkesir İllerinden gelen takviye ekiplerinin yanısıra müteahhit firmaların ekipleri 
ile birlikte çalışmalar yoğun şekilde devam etmiştir. 48 ekip, toplam 290 personel, 35 iş makinesi 
ve 48 adet araçla yapılan yoğun çalışma sonucu 23.01.2004 günü enerji hatlarında yıkılan direkler 
ve şebekelerde meydana gelen hat kopukluktan giderilerek Çan, Yenice ve Gelibolu îlçe 
Merkezlerine elektrik verilmiş, 24.01.2004 günü Biga îlçe Merkezine, 25.01.2004 günü Ayancık 
İlçesine, 26.01.2004 günü il Merkezi, Bayramiç, Ezine ve Lapseki İlçelerine kısmi olarak elektrik 
verilmesi sağlanmıştır. 27.01.2004 tarihinde bütün ilçelere elektrik verilmiştir. Elektrik verilmeyen 
11 köye 7 Mart tarihi itibariyle elektrik verilecektir. 

24.01.2004 gününden itibaren köy yollan açma çalışmalan 94 makine, 192 personel ve 29 
araçla başlatılmış, toplam 1850 Km. lik yol açılmış, kapalı yol kalmamıştır. 

İl'deki yüksek rakımlı mahallelere elektrik kesintisi nedeniyle su verilememiş, İl Garnizon 
ve Boğaz Komutanlığı, il Sivil Savunma Müdürlüğü ve Kamu Kurum ve Kuruluşlanndan temin 
edilen jeneratörler ile şehrin yüksek yerlerine içme suyu sağlanmıştır. Yatılı okullar ile yetiştirme 
yurdunda kalan çocukların ısınmalan sağlanmıştır. 

22.01.2004 tarihinden itibaren merkez ilçe, ilçeler ve belde belediyeleri, mevcut iş 
makineleri ve personeli ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının da desteği ile kar mücadelesi yapıp 
şehir içi ulaşımı sağlamaya çalışmış, halkın zorunlu ihtiyaçlannı temin için gerekli kolaylık 
sağlanmış, zor durumda bulunan vatandaşlanmıza ekmek ve yiyecek yardımında bulunmuşlardır. 

Elektrik kesintisi nedeniyle görüşme yapamayan telefon abonelerinin jeneratör takviyesi 
yapılarak görüşmeleri sağlanmıştır. 42 adet küçük balıkçı teknesi batmış, tamamı kurtanlmıştır. 

İl'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 1 çoban, 2 avcı olmak üzere 3 vatandaşımız donarak 
hayatını kaybetmiştir. 

İl'de ekmek sıkıntısı yaşanmaması için jeneratörü olan fınnlann fazla çalışmalan 
sağlanmıştır. Fahiş fiyatla zaruri ihtiyaç maddelerinin satışının önlenmesi amacıyla İl Defterdarlığı 
ve Emniyet Müdürlüğü personelinden oluşturulan 3 ekip marifetiyle denetimler yapılmıştır. 

22-23 Ocak 2004 tarihlerinde İl'deki tüm ilköğretim ve ortaöğretim okullannda eğitim, 
öğretime ara verilmiştir. 

Vergi mükelleflerinin beyanname verme ve ödeme sürelerinin uzatılması talebi uygun 
görülerek vergilerin ödeme sürelerinin uzatılması sağlanmıştır. 

İl-İlçe Hasar Komisyonu marifeti ile çiftçilerin zarar ve ziyanlan tespit edilerek yasal 
gereklerinin yapılması için ilgili Bakanlığa bildirilmiştir. 

Hasar Tespit Raporları ilgili Bakanlığa iletilerek İl'in afet kapsamına alınması teklif 
edilmiştir. 

Yukarıdaki çalışmalardan da anlaşılacağı üzere İl'deki ilgili tüm kurum ve kuruluş 
yetkilileri ve görevlileri her türlü çabayı göstererek görevlerini yürütmüşlerdir. 

Yoğun yağış ve fırtınalardan meydana gelebilecek zararlann azaltılmasına yönelik olarak 
ilgili kurum ve kuruluşlarla koordine içerisinde gerekli tedbirler alınmaya devam edilecektir. 
Aynca, aynı şekilde bir afet olması halinde; İçişleri Bakanlığı Kriz Merkezi Yönergesi Esaslan 
içerisinde, İl Kriz Merkezi Yönergesinde belirtilen Kriz Yönetim Esaslanna göre kriz hali işlemleri 
yürütülecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

ibdülkadir AKSU 
Bakan 
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34. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce 'nin, Yalova 'daki bir toplu konut alanının yoluna, 
- Muğla Milletvekili Ali Arslan 'in, Göcek Tüneli Projesine, 
- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Bursa-İnegöl-Bozüyükyolundaki çalışmalara, 
İlişkin soruları ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki Ergezen 'in cevabı (7/1974, 1975, 1976) 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık Bakanı Sayın Zeki Ergezen tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması için gereğinin yapılmasını arz ederim. 

MyJtMHTBİrrince 
raiova Milletvekili 

17 Ağustos 1999 Depremi sonrasında Yalova'da yapılan üç toplu konut alanından 
biri olan 850 konutun bulunduğu ve yaklaşık 2500 kişinin yaşadığı Soğucak Köyü 
Paşa Kent Toplu Konutlarının yolu hakkında; 

1- 20 Mayıs 2003 tarihinde ihalesi yapılmasına ve aradan geçen 10 aya karşın 
1,5 km'lik yol bugüne kadar neden yapılmamıştır? 

2- Yolun yapımına ne zaman başlanacaktır? 

3- Şu an yolun 500 metrelik bölümünde çökme olması nedeniyle bu kısımda 
olabilecek herhangi bir kazadan Bakanlığınızın sorumlu olacağını kabul ediyor 
musunuz? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan konunun Bayındırlık ve Iskan Bakanı Sayın Zeki ERGEZEN 
tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim. 

Dr. Ali ARSLAN 
Muğla Mi l letveki l i 

AKP Muğla Mi l le tvek i l in in yere l basına çekt iğ i faksla mü jde led iğ i 
kurban bayramı sonrası "Göcek Tüne l i " temel in in at ı lacağı b i l g i s in in , 
kurban bayramında ulusal basında çıkan haber lerden ası lsız o lduğu 
an laş ı lmış t ı r . 

Yak laş ık 30 yı ldır gündemde olan Göcek Tünel i yapım pro jes i 
an laş ı lan o ki y ine başka bahara bırakı lmışt ı r . Oysa bö lge ha lk ın ın 
yaşamı ve ü lkemiz tur izm faa l iye t le r i açıs ından son derece öneml i o lan 
bu sorunun çözümünün er te lenmes i doğru deği ld i r . 

1 - Ulusal basında ç ıkan Göcek Tünel i yapım iha les in in ip ta l 
ed i ld iğ i doğru mudur? Doğruysa hangi nedenle iptal ed i lmiş t i r? 

2- Bakanl ığ ın ız ın Göcek Tünel i 'n in biran önce yapımıy la i lg i l i 
başka bir pro jes i var mıdır? 
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10.01.2004 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskan Bakanı Sayın Zeki ERGEZEN 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Bursa, Marmara Bölgesinin tekstil ve sanayi alanında gelişmiş illerinin başında 
gelmektedir. Aynı zamanda Marmara Bölgesini İç Anadoluya ve buradan da diğer 
bölgelere geçişi sağlayan bir geçit niteliği taşımaktadır. 

Ülkemizin geçirmiş olduğu deprem felaketlerinin ardından İstanbul - Yalova 
yolu ve üzerinde bulunan köprü ve kavşaklar yenilenerek bu istikametteki yollanmız 
güvenli bir hale getirilmiştir. 

Geçtiğimiz yıl Bakanlığınızca, Bursa - İnegöl arasındaki köprülerin depreme 
dayanıklılıklannm yeterli olmadığı ve Bursa - İnegöl - Bozüyük yolunun da yenilenip 
köprülerin yeniden yapılması gerektiği yönünde agklamalar yapılmıştır. 

Birinci derece deprem kuşağı içerisinde bulunan Bursa ilimiz, çevre illerde 
yaşanan depremlerden de etkilenmiştir. Olası herhangi bir doğal afette Ankara ile 
Bursa ve çevre illerin bağlantısını sağlayan "Ankara yolu" daha fazla bakıma ve ilgiye 
ihtiyaç duymaktadır. 

Yapıldıklan tarihten bu güne kadar herhangi bir yenilenme yapılmamış olan, 
Ankara Yolu üzerinde bulunan Hacivat, Balıklı ve Deiiçay köprüleri oldukça yıpranmış 
ve güven uyandırmayan bir görünüm sergilemektedir. 

Bursa'dan inegöl istikametine doğru devam etmesi gerektiği düşünülen yol 
çalışmaları da büyük oranda aksamakta ve istenilen sonuca ulaşılamamaktadır. 

1. Bursa - İnegöl - Bozüyük yolu ile ilgili olarak 2004 yılı için planlanan 
yatmmlann durumu nedir? 

2. Ankara yolu olarak belirtilen yol üzerinde bulunan köprülerin depreme 
dayanıklılık standartına göre durumları nedir? Bu köprüler bu yönden en son 
ne zaman değerlendirilmiştir? Kaç şiddetinde depreme dayanabilirler? 

3. Bursa - İnegöl - Bozüyük yoluyla ilgili çalışmalar ne zaman tamamlanacakbr? 
4. Hacivat, Balıklı ve Deiiçay köprülerini de içine alan Eski Fakülte - Ketsel 

arasındaki 8 Kmlik yolun yapımı ne zaman tamamlanacakbr? 
5. Bursa - İnegöl - Bozüyük yolu için bu yıl ne kadar ödenek ayrılmıştır? Bu 

ödenek ile nerelere öncelik verilecektir? 
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T.C. 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
A N K A R A 

SAYI : B.09.0.APK.0.21.00.17/ t f O f ) 
KONU : Yalova Milletvekili Muharrem 2 2 

ÎNCE, Muğla Milletvekili Ali ARSLAN 
ve Bursa Milletvekili Kemal DEMÎREL'in 
Yazılı Soru önergeleri 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İLGİ: T.B.M.M. Başkanlığı'nın 23.02.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-4547 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan, Yalova Milletvekili Muharrem İNCE'nin, Yalova İlindeki bir 
toplu konut alam yolu ile Muğla Milletvekili Ali ARSLAN'ın, Göcek Tüneli projesi ve Bursa 
Milletvekili Kemal DEMİREL'in de, Bursa-İnegöl-Bozüyük yolundaki çalışmalar hakkında, 
Bakanlığıma yöneltmiş olduğu T.B.M.M. 7/1974, 7/1975 ve 7/1976 Esas sayılı Yazılı soru 
önergeleri incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabımız ekte sunulmuştur. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 

YALOVA MİLLETVEKİLİ 
SAYIN MUHARREM İNCE'NİN 
T.B.M.M. 7/1974 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE 

DAİR SORULAR VE CEVAPLARI 
SORULAR: 

1- 20 Mayıs 2003 tarihinde ihalesi yapılmasına ve aradan geçen 10 aya karşın 1,5 
km'lik yol bugüne kadar neden yapılmamıştır? 

2- Yolun yapımma ne zaman başlanacaktır? 

3- Şu an yolun 500 metrelik bölümünde çökme olması nedeniyle bu kısımda 
olabilecek herhangi bir kazadan Bakanlığınızın sorumlu olacağını kabul ediyor 
musunuz? 

CEVAP: 
Suudi Kalkınma Fonu (SDF) dış kredisi içinde yapımı programlanan Yalova-Soğucak 

Kalıcı Konut Alamna Bağlantı yolu işinin 20.05.2003 tarihinde ihalesi yapılmış, 11.11.2003 
tarihinde de Sayıştay'ca onaylanmıştır. Ancak kredi kuruluşu (SDF)'nun ön şartı olarak 
Kontrollük, Mühendislik ve Danışmanlık (Müşavir) işlerini yürütecek firmamn işe 
başlamasından sonra yapım işlerine başlanacağı belirtilmiştir. 

1- Müşavir Altınok Firmasının dosyası 31.12.2003 tarihinde onaylanmıştır. İlgili firma 
çalışılmayan dönem göz önüne alınarak 1 Mart 2004 tarihinde işe başlamıştır. 

2- Soğucak Bağlantı Yolunun müteahhidi Çelikler İnş.A.Ş.'ye Mart ayı içinde işyeri 
teslimi ve işe başlama çalışmaları yaptırılmaktadır. 

3- Mevcut servis yolunun bakım ve işletmesi 14. Bölge Müdürlüğünce (BURSA) 
yürütülmektedir. 

SÜRELİ 

MART 2004 
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MUĞLA MİLLETVEKİLİ 
SAYIN DR. ALİ ARSLAN'IN 

T.B.M.M. 7/1975 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE 

DAİR SORULAR VE CEVAPLARI 
SORULAR: 

1- Ulusal basmda çıkan Göcek Tüneli yapım ihalesinin iptal edildiği doğru mudur? 
Doğruysa hangi nedenle iptal edilmiştir? 

2- Bakanlığınızın Göcek Tüneli'nin biran önce yapımıyla ilgili başka bir projesi var 
mıdır? 

CEVAP: 

1- İhalenin iptal edildiği yönündeki haberler doğru değildir. 

2- Göcek Tüneli, 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin "Yap-îşlet-Devret Modeli" 
ile yapılması hakkmdaki Kanun kapsammda yapılacaktır. Bahsedilen işi yapacak olan 
TUBİN+LİDER Ortak Girişimine 20.01.2004 tarihinde "Yer Teslimi" yapılmış bulunmaktadır. 

BURSA MİLLETVEKİLİ 
SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
T.B.M.M. 7/1976 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE 

DAİR SORULAR VE CEVAPLARI 
SORULAR: 

1- Bursa-İnegöl-Bozüyük yolu ile ilgili olarak 2004 yılı için planlanan yatınmlann 
durumu nedir? 

2- Ankara yolu olarak belirtilen yol üzerinde bulunan köprülerin depreme dayanıklılık 
standartına göre durumları nedir? Bu köprüler bu yönden en son ne zaman 
değerlendirilmiştir? Kaç şiddetinde depreme dayanabilirler? 

3- Bursa-İnegöl-Bozüyük yoluyla ilgili çalışmalar ne zaman tamamlanacaktır? 

4- Hacivat, Balıklı ve Deliçay köprülerini de içine alan Eski Fakülte-Ketsel arasındaki 
8 Km'lik yolun yapımı ne zaman tamamlanacaktır? 

5- Bursa-İnegöl-Bozüyük yolu için bu yıl ne kadar ödenek ayrılmıştır? Bu ödenek ile 
nerelere öncelik verilecektir? 

CEVAP: 

1- Bursa-Înegöl-Bozüyük yolunda, yol yapım ve köprü yapım işleri paralel 
yürütülmektedir. Bu yolda 22 adet köprü bulunmaktadır. Bunlardan 5 adedi ikilenmiştir. 3 
Trilyon 920 Milyar TL. ödeneğe göre gerekli planlama yapılmıştır. Çalışmalar bu şartlar 
çerçevesinde devam edecektir. 

2- Bu yol üzerindeki köprüler biri hariç (Hasanpaşa Çandır köprüsü) küçük ve alçak 
köprülerdir. Bu nedenle deprem yönünden büyük risk taşımazlar. Yeni yapılan köprüler ise son 
deprem yönetmeliği ve AASHTO ABD standartlanna göre projelendirilmekte ve 
yapılmaktadır. 

3- Herhangi bir aksaklık olmadığı taktirde, 2005 yılı sonlarına doğru işin bitirilebileceği 
düşünülmektedir. 

4- Bu kesimde, aynı işin bünyesindedir. Ayn bir iş değildir. O nedenle verilen 
ödenekler çerçevesinde çalışmalara devam edilecektir. 

5- 2004 yılı için 3 Trilyon 920 Milyar TL. ödenek ayrılabilmiştir. Öncelik sırasına göre 
çalışmalara devam edilecektir. 
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35. - Muğla Milletvekili Ali Arslan 'in, memurlara kapı önlerinde nöbet tutturulduğu iddiasına 
ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı (7/1977) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Recep AKDAĞ tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 96. Maddeleri gereğince 
arz ve talep ederim. 16.01.2004 

V / / A I İ S R S L A N ' 
Muğla Milletvekili 

Sağlık Bakanlığı halkımızın sağlığını koruma ve tedavi etme yönündeki faaliyetlerini yerine 
getiren bakanlığımız ve aynca ülkemizdeki sağlık çalışanlannın haklannı koruyan ve yeni 
uygulama ve düzenlemelerle daha iyi duruma getiren tek bakanlığımızdır. 

Sağlık Bakanlığımızla ilgili görüşlerimiz düne kadar böyle idi. Ancak son günlerde 
Sağlık Bakanlığı Merkez teşkilatında yaşanan olaylar bu düşüncenin değiştiği yönünde 
faaliyetlere başlanıldı mı, sorusunu gündeme getiriyor. Özellikle Personel Genel 
Müdürlüğünün faaliyet gösterdiği B Blok'ta çahşanlann sağlıklannı (özellikle ruh sağlığını) 
bozacak yönde değişiklikler görülmektedir. 

Binaya girildiğinde her katta personelin odalarının bulunduğu taraflar büyük kapılarla 
kapatılmış ve her kapının başına bir memur nöbetçi bırakılmıştır. Gelinen yer öğle iyi 
kapatılmış ki, içeride merkez bankasının kasaları olduğunu düşünebiliyorsunuz, ya da 
içeride uygunsuz işler mi yapılıyor sorusu da akla gelebiliyor. İlk başta kapıda bekleyenlerin 
güvenlik görevlisi olduğunu düşünüyorsunuz, ama kıyafetleri böyle olmadığını belli ediyor. 
Sorduğunuzda bu kişilerin 15-20 yıllık çalışma hayatından sonra kapıda nöbetçi olarak 
bekletilen memur ve şef kadrosuyla çalışan personel olduğu anlaşılıyor. Çalışanlar bunu 
söylerken biraz da utanır bir tavır sergiliyorlar. Çünkü 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununa 
göre böyle bir işte çalışbnlacaklanna dair bir açıklama bulunmamaktadır. 

1. Sağlık Bakanlığı memurlara kapıda nöbet tutturmayı ne amaçla yaptırmaktadır? 
2. Bu nöbet tutma olayı ne kadar devam edecektir? Yıllarca burada görev yapmış kişilere 

yaprjnlan nöbet tutma olayı için ek bir ücret ödenmekte midir ? 
3. Bu davranışı yapma konusunda zorlanan çahşanlann normal mesailerine dönüşü ne 

zaman sağlanacaktır? 
4. Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, tayinleriyle ilgili müracaatları olan kişilere ne 

zaman uygun bir hizmet verecektir? 
5. Sağlık Bakanlığı güvenliği ile ilgili konularda güvenlik görevlisi çalıştırmakta iken bu 

kişilere Personel Genel Müdürlüğü neden güvenememektedir? 
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T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Personel Genel Müdürlüğü 
ANKARA 

Sayı : B100PER0100025 
Konu: Yazılı Soru Önergesi .~,S-^ÂA 

3 6 8 4 5 16.03.04 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

GENEL SEKRETERLİĞİNE 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ: 23.02.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-/4547 sayılı yazınız. 
Muğla Milletvekilleri Sayın Ali ARSLAN tarafından, tarafıma yöneltilen 

"Bakanlığın bir binasında memurlara kapı önlerinde nöbet tutturulduğu iddiasına 
ilişkin" 7/1977 esas sayılı yazılı soru önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Arz ederim. 

Prof.D 

Muğla Milletvekili Sayın Ali ARSLAN tarafından verilen Bakanlığın bir binasında 
memurlara kapı önlerinde nöbet tutturulduğu iddiasına ile alakalı yazılı soru 

önergesinin cevabıdır. 

SORULAR: 

Sağlık Bakanlığı halkımızın sağlığını koruma ve tedavi etme yönündeki 
faaliyetlerini yerine getiren bakanlığımız ve ayrıca ülkemizdeki sağlık çalışanlarının 
haklarını koruyan ve yeni uygulama ve düzenlemelerle daha iyi duruma getiren tek 
bakanlığımızdır. 

Sağlık Bakanlığımızla ilgili görüşlerimiz düne kadar böyle idi. Ancak son 
günlerde Sağlık Bakanlığı Merkez teşkilatında yaşanan olaylar bu düşüncenin değiştiği 
yönünde faaliyetlere başlanıldı mı, sorusunu gündeme getiriyor. Özellikle Personel 
Genel Müdürlüğünün faaliyet gösterdiği B Blok'ta çalışanların sağlıklarını (özellikle 
ruh sağlığını) bozacak yönde değişiklikler görülmektedir. 

Binaya girildiğinde her katta personelin odalarının bulunduğu taraflar büyük 
kapılarla kapatılmış ve her kapının başına bir memur nöbetçi bırakılmıştır. Gelinen 
yer öğle iyi kapatılmış ki, içeride merkez bankasının kasaları olduğunu 
düşünebiliyorsunuz, ya da içeride uygunsuz işler mi yapılıyor sorusu da akla 
gelebiliyor. İlk başta kapıda bekleyenlerin güvenlik görevlisi olduğunu 
düşünüyorsunuz, ama kıyafetleri böyle olmadığını belli ediyor. Sorduğunuzda bu 
kişilerin 15-20 yıllık çalışma hayatından sonra kapıda nöbetçi olarak bekletilen memur 
ve şef kadrosuyla çalışan personel olduğu anlaşılıyor. Çalışanlar bunu söylerken biraz 
da utanır bir tavır sergiliyorlar. Çünkü 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre 
böyle bir işte çalıştırılacaklarına dair bir açıklama bulunmamaktadır. 
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1. Sağlık Bakanlığı memurlara kapıda nöbet tutturmayı ne amaçla 
yaptırmaktadır? 

2. Bu nöbet tutma olayı ne kadar devam edecektir? Yıllarca burada görev 
yapmış kişilere yaptırılan nöbet tutma olayı için ek bir ücret ödenmekte 
midir? 

3. Bu davranışı yapma konusunda zorlanan çalışanların normal mesailerine 
dönüşü ne zaman sağlanacaktır? 

4. Sağlık bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, tayinleriyle ilgili müracaatları 
olan kişilere ne zaman uygun bir hizmet verecektir? 

5. Sağlık Bakanlığı güvenliği ile ilgili konularda güvenlik görevlisi 
çalıştırmakta iken bu kişilere Personel Genel Müdürlüğü neden 
güvenememektedir? 

CEVAPLAR: 

Sağlık Bakanlığı'nın teşkilat ve görevlerini düzenleyen 181 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname'nin 24 üncü maddesi ile Personel Genel Müdürlüğüne verilen 
görevlerin daha etkin, süratli ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla, Genel 
Müdürlük binasına gelen ziyaretçilerin bilgilendirilmelerini temin etmek ve şubede 
görev yapan personelin ziyaretçiler tarafından meşgul edilerek iş akışının 
engellenmesine mahal vermemek için, Personel Genel Müdürlüğü emrinde görevli 
personelden, mesai saatleri içerisinde sırasıyla bir personelin bulundukları katta 
görevlendirilmesine yönelik bir uygulama yapılmaktadır. 

Dolayısıyla; önergede belirtildiği gibi, memurlara kapıda nöbet tutturma veya 
Bakanlığımızda görev yapan güvenlik görevlilerine güvenmeme gibi bir durum söz 
konusu değildir. 

Bu uygulama ile hem vatandaşlarımıza doğrudan hizmet verilmesi hedeflenmiş, 
hem de vatandaşlarımızın işlemleri ile ilgili bilgi almak amacıyla şubeler arasında 
gereksiz yere dolaşmaları engellenerek, çalışan personelin görevlerini aksatmadan 
yürütebilmeleri sağlanmıştır. Ayrıca, Personel Genel Müdürlüğü'nün fiziki yapısı 
uygun olmaması, halkla ilişkilerle ilgili bir birimin kurulmasına imkan 
vermemektedir. Ancak, yakın zamanlarda, binanın fiziki yapısında bir yenilenme söz 
konusu olup, bu yenileme çalışmasından sonra kurulması düşünülen halkla ilişkiler 
birimleri bu hizmetleri yerine getireceğinden, böyle bir görevlendirme uygulamasına 
da gerek kalmayacaktır. 

Bakanlığımıza müracaat eden vatandaşlarımızın daha kısa sürede ve doğru 
şekilde bilgilendirilmesi ile bilgi edinme talepleri sebebiyle çalışan personelin meşgul 
edilmesini ve işin aksamasını önlemek amacıyla, katlarda görevli personelden her 
gün sırasıyla bir personel görevlendirildiğinden, çalışan personele ilave bir külfet 
getiren veya ücret ödenmesini gerektirecek nitelikte bir idari işlem söz konusu değildir 
ve personele bu işlem için ek bir ücret ödenmemektedir. 

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederim. 
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36. - Denizli Milletvekili Mehmet Uğur Neşşar 'in, sözleşmeli sağlık personeli seçme sınavının 
sonuçlarına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı (7/1978) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
ANKARA 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 98. maddesi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İç Tüzüğünün 96. maddesi çerçevesinde, aşağıdaki sorunun Sağlık Bakanı Recep Akdağ 
tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğini yüce makamlarınıza arz ederim. 

Saygılarımla, 

- / 

Prof.Dr.Mehmet Uğur Neşşar 
Denizli Milletvekili 

05.02.2004 

1. 13.12.2003 tarihinde yapılan Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Sağlık Personeli Seçme 
sınavına katılan ve 50.244 puan alan 32803341240 TC kimlik numaralı Özgür Deniz 
Coşkun ile 71.154 puan alan 24994615392 TC Kimlik numaralı Kemal Güngör, 
iddialarına göre "tercihleri dışında bakanlığın belirttiği illerde de görev almak 
istiyorum" seçeneğini işaretlemelerine karşın hiçbir yere yerleştirilmemişlerdir. Oysa 
ki bu seçeneği kabul eden sıfır puanlı adayların yerleştirildiği internetten kolayca 
görülebilmektedir. Bu durumun açıklaması nedir? 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Personel Genel Müdürlüğü 
ANKARA 

Sayı : B100PER0100025 
Konu: Yazılı Soru Önergesi 

3 6 8 4 8 1&Û3.04 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

GENEL SEKRETERLİĞİNE 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ: 23.02.2004 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/4547-4559/15974 sayılı yazınız. 

Denizli Milletvekilleri Sayın Mehmet Uğur NEŞŞAR tarafından, tarafıma 
yöneltilen "Sözleşmeli Sağlık Personeli Seçme Smavı'nın sonuçlarına ilişkin" 7/1978 
esas sayılı yazılı soru önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Arz ederim. 

Prof.Dı/. 
Bakan 
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Denizli Milletvekili Sayın Mehmet Uğur NEŞŞAR tarafından verilen Sözleşmeli Sağlık 
Personeli Seçme Sınavı'nın sonuçlarına ilişkin yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

SORULAR: 
1. 13.12.2003 tarihinde yapılan Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Sağlık Personeli 

Seçme sınavına katılan ve 50.244 puan alan 32803341240 TC kimlik numaralı 
Özgür Deniz Coşkun ile 71.154 puan alan 24994615392 TC kimlik numaralı 
Kemal Güngör, iddialarına göre "tercihleri dışında Bakanlığn belirttiği illerde de 
görev almak is t iyorum" seçeneğini işaretlemelerine karşın hiçbir yere 
yerleştirilmemişlerdir. Oysa ki bu seçeneği kabul eden sıfır puanlı adayların 
yerleştirildiği internetten kolayca görülebilmektedir. Bu durumun açıklaması 
nedir? 

CEVAPLAR: 
E l e m a n T e m i n i n d e G ü ç l ü k Çek i l en Y e r l e r d e Söz leşmel i Sağ l ık Personel i 

Çal ı ş t ır ı lmas ı t l e B a z ı K a n u n ve K a n u n H ü k m ü n d e k i K a r a r n a m e l e r d e 
Değ i ş ik l ik Y a p ı l m a s ı H a k k ı n d a k i 4 9 2 4 sayıl ı K a n u n ' u n 4 üncü m a d d e s i ile b u 
K a n u n a daya l ı o la rak y ü r ü r l ü ğ e g i ren Söz leşmel i Sağ l ık Personel i A t a m a ve 
N a k i l Y ö n e t m e l i ğ i v e B a k a n l ı ğ ı m ı z ile Mil l i Eğ i t im Bakan l ığ ı a ras ında imza lanan 
15 .10 .2003 tar ihl i p ro toko l hükümle r ine gö re , 13.12.20O3 tar ih inde söz konusu 
k u r u m a yap t ı r ı l an s ı n a v a i l işkin, "2003 Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Sağlık Personeli 
Seçme ve Yerleştirme Sınavı Kılavuzu"nun "Sınav Sonucu Yerleştirme" başlıklı 6 ncı 
maddesine göre, adaylar, yerleştirilmek üzere en fazla beş tercihte bulunmuşlar ve sınav 
sonucunda aldıkları puanlar ve yaptıkları bu tercihler doğrultusunda yerleştirmeye tabi 
tutulmuşlardır. Yerleştirme işlemleri. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel 
Müdürlüğü Ölçme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı tarafından yapılmıştır. 

Yerleştirme işleminde, adayların puanına ve tercihlerine bakılmak suretiyle 
yerleştirilecekleri, tercihlerinden herhangi birine yerleşemeyen adaylardan 
"tercihlerinizin dışında bir yere atanmak istiyor musunuz?" bölümünde "istiyorum" u 
kodlayanların açık kalan kontenjanlara puan sırasında yerleştirilebilecekleri, aynı 
pozisyon unvanından birden çok hizmet biriminde açık kontenjan kalması durumunda o 
unvana sahip adayların hizmet birimlerine bilgisayar ortamında kura ile yerleştirilecekleri 
sınav kılavuzunda açık olarak belirtilmiştir. 

Dolayısıyla, "Tercihlerinizin dışında bir yere atanmak istiyor musunuz?" bölümünde 
"ist iyorum" u kodlayanların, sınava giren tüm adayların ilk beş tercihleri ve puanları 
doğrultusunda değerlendirilmesi yapıldıktan sonra, açık kalan kontenjanlara aldıkları 
puan sırasında yerleştirilecekleri, açık olarak ortaya konulmuştur. Bu şekilde 
yapılmasının amacı ise, Kanun ile Yönetmelik gereği eleman temininde güçlük çekilen 
yerlerde isteğe bağlı olarak personel istihdamını sağlamaktır. 

Bilgisayara yüklenen sisteme altıncı tercih olan "tercihlerinizin dışında bir yere 
atanmak istiyor musunuz?" bölümünde "istiyorum" u kodlayanların dahil edilerek ilk beş 
tercihleriyle birlikte aynı anda değerlendirme yapılmasının, tercihli bir sistemde tercihine 
yerleştirilenlerin yüzdesini önemli ölçüde azaltacağı düşünülmüştür. 

Tercih etmediği bir yere yüksek puan alması sebebiyle atanacak bir adayın o yere 
gitme ve gittikten sonra sözleşmeli personel statüsünün gereği olarak çakılı bir şekilde 
çalışmaya devam etme ihtimalinin, az puan aldığı halde o yeri tercih edene göre daha az 
olacağı açıktır. 

Bu amaçla adaylardan 5*er tercih alınmış, öncelikle bu tercihlere göre yerleştirme 
yapılmıştır. 

Bu çerçevede, daha düşük puan alan aday tercih ettiğinden dolayı, aynı yeri tercih 
e tmeyen daha yüksek puan alan bir adaydan önce işe yerleştirilmiştir. Tercih ettiği 
yerlere yerleştirilemeyen adaylar ise, istekleri doğrultusunda açık kalan kontenjanlara 
yüksek puanlardan başlamak suretiyle puan sırasına göre bilgisayar ortamında kura ile 
yerleştirilmişlerdir. 

Önergede, "Tercihlerinin dışında bir yere atanmak istiyor musunuz?" bölümünde 
istiyorum" u kodlayan ve 50.244 ve 71.154 puan alan adayların yerleştirilmediğini, 
ancak, aynı seçeneği işaretleyen ve " 0 " puan alan bir adayın yerleştirildiği belirtilmekte 
ise de; bu adayların yerleştirilmemesinin sebebi, kendileri gibi genel seçenek 
doğrultusunda bilgisayar ile yerleştirmeye tabi olan adaylara göre puanlarının düşük 
kalması olup, " 0 " puan alan adayın ise, bilgisayar ile yapılan yerleştirme sonucu değil, ilk 
beş tercihinden birisi olduğu için tercih esasına göre yerleşmesi söz konusudur ve 
bilgisayar işlemi ile yüksek puanlı adaylar önceden " 0 " puanlı adayın yerleştirilmesi gibi 
bir durum vaki değildir. B u bakımdan, tercihine yerleşen adaylar ile bilgisayar işlemi ile 
puan sırasına göre yerleşen adayların kıyaslanmasının sınav esaslarına uygun olmadığı ve 
doğru sonuçları varı lamayacağı nazara alınmalıdır. 

13.12.2003 tarihinde yapılmış olan sınav, kanun maksadına ve belirlenen kurallara 
uygun olarak gerçekleştirilmiştir. 

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederim. 
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37. - Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur 'un, "112 Ambulans servisi"ne ilişkin sorusu ve Sağ
lık Bakanı Recep Akdağ'in cevabı (7/1979) 

10.2.2004 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA, 

Aşağıda yer alan sorulann, Sağlık Bakam Sayın Prof. Dr. Recep Akdağ tarafindan yazılı 
olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Prof. Dr. N. Gaye Erbatur 
Adana Milletvekili 

112 Ambulans Servisi'nin gecikmeli yanıt vermesi ve bunun yanında görevlinin takındığı 
bezdirici tavır nedeni ile taksi ile hastaneye kaldırılan Cem Karaca'mn ölüm haberini Türkiye 
medyadan aldı. Bu konuyla ilgili olarak 

1. Ambulans talebinde gecikme olmaması için telefonların hemen yanıtlanabilmesi ya 
da otomatik kayıt alınabilmesi için önlem almayı düşünüyor musunuz? 

2. 112 aramalarını yanıtlayan personele herhangi bir hizmet-içi eğitim verilmekte midir? 
Eğer verilmiyorsa böyle bir program uygulanması düşünülmekte midir? 

3. Bu serviste çalışsanlann performanslarını değerlendirmede hangi kriterler esas 
alınmaktadır? 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

SAYI : B100TSH0160000 
KONU: Yazılı soru önergesi. 

12.03.04. 0 3 9 4 7 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 2 3.02.2003 tarih ve KAN.KAR.MD A.01.0.GNS.0.10.00.02-4547-7/1979 
sayılı yazınız. 

Adana Milletvekili Sayın N.Gaye ERBATUR tarafından "112 Ambulans 
Servisine ilişkin " olarak verilen ve Bakanlığımızca cevaplandırılması tensip kılınan 
Yazıl* Soru önergesi ' nin cevabı ilişikte gönderilmektedir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Prof. Dr/ Rcfeck AKDAĞ 
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Adana Milletvekili Sayın N.Gaye ERBATUR tarafından verilen "112 
Ambulans Servisi" hakkında Yazılı Soru Önergesi' nin cevabı aşağıda 
sunulmuştur. 

SORU 1: Ambulans talebinde gecikme olmaması için telefonların hemen 
yanıtlanabilmesi yada otomatik kayıt alınabilmesi için önlem almayı düşünüyor 
musunuz ? 

CEVAP 1: Türkiye'de 112 Acil Sağlık Hizmetleri halen 563 istasyon ile 
faaliyet göstermektedir. 2004 yılı Mart ayı sonunda 382 istasyonumuz daha 
faaliyete geçirilecektir. 

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 Merkezlerini arayan vatandaşlarımızın 
kolaylıkla ulaşabilmesi ve Komuta Kontrol Merkezine gelen çağrının ses kayıt 
sistemi, telefon numarası ve adresi ile kroki üzerinden bulunduğu yeri ekranda 
görülebilecek şekilde, teknolojik alt yapının güçlendirilmesi için MEER 
(Marmara Depremi Acil Yeniden Yapılandırma) projesi kapsamında İstanbul ili 
başta olmak üzere Marmara bölgesinde yer alan 10 ilde, kurulması çalışmalarına 
başlanılmıştır. Bu proje 2005 yılı sonu itibarı ile tamamlanacak olup 81 ilimizde 
de bu teknolojik alt yapıya geçilmesi planlanmaktadır. 

SORU 2: 112 aramalarını yanıtlayan personele herhangi bir hizmet-içi 
eğitim verilmekte midir ? Eğer verilmiyorsa böyle bir program uygulanması 
düşünülmekte midir ? 

CEVAP 2:112 Acil Sağlık Hizmetlerine gelen aramaları yanıtlayan çağrı 
karşılama personeline eğitim verilmesi amacı ile 2003 yılı içerisinde il 
eğitimcilerine yönelik olarak 81 ilden toplam 210 katılımcıya eğitim verilmiştir. 
Ayrıca her ilde Acil Sağlık Hizmetleri bünyesinde bir il eğitim sorumlusu 
belirlenerek Acil Sağlık Hizmetlerinde çalışan tüm personelin eğitim alması için 
çalışmalar başlatılmıştır. Ayrıca MEER projesi kapsamında yürütülecek 
aktiviteler içerisinde çağrı karşılayıcı personelin eğitimi konusu da yer 
almaktadır. 

SORU 3: Bu serviste çalışanların performanslarını değerlendirmede hangi 
kriterler esas alınmaktadır ? 

CEVAP 3: Acil Sağlık Hizmetlerinde çalışan tüm personelin yürüttüğü 
hizmetler ve performansları Komuta Kontrol Merkezinden anında takip 
edilebilmekte ve ses kaydı dahil olmak üzere kayıt altına alınmaktadır. Ayrıca 
Acil Sağlık Hizmetlerinde çalışan tüm personelin Temel Yaşam Desteği , İleri 
Yaşam Desteği ve Pediyatrik Acil Yardım konularında sertifikalı eğitimlerinin 
yapılması ve bu eğitimlerin sürekli hale getirilmesi hususunda çalışmalarımız 
başlamış bulunmaktadır. 
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38. - Osmaniye Milletvekili Necati Uzdil'in, pamuk ithaline ve üretimine, 
- Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük 'ün, Çanakkale 'de doğal afet mağduru zeytin üreticilerine 

yönelik çalışmalara, 
- Bursa Milletvekili Kemal Demirel 'in, mağdur zeytin üreticilerinin desteklenmesine, 
İlişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı (7/1980, 1981, 1982) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞIMA 

Aşağıdaki sorularımın Tanm ve Köyişleri Bakam Sayın Sami GÜÇLÜ 
tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 09.02.2004 

Necati UZDİL 
Osmaniye Milletvekili 

Sorular: 

1. 2003 Yılında pamuk ithal edilmişmidir? 

2. Edilmiş ise hangi ülkelerden hangi firmalar nekadar ithal etmiştir? 

3. En son hangi yıl pamuk ihraç ettik? 

4 .Ülke ihtiyacını karşılayacak kadar üretme şansımız yokmu? 

5. İthalat çiftçilerimiz açısından olumsuz rekabet ortamı yaratmıyorum? 

6. Tanm Bakam olarak ihraç ettiğimiz bir ürünü ithal eder duruma gelmemiz 

karşısında gerekli önlemleri alarak,en az ihtiyacımız kadar pamuğun 

ülkemizde çiftçilerimiz tarafından üretilmesini sağlamak için ne gibi plan 

ve projeleriniz vardır. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakam Sami Güçlü tararından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. Saygılarımla. 

Ahiri* Ki 
Çan; ıkkal illetvekili 

Çanakkale İlimizde 21-22 Ocak 2004 tarihlerinde meydana gelen yoğun kar yağışı ve 
fırtına 3 yurttaşımızın hayatım kaybetmesine neden olurken il merkezinde ve bir çok ilçede 
maddi hasarlara neden olmuştur. 

Türkiye'nin en çağdaş ve modern kentlerinden birisi olan Çanakkale'de on binlerce 
yurttaşımız günlerce elektrik-su-ulaşım-iletişim imkanlarından ne yazık ki mahrum 
bırakılmıştır.Sanayicimiz üretim yapamamış, esnafımız günlerce işyerlerini açamamış,tanm 
üreticilerimiz özelliklede zeytin üreticilerimiz ciddi zararlar görmüş, yurttaşlanmız; evlerinde 
ısmamamış, yakınlarına ulaşmakta güçlüklerle karşılaşmışlar ve günlerce karanlığa mahkum 
bırakılmıştır. 

Yaşanan afet nedeniyle Çanakkale İlimizde ve ilçelerinde tarım ürünleri 
üreticilerimiz, özellikle de zeytin üreticilerimiz ciddi anlamda zararlara maruz kalmışlardır. 

Bu doğrultuda; 

1-Çanakkale İlini afet bölgesi ilan etmeyi düşünüyor musunuz? Düşünmüyorsanız, bölgede 
zarar gören zeytin üreticilerimizin zararlarını nasıl telafi etmeyi düşünüyorsunuz? 

2-Afetten ciddi anlamda zarar gören üreticilerimizi özellikle de zeytin üreticilerimizi biraz 
olsun rahatlatmak ve üretimin devamını sağlamak amacıyla afetten zarar gören 
üreticilerimize, özelliklede zeytin üreticilerimize faizsiz kredi verilmesi ve üreticilerimizin 
borçlarının faizsiz olarak ertelenmesi konusunda herhangi bir çalışmanız bulunuyor mu? 

3-Çanakkale İlinin Doğrudan Gelir Desteği ödemelerinin ve zeytinyağı primlerinin tamamının 
öncelikli olarak ivedilikle ödenmesi konusunda bir çalışmanız var mıdır? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve KÖyişleri Bakanı Sayın Sami GÜÇLÜ tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekili 

Bursa ilimiz ve çevre ilçeleri zeytin yetiştiriciliği konusunda dünya çapında isim 
yapmış yerler arasında bulunmaktadır. Zeytin üreticileri başta üretim olmak üzere 
çeşitli aşamalarda zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır. 

Karşılaşılan güçlükler elden geldiğince giderilmeye çalışılmakta ve ülkemiz 
ekonomisine daha fazla katkı için çaba harcanmaktadır. 

Son zamanlarda iklim koşullarında yaşanan düzensizlikler ve aşın soğuk ve kar 
yağışı geçimini zeytinle sağlayan halkımızın zor durumda kalmasına ve mahsulün telef 
olmasına neden olmuştur. 

Geçtiğimiz ay Bursa ve çevresinde görülen aşın soğuk ve kar yağışı nedeniyle, 
henüz toplanmamış zeytinler ağaçlarda yumuşamış ve yetiştiriciler mağdur olmuştur. 

Üstelik önümüzdeki günlerde yeniden bir soğuk ve yağışlı hava beklentisi 
mevcuttur. 

1. Zeytin üreticilerinin karşılaştıktan bu kötü olaylar sonucunda büyük ekonomik 
kayıptan olmuştur. Bu kayıplann telafisi için zeytin üreticilerine ne tür bir 
destek düşünüyorsunuz? 

2. Zeytin üreticisinin elinde kalan ve zeytin olarak tüketilemeyen, sadece yağ için 
kullanılabilecek olan bu zeytinlerin alım fiyattan ile ilgili yeni bir ayarlama 
yapılacak mıdır? (Yağlık zeytinlerin fiyattan çok daha düşük tutulmaktadır.) 

3. Bursa ve ilçelerindeki zeytin üreticilerinin kredi ödemelerindeki sorunlannın 
çözümüne yönelik bir çalışmanız var mıdır? 

4. Zeytin üreticilerinin kullandıktan kredilerin geri ödemelerinde erteleme 
yapılması düşünülüyor mu? 

T.C. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

SAYI : KDD.S.Ö.1.01/ f O ^ S .../03/2OO4 
KONU : Yazılı Soru önergeleri fl - -"-T 2004 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 23.02.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-4547 sayılı yazınız. 

ilgi yazı ekinde gönderilen, Osmaniye Milletvekilli Necati UZDİL'e ait 7/1980 
esas nolu, Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜKCe aiU7/1981 esas nolu v e B u r s a 
Milletvekili Kemal DEMlREL'e ait 7/1982 esas nolu yazılı soru önergelerine ilişkin 
Bakanlığımız görüşü ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Sami GUÇH.U 
Bakan 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

önerge Sahibi : Necati UZDİL 
OSMANİYE Milletvekili 

Önerge Nosu : 7/1980 

SORU 1) 2003 Yılında pamuk ithal edilmiş midir? 

CEVAP 1) Dış Ticaret Müsteşarlığı kayıtlarına göre Ocak-Ağustos 2003 tarihi 
itibariyle 452 bin ton pamuk ve mamulleri ithalatı gerçekleşmiştir. 

SORU 2) Edilmiş ise hangi ülkelerden hangi firmalar ne kadar ithal etmiştir? 

CEVAP 2) ABD, Avustralya, Avusturya, Brezilya, Etiyopya, İspanya, İsrail, İsviçre, 
İtalya, Hindistan, Macaristan, Mısır, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan, Yunanistan, 
Azerbeycan, Belçika, Bukino Faso, Hollanda, Suriye, Tanzanya, Arjantin, Almanya, 
Güney Kore, Fransa, Güney Afrika, Birleşik Arap Emirlikleri ve İngiltere'den pamuk ithal 
edilmiştir. 

SORU 3) En son hangi yıl pamuk ihraç ettik? 

CEVAP 3) 2003 yılında (Ocak-Ağustos) 84 bin ton pamuk ihracatı gerçekleştirilmiştir. 

SORU 4) Ülke ihtiyacını karşılayacak kadar üretme şansımız yokmu? 

CEVAP 4) Yıllar itibariyle ülkemizin pamuk üretimi artan bir seyir izlemektedir. 
Bakanlığımıza bağlı araştırma enstitülerinde verimli ve pazar değeri yüksek pamuk 
çeşitlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ülkemiz pamuk üretiminin artmasında 
önemli rol oynamıştır. Ayrıca, pamuk üretim alanlarının artırılması ile pamuk 
üretimimizin daha da artacağı tahmin edilmektedir. 

Diğer taraftan önemli bir pamuk zararlısı olan beyaz sineğe karşı Bakanlığımızca 
"Yönetimli Çiftçi Mücadelesi" çalışmaları her yıl düzenli olarak yapılmaktadır. 

SORU 5) ithalat çiftçilerimiz açısından olumsuz rekabet ortamı yaratmıyor mu? 

CEVAP 5) Türkiye'nin pamuk üretimi son yıllarda, tekstil ve konfeksiyon sektörünün 
talebini karşılayamaz duruma düşmüştür. 

Pamuk ürününü bu yönleri ile değerlendirdiğimizde, ülke ihtiyaçları doğrultusunda 
pamuk üretiminin artırılması, bu doğrultuda da üretiminin desteklenerek 
yönlendirilmesi gerektiği de ortaya çıkmaktadır. 

Bu çerçevede, hem üretimi teşvik etmek, hem de bütçeye daha az yük getiren prim 
sistemi ülkemizde de pamukta uygulamaya konulmuş ve devam ettirilmektedir. 
Pamuk üretimi açısından uygun ekolojiye sahip GAP bölgesindeki pamuk ekim 
alanlarının artmasıyla, ithalat yoluyla ikame ettiğimiz lif pamuk ihtiyacımız yerli 
üretimden karşılanabilecektir. 

SORU 6) Tarım Bakanı olarak ihraç ettiğimiz bir ürünü ithal eder duruma gelmemiz 
karşısında gerekli önlemleri alarak, en az ihtiyacımız kadar pamuğun ülkemizde 
çiftçilerimiz tarafından üretilmesini sağlamak için ne gibi plan ve projeleriniz vardır? 

CEVAP 6) Ülkemizdeki pamuk ekim alanlarında 1999 yılından 2003 yılına kadar 
%20'lik bir artış sağlanmıştır. Bu artışta prim sisteminin olumlu etkileri olmuştur. Prim 
sistemi uygulaması önümüzdeki yıllarda da devam edecektir. Bununla birlikte 
Bakanlığımızca yapılan çeşit geliştirme çalışmaları artarak devam etmektedir. 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi : Ahmet KÜÇÜK 
ÇANAKKALE Milletvekili 

Önerge Nosu : 7/1981 

Çanakkale ilimizde 21 -22 Ocak 20O4 tarihlerinde meydana gelen yoğun kar yağışı ve 
fırtına 3 yurttaşımızın hayatını kaybetmesine neden olurken il merkezinde ve bir çok 
ilçede maddi hasarlara neden olmuştur. 

Türkiye'nin en çağdaş ve modern kentlerinden birisi olan Çanakkale'de onbinlerce 
yurttaşımız günlerce elektrik-su-ulaşım-iletişim imkanlarından ne yazık ki mahrum 
bırakılmıştır. Sanayicimiz üretim yapamamış, esnafımız günlerce iş yerlerini 
açamamış, tarım üreticilerimiz özelliklede zeytin üreticilerimiz ciddi zararlar görmüş, 
yurttaşlarımız; evlerinde ısınamamış, yakınlarına ulaşmakta güçlüklerle 
karşılaşmışlar ve günlerce karanlığa mahkum bırakılmıştır. 

Yaşanan afet nedeniyle Çanakkale ilimizde ve ilçelerinde tarım ürünleri üreticilerimiz, 
özellikle de zeytin üreticilerimiz ciddi anlamda zararlara maruz kalmışlardır. 

Bu doğrultuda; 

SORU 1) Çanakkale flini afet bölgesi ilan etmeyi düşünüyor musunuz? 
Düşünmüyorsanız, bölgede zarar gören zeytin üreticilerimizin zararları nasıl telafi 
etmeyi düşünüyorsunuz? 

CEVAP 1) Doğal afetten etkilenen bir bölgenin afet kapsamına alınabilmesi için 
7269-1051 sayılı Afetler Kanununda ve ilgili yönetmeliklerde belirlenmiş esaslara 
uygun olması ve bu kararın da Bakanlar Kurulunca alınması gerekmektedir. 

Çanakkale İlinde 21-22.01.2004 tarihlerinde meydana gelen fırtına afetinden Merkez, 
Ayvacık, Ezine, Gökçeada, Eceabat, Bayramiç ve Lapseki İlçelerinin 86 Köyünde 
3559 çiftçi ailesine ait 131.027 dekar dikili alan (zeytinlik), 33 adet sera ile 1205 adet 
küçükbaş hayvanın zarar gördüğü Bakanlığımıza intikal etmiştir. Bölgedeki hasar 
tespit çalışmalarına devam edilmektedir. 

Bakanlığımızca yürütülen 2090 sayılı "Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere 
Yapılacak Yardımlar Hakkındaki" Kanuna göre; 

Tabii afetlerden tüm tarımsal varlığı %40 ve üzerinde zarar gören, 
Zararlarını diğer gelirleriyle karşılayamayacak durumda olan, 
Zarar ve kayıpları sigortadan veya devlet tarafından herhangi bir şekilde 

karşılanmamış olma şartlarını taşıyan çiftçilerin yeniden üretici durumuna 
geçirilebilmesi için, tesisler dışındaki bitkisel ve hayvansal kayıpları il Hasar Tespit 
Komisyon Kararlarında yer alan talepleri söz konusu Kanunda belirtilen oranlar 
çerçevesinde karşılanacaktır. 

SORU 2) Afetten ciddi anlamda zarar gören üreticilerimiz özellikle de zeytin 
üreticilerimizi biraz olsun rahatlatmak ve üretimin devamını sağlamak amacıyla afetten 
zarar gören üreticilerimize, özellikle de zeytin üreticilerimize faizsiz kredi verilmesi ve 
üreticilerimizin borçlarının faizsiz olarak ertelenmesi konusunda herhangi bir 
çalışmanız bulunuyor mu? 

CEVAP 2) Çiftçilerimize ucuz kredi verilmesi ile ilgili 2004/6480 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı 25.02.2004 tarih ve 25384 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Söz 
konusu Kararname ile 2004 yılı içinde çiftçilerimize banka faizlerinden daha düşük faizli 
tarımsal üretim kredisi alabilme imkanı sağlanmaktadır. 

Ayrıca, çiftçilerimizin T.C. Ziraat Bankasına ve Tarım Kredi Kooperatiflerine 
olan borçları 12.06.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4876 sayılı Kanun ile yeniden 
yapılandırılmıştır. 

Borçları yeniden yapılandırılan ancak geri ödemede sıkıntı çeken çiftçilerimiz 
için, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel 
Müdürlüğünce 30.04.2004 tarihine kadar ek ödeme süresi tanınmıştır. 

SORU 3) Çanakkale İlinin Doğrudan Gelir Desteği ödemelerinin ve zeytinyağı 
primlerinin tamamının öncelikli olarak ivedilikle ödenmesi konusunda bir çalışmanız var 
mıdır? 

CEVAP 3) 2003 yılı üretim dönemi için Çanakkale iline I. Dilim Doğrudan Gelir 
Desteği (DGD) ödemeleri 2004 yılı Şubat ayı sonu itibariyle tamamlanmıştır. II. Dilim 
DGD ödemelerine ise 2004 yılı Nisan ayında başlanılması planlanmaktadır. 
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Y A Z I L I S O R U Ö N E R G E S İ 
ö n e r g e Sah ib i : K e m a l D E M İ R E L 

B U R S A Mil letveki l i 
Ö n e r g e N o s u : 7 /1982 
B u r s a i l imiz ve çev re i lçe ler i zey t i n yet işt i r ic i l iğ i k o n u s u n d a d ü n y a ç a p ı n d a is im 
y a p m ı ş yer le r a ras ında bu lunmak tad ı r . Zey t i n üret ic i ler i baş ta ü re t im o l m a k üze re 
çeşi t l i a ş a m a l a r d a zor luk la r la karş ı karş ıya ka lmaktadı r . 
Ka rş ı l aş ı l an güç lük le r e l d e n ge ld iğ ince g i de r i lmeye ça l ı ş ı lmak ta v e ü l kemiz 
e k o n o m i s i n e d a h a f az l a katk ı iç in ç a b a harcanmak tad ı r . 

S o n z a m a n l a r d a ik l im koşu l la r ında y a ş a n a n düzens iz l i k le r v e aşı r ı s o ğ u k v e kar 
yağ ış ı geç im in i zey t in le s a ğ l a y a n ha lk ımızı zo r d u r u m d a k a l m a s ı n a v e m a h s u l ü n te le f 
o l m a s ı n a n e d e n o lmuştur . 

G e ç t i ğ i m i z a y B u r s a v e ç e v r e s i n d e g ö r ü l e n aşı r ı s o ğ u k v e ka r yağ ış ı neden i y l e h e n ü z 
t o p l a n m a m ı ş zey t in le r ağaç la rda y u m u ş a m ı ş v e yet iş t i r ic i ler m a ğ d u r o lmuştur . 

Üs te l i k ö n ü m ü z d e k i g ü n l e r d e y e n i d e n bi r s o ğ u k v e yağış l ı h a v a bek len t i s i mevcut tur . 

S O R U 1) Z e y t i n üre t ic i le r in in karşı laşt ık lar ı b u kö tü o lay la r s o n u c u n d a b ü y ü k 
e k o n o m i k kay ıp la r ı o lmuştur . Bu kay ıp la r ın te laf is i iç in zey t i n ü re t i c i le r ine n e tür b i r 
d e s t e k d ü ş ü n ü y o r s u n u z ? 

C E V A P 1) Ü l kem izde y a ş a n a n o l u m s u z ik l im koşu l la r ı bir ç o k ü r ü n d e o l d u ğ u g ib i 
zey t i n üre t ic is in i d e etk i lemişt i r . 

M a r m a r a Bi r l ik G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü n d e n a l ınan b i lg i le re gö re ; b ö l g e d e a l ım kampanyas ı 
sü rec i i çer is inde zey t in k a r a r m a m ı ş ve p e k çok b ö l g e m i z d e kızı l v e yeş i l kalmışt ı r . 
A y r ı c a baz ı yö re l e rde zey t i n in bo l o lmas ı neden iy le d e zey t i n d a n e s i i r i leşmemişt i r . 

Ma rmarab i r l i k Y ö n e t i m Kuru lu 2 7 O c a k 2 0 0 4 ta r ih inde a ld ığ ı ka ra r l a s o n 3 iş y ı l ında 
koopera t i f l e r i ne zey t i n tes l im e d e n or tak la r ına 3 y ı l ın o r t a l amas ı üze r i nden ü r ü n 
bede l i n i n % 3 5 ' i o ran ında ayn i v e nakd i ya rd ımla r yap ı lmas ına ka ra r vermişt i r . 

Bakan l ı ğ ım ızca zey t inyağ ı ü re t im ine pr im ö d e m e s i yo luy la d e s t e k ver i lmekted i r . 
Z e y t i n ü re t i c i s in in e l i nde k a l a n v e zey t in o la rak t üke t i l emeyen , s a d e c e y a ğ iç in 
ku l l an ı lab i l ecek o l an b u zey t in le re p r im uygu lamas ı s ö z konusudu r . 2 0 0 3 yı l ı 
ü r ü n ü n ü n zey t i nyağ ına des tek l eme pr imi ö d e n m e s i n e i l işk in Bakan la r Kuru lu Karar ı 
0 1 . 1 0 . 2 0 0 3 ta r ih ve 2 5 2 4 6 sayı l ı Resm i Gaze te ' de y a y ı m l a n m ı ş o lup . Ka ra rnamen in 
u y g u l a m a esas la r ı i le i lgi l i T e b l i ğ ça l ışmalar ı d e v a m e tmekted i r . 

D iğe r ta ra f tan , 2 0 0 1 y ı l ı ndan i t ibaren u y g u l a m a y a k o n u l a n "Ta r ım R e f o r m u U y g u l a m a 
Pro jes i " çe r çeves inde , Çi f tç i Kayı t S is temin in ( Ç K S ) o luş tu ru lmas ı v e ç i f tç i ler in 
e k o n o m i k d a l g a l a n m a l a r d a n faz la e tk i l enmemes i iç in , d o ğ r u d a n d e s t e k sağ lanmas ın ı 
a m a ç l a y a n u y g u l a m a y a 2 0 0 3 y ı l ında d a d e v a m edi lmişt i r . 2 0 0 3 yı l ı ü re t im d ö n e m i 
iç in D o ğ r u d a n Ge l i r Des teğ i ( D G D ) dekar baş ına 16 m i l yon T L . o l a rak bel i r lenmişt i r . 
B u r s a i l in in I. D i l im D G D ödeme le r i 2 0 0 4 yılı Şuba t ayı s o n u i t ibar iy le tamamlanmış t ı r . 
I I . D i l im D G D ö d e m e l e r i n e ise 2 0 0 4 yılı N i san a y ı n d a n i t i ba ren baş lan ı lmas ı 
p lan lanmak tad ı r . 

S O R U 2 ) Z e y t i n üre t ic is in in e l i nde ka lan v e zey t in o la rak t ü k e t i l e m e y e n s a d e c e y a ğ 
iç in ku l lan ı lab i lecek o l an b u zey t in le r in a l ım f iya t la r ıy la i lgi l i yen i b i r a y a r l a m a 
y a p ı l a c a k mıdır*? (Yağ l ık zey t in le r in f iyat lar ı ç o k d a h a d ü ş ü k tu tu lmak tad ı r ) . 

C E V A P 2 ) B i l ind iğ i üze re ü l kem izde ta r ımsa l ü r ü n fiyatları se rbes t p i yasa 
koşu l l a r ı nda o luşmaktadı r . Bakan l ığ ımız ın ha l ihaz ı rda d e s t e k l e m e al ımı i le i lgi l i 
h e r h a n g i b i r faa l i ye t i bu lunmamak tad ı r . 

S O R U 3) B u r s a v e i lçe ler indek i zey t i n üret ic i le r in in k red i ö d e m e l e r i n d e k i so run la r ın ın 
ç ö z ü m ü n e yöne l i k bir ça l ı şman ız var mıdı r? 

S O R U 4 ) Zey t i n üre t ic i le r in in ku l landık lar ı k red i le r in ger i ö d e m e l e r i n d e e r te leme 
yap ı lmas ı d ü ş ü n ü l ü y o r m u ? 

C E V A P 3-4) Ç i f tç i le r imiz in T .C . Z i raa t Bankas ına v e T a r ı m Kred i Koopera t i f le r ine 
o l a n borç la r ı 12 .06 .2003 ta r ih inde yü rü r lüğe g i r en 4 8 7 6 sayı l ı K a n u n i le y e n i d e n 
yapı landı r ı lmış t ı r . 

Borç la r ı y e n i d e n yap ı land ı r ı l an ancak ger i ö d e m e d e sıkınt ı ç e k e n ç i f tç i ler imiz 
iç in , T a r ı m Kred i Koopera t i f le r i M e r k e z Bir l iğ i v e T .C . Z i raa t Bankas ı A .Ş . G e n e l 
M ü d ü r l ü ğ ü n c e 3 0 . 0 4 . 2 0 0 4 ta r ih ine kada r e k ö d e m e süres i tanınmışt ı r . 

D iğe r ta ra f tan , M A R M A R A B İ R L İ K G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü n d e n a l ı n a n b i lg i le re g ö r e ; 
2 0 0 2 / 2 0 0 3 iş y ı l ında koopera t i f o r tak lar ına nakd i k red i des teğ i yap ı lm ış o lup ; bu 
k red iy i k u l l a n a n o r tak la r ın b ü y ü k ç o ğ u n l u ğ u ü rün tes l imat la r ı i le bu borç lar ın ı 
ödemiş le rd i r . 

K a l a n o r tak la r ın borç la r ın ın tahsi la t ı ise 2 0 0 3 / 2 0 0 4 Zey t i n A l ı m K a m p a n y a s ı n ı n 
ü r ü n h a s a d ı y ö n ü n d e n o l um lu g e ç m e m e s i neden i y l e e r te lenmiş v e 200-4/2005 iş yı l ı 
Z e y t i n A l ı m K a m p a n y a s ı n a devred i lmiş t i r . 
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39. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce 'nin, orman işçilerinin ücretleri ile orman ürünlerinin 
rüsum bedellerine ve ithalatına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe 'nin cevabı 
(7/1983) 

TBMM BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakam Sayın Osman Pepe tarafindan yazılı 

olarak cevaplandırılması için gereğinin yapılmasını arz ederim. 

Orman köylülerinin en önemli geçim kaynakları arasında yer alan ormanlarımızdan 
üretilen yakacak, lif ve sanayiye yönelik hammadde ürünlerinin Köylü Pazarındaki 
satışlarından alınan rüsum bedelinin arttırılması ve bu ürünlerin iç pazarının daralıp 
daralmadığıyla ilgili olarak; 

1. Ocak 2003 tarihinde KDV dahil yakacak siterlerinden 7.100.000, liflerden 10.400.000, 
sanayilik ürünlerden 12.300.000 bin lira rüsum bedeli alınırken Ocak 2004 tarihinde 
rüsum bedelinin yakacak odununda siter başına 11.600.000 (artış %63), liflerde 
17.100.000 (artış %64), sanayilik ürünlerde 20.250.000 (artış %65) bin liraya 
çıkarılmasının nedeni nedir? 

2. Yaşammı orman işçiliğiyle sürdüren köylülere ödenen işçilik ücretleri 2003 yılında 
4.110.120 bin lirayken 2004 yılı için bu ücret 5.175.780 liraya çıkarılmıştır. 
Köylülerin kendilerinin ürettikleri pazarladıkları ürünlere yüksek vergiler konulurken 
işçilik ücretlerindeki artışın düşük tutulmasını nasıl açıklıyorsunuz? 

3. îzlenen bu ücret politikalarını orman köylüsünü desteklediğiniz yönündeki 
açıklamalarınızla nasıl bağdaştırıyorsunuz? 

4. Özellikle yakacak odun kullanımında Türkiye genelinde doğal gaz kullanımının 
yaygınlaşmasıyla birlikte bir pazar daralması yaşanmaktadır. Buna rağmen, bakanlık 
yaptığınız dönem içerisinde yakacak odun, lif ve sanayi hammaddesi niteliğindeki 
orman ürünlerinin ithalinin arttığı bilgisi doğru mudur? 

5. Eğer doğruysa, Türkiye 2003 yılı içerisinde bu ürünlerdeki iç piyasa talebinin ne 
kadarını ithal yoluyla karşılamıştır? 

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- Cb> L\2-- IO 61 3 / 3/2004 

KONU : Sayın Muharrem İNCE'nin 
Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÖYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞIMA 
( K a n u n l a r v e 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 23/02/2004 tarih ve A.01 0.GNS. 0.10. 00.02-4547 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan Yalova Milletvekili Sayın Muharrem İNCE'nin "Orman 
işçilerinin ücretleri ile, orman ürünlerinin rüsum bedellerine ve ithalatına ilişkin" 7/1983 
esas sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte 
gönderilmektedir. 

Arz ederim. 
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YALOVA MİLLETVEKİLİ SAYIN MUHARREM İNCE'NİN "ORMAN İŞÇİLERİNİN 
ÜCRETLERİ İLE, ORMAN ÜRÜNLERİNİN RÜSUM BEDELLERİNE VE İTHALATINA 

İLİŞKİN" 7/1983 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞININ CEVABI 

1,2,3- Orman köylüsünce baltalık ormanlardan üretilen yapraklı yakacak 
odunlardan alınan KDV dahil rüsum bedeli 2003 yılı Ocak- Haziran aylarında 7.100.000 
TL/ster, Temmuz- Aralık aylarında 9.950.000 TL/ster, 2004 yılı Ocak-Haziran aylarında 
ise 11.600.000 TL/ster'dir. 

Yapraklı yakacak odunun piyasa satış ortalama fiyatı 2003 Ocak ayında 
26.762.000 TL/ster, 2003 yılı Aralık ayında ise 42.832.000 TL/ster'dir. 

2003 yılında üretici orman köylülerinden alınan rüsum bedeli ortalaması 
8.525.000 TL/ster'dir. 2003 yılında yapraklı yakacak odun ortalama satış fiyatı ise 
40.325.000TL/ster'dir. Bir ster yapraklı yakacak odunda orman köylüsüne yapılan 
sübvansiyon miktarı 31.800.000 TL/ster'dir. Orman köylüleri üretim işçiliğini de kendileri 
yaptığı için ödedikleri rüsum bedelinin üç katı civarında bir gelir elde etmektedirler. 

Bu yolla baltalık ormanı bulunan orman köylülerine 2003 yılında 2.200.000 ster 
yapraklı yakacak odunu rüsum bedeli ile satılmış olup, toplam 69.960.000.000.000 TL'lik 
sübvansiyon sağlanmıştır. Buradan da açık olarak görüldüğü gibi sadece baltalık 
ormanlarında orman köylüsüne aktarılan sübvansiyon çok artmıştır. 

Ayrıca, baltalık ormanlarında orman köylüleri üretimi bizzat kendileri 
yapmaktadırlar. İşçilik ücretlerinin yükselmesi fiili masrafları (kesme, sürütme, nakliye 
v.b. ) yükselteceğinden orman köylüsünün ödeyeceği rüsum bedelini de arttıracaktır. 
Dolayısıyla orman köylüsünün karlılık oranını azaltacağından işçilik ücretlerinin düşük 
tutulması orman köylüsünün lehine bir durumdur. İşçilik ücretleri muhasebe kayıtlarına 
girdi-çıktı yapılarak rüsum bedellerine yansıtıldığından orman köylüsünün herhangi bir 
gelir kaybı olmamaktadır. 

4,5- Ülkemizde ibreli yakacak odun ithalatı Karantina Yönetmeliği gereği 
yasaklanmıştır. Yapraklı tür yakacak odun ithali ise "Yakmaya Mahsus Ağaçlar" başlığı 
altında yapılmakta olup, bu başlık altında yapılan odun ithalatının tamamına yakını 
lif-yonga levha sanayinde ve az bir kısmı da kağıt sektöründe hammadde olarak 
kullanılmaktadır. Bu nedenle "Yakmaya Mahsus Ağaçlar" başlığı altında yapılan odun 
ithalatının yakacak odun tüketimi ile bir ilgisi yoktur. Gümrük Tarife İstatistik Poz 
Numarası (GTİP) 4401'den yapılan ithalat miktarı 2000 yılında 267.000 ton, 2001 
yılında 86.000 ton ve 2002 yılında 181.000 ton dur. Yapılan bu tür odun ithalatı lif-yonga 
levha sanayi ve kağıt sanayinde hammadde olarak kullanılan odun^miktarının %5'i 
civarındadır. 2003 yılında "Yakmaya Mahsus Ağaçlar" faslından yapılan ithalat miktarı 
kesinleşmemiş olmasına rağmen eldeki bilgilere göre 300.000 ton civarında olduğu 
tahmin edilmektedir. Bu alt fasıldan yapılan odun ithalatındaki artış ülkemizin dış 
ticaretindeki genel artışa paralel olarak, lif- yonga levha sanayinin 2003 yılında çok canlı 
olması ve Türk Lirasının değerlenmesinden kaynaklanmıştır. 
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40. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı 'nın, Denizli 'de hava kirliliğini önlemek için ne gibi 
çalışmalar yapıldığına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe 'nin cevabı (7/1984) 

TBMM BAŞKANLIĞIMA 

Aşağıdaki soruların yazılı olarak Çevre ve Orman Bakam Sayın Osman Pepe tarafından 

yanıtlanmasını dilerim-Saygılanmla. 

Mustafa Gazalcı 

CHP Denizli Milletvekili 

(V 
Denizli'de özellikle kışın kimi günlerde hava kirliliği insan sağlığını tehdit eder bir 

boyuta ulaşmıştır. Hava kirliliğim gidermek için etkili önlemler alınmazsa daha da sakıncalı bir 

durum ortaya çıkabilir. Bu konuda: 

1- Denizli il merkezinde hava kirliliği ne zamandan beri ölçülmektedir? 2003 yılından başlayarak 

ortaya çıkan ölçüm sonuçlan nedir? 

2- Isınmada ve enerjide kullanılan kömür ve yakıt denetimleri sağlıklı yapılmakta mıdır? Kaçak 

ve düşük nitelikli yakıtlar için ne gibi işlemler yapılmaktadır? 

3- Sanayide ve Organize Sanayideki kuruluşlar baca gazı emisyon iznine uyuyor mu? Bu izini 

almayan işletmeler için ne gibi işlem yapılmaktadır? 

4- Hava kirliliğim büyük ölçüde kalıcı olarak önleyecek doğalgaz Denizli'ye ne zaman 

gelecektir? Doğalgazın gelişini hızlandırmak için ne yapılmaktadır? 
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TC- SÜRE 

ORMAN BAKANLIĞI 
Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Koordinasyon ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı 

SAYI : B.18.0.APK.0.03-02/090.01- 3^> S - İ\A- $ \z_ /öS/2004 

KONU : Sayın Mustafa GAZALCI'nın 
Yazılı Soru önergesi 

TÖRKlTE BÜYÜK Mİ1.LKT MKCLtSt BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Daires i Başkanl ığı . ) 

İLGİ : TBMM'nin 23/02/2004 tarih ve A.01.0.GNS. 0.10. 00.02^547 sayılı yazısı. 
İlgi yazı ekinde alınan Denizli Milletvekili Sayın Mustafa GAZALCI'nın "Denizli'de 

hava kirliliğini önlemek için ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin" 7/1984 esas sayılı yazılı 
soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız 

Arz ederim. 

DENİZLİ MİLLETVEKİLİ SAYIN MUSTAFA GAZALCI'NIN 
"DENİZLİ'DE HAVA KİRLİLİĞİNİ ÖNLEMEK İÇİN NE GİBİ ÇALIŞMALAR 

YAPILDIĞINA İLİŞKİN" 7/1984 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞININ CEVABI 

1- Denizli'de Haziran 2003 tarihine kadar yapılan tüm ölçümler İl sağlık 
Müdürlüğü tarafından 3 ayrı istasyonda, 18-20 yıl önce alınan ölçüm cihazları ile 
yapılmakta idi. 

Ancak, hava kirliliği ölçüm cihazlan arızalanmış olup, cihazların yenilerinin 
alınması için satın alım işlemleri sürdürülmektedir. Yeni cihazlar alındığında, 
Bakanlığımız birimlerince ölçüm işlemlerine devam edilecektir. 

2- 01 Mayıs 1998 tarihinden itibaren bu güne kadar alınan Mahalli Çevre Kurulu 
Kararları gereğince, İl merkezi ve mücavir alan sınırları içinde kullanılan ve satılan 
yakıtlarla ilgili standartlar ve özellikler getirilerek kömürlerin, üzerinde firma adı, adresi, 
kömürün menşei ve özelliklerini belirtir bilgilerin bulunduğu torbalarda satışa 
sunulmasına başlanmıştır. Valilik makamınca başta Denizli Belediyesi Zabıta ekipleri 
olmak üzere İl Sağlık Müdürlüğü, Denizli Belediyesi Başkanlığı, İl Çevre ve Orman 
Müdürlüğü, il Tarım Müdürlüğü elemanlarından oluşturulan 2 adet ekip, kaçak kömür, 
kazan ve baca denetimleri yapmaktadır. Denetimlerde uygun olmayan kömürler tespit 
edildiğinde 2872 sayılı Çevre Kanununun 8'inci maddesi gereğince işlem yapılmaktadır. 

3- Denizli'de emisyon izni işlemleri Mayıs 2003 tarihine kadar Hava Kalitesinin 
Korunması Yönetmeliği gereğince İl Sağlık Müdürlüğünce yapılmıştır. Çevre ve Orman 
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 4856 sayılı Kanunun 8 Mayıs 2003 tarih ve 
25102 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmasından sonra Bakanlığımız tarafından 
yayımlanan 21 Temmuz 2003 tarih ve 2003/3 sayılı Genelge doğrultusunda İl Çevre ve 
Orman Müdürlüğümüzce tüm Kaymakamlıklara, Sanayi Odası Başkanlığına, Ticaret 
Odası Başkanlığına, Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğüne emisyon izni alınması için 
müracaat edilmesi ile ilgili tebligatlar yapılmıştır. Bu tebligatları müteakiben firmalar 
yoğun şekilde akredite olan laboratuvara baca gazı emisyonlarının ölçümlerini 
yaptırmakta ve emisyon raporları ile birlikte Bakanlığımız ilgili birimlerine müracaatlarını 
yapmaktadırlar. 

4- Denizli'de doğalgaz iletim hattı ile ilgili Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) 
işlemleri tamamlanmıştır. 
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41. - Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe 'nin, Ankara-İzmir demiryolu projesine ilişkin sorusu ve 
Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım 'in cevabı (7/1985) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞFNA 
Aşağıda belirtilen sorularımın Ulaştırma Bakanı sayın Binali 

YILDIRIM tarafindan yazılı olarak cevaplandırılması hususunda 
gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. Ç ı 

(y\fcZ> ~&' 
Halil ÜNLÜTEPE 

Afyon MİLLETVEKİLİ 

Ankara — İzmir arasında süratli ve modern demiryolu ulaşımını sağlamak 
amacıyla başlatılan ve fizibilite etüdü tamamlanan Polatlı — Afyon — Uşak — İzmir Demiryolu 
hattı projesini ne zaman başlatmayı düşünüyorsunuz? Bu proje için ayrılan kaynak ne 
kadardır? Projenin hangi tarihte bitirilmesi planlanmaktadır? 

T.C. 
U L A Ş T I R M A BAKANLIĞI 

Araş t ı rma P lan lama ve Koord inasyon Kurulu Başkanl ığ ı 

SAYI : B.l 1.0.APK.0.10.01.21./EA/^-^oZ. Qİ->frL MART 2004 
KONU :Afyon Milletvekili ' "" ° \ 

Sayın Halil ÜNLÜTEPE'nin 
yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İLGİ: TBMM Başkanlığının 23.02.2004 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1985-4558/15973 
saydı yazısı. 

Afyon Milletvekili Sayın Halil ÜNLÜTEPE'nin 7/1985-4558 sayılı yazılı soru önergesinin 
cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

*inali YILDIRIM 
Ulaştırma Bakanı 

AFYON MİLLETVEKİLİ SAYIN HALİL ÜNLÜTEPE'NİN 7/1985-4558 
SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

SORU — Ankara-İzmir arasında süratli ve modern demiryolu ulaşımını 
sağlamak amacıyla başlatılan ve fizibilite etüdü tamamlanan Polatlı-Afyon-Uşak-
İzmir Demiryolu hattı projesini ne zaman başlatmayı düşünüyorsunuz? Bu proje için 
ayrılan kaynak ne kadardır? Projenin hangi tarihte bitirilmesi planlanmaktadır? 

CEVAP- 2004 Yılı Yatırım Programında yer alan "Ankara-Polatlı-Aryon-
Uşak-İzmir" Demiryolu Etüt-Proje işlerinin ihale edilebilmesi için DPT 
Müsteşarlığından sari ihale yetkisi alınmış olup, ihale çalışmaları devam etmektedir. 

Söz konusu proje için 2004 yılında 5 Trilyon 880 Milyar TL. ödenek tahsis 
edilmiş olup, projenin 2005 yılında tamamlanması planlanmaktadır. 

Demiryolu hattının etüt-proje işleri tamamlandıktan sonra inşaat işleri, yeterli 
ödenek tahsis edilerek yapım projesi olarak Yatırım Programına alındıktan sonra 
başlanabilecektir. 
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42. - Sinop Milletvekili Engin Altay'ın, onarımdaki Sinop Müzesine ilişkin sorusu ve Kültür ve 
Turizm Bakanı Erkan Mumcu 'nun cevabı (7/1989) 

11.02.2004 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının, Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Erkan MUMCU tarafından yazılı 
olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

Engin ALTAY :ngın 
Sinop Milletvekili 

Sinop ilinde yaptığım temas ve incelemelerde, Sinop Müzesinin 3 yıldır kapalı 
olduğunu öğrenmiş bulunmaktayım. Bu durum, Sinop turizmini fevkalade olumsuz 
yönde etkilemekte ve Sinop halkının tepkisine yol açmaktadır. 
1. Sinop Müzesi hangi tarihte onarım nedeniyle kapatılmıştır? 

2. Bugüne kadar yapılan onarım işinin bedeli ne kadardır? 

3. Onarımın bir an önce tamamlanması için gereken ödenek ne kadardır? 

4. Sinop Müzesinin onarımı ne zaman tamamlanacaktır? 
T.C. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : 16APK0201ARGE-940 f Z ? - lf/3 I 2004 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İLGİ : T.B.M.M. Başkanlığı KAN.KAR.MÜD.'nün 23.02.2004 gün ve 

A.01.0.GNS.0.10.00.02-16090 sayılı yazınız. 

Sinop Milletvekili Sayın Engin ALTAY'ın 7/1989-4594 esas no'lu yazılı soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Erkan MUMCU 
Bakan 

SİNOP MİLLETVEKİLİ ENGİN ALTAY 7/1989-4594 ESAS NO'LU SORU 
ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

SORU 1. Sinop Müzesi hangi tarihte onanm nedeniyle kapatılmıştır? 

CEVAP 1. Müzelerimizin güncelleştirilmeleri, modernize edilerek çağdaş kullanımlarının 
sağlanabilmesine yönelik olarak başlatılan yenileştirme kapsamında Sinop Arkeoloji Müzesi, 
Bakanlığımızın 29.05.2001 tarih ve 2618 sayılı Makam Onayı ile ziyarete kapatılmıştır. 

SORU 2. Bugüne kadar yapılan onanm işinin bedeli ne kadardır ? 

CEVAP 2. 20O1 yılında müzenin onanm ve teşhir tanzimi için 150.000.000.000.-TL 
(Yüzellimilyar)'hk harcama yapılmıştır. 

SORU 3 . Onanmın bir an önce tamamlanması için gereken ödenek ne kadardır ? 

CEVAP 3 . Müzenin teşhir tanzimine ilişkin olarak yapılan uygulama projelerinin, Mart 2004 
sonuna kadar tamamlanması planlanmıştır. İhtiyaç duyulan ödenek projelere bağlı olarak 
tespit edilebileceğinden kesin bir rakam verilememektedir. 

SORU 4. Sinop Müzesinin onanmı ne zaman tamamlanacaktır ? 

CEVAP 4. Yeni yasaya göre ivedi olarak ihale edilebilmesi ve ödeneğinin sağlanabilmesi 
halinde; gerekli düzenlemeler yapılarak Ekim 2004*te açılışı planlanmaktadır. 
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43. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya 'nın, taşımalı eğitime ilişkin sorusu ve Millî Eğitim 
Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/1992) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Bakam Sayın Doç.Dr.Hüseyin 
ÇELİK tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini saygılarımla 
arzederim. 09.02.2004 

V 

Musa UZUNKAYA 
Samsun Milletvekili 

Gün geçmiyor ki gazetelerde uygun olmayan şartlarda yapılan taşımalı 
eğitimde kazalara uğrayan, ölen ya da yaralanan öğrenci haberlerine 
rastlanmasın. 

Soru 1 : Halen taşımalı eğitimde ne kadar öğrenci taşınarak eğitim görmektedir? 

Soru 2: İstanbul'un göbeğinde bile karnesini alıp 5 km yol yürürken karda yolunu 
kaybedip, evini bulamayarak donan çocuklardan bahsedihyorsa, bu mesafede 
çocuklar neden tosınmamaktadır? 

Soru 3: Taşıma kapsamında mesafe kaç km baz alınmakta, arazinin sarp ve 
olumsuzluğu ve başka kriterler taşıma için düşünülmekte midir? 

Soru 4: Teleferik, Sal, İptidai Köprü ve Kayık gibi araçlarla okuluna giden 
öğrenci haberleri ne zaman son bulacaktır? 

Soru 5: Taşımalı eğitimin tüm olumsuzluklarını hangi master projelerle ortadan 
kaldırmayı düşünüyorsunuz? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Plânlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI ! B.O8.O.APK.0.O3.05.00-03/ ^ff (1/ 2/2004 
KONU: Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM Başkanlığının 23.02.2004 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1992-4609/16115 
sayılı yazısı. 

Samsun Milletvekili Sayın Musa UZUNKAYA'nm "Taşımalı eğitime ilişkin" 7/1992 esas 
numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. 2003-2004 öğretim yılında Türkiye genelinde 79 ilde 631.350 öğrenci taşımalı ilköğretim 
uygulaması kapsamında eğitim ve öğrenimini sürdürmektedir. 

2-3. Millî Eğitim Bakanlığı Taşımalı İlköğretim Yönetmeliği'nin 5'inci maddesinde; "İl ve 
ilçelerde, yeni öğretim yılında taşımalı kapsamına alınacak yerleşim birimleri ile taşıma merkezi 
ilköğretim okullarının seçimi ve plânlaması için 'Plânlama Komisyonu' kurulur.", hükmü gereği 
nisan ayının ilk haftasında kurulan komisyonlarca, anılan Yönetmelik'in değişik 9'uncu madde
sindeki, "öğrencisi taşımalı ilköğretim kapsamına alınacak okul ve yerleşim biriminin seçiminde; 

a) Öncelikle yatılı ilköğretim bölge okulları ile pansiyonlu ilköğretim okullarına 
yerleştirilecek öğrenciler tespit edilerek taşınması ekonomik olmayan ve ulaşım şartları elverişsiz olan 
yerleşim birimlerindeki öğrencilerin de bu okullara yerleştirilmesi ve yatılı kapasitesi doldurulduktan 
sonra taşıma kapsamına alınacak öğrencilerin plânlamasının yapılması, 

b) Köy ve köy altı yerleşim biriminde okul bulunmaması, 
c) Doğal afet ve başka nedenlerle okul binasının kullanılamayacak derecede hasarlı olması, 
d) l'inci, 2'nci ve 3'üncü sınıflarda toplam öğrenci sayısının 15'ten az olması, 
e) Köy ve köy altı yerleşim birimindeki ilköğretim okulunda 4'üncü, 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 

8'inci sınıflar için yeterli sayıda derslik bulunmaması ve bu sınıflardaki toplam öğrenci sayısının 
60'tan az olması, 

f) Öğrencisi taşınacak okul ve yerleşim biriminin, taşıma merkezi ilköğretim okuluna 
uzaklığının en az 2,5 km olması, 

g) Taşman öğrencilerin belediye sınırları dışında oturuyor olması veya içinde olmakla birlikte 
taşıma merkezi ilköğretim okuluna olan uzaklıklarının 2,5 km'den fazla olması ve Plânlama 
Komisyonu Kararıyla uygun görülmesi (büyük şehir belediyeleri hariç) 

özellikleri aranır. 
Bunların dışında öğretmen durumu, bölgenin özel şartları ve sınıf oluşturulmasmdlki özel 

durumlar nedeniyle, yukarıdaki bentlere uygun olup olmadığına bakılmaksızın Plânlama. 
Komisyonunca değerlendirme ve uygulama yapılır.", hükümlerine göre yapılan taşımalı ilköğretim 
plânlan, Yönetmelik'in 10'uncu maddesindeki "Plânlama komisyonu tarafından hazırlanan raporları 
değerlendirmek ve ilçeler arasında eş güdümü sağlamak üzere 'Değerlendirme Komisyonu' kurulur." 
hükmü gereği kurulan ve Yönetmelik'in 11 'inci maddesi gereği illerde haziran ayının ilk haftasında 
toplanan değerlendirme komisyonlarınca Yönetmelik'in 12'nci maddesi gereğince; değerlendirilmekte 
ve bu komisyonca hazırlanan "İl düzeyinde taşımalı ilköğretim plânlaması" valilik onayı ile 
uygulamaya konulmaktadır. Valiliklerce, 2003-2004 öğretim yılında taşımalı ilköğretim plânlaması bu 
kapsamda gerçekleştirilmiştir. 
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4-5. Bakanlığımızca hazırlanan, 27.08.2003 tarihli ve 25212 sayılı Resmî Gazete'de 
yayınlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 22'nci 
maddesinin (b) bendi; "Okulu bulunmayan, öğrenci yetersizliği nedeniyle okulu kapatılan yerleşim 
birimlerindeki öğrenciler ile birleştirilmiş sınıflan bulunan okullarda ilk beş sınıfı tamamlayan 
taşımalı ilköğretim kapsamına alınamayan zorunlu eğitim çağındaki öğrenciler de yatılı ilköğretim 
bölge okulu ile pansiyonlu ilköğretim okullarına alınırlar. İlinde yatılı ilköğretim bölge okulu veya 
pansiyonlu ilköğretim okulu bulunmayan öğrenciler diğer illerdeki yatılı ilköğretim bölge okulu veya 
pansiyonlu ilköğretim okullanna yerleştirilir." ve (c) bendi de "Olağanüstü durumlarda ve özel 
durumu olan öğrencilerin kayıtları, yatılı ilköğretim bölge okulu veya pansiyonlu ilköğretim 
okullarına yapılır." hükümlerini içermektedir. 

27.02.204 tarihli ve 25386 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren "Millî Eğitim 
Bakanlığı Taşımalı İlköğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in 2'nci 
maddesi ile anılan Yönetmelik'in değişik 9'uncu maddesi "İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 
16'ncı ve 22'nci maddeleri gereğince öncelikle yatılı ilköğretim bölge okulu ve pansiyonlu ilköğretim 
okullarına yerleştirilecek öğrenciler tespit edilir. Taşınması ekonomik olmayan ve ulaşım şartları 
elverişsiz olan yerleşim birimlerindeki öğrenciler öncelikle bu okullara yerleştirildikten sonra taşıma 
kapsamına alınır. 

Öğrencisi taşımalı ilköğretim kapsamına alınacak okul ve yerleşim birimlerinin seçiminde; 

a) Yerleşim biriminde okul bulunmaması, 

b) Doğal afet ve başka nedenlerle okul binasınm kullanılamayacak derecede hasarlı olması, 

c) 1 'inci, 2'nci ve 3 'üncü sınıflarda toplara öğrenci sayısının 10 dan az olması, 

d) Yerleşim birimindeki ilköğretim okulunda 4'üncü, 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıflar için 
yeterli sayıda derslik bulunmaması ve bu sınıflardaki toplam öğrenci sayısının 60'tan az olması, 

e) Öğrencisi taşınacak okul ve yerleşim biriminin, merkez okula uzaklığının en az 1,5 km 
olması, 

özellikleri aranır." 

olarak değiştirilerek önümüzdeki öğretim yılında, öğrencisi yatılı ilköğretim bölge okulları 
veya pansiyonlu ilköğretim okullarına yerleştirilecek okul ve yerleşim birimlerinin seçimi ile 
öğrencisi taşımalı ilköğretim kapsamına alınacak okul ve yerleşim birimlerinin seçiminde, okulu 
bulunmayan yerleşim birimlerimizdeki çocuklaradaha fazla imkân ve fırsat oluşturulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Sç. Dr. Hüseyin Ç ^ H K 

Millî Eğitim Bd 
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44. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, Çin malları ithalatının ulusal ekonomiye et
kilerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Kür şad Tüzmen 'in cevabı (7/1995) 

T Ü R K İ Y E BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak 

yanıtlanmasını arz ederim. Saygılarımla. 

Ülkemizde milyarlarca Dolara ulaşan Çin mallaVıithalatı iç pazarımızı her geçen gün 
biraz daha istila ederken, Çin mallan oyuncak sektöründen tıbbi malzemeye,halı ve 
mobilyadan tekstil sektörüne kadar bütün sektörleri ele geçirmeye başlamıştır.özelliklede 
2005 yılı için ülkemizin en fazla istihdam ve katma değer sağlayan ve en iddialı olduğumuz 
sektörlerden birisi olan Tekstil Sektöründe ciddi tehditlerle karşılaşacağımız görülmektedir. 

Bu gelişmelere bağlı olarak ülkemizde istihdam olumsuz etkilenirken,ciddi anlamda 
vergi kaybına uğramaktayız. Fabrikalarımız, Anadolu'daki irili ufaklı firmalanmız 
kapanmakta yada ciddi sıkıntılar içerisine girmektedirler.llave olarak da tüketicilerimiz 
kalitesiz, dayanıksız ve sağlıksız mallan kullandığı için olumsuz etkilenmektedir. 

Bu doğrultu da; 

1-Hükümet olarak mevcut gelişmelerden herhangi bir endişe ve kaygı duyuyor musunuz, 
duyuyor iseniz bu endişeler nelerdir ve bunların giderilmesi için hangi tedbirleri ne zaman 
almayı düşünüyorsunuz? 

2-Bu gelişmeleri normal piyasa şartlarının getirdiği olaylar olarak kabul ediyorsanız, mevcut 
işsizliği daha da artıran, yerli üreticiyi üretemez hale getiren , vergi kaybına neden olan , 
sanayinin rekabet gücünü düşüren, tüketicimizin kalitesiz ve sağlıksız ürün kullanmasına 
neden olan bu gelişmelerden dolayı zarar gören kesimlerin zararını nasıl karşılamayı 
düşünüyorsunuz? 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI 
SAYI :B.02.1.DTM.0.03.04.00 nonor»/ 
KONU: Yazıh Soru Önergesi USIUİU4* 1 3 3 8 1 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :23/2/2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1995-4640/16157 
sayılı yazılan. 
Çanakkale Milletvekili Sayın Ahmet Küçük'ün, Başbakanımız Sayın Recep Tayyip 

Erdoğan'a tevcih ettiği yazılı soru önergesine, Sayın Başbakanımız adına tarafımdan cevap 
verilmesi tensip edilmiştir. 

Bahse konu sorulara verilen cevaplar yazalı olarak ekte sunulmaktadır. 

Keyfiyeti takdirlerine arz ederim. 

CAAUAGVUJ 
Kürşad TÜZMEN 
Devlet Bakanı 

501 
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BAŞBAKAN SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN ÇANAKKALE 
MİLLETVEKİLİ SAYIN AHMET KÜÇÜK'ÜN SORU ÖNERGESİ İLE İLGİLİ 

YAZILI CEVAPLARI 

1) Hükümet olarak mevcut gelişmelerden herhangi bir endişe veya kaygı 
duyuyor musunuz, duyuyor iseniz bu endişeler nelerdir ve bunların giderilmesi için hangi 
tedbirleri ne zaman almayı düşünüyorsunuz? 

1980'li yıllarda uygulamaya konulan ihracata dayalı dışa açık ekonomiyi ve dış 
ticarette liberal politikalan benimseyen ülkemiz, AB ile gerçekleştirilen Gümrük Birliği ile 
dünya ekonomisi ve ticaretinde önemli bir bloğa ticari entegrasyonu gerçekleştirmiş 
bulunmaktadır. Bunun sonucunda, 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Karan hükümleri 
doğrultusunda, gümrük vergileri AB ve EFTA'ya karşı sıfırlanmış ve üçüncü ülkelere karşı 
ise ortak gümrük tarifesi seviyesine indirilmiştir. Halihazırda, Türkiye'nin 2004 yılı 
itibariyle sanayi mallarına uyguladığı genel koruma oranı %4,2 olarak gerçekleşmektedir. 

ÇHC menşeli ürünlerin ithalatındaki artışın, 2003 yılı ortalama ithalat artışının 
üzerinde olduğu görülmektedir. ÇHC, büyük oranlı dış ticaret fazlası ve doğrudan yatınm 
şeklindeki yabancı sermaye girişine rağmen para birimini yapay olarak değersiz tutarak 
ihracatını artırmaya çalışmaktadır. 

İthalatımızdaki artışın iç ve dış makro ekonomik gelişmelerden bağımsız bir seyir 
izlediğini söylemek mümkün bulunmamaktadır. Ekonominin daraldığı dönemlerde 
ithalatımızda buna paralel düşüşler yaşanmakta, ekonomik büyümenin canlandığı 
dönemlerde ise ithalatımızda paralel gelişmeler ortaya çıkmaktadır. Bu durum, temelde, 
Türkiye'nin ithalatının üretim ve ihracata dönük ara ve yatırım mallarından müteşekkil 
olmasının bir sonucudur. Bu çerçevede, ana mal gnıplan itibariyle ÇHC'den yapılan ithalat 
incelendiğinde ithalatın %77'sinin imalat sanayiine yönelik ara ve sermaye mallarından 
oluştuğu görülmektedir. Tüketim mallannın payı ise geçtiğimiz yıla göre yaklaşık 3 puan 
azalarak %21,7 oranında gerçekleşmiştir. 

Ülkemiz yerli sanayiinin dış rekabetin olumsuz etkilerinden korunması amacıyla, 
yerli üreticilerimiz ve çeşitli meslek kuruluşları vasıtasıyla yapılan başvurular ivedilikle 
değerlendirilirken ilgili kurumlar tarafından uluslararası yükümlülüklerimiz ve haklarımız 
çerçevesinde mevcut durumun iyileştirilmesine yönelik alınabilecek önlemlere ilişkin 
yoğun çalışmalar yapılmaktadır. Ülkemizin de taraf olduğu Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) 
Kuruluş Anlaşması eki Anlaşmalar çerçevesinde hazırlanmış olan İthalatta Haksız 
Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat, İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemleri 
Mevzuatı ve Tekstil ve Konfeksiyon Ürünleri İthalatında Korunma Önlemleri Mevzuatı 
yürürlükte bulunmakta ve bu mevzuat kapsamında uygulamalar etkin bir şekilde hayata 
geçirilmektedir. 

Bu kapsamda, 1989'dan beri uygulanmakta olan İthalatta Haksız Rekabetin 
Önlenmesi Hakkında Mevzuat çerçevesinde, halihazırda ÇHC menşeli ürünlere karşı 4 
damping soruşturması devam etmekte, 1 geçici ve 16 kesin önlem şeklindeki dampinge 
karşı vergi yürürlükte bulunmaktadır. ÇHC menşeli ürünlere yönelik olarak uygulamaya 
konulmuş olan kesin vergiler; doldurulabilen gazlı cep çakmakları, boru bağlantı parçaları, 
suni ve devamsız liflerden mensucat, duvar saatleri, sentetik filamentten mensucat, 
doldurulamayan gazlı cep çakmakları ve aksam parçalan, akrilik mink battaniye, cırt bant, 
kurşun kalemler, bisiklet iç ve dış lastikleri, motosiklet iç ve dış lastikleri, kapı kilitleri, 
cam kapak, gemi zincirleri, menteşeler, dolma kurşun kalemler ve tükenmez kalemleri 
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kapsarken, çocuk arabaları ve pusetlere yönelik olarak da geçici önlem uygulanmaktadır. 
Soruşturmaların, yerli üreticilerimizin mağduriyetinin giderilebilmesini teminen 
uluslararası yükümlülüklerimizi ihlal etmeyecek mümkün olan en kısa sürede 
sonuçlandırılmasına büyük özen gösterilmektedir. 

Ayrıca, alınan bazı dampinge karşı önlemlerin çeşitli sebeplerle yerli üreticilerin 
şikayetlerini gidermekte yetersiz kaldığının tespit edilmesi üzerine öncelikle şikayet 
konusu ürünlerin izlenebilmesi amacıyla 2003 yılında Bazı Maddelerin İthalatının 
İzlenmesine İlişkin Tebliğ uygulamaya konulmuştur. Bahsekonu Tebliğ ile Tebliğ ekindeki 
listede yer alan 20 maddeyi öngörülen referans fiyatların altında fiyatlarla ithal etmek 
isteyen ithalatçılara ithal izin belgesi alma şartı getirilmiştir. 

Gümrük Birliği sonrasında, AB'nin üçüncü ülkelerden ithalatı düzenleyen/kısıtlayan 
kurallar ile ilgili uyum çalışmaları da benimsenmiş ve üçüncü ülkelere karşı belirli tekstil 
ve konfeksiyon ürünleri ithalatında söz konusu olan miktar kısıtlaması ve gözetim 
önlemleri ülkemiz tarafından da uygulanmaya başlanmış ve gerçekleştirilen çalışmalar 
neticesinde, 23 ülke ile tekstil ve konfeksiyon ürünleri ticaretine ilişkin Mutabakat 
Zabıtları imzalanmıştır. Halihazırda, tekstil ve konfeksiyon ürünlerinde üstlenilmiş olan 
kota ve gözetim önlemleri kapsamında ÇHC menşeli 37 tekstil kategorisinde miktar 
kısıtlaması uygulanmaktadır. Ayrıca, ÇHC menşeli 13 tekstil (ağırlıklı olarak konfeksiyon) 
kategorisinde de görülen ihtiyaç üzerine ülkemizce gözetim uygulaması yürürlüğe 
konulmuştur. Bunun yanısıra, gümrük kıymeti açısından genel olarak Uzakdoğu 
ülkelerinden özellikle de ÇHC'den yapılan ithalatlarda, beyan edilen kıymetin diğer 
ülkelerden ithal edilen eşyalara oranla düşük olduğunun tespit edilmesi üzerine, öncelikle 
dokuma ve örgü mensucat ithalatında olmak üzere referans maliyet hesabı yöntemi 
uygulamaya konularak gerçek dışı beyanlarla yapılan ithalatın önüne geçilmiştir. Referans 
fiyatlar ve diğer veri kıymetler, meslek kuruluşları tarafından hazırlanmakta ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığı'nın uygun görüşü üzerine Gümrük Müsteşarlığı tarafından uygulamaya 
konulmaktadır. Konfeksiyon ithalatında sanayiinin durumu dikkate alınarak, gerekli 
görüldüğü durumlarda fiyat uygunluğu ilgili ihracatçı birlikleri kanalıyla da incelemeye 
tabi tutulmaktadır. 

Tekstil dışı ürünlerde ÇHC'den yapılan ithalatla ilgili ise, ÇHC menşeli 15 ürün 
grubunda kota uygulaması ve 32 üründe gözetim uygulaması mevcuttur. Gümrük Birliği 
dolayısıyla üstlenilmiş olan miktar kısıtlamaları, sofra ve mutfak eşyaları ile bazı spor 
ayakkabılarını kapsarken; gözetim uygulamaları çeşitli kimyasallar, fişekler, spor 
ayakkabıları, sofra ve mutfak eşyaları, motorsuz tekerlekli taşıtlar, inşaat takımları ve 
oyuncakları, oyun kağıtları, resim ve boya fırçalarını kapsamaktadır. Ülkemizce yürütülen 
soruşturmalar sonucunda uygulamaya konulmuş olan miktar kısıtlamaları ise şerit metreler, 
seramikten izolatörler, vantilatörler, gözlük çerçeveleri ve güneş gözlüklerine yöneliktir. 
Bununla beraber, sofra-mutfak eşyası, gözlük camlan, bisiklet çerçeveleri, buharlı ütüler, 
çatal kaşıklar, telefon cihazları, musluklar, çanta-valiz vb., diş fırçaları, ayakkabılar, 
porselenden ve seramikten eşyalar, bisikletler ve çuvalların tüm ülkelerden ithalatına 
yönelik olarak gözetim uygulanmaktadır. Bu ürünlerin ithalinde gözetim belgesi verilmesi 
sırasında da referans maliyetler esas alınmaktadır. 

Bahse konu ticaret politikası önlemlerinin uygulanabilmesi ve menşe yanıltmasının 
önlenebilmesi amacıyla, tüm gümrük idareleri, ülkemizin AB'den bağımsız olarak miktar 
kısıtlaması veya gözetim önlemi uygulamaya koyduğu üçüncü ülkeler menşeli eşya ile 
üreticisi ve/veya menşeine göre dampinge karşı vergiye tabi eşyanın A.TR Dolaşım 
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Belgesi eşliğinde ülkemize ithal edilmesi hallerinde dahi İthal Lisansı veya Gözetim 
Belgesi aramakta ve dampinge karşı vergiyi tahsil etmektedirler. 

Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından hayata geçirilmiş olan yukarıdaki önlemlerin 
yanısıra Gümrük Müsteşarlığı da yaptığı çalışmalarda, başta ÇHC olmak üzere Uzakdoğu 
ülkelerinden ithal edilen eşyalara ilişkin zorunlu standartların korunmasını, tam kıymet 
tespitiyle vergi kaçakçılığının önlenmesini, belirlenen eşyada ithalatın denetim altına 
alınmasını, etkin gümrük denetlemelerinin yoğunlaştırılmasını, bu çerçevede önemli ithal 
kalemleri itibariyle, kıymet, tarife, menşe ve standartlar yönünden etkin bir denetim 
yapılmasını amaçlamaktadır. 

Ayrıca, sivil toplum örgütleri ve firmalardan Gümrük Müsteşarlığına iletilen şikayet 
ve talepler doğrultusunda, oyuncak, musluk ve sıhhi tesisat armatürleri, "suni deri" ve/veya 
"taklit deri" tabir edilen eşya, elektrikli ev aletleri, laminant parke, battaniye, bisiklet, iplik, 
mensucat, halı, gözlük çerçevesi, camdan mamul eşya, kırtasiye cinsi eşya, demonte 
vaziyette elektronik eşya ve elektronik otomatik kapılar gibi tüketim malları ithalatında 
tarife, miktar, kıymet ve menşe yönünden yapılan kontroller azami dikkat gösterilerek 
yapılmaktadır. 

ÇHC ve Uzakdoğu ülkelerinden 2003 yılında yapılan ithalatın artış göstermesi 
nedeniyle diğer tedbirlerle birlikte antrepolara konulan eşyalar ile ilgili gümrük 
denetiminin de etkin bir şekilde yerine getirilmesi için Gümrük Müfettişleri, Gümrük ve 
Gümrük Muhafaza Kontrolörleri aynı anda tarama suretiyle sayım ve envanter çıkarma 
işlemlerine başlamışlardır. 

ÇHC menşeli ithalatın yerli üreticilerimize zarar vermesini önlemek amacıyla 
özellikle olumsuz etkileri olduğu tespit edilen bazı eşya türleri belirlenerek, bu eşyaların 
ithalinin belirli gümrük idarelerine yönlendirilmek suretiyle kontrol altına alınması 
sağlanmıştır. Bu eşyalar halihazırda tekstil, porselen, telefon, çakmak, lüks lambası, cam 
eşya, halı, düz cam, ayakkabı ve deriden mamul saraciye mamullerini kapsamaktadır. 

Gümrük idarelerinde gün içerisinde karşılaşılan tarife ve kıymet problemlerinin 
değerlendirilmesine yönelik o idarede çalışan tüm muayene memurlarının katılımından 
oluşan muayene kurulu uygulamasına geçilecektir. Bu suretle, idarede bulunan muayene 
memurları güncel sorunlardan haberdar olacak, karşılıklı görüş alışverişinde bulunacak ve 
sorunlara ortak çözüm üretilebilecektir. 

Öte yandan, alınan önlemlerin etkinliğinin arttırılabilmesi ve mevzuata uygun 
davranmayan firmaların cezalandırılmasına yönelik denetimler de devam ettirilmektedir. 
Bu kapsamda, Gümrük Müsteşarlığı risk analiz kriterleri çerçevesinde risk içerdiği tespit 
olunan çeşitli mal grupları itibariyle toplam 454 GTİP ve 14.813 civarında firma 
incelenmek üzere Gümrük Kontrolörleri Başkanlığına intikal ettirilmiştir. İncelenmesi 
öngörülen firmalar için 12/2/2004 tarihi itibariyle 29 adet Soruşturma Raporu, 68 adet 
İnceleme Raporu. 4 adet Teklif Raporu, 41 adet de Cevaplı Rapor düzenlenmiştir. 

Çeşitli meslek kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinin müracaatları üzerine ÇHC ve 
diğer Uzakdoğu ülkeleri ile İran, Rusya Federasyonu ve Ukrayna çıkışlı mallara ilişkin 
yürütülen denetimler sonucunda 26 firmanın 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa 
muhalefet suçu işlediği tespit edilmiş ve bu firmalar hakkında adli takibat başlatılmıştır. 
Yine denetlenen bu firmalarda tespit edilen vergi kayıp/kaçak rakamları aşağıya çıkarılmış 
olup bu kayıpların tahsili için idari tahkibata geçilmiştir. 
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Tespit Edilen Gümrük Vergisi Matrahı : 10.786.000.000.000.- TL 
Tespit Edilen KDV Matrahı : 10.577.000.000.000.- TL 

Talep Edilen Ek Gümrük Vergisi 
Talep Edilen Ek KDV 
Talep Edilen Toplam Vergi 

Öngörülen GV Cezası 
Öngörülen KDV Cezası 

475.300.000.000.-TL 
1.504.000.00O.0OO.-TL 

Öngörülen Toplam Ceza 

1.979.300.000.000.- TL 

1.426.000.000.000-TL 
4.544.200.000.000.- TL 
5.970.200.000.000.- TL 

2) Bu gelişmeleri normal piyasa şartlarının getirdiği olaylar olarak kabul ediyorsanız, 
mevcut işsizliği daha da artıran, yerli üreticiyi üretemez hale getiren, vergi kaybına neden 
olan, sanayinin rekabet gücünü düşüren, tüketicimizin kalitesiz ve sağlıksız ürün 
kullanmasına neden olan bu gelişmelerden dolayı zarar gören kesimlerin zararını nasıl 
karşılamayı düşünüyorsunuz? 

Öncelikle yukarıda belirtilen uygulamadaki ticaret politikası önlemlerine ek olarak, 
ÇHC'nin DTÖ'ye kabulünden sonra ÇHC'ye karşı uygulamalarımızın etkilenmemesini 
teminen yapılan mevzuat değişiklikleriyle ÇHC'nin DTÖ'ye Katılım Anlaşmasında yer 
alan özel hükümlerden ülkemizin de faydalanması sağlanmıştır. Bu bağlamda, ülkemiz 
2016 yılına kadar ÇHC'ye karşı yürüteceği damping soruşturmalarında piyasa ekonomisi 
uygulamayan ülkeler için geçerli olan şartlan uygulamaya, 2013 yılına kadar münferiten 
ÇHC menşeli ürünlere yönelik olarak korunma önlemleri almaya (kota, gözetim, tarife 
artışı) devam edebilecek ve 2008 yılına kadar ÇHC menşeli tekstil ve konfeksiyon ürünleri 
ithalatının piyasayı bozarak ticaretin düzenli gelişimini engellemesi halinde libere edilmiş 
ÇHC menşeli tekstil ürünlerindeki miktar kısıtlamalarını yeniden uygulamaya 
başlayabilecektir. 

Öte yandan, Uruguay Müzakere Turu sonrasında 1 Ocak 1995'te DTÖ'nün 
kuruluşuyla beraber, üye ülkelerin yerli sanayilerini korumaları adına ellerinde kalan tek 
aracın DTÖ Eki Anlaşmalarda öngörülen koruma araçları olduğu gerçeği, yerli 
üreticilerimizin rahatsızlıklarının uluslararası kabul görmüş kurallar dışında yöntemlerle 
giderilmesine engel teşkil etmektedir. 

Bu bağlamda, mevcut mevzuatın en etkin şekilde uygulanmasına çalışılarak, gerek 
Gümrük Birliği dolayısıyla üstlenilmiş olan AB'nin tekstil ve tekstil dışı ürünlerdeki kota 
ve gözetim önlemleri gerekse yerli üreticilerimizin başvuruları üzerine uygulamaya 
konulan ticaret politikası önlemleri ile dış rekabetten en çok etkilenen sektörlerimizin 
korunması adına çalışmalar yürütülmektedir. 

Bahsekonu uygulamaların etkinliğinin ve uygulama alanlarının artırılması ancak bu 
alandaki detaylı kuralların yerli üreticilerimiz tarafından anlaşılması ile mümkün olacağı 
gerçeğinden hareketle, üreticilerimiz uygulayıcı kurumlarımızla işbirliği içinde çalışmaları 
yönünde teşvik edilmektedirler. Bu bağlamda, yerli üreticilerimizin çeşitli süreçlerde 
karşılaştıkları zorlukların aşılmasına yönelik olarak uygulayıcı kurumlar yerli 
üreticilerimize her türlü desteği vermektedirler. Bu desteğin artarak devam etmesi yönünde 
çalışmalar sürdürülmektedir. 
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45. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce 'nin, bakanlıklarda vekâleten görev yapan bürokrat
lara ilişkin Başbakandan sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı (7/1996) 

TBMM BAŞKANLİĞİNA 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 

-yaztlı olarak-cevaplandırılması İçin gereğinin yapılmasını arz ederim. 

... Muharrem İnce 
^ " Yalova Milletvekili 

-Hükümetinize bağlı tüm bakanlıklarda Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Genel 
•Müdür, -Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı ve İl Müdürlüklerinde görev 

-yapmakta olan yönetici personelle ilgili olarak; 
4-Ne-kadarı vekaleten-görev-yapmaktadır? 
2-Bur^-m-Bakamlara göfe-dağıhmı nasıldır? 
3-Bu -kişiler arasında vekaleten görev yapmak için yasal düzenlemelerimize göre 
asaleten atanma şartlarına sahip olması gerektiği halde bu şartlan taşımayan ve 
-görevlendirme yoluyla görev yapmakta olan personel bulunmakta mıdır? Sayısı ne 
kadardır? 

4-Ytrkanda -adları belirtilen kadrolarda vekaleten görev yapanlar arasında 

C«rflhufbaşkanlfğı tarafından -kararnamesi iade edilen kişiler var mıdır? Var ise hangi 

-bakarthklafda -görev -yapmaktad ırlar? 
T.C. 

SAĞLIK BAKANLIĞI 
Personel Genel Müdürlüğü 

ÇOK ACELE Mtop^i 

Sayı : B100PER0100025 
Konu: Yazılı Soru Önergesi ^ 6 8 4 7 16. Uo. 0 * 

SAYIN MEHMET ALI ŞAHIN 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI 

İLGİ: 26.02.2004 tarih ve B.02.0.002/0333 sayılı yazınız. 
Yalova Milletvekili Sayın Muharrem İNCE tarafından Sayın Başbakanımıza 

tevcih edilen ve Sayın Başbakanımız tarafindan Bakanlığınız koordinatörlüğünde 
cevaplandmlması istenilen 7/1996-4648 sayılı yazılı soru önergesinde yer alan 
sorularla ilgili olarak Bakanlığımızca hazırlanan bilgiler ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Prof. D/jfcrcepWcnAĞ 

/Taka" J/K 
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Yalova Milletvekili Sayın Muharrem İNCE tarafindan verilen yazılı soru önergesinde 
yer alan sorularla ilgili olarak hazırlanan cevaplar aşağıya çıkarılmıştır. 

SORULAR: 

Hükümetinize bağlı tüm Bakanlıklarda Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür, 
Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkam ve îl Müdürlüklerinde görev yapmakta olan 
yönetici personelle ilgili olarak; 

1- Ne kadarı vekaleten görev yapmaktadır? 

2- Bunların Bakanlıklara göre dağılımı nasıldır? 

3- Bu kişiler arasında vekaleten görev yapmak için yasal düzenlemelerimize göre 
asaleten atanma şartlarına sahip olması gerektiği halde bu şartları taşımayan ve 
görevlendirme yoluyla görev yapmakta olan personel bulunmakta mıdır? Sayısı ne 
kadardır? 

4- Yukanda adlan belirtilen kadrolarda vekaleten görev yapanlar arasında 
Cumhurbaşkanlığı tarafindan kararnamesi iade edilen kişiler var mıdır? Var ise 
hangi Bakanlıklarda görev yapmaktadırlar? 

CEVAPLAR: 

Bakanlığımızda görev yapan idari personelden, vekaleten veya görevlendirme ile 
çalışanların unvanı, görevlendirmenin hukuki dayağı ile sayılan aşağıda gösterilmiştir. 

Vekalet (657 S.K. 86. maddesine göre) 

Vekalet (657 S.K. 86. maddesine göre) 

Vekalet (657 S.K. 86. maddesine göre) 

Vekalet (657 S.K. 86. maddesine göre) 

Görevlendirme (2547 S. Y.Ö.K. 38. maddesine göre) 

Görevlendirme (2547 S. Y.Ö.K. 36.maddesine göre) 

Bakanlığımız yönetici kadrolannda vekaleten görev yapan personelden, asaleten 
atanma şartlannı taşımayan personel bulunmamaktadır. 

Yukanda sayılan kadrolarda vekaleten görev yapanlar arasından Cumhurbaşkanlığı 
taralından kararnamesi iade edilen 1 personel mevcuttur. 

UNVANI 

Genel Müdür 

Genel Müdür Yrd. 

Kurul Başkanı 

Müstakil Daire Bşk. 

Başkan 

Müstakil Daire Bşk. 

SAYISI 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
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46. - Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur 'un, Adana İlinde fabrikaların hava kirliliğine karşı 
denetlenip denetlenmediğine ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe 'nin cevabı 
(7/1998) 

10.2.2004. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA, 

Aşağıda yer alan soruların, Çevre ve Orman Bakanı Sayın Osman Pepe tarafından yazılı 
olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Prof. Dr. N. Gaye Erbatur 
Adana Milletvekili 

Çukurova Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma Adana yöresinin endemik bitkilerinin tehlike 
altında olduğunu ortaya koymuştur. Bu yörede yetişen 1,732 bitkiden 364'ü dünyada tek, 
26'sı ise yalnızca bu kentte yetişmektedir. Ancak bu bitkilerden % 1.4'ü kritik, % 10'u tehlike 
altında, % 15'i zarar görebilir, % 56'sı tehdit altında olmak üzere değişen düzeylerde 
korunmaya muhtaç durumdadırlar. Adana'da kayıtlı 587 fabrikadan 46'sı havayı 
kirletmektedirler. Kirli hava bu değerli endemik bitkiler de dahil olmak üzere yöre florasını 
olumsuz yönde etkilemektedir. Konuyla ilgili olarak bu fabrikalann havayı kirletmeden 
üretim yapmağa yönlendirilmeleri konusunda önlemler alınmış mıdır? Eğer alındı ise bu 
önlemler nelerdir? Eğer bugüne dek herhangi bir önlem alınmadı ise bundan sonrası için 
önlem alınması düşünülmekte midir? 
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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- 3 S ^ * - | f 2 _ ^ " l& /ÖJ/2004 

KONU : Sayın N. Gaye ERBATUR'un 
Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Daires i B a ş k a n l ı ğ ı ) 

İLGİ : TBMM'nin 23/02/2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-4625 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan Adana Milletvekili Sayın Nevin Gaye ERBATUR'un 
"Adana ilinde fabrikaların hava kirliliğine karşı denetlenip denetlenmediğine ilişkin" 
7/1998 esas sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız 
ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN NEVİN GAYE ERBATUR'UN "ADANA İLİNDE 
FABRİKALARIN HAVA KİRLİLİĞİNE KARŞI DENETLENİP DENETLENMEDİĞİNE 

İLİŞKİN" 7/1998 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞININ CEVABI 

8 Mayıs 2003 tarih ve 25102 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe 
giren 01.05.2003 tarih ve 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanunla emisyon izin verme yetkisi Bakanlığımıza devredilmiştir. Bu tarihten 
önceki emisyon uygulamaları 2872 sayılı Çevre Kanununa bağlı olarak çıkartılan ve 
02.11.1986 tarih ve 19269 sayılı Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinin ilgili 
maddeleri gereği emisyon izin dosyalarının hazırlanmasında yetkili mercii Sağlık 
Bakanlığıydı. 1994 yılından 01.05.2003 tarihine kadar, Adana İl Sağlık Müdürlüğü ve 
Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 27 adet sanayi kuruluşu ve 21 adet LPG ikmal 
istasyonuna emisyon izin belgesi verilmiştir. 

Bakanlığımızca, Adana İl sınırları içerisinde emisyon kontrolü için yapılan 
çalışmalar çerçevesinde.üretim konusu, türü ve sayısına göre tesislerle ilgili envanter 
çalışmaları sürdürülmektedir. Bu çalışmalar çerçevesinde 103 adet sanayi kuruluşu ile 
ilgili denetimler yapılmış olup, Hava kalitesinin Korunması Yönetmeliği gereği emisyon 
izni almaları hususunda bilgilendirilmişlerdir. Denetim yapılan tesislerden 01.05.2003 
tarihi sonrası 3 adet tesise ve 31 adet LPG ikmal istasyonuna emisyon izin belgesi 
verilmiş, 11 adet sanayi kuruluşu ve 9 adet LPG ikmal istasyonuna ait emisyon izin 
dosyalarının Bakanlığımız ilgili birimlerinde incelemeleri devam etmektedir. 

Adana İlinde mobil hava kirliliği ölçüm aracı ile 2000 yılından bu güne arıza ve 
bakım hariç kesintisiz olarak ölçümler yapılmaktadır. 

Ayrıca, Adana İlinin hava kirliliği çerçevesinde ortam havası ölçüm izleme 
programı yapılmış olup, şehir merkezi genelinde 16 noktada 12.12.2003 tarihinden 
30.01.2004 tarihine kadar 50 gün boyunca hava kirliliği ölçümleri yapılmıştır. Ölçüm 
sonuçlarının "Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinde" belirtilen değerlerin altında 
seyretmekte olduğu tespitleri yapılmıştır. 
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47. - Antalya Milletvekili Nail Kamacı 'nın, Orman Genel Müdürlüğü görevlilerinin Orman 
Mühendisleri Odası şube seçimlerine müdahale ettikleri iddialarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Or
man Bakanı Osman Pepe 'nin cevabı (7/1999) 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M Î L L E T M E C L l S l BAŞKANLIĞFNA 
Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sayın Osman Pepe tarafından 

yazılı olarak yanıdanması hususunu arz ederim. 
Saygılarımla, N a i , Kamacı 

Anâ lya Milletvekili 

1- Bakanlığınız bağlı kuruluşu Orman Genel Müdürlüğü görevlilerinin, Orman 
Mühendisleri Odası şube seçimlerine müdahale ettiklerine ilişkin, kamuoyuna yansıyan 
haberler doğru mudur? 

2-Orman Mühendisleri Odasına Bağlı Antalya Şubesi Seçimlerine, Antalya Bölge 
Müdürü Mustafa Kurtulmuşlu'nun bölge müdürlüğü çalışanı olan oda üyeleri üzerinde 
baskı kurarak müdahale etmiş midir? 

3-Orman Mühendisleri Odası'na bağlı 9 şubenin 6'sında yapılan seçimlerde, 
kendisine yakın adayları desteklemek üzere, Bakanlık olanakları seferber edilmiş 
midir? 

T. C. ^ - •- » ı 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ~ 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı | f { J | 
Koordinasyon ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı 

SAYI : B.18.0.APK.0.03-02/090.01-36O - M ' Z . f H /û3/2004 

KONU : Sayın Nail KAMACI'nın 
Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET M E C L l S l BAŞKANLIĞINA 
( K a n u n l a r v e 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 23/02/2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-4625 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan Antalya Milletvekili Sayın Nail KAMACI'nın "Orman Genel 
Müdürlüğü görevlilerinin Orman Mühendisleri Odası şube seçimlerine müdahale ettikleri 
iddialarına ilişkin" 7/1999 esas sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş 
olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

ANTALYA MİLLETVEKİLİ SAYIN NAİL KAMACI'NIN 
"ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLİLERİNİN ORMAN MÜHENDİSLERİ 

ODASININ ŞUBE SEÇİMLERİNE MÜDAHALE ETTİKLERİ İDDİALARINA İLİŞKİN" 
7/1999 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞININ CEVABI 

1- Bakanlığımız bağlı kuruluşu Orman Genel Müdürlüğü görevlilerinin, Orman 
Mühendisleri Odasının şube seçimlerine müdahale ettikleri iddiaları doğru değildir. 

2- Antalya Onman Bölge Müdürlüğü görevini yürütmekte olan Bölge 
Müdürümüzün kendisi de bir orman mühendisi olup, Orman Mühendisleri Odasının 
üyesidir. Oda seçimlerinde üyeler üzerinde etkisi söz konusu olamaz. 

3- Bakanlık imkanlarının Orman Mühendisleri Odasına bağlı şube seçimlerinde 
seferber edildiği konusu da doğru değildir. 
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48. - İstanbul Milletvekili Güldal Okuducu'nun, SHÇEK Saray Rehabilitasyon Merkezindeki 
atamalara, 

Kadroları SHÇEK 'de olmayan bazı görevlilere lojman tahsis edildiği iddiasına, 
- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, bağlı kurumlarda yapılan atamalara, 
İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Güldal Akşit'in cevabı (7/2000, 2001, 2002) 

TBMM 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
BAŞKANLIĞI' NA 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Güldal AKŞÎT tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. — 

ıarımu 
Güldal Okuducu 
İstanbul Milletvekili 

Geçtiğimiz ay TBMM İnsan Hakları Komisyonu Üyesi Milletvekillerinin 700!e yakın özürlü 
çocuğa bakım ve rehabilitasyon hizmeti veren Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu 
Ankara Saray Rehabilitasyon Merkezine yapmış oldukları ziyaret sonucu bu kurumda 
yaşayan özürlü çocukların son derece olumsuz koşullarda elleri, ayaklan bağlandığı; odalara 
kapatıldığı ile ilgili basma yansıyan haber ve görüntüler hepimizin vicdanlarını sızlattı. 

Bu olumsuz duruma kurumdaki fiziki yetersizlikler yanında AKP iktidarında yaşanan atama 
ve yer değiştirmelerin neden olduğu iddia ediliyor. 

Bu durumda; 

\. Devlet Bakanı olarak göreve başladığından buyana SHÇEK Saray Rehabilitasyon 
Merkezinde yapılan atama, yer değiştirme ve görevlendirmeler nelerdir? 

2. Anılan kurumda özürlü çocukların bakımı (temizlik, yedirme, içirme, koruma vb.) ile 
görevli 95 hizmetliden 15'i Aile Araştırma Kurumu, SHÇEK Genel Müdürlük Binası 
ve diğer birimlerinde görevlendirilmiş midir? Bu kişiler kimlerdir? Hizmetli sayısı 
yetersizken bu görevlendirmelerin gerekçesi nedir? 

TBMM 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
BAŞK\NLIĞFNA 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Güldal AKŞÎT tarafından yazılı- olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla 
Güldal Okuducu 
îstanbul Milletvekili 

1. SHÇEK Genel Müdürlüğü'nde asıl kadrolar bu kurumda olmayan; görevlendirme ya 
da vekaleten SHÇEK Genel Müdürlüğü, İktisadi Mali İşler Daire Başkanlığı, Yapı 
İşleri Daire Başkanlığı ve Personel Daire Başkanlığı görevlerini yürüten kişilere ve 
özel kalem müdürüne Ankara-Etlik semtlerdeki lojmanlardan tahsis yapılmış mıdır? 

2. Yapıldı ise Kamu Konutları Kanununa aykırı olarak yapılan bu işlemle ilgili kendileri 
aynı zamanda Lojman Tahsis Komisyonu üyesi olan bu kişilerle ilgili 4483 sayılı 
kanuna göre görevi kötüye kullanmak ve kendilerine çıkar sağlamaktan yasal işlem 
yapılacak rmdır? 
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TBMM BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Güldal Akşit tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılması için gereğinin yapılmasını arz ederim. 

^.^-Muharrem ince 
• ^ Yalova Milletvekili 

Bakanlığınıza bağlı kurumlarda vekaleten atamalar ve görevlendirmelerle ilgili 

olarak; 

1- Özürlüler İdaresi Başkanlığı görevini vekaleten yürütmekte olan Mehmet Aysoy, 

yasal düzenlemelerimizin öngördüğü "vekaleten atamalarda da asaleten atama 

şartları aranır" hükmüne uygun olarak asaleten atama şartlarına sahip midir? Eğer bu 

özellikler kendisinde mevcut ise bugüne kadar neden asaleten atama yoluna 

gidilmemiştir? 

2- 571 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yer almadığı halde onayınızla 

Özürlüler İdaresi Başkanlığında "Daire Başkanlığı" "Şube müdürlüğü" 

"Koordinatörlük" adı altında kaç birim kurulmuştur? Bu birimlere kurum dışından 

görevlendirme veya nakil yoluyla atamalar yapılmış mıdır? Kadrosu bulunmayan bu 

birimlere kurum dışından atama yapılmasının yasa! dayanağı nedir? 

3- Bakanlığınıza bağlı (başta Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu olmak 

üzere) kurumlara, bu kurumların dışından "görevlendirme" ve "kurumlar arası nakil" 

yoluyla ataması yapılan personelin sayısı kaçtır? Bu kişiler arasında yönetici 

düzeyinde görev yapmakta olanların sayısı ne kadardır ve hangi birimlerde görev 

yapmaktadırlar? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 
( Sn.Güldal AKŞİT ) 

SAYI : B.02.0.007/00. 3 *>3 °Â.I?Jl20QA 
KONU : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 
İLGİ: 23.02.2004 tarih ve 4625 sayılı yazınız. 

ilgi yazınız ile İstanbul Milletvekili Sayın Güldal OKUDUCU ve Yalova 

Milletvekili Sayın Muharrem İNCE'ye ait Yazılı Soru Önergeleri hakkındaki bilgileri 

içeren cevaplar ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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27.02.2004 TARİH VE 310 SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİ KONULU YANIZIZA CEVABEN 

BİLGİ NOTU 

İstanbul Milletvekili Sayın Güîdal OKUDUCU tarafından verilen 
yazıh soru önergesinde; SHÇEK Genel Müdürlüğüne ait Ankara Etlik 
semtindeki lojman tahsisleri; 2946 Sayılı Kamu Konutları Kanunu ve 
Yönetmeliğinde "Personelin görevinin önemi, idareye yararlılığı, yetki ve 
sorumluluğu ile kilit görevde olması gibi özellikler göz önünde 
bulundurularak görev tahsisli konut tahsis edilecek ek görev unvanları tespit 
edilebilir." denildiğinden Özel kalem Müdürlüğüne görev süresince Ankara 
Etlik Kuyuyazısı Cad. 20/1 adresindeki lojman tjahsisi yapılmıştır. 

Ayrıca, Yapı İşleri Daire Başkanının başvurusu bulunmadığından 
kendisine lojman tahsisi yapılamamıştır. 

Yönetmeliğin 4. maddesi Başbakanlık bağlı kuruluşları a) Merkez 
teşkilatında görev tahsisli konutlar tahsis edilecek unvan gruplarında Daire 
Başkanının yer alması nedeniyle, Komisyonca Ankara- Etlik Kuyuyazısı 
Caddesi 20/2 adresindeki lojmanın Personel Daire ' Başkanına tahsisi 
Komisyon Karan ile yapılmıştır. 

Yönetmelikte göreve yeniden veya ilk defa atanajîlann konut tahsis 
talepleri ataması ocak ayında yapılmış ise o yıl, aksı halde boş konut yok 
ise müteakip yılda değerlendirilir, puanlaması yapılır denildiğinden, İdari 
ve Mali İşler Daire Başkanına görev tahsisli boş konut bulunması 
sebebiyle Ankara-Etlik Kuyuyazısı Caddesi 20/5 adresindeki lojman 
Komisyon Karan ile tahsis edilmiştir. 

2946 Sayılı Kamu Konutlan Kanununun 3. maddesinin b) bendinde 
yetkili makam; Kamu Kurum ve Kuruluşlannm merkez teşkilatında bulunan 
en üst amir veya organ ile yetki devrettiği makam ve rütbe sahibi olarak 
tanımlanmış ve 6. maddede ise "Kamu Konutlarının görev, unvan 
gruplanna göre ne miktarda veya hangi oranda tahsis edileceği yetkili 
makamca tespit edilir" denilmektedir. 

Yukarıda bahsi geçen lojmanlaraı tahsis işlemleri Kanun ve 
Yönetmelik hükümleri çerçevesince yapılmıştır. 

Arz olunur. 
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DEVLET BAKANLIĞININ (SAYIN GÜLBAL AKŞÎT) 
27.02.2004 TARİH VE 310 SAYILI YAZISI EKİNDEKİ SORU 

ÖNERGESİNİN BAŞKANLIĞIMIZI İLGİLENDİREN 
HUSUSLARA CEVABEN 

İSTANBUL MtT T FTVFJCİLİ CflLDAL OKUDUdj {NUN SORU ÖNERGESİ 

1- 06.05.2003 tarihinden bugüne kadar Ankara Saray Rehabilitasyon 
Merkezinden 5 personel naklen, 35 personel ise geçici görevli olmak üzere 
çeşitli unvan ve sınıftan toplam 40 personel alınmış olup, 7 personel naklen, 5 
personel ise geçici görevli olmak üzere toplam 12 personel verilmiştir. 

2- 06.05.2003 tarihinden bugüne kadar Ankara Saray Rehabilitasyon 
Merkezinden toplam 9 hizmetli personel başka kuruluşlara görevlendirilmiş 
olup, bunlardan; 

*Osman MERCİMEKCİ ile Nur SARIKAYA Genel Müdürlük 
Makamında, 

•Unsal BAĞCI Bakanlık Makamında, 
*Muaınmer AŞLAR Genel Müdürlük Bilgi İşlem Daire Başkanlığında, 
*Sinan UÇAR, Şerafettin KARATEPE ve Mehmet COŞKUN Genel 

Müdürlük İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında 
*İsmail USTA ile Mustafa KARAKOCA Aile Araştırma Kurumu 

Başkanlığında, 
*Serkan YILMAZ ise Ankara Saray Rehabilitasyon Merkezine bağlı 

olarak faaliyetini sürdüren Alzheimer Hastalıkları Yaşlı Gündüz Bakım ve 
Rehabilitasyon Merkezinde geçici olarak görev yapmaktadırlar. 
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DEVLET BAKANLIĞININ (SAYIN GÜLDAL AKŞİT) 
27.02,2004 TARİH VE 310 SAYILI YAZISI EKİNDEKİ SORU 

ÖNERGESİNİN BAŞKANLIĞIMIZI İLGİLENDİREN 
HUSUSLARA CEVABEN 

VATnv^MFTVEKtLİ MUHARREMİNCE'NİN SORti ÖNERGESİ 

3. SORUNUN CEVABI: Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 
Genel Müdürlüğüne başka Kurum ve Kuruluşlardan 21 *adedi 4046 sayılı yasa 
gereği özelleştirme, 42 adedi naklen olmak üzere toplam 63 personelin naklen 
ataması yapılmış olup, 4 personel ise geçici görevli olarak çalışmaktadır. 

Bunlardan 4 personel kadrolu, 4 personel ise geçici görevli olarak 
yöneticilik yapmaktadır. 

KADROLU YÖNETİCİLER 

1) Müşavir 
2) Teknik Müşavir 
3) Personel Daire Başkanlığı Şube Müdürü 
4) Ankara Seyran Bağlan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon 

Merkezi Müdürlüğü Kuruluş Müdür Yardımcısı 

GEÇİCİ YÖNETİCİLER 

1) Genel Müdür 
2) Eğitim Merkezi Başkanlığı 
3) Yapı İşleri Daire Başkanlığı 
4) İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ( Görevlendirme Onayı İptal 

Ediliyor) 
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49. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel 'in, Bursa 'nın Orhangazi İlçesinde bazı enerji nakil hat
larında meydana gelen arızalara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi 
Güler 'in cevabı (7/2003) 

11.01.2004 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Dr. Hilmi GÜLER 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Bursa ilimizin Orhangazi ilçesinde yaptığım incelemeler sonucunda bu bölge 
halkımızın bir çok sorunlarla karşı karşıya kaldığına tanık oldum. 

Kötü hava şartlarının da etkisinin büyük olduğu ve yaşamın olumsuz etkileri ve 
halkın mağduriyeti karşısında TBMM'nin bir üyesi olarak büyük üzüntü duydum. 

Bursa ili, Orhangazi İlçesine bağlı Çakırlı ve Yeniköy, beldeleri ile Öreğil ve 
Keramet köylerinde bayram öncesinde yaşanan kötü hava koşullan nedeniyle elektrik 
kablolarında kopmalar olmuş ve enerji nakil hatlarında sorunlar ortaya çıkmıştır. 

Bayramdan sonraki günlerde yaptığım ziyaret sırasında 11 gündür elektriklerin 
kesik olduğu ve Ana direklerden bazılarının çıkan fırtınada yıkıldığını gözlemledim. 

Gördüklerimiz, içinde bulunulan yüzyıla uygun görüntüler değildi. Gelişmiş iller 
arasında ilk sıralarda gösterilen Bursa ilinde bu tür görüntülerle karşılaşmak üzücü ve 
düşündürücüdür. Bunlar, Avrupa Birliğine geçiş aşamasında bulunan bir ülkede olmaması 
gereken manzaralar. 

Bursa, Orhangazi ilçesine bağlı Çakırlı ve Yeniköy beldeleri ile Üreğil ve Keramet 
köylerine elektrik sağlayan DSİ - Köyler arasındaki hatta bulunan arıza ne zaman 
giderilecektir? 
Elektrik akımının daha düzenli sağlanabilmesi için bu bölgede yenileme ve bakım 
çalışmaları ne zaman yapılacaktır? 
Bu yerleşim yerlerinde bulunan enerji nakil hatlarıyla ilgili bakımlar ne sıklıkla 
yapılmaktadır? 
Hava şartlanndaki olumsuzlukların enerji nakil hatlarına verdiği zararlar çevrede 
yaşayan insanları da olumsuz etkilemektedir. Bu hatlardaki yıkılma ve kopmalar 
çevrede yaşayan halk için risk yaratmakta mıdır? Varsa bu risklere karşı alınan 
önlemler nelerdir? 
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T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.15.O.APK.0.23-300- ^ ^ ? 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

4024 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M. Başkanlığı'nın 23.02.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
4625 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in tarafıma tevcih ettiği, 7/2003-4611 
esas no.lu yazılı soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99. Maddesi gereği, Türkiye 
Elektrik Dağıtım Genel Müdürlüğü'nden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda 
cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Mehmet Hilmi GÜLER 
Bakan 

BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI 

(7/2003-4611) 

Soru 1 : 

Bursa ilimizin Orhangazi ilçesinde yaptığım incelemeler sonucunda bu bölge 
halkımızın bir çok sorunlarla karşı karşıya kaldığına tanık oldum. 

Kötü hava şartlarının da etkisinin büyük olduğu ve yaşamın olumsuz etkileri ve 

halkın mağduriyeti karşısında TBMM'nin bir üyesi olarak büyük üzüntü duydum. 

Bursa ılı, Orhangazi ilçesine bağlı Çakırlı ve Yeniköy, beldeleri ile Üreğil ve Keramet 

köylerinde bayram öncesinde yaşanan kötü hava koşulları nedeniyle elektrik kablolarında 

kopmalar olmuş ve enerji nakil hatlarında sorunlar ortaya çıkmıştır. 

Bayramdan sonraki günlerde yaptığım ziyaret sırasında 11 gündür elektriklerin kesik 

olduğu ve Ana direklerden bazılarının çıkan fırtınada yıkıldığını gözlemledim. 

Gördüklerimiz, içinde bulunulan yüzyıla uygun görüntüler değildi. Gelişmiş iller 

arasında ilk sıralarda gösterilen Bursa ilinde bu tür görüntülerle karşılaşmak üzücü ve 

düşündürücüdür. Bunlar, Avrupa Birliğine geçiş aşamasında bulunan bir ülkede olmaması 

gereken manzaralar. 

A n k a r a 

1ı7 V!.-\RT 2004 
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-Bursa, Orhangazi ilçesine bağlı Çakırlı ve Yeniköy beldeleri ile Üreğil ve Keramet 

köylerine elektrik sağlayan DSİ-Köyler arasındaki hatta bulunan arıza ne zaman 

giderilecektir? 

Cevap 1 : 

22-23 Ocak tarihleri ve takip eden günlerde meydana gelen yoğun kar yağışı 

sonucu Orhangazi İlçesine bağlı Çakırlı ve Yeniköy Beldeleri ile Üreğil, Keramet Köylerinin 

enerji aldığı Enerji Nakil Hatlarında bir çok hasar oluştuğundan elektrik kesintileri 

yaşanmıştır. Bu bölgede alternatif besleme imkanları ile Yeniköy Beldesi; 27.01.2004, 

Çakırlı Beldesi; 29.01.2004, Üreğil Köyü; 30.01.2004, Keramet Köyü; 31.01.2004 

tarihlerinde enerjilendirilmiştir. 

Soru 2 : 

Elektrik akımının daha düzenli sağlanabilmesi için bu bölgede yenileme ve bakım 

çalışmaları ne zaman yapılacaktır? 

Cevap 2 : 
Hasara uğrayan Enerji Nakil Hatlarında yenileme ve bakım çalışmaları başlamış ve 

devam etmektedir. 

Soru 3 : 

Bu yerleşim yerlerinde bulunan enerji nakil hatlarıyla ilgili bakımlar ne sıklıkla 

yapılmaktadır? 

Cevap 3 : 

Bu yerleşim yerlerinde Enerji Nakil Hatlarında oluşan arızalara en kısa sürede 

müdahale edilerek arızalar giderilmeye çalışılmakta; ayrıca Enerji Nakil Hatlarında 

olumsuzluk yaşanmaması için bir program dahilinde şebekeler gözden geçirilmektedir. 

Soru 4 : 

Hava şartlarındaki olumsuzlukların enerji nakil hatlarına verdiği zararlar çevrede 

yaşayan insanları da olumsuz etkilemektedir. Bu hatlardaki yıkılma ve kopmalar çevrede 

yaşayan halk için risk yaratmakta mıdır? Varsa bu risklere karşı alınan önlemler nelerdir? 

Cevap 4 : 

Hava şartlarındaki olumsuzlukların zaman zaman Enerji Nakil Hatlarında meydana 

getirdiği yıkılma ve kopmalar sırasında sistemi koruyan teçhizat çalışarak Enerji Nakil 

Hattının elektrikleri kesilmektedir. Her doğal afet ve kazada olduğu gibi buradaki kazalarda 

risk dahilindedir. Bu itibarla da şebekeler enerjilendirildiğinde can ve mal emniyeti 

açısından şebekelere dokunulmaması ve yaklaşılmaması yönündeki ilanlarla yöre halkı 

uyarılmakta ve gerekli tedbirler alınmaktadır. 

- 5 1 8 -



T.B.M.M. B : 64 24 . 3 . 2004 O : 1 

50. - Antalya Milletvekili Nail Kamacı 'nın, Antalya İlinin elektrik şebekesine ilişkin sorusu ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler 'in cevabı (7/2004) 

12 Şubat 2004 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorulanının Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Sayın Hilmi Güler 
tarafından yazılı olarak yanıtlanması hususunu arz ederim. 

Saygılarımla, 

Nail Kamacı 
Antalya Milletvekili 

1-Antalya ilimizde, fırtına ve yağışlar sonucu elektrik şebekesinin sık sık 
anzalanmasıyla günlük hayatın olumsuz etkilenmesine son verebilmek için, çalışmalar 
yapılmakta mıdır? 

2-Antalya il merkezindeki elektrik iletim şebekesinin şehrin deniz kenarında 
olması, şiddedi fırtınalara maruz kalarak aşın oranda tuzlanması vb saiklerle 
ekonomik ömrünü tamamlaması nedeniyle yeraltına alınması ve şebeke geriliminin 
yükseltilmesi için hazırlıklar yapılmakta mıdır? 

3- Lara, Aksu, Kundu bölgesinin enerji sorununu çözebilmek için, Antalya 
merkezde inşaatı tamamlanmış olan ancak teknik donanımı eksik olan Lara İndirici 
Merkezinin, acil olarak tamamlanarak devreye alınması düşünülmekte midir? 

T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

s A n k a r a 
Sayı : B.15.O.APK.0.23-300- ^ / 
Konu : Yazılı Soru önergesi , . 

%\7 MART 2004 

4 0 2 0 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M. Başkanlığı'nın 23.02.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
4625 sayılı yazısı. 

Antalya Milletvekili Sayın Nail KAMACI'nın tarafıma tevcih ettiği, 7/2004-4624 esas 
no.lu yazılı soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99. Maddesi gereği, Türkiye Elektrik 
Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü'nden 
alınan yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Mehmet Hilmi GÜLER 
Bakan 
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A N T A L Y A MİLLETVEKİL İ S A Y İ N NAİL K A M A C I ' N I N 
Y A Z I L I S O R U Ö N E R G E S İ V E C E V A P L A R İ 

(7 /2004-4624) 
S o r u 1 : 

An ta lya i l imizde, f ır t ına ve yağış lar sonucu elektr ik şebekes in in sık sık 
a r ıza lanmasıy la gün lük hayat ın o lumsuz etk i lenmesine son vereb i lmek için, ça l ışmalar 
yapı lmakta mıdır? 

C e v a p 1 : 
Bi l indiği üzere ; An ta lya Il i 'nde Aral ık 2003 ve Ocak 2004 ay lar ında 4 defa aşırı 

yağ ış ve fırt ına neden iy le o lağanüstü du rum yaşanmışt ı r . Bundan dolayı T E D A Ş Gene l 
Müdü r l üğü sorumlu luk a lanına gi ren elektr ik şebeke ler inde öneml i hasar lar meydana 
ge lmiş , T E D A Ş Anta lya Müessese e lemanlar ın ın özveri l i çal ışmaları net icesinde 
ar ızalar kısa z a m a n d a gideri lmişt ir . Ayr ıca, aşırı yağış ve fırtına gibi o lağanüs tü doğa 
koşu l la r ından şebeke ler in bu kadar o lumsuz e tk i lenmemesi için gerekl i çal ışmalar da 
yapı lmaktadı r . 

Diğer tara f tan; bu il imiz içerisinde bu lunan iletim hat lar ında da o lumsuz hava 
koşu l la r ından kaynak lanan geçic i arızalar meydana gelmişt ir . 400 kV'l ık i let im hat lar ında 
bu süre ler içer is inde top lam 10 adet açma olmuştur. Tesis i t amamlanarak 17.12.2003 
tar ih inde iş le tmeye a l ınan 4 0 0 kV' luk Deniz l i -Varsak i letim hattı sayes inde bu 
ar ıza la rdan dolayı hiçbir kesint i yaşanmamışt ı r . 

154 kV i letim hat lar ında ise bu süre içerisinde 35 adet geçic i arıza meydana 
gelmişt i r . Ar ıza lar ın m e y d a n a geld iğ i hat ların bir kısmı çift devre o lduğu ve bir kısmı da 
ring ha l inde çalıştığı için sadece radyal olarak bes lenen 154 kV Serbest Bölge-Anta lya 
Kemer -F in i ke -Kaş i letim hat t ındaki 19 adet arıza sonucunda kısa sürel i kesinti ler 
o lmuştur Diğer geçic i arızalar ise her hangi bir kesint iye sebep olmamışt ı r . 

Soru 2 ; 
An ta lya il merkez indek i elektrik i letim şebekesin in şehr in deniz kenar ında o lması , 

ş iddet l i f ı r t ınalara maruz kalarak aşırı oranda tuz lanması vb saikler le ekonomik ömrünü 
V&xv>a.,cc\Va.co,a.'sv r\e<ier>v,̂ Ve -yeraVtırva al ınması ve şebeke geri l iminin yükseft i /mesi için 
hazır l ık lar yapı lmakta mıdır? 

C e v a p 2 : 
Anta lya EDM sorumlu luk bö lges inde ekonomik ömrünü tamamlayan hatların 

yen i l enmes i , bir kısım hatların yer altına al ınması çal ışmalar ına başlanmıştır. Antalya İli 
me rkez şehir şebekes i 6 3 kV olup imkanlar ve teknik şartlar elverdiği ö lçüde 31,5 kV'a 
dönüş tü rü lmes i için çal ışmalar devam etmektedir. Ayrıca 2004 yı l ında Antalya İli 
merkez in in etüd-projesin in yapı lması planlanmıştır . 

Soru 3 : 
Lara, Aksu , Kundu bölgesinin enerji sorununu çözeb i lmek için-, Anta lya merkezde 

inşaatı tamamlanmış o lan ancak teknik donanımı eksik olan Lara İndirici Merkezinin, 
acil o larak tamamlanarak devreye al ınması düşünü lmekte midir? 

C e v a p 3 : 
Bu kesinti leri büyük ö lçüde or tadan kaldıracak olan Serbest Bölge-Antalya Kemer 

a ras ında 2x795 M C M karakterl i yen i bir hat yapılacaktır. Bu hat ile ilgili i letken ve 
hı rdavat malzemeler i sağ lanmış , kamulaşt ı rma işleri bitiri lmiş, trafo merkezler indeki 
f ider ler hazır halde o lup, hattın tesis çal ışmaları ve Lara indirici merkezi ile bunun irtibat 
hat lar ının tesis ve tamamlanma çal ışmaları devam etmektedir . 
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57. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıç dar oğlu 'nun, belirlenen yerler dışında kurban kesenlere 
kesilen cezalara ilişkin sorusu ve içişleri Bakanı Abdülkadir Aksu 'nun cevabı (7/2009) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı sayın Abdülkadir 
AKSU tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 
ederim. 

Kemal KILIÇDAROĞLU 
İstanbul Milletvekili 

1. Geçen kurban bayramında valilik veya belediyelerce 
belirlenen yerler dışında kurban kesenler hakkında kaç 
kişiye ne tutarda ceza kesildi. 

2. Kesilen cezalardan tahsil edilen tutar ne kadardır? 

T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

İller İdaresi Genel Müdürlüğü 

SAYİ : B050İLİ0070001.303.2//4-/O A N K A R A 
KONU: Yazılı Soru Önergesi -f f /03/2004 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 23.02.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01 
0GNS.0.10.00.02/4627/7/2009 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU tarafından Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığına sunulup ilgi yazı ekinde Bakanlığımıza intikal ettirilen Yazılı Soru 
önergesi aşağıda cevaplandırılmıştır. 

Valilikler ve belediye başkanlıklarınca belirlenen yerler dışında kurban kesimi 
yapılan izmir İlimizde Konak Belediyesince bir kişiye 111.300.000 TL. , Antalya İlimizde 
onbir kişiye 990.000.000 TL. ceza kesilmiş olup, tahsil edilmiştir. İstanbul İlimizde iki 
kişiye 2.918.680.000 TL. ceza kesilmiş olup, tahsil edilmek üzere Kartal Vergi Dairesine 
bildirilmiş, takibi devam etmektedir. 

Bilgilerinize arzederim. 
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52. - istanbul Milletvekili Zeynep Damla Gürel'in, araştırma proje ödeneklerinin bütçeye gelir 
kaydedilmesine ilişkin sorusu ve Maliye Bakam Kemal Unakıtan 'in cevabı (7/2016) 

27.01.2004 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorumun Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Zeynep Damla GÜREL 
CHP İstanbul Milletvekili 

Döner Sermaye Gelirlerinden üniversitelere Gayri Safı Hasılatının % 5! inin her ay 
bütçeye yatırılması ile oluşan Araştırma Projeleri Ödenekleri, bu sene TC Maliye 
Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün 6.01.2004 tarihli 208 sayılı genelgesi ile 
bütçeye gelir olarak kaydedilmiştir. Türk Üniversite tarihinde ilk defa gerçekleştirilen 
bu uygulama ile üniversitelerde araştırma projeleri yavaşlamak hatta durmak zorunda 
kalmıştır. Bütçeye gelir kaydetmek için neden eğitim kurumlarımızın ellerindeki 
kaynakların kullanılması yöntemi seçilmiştir? Üniversite bütçelerine bu ödeneklere 
karşılık ek ödenek ile herhangi bir destek sağlanmasına dair Bakanlığınızın bir 
çalışması bulunmakta mıdır? 

T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 

SAYI : B.07.0.BMK.0.12-600-126 „ . , . . n A r n o 
K O N U : Yazılı Soru Önergesi 1 u C i 0 4 * U 4 U 4 8 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 23.03.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-4625 sayılı yazınız. 

İlgi yazanız ekinde alınan, İstanbul Milletvekili Sayın Zeynep Damla 
GÜREL'e ait 7/2016 esas numaralı yazılı soru önergesinde belirtilen hususlar 
değerlendirilmiş ve sözkonusu hususlara dair Bakanlığımız görüşü aşağıda 
belirtilmiştir. 

Bilindiği üzere, üniversite araştırma projelerinin giderleri; bütçe ile tahsis 
edilen cari ve yatırım ödenekleriyle, döner sermaye gelirlerinden ayrılan 
paylarla, araştırma projelerinden sağlanan gelirlerle ve diğer bağış ve 
yardımlarla karşılanmaktadır. 
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Bütçe ile tahsis edilen ödeneklerden araştırma projelerine ayrılan tutarlar 
dışında kalan kalemlerden elde edilen gelirler, 2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanununun 58 inci maddesi uyarınca üniversiteler adına özel gelir ve özel 
ödenek kaydedilmektedir. 

4833 sayılı 2003 Mali Yılı Bütçe Kanununun 20 nci maddesinin (a) 
bendinde, özel gelir ve özel ödenek kaydedilen miktarları gerektiğinde iptal 
etmeye Bakanlığımız yetkili kılınmıştır. 

Bu yetkiye binaen, 2003 yılı içerisinde özel gelir kaydedilerek, çeşitli 
sebeplerle kullanılmamış bulunan, üniversitelerin araştırma projelerine ilişkin 
117.175 milyar liralık tutar iptal edilerek genel bütçeye gelir kaydedilmiştir. 

Bu uygulamanın araştırma projelerine zarar vermesi söz konusu değildir. 
Zira, Hükümetimizin araştırma ve geliştirme projelerine desteği devam 
etmektedir. 

Nitekim, 2003 yılı içerisinde desteklenmesine karar verilen araşfyı^ı ^ 
projelerinden, 2004 yılına sarkanlar ile 2004 yılmda yürütülecek olanların 
giderleri; 2004 yılı bütçesiyle tahsis edilen ödenekler ve bu projeler için 
kaydedilecek özel ödeneklerle, bu da yetmediği takdirde, ihtiyaç ve imkanlar 
gözönüne alınarak Bakanlığımız bütçesinin yedek ödenek tertibinden 
yapılabilecek aktarmalarla karşılanabilecektir. 

Kaldıki, 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesi gereğince, bütçe ile tahsis 
edilen ödenekler ve özel ödenek kaydolunan bu miktarlar, üniversite yönetim 
kurulunca gerekli görüldüğü takdirde, her bir proje için avans verilmek suretiyle 
de kullanılabilmektedir. 

Bilgilerine arz ederim. ^g^ ^r^ 

K^nıal UNAKITAN 
yMal iye Bakanı 

53. - Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur'ım, Adana yöresinin endemik bitkilerinin korun
masına, 

Greyfurt ihracat desteğine, 
İlişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı (7/2017, 2018) 

10.2.2004 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA, 

Aşağıda yer alan soruların, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Prof. Dr. Sami Güçlü tarafından 
yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Prof. Dr. N. Gaye Erbatur 
Adana Milletvekili 
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Çukurova Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma Adana yöresinin endemik bitkilerinin 
tehlike altında olduğunu ortaya koymuştur. Bu yörede yetişen 1,732 bitkiden 364'ü 
dünyada tek, 26'sı ise yalnızca bu kentte yetişmektedir. Ancak bu bitkilerden % 1.4'ü 
kritik, % 10'u tehlike altında, % 15'i zarar görebilir, % 56'sı tehdit altında olmak üzere 
değişen düzeylerde korunmaya muhtaç durumdadırlar. Hayvancılıkta aşın otlatma ile bu 
endemik bitkilerin yem olarak kullanımı bazı tedbirler almayı gerektirir noktaya gelmiştir. 
Konuyla ilgili olarak 

1. özellikle "kritik" ve "tehlike altında" kategorilerinde yer alan bu nadide bitkilerin 
tohumlarının toplanarak koruma altına alınmaları, gen bankalarına veya botanik 
bahçelerine gönderilmeleri düşünülmekte midir? 

2. Eğer bu yapılamazsa bu bitkilerin oldukları yerde korunmaları için önlem alınması 
düşünülmekte midir? 

3. Yöre halkının toplama ve otlatma konularında bilinçlendirilmesi için çalışmalar 
yapılmakta mıdır? 

4. Kırsal bölge planlaması yapılarak toprakların sınıflandırılması ve mera olarak 
kullanılabilecek yerlerin belirlenmesi düşünülmekte midir? 

10.2.2004 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA, 

Aşağıda yer alan sonılann, Tanm ve Köyişleri Bakanı Sayın Prof. Dr. Sami Güçlü tarafından 
yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Prof. Dr. N. Gaye Erbatur 
Adana Milletvekili 

Adana yöresinde narenciye üretimi verimli bir biçimde gerçekleştirilmekte ancak bu 
verimliliğin ülke ekonomisine katkıya dönüşmesinde güçlükler yaşanmaktadır. Kurların 
düşüşüne karşılık gerek ülkemizde gerekse diğer ülkelerde rekoltenin yüksek oluşu ve diğer 
ülkelerde üreticiye daha fazla destek sağlanıyor olması küresel rekabet ortamında greypfrut 
ihracatı için dezavantaj yaratmakta ve dış pazarlarda alıcı bulunamamaktadır. Bu nedenle 
ürünün dalda çürümesi tehlikesi ortaya çıkmıştır. Dünya piyasalarında ürünümüze yer 
bulmamız için daha önceden greyfrut ihracatına verilen 30 S ton ihracat desteğinin 60 S tona 
yükseltilmesi gerekmektedir. Greyfrut ihracat desteğinin 30 $ tondan 60 S tona yükseltilmesi 
mümkün müdür? 

T.C. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLİĞİ 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

SAYI :KDD.S.Ö.1 .01/4°H3 .../03/2004 
KONU : Yazılı Soru Önergeleri - \fl£U'T £$£4 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 23.02.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.Û.GNS.0.10.00.02-4625 sayılı yazınız. 

İlgi yazı ekinde gönderilen, Adana Milletvekilli Prof. Dr. N. Gaye ERBATUR'a 
ait 7/2017 ve 7/2018 esas nolu yazılı soru önergelerine ilişkin Bakanlığımız görüşleri 
ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Sami GUÇLU 
Bakan 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi : Prof. Dr. N. Gaye ERBATUR 
ADANA Milletvekili 

Önerge Nosu : 7/2017 

Çukurova Üniversitesinde yapılan bir araştırma Adana yöresinin 
endemik bitkilerinin tehlike altında olduğunu ortaya koymuştur. Bu 
yörede yetişen 1,732 bitkiden 364'ü dünyada tek, 26'sı ise yalnızca bu 
kentte yetişmektedir. Ancak bu bitkilerden %14'ü kritik, %10'u tehlike 
altında, %15'i zarar görebilir, %56'sı tehdit altında olmak üzere değişen 
düzeylerde korunmaya muhtaç durumdadırlar. Hayvancılıkta aşırı 
otlatma ile bu endemik bitkilerin yem olarak kullanımı bazı tedbirler 
almayı gerektirir noktaya gelmiştir. 
Konuyla ilgili olarak 

SORU 1) Özellikle "kritik" ve "tehlike altında" kategorilerinde yer alan 
bu nadide bitkilerin tohumlarının toplanarak koruma altına alınmaları, gen 
bankalarına veya botanik bahçelerine gönderilmeleri düşünülmekte 
midir? 

CEVAP 1) Ülkemizdeki bitki türlerinin korunması ve muhafazasına 
yönelik çalışmalar "Bitki Genetik Kaynaklan ve Bitkisel Çeşitliliğin 
Muhafazası Programı" çerçevesinde yürütülmektedir. Bitki türlerine 
yönelik koruma çalışmaları yerinde veya Gen Bankalarında 
yapılmaktadır. 

SORU 2) Eğer bu yapılmazsa bu bitkilerin oldukları yerinde 
korunmaları için önlem alınması düşünülmekte midir? 

CEVAP 2) Bakanlığımızın endemik (yöreye has) türlerin yerinde 
muhafazası projeleri arasında; 

-Tehdit Altındaki Bitki Türlerinin Kendi Ekosistemlerinde Korunması 
Projesi (AB destekli), 

-Genetik Çeşitliliğin Yerinde (İn situ) Muhafazası Projesi, 
-Tehdit Altındaki Bitki Türlerinin Ekosistemlerinde Korunması ve 

Yönetimi Projesi yer almaktadır. 
Söz konusu projeler "Bitki Genetik Kaynakları ve Bitkisel Çeşitliliğin 

Muhafazası Programı" çerçevesinde yürütülmekte olup, devamlılık arz 
etmektedir. 
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SORU 3) Yöre halkının toplama ve otlama konularında bilinçlendirilmesi 
için çalışmalar yapılmakta mıdır? 

CEVAP 3) Bakanlığımızca üreticilerimize bitki türlerinin muhafazası 
ve endemik türlerin tehlike altında bulunması konularında eğitim ve 
yayım çalışmaları yapılmaktadır. 

SORU 4) Kırsal bölge planlaması yapılarak toprakların 
sınıflandırılması ve mera olarak kullanılabilecek yerlerin belirlenmesi 
düşünülmekte midir? 

CEVAP 4) 28.02.1998 tarihinde yürürlüğe giren 4342 sayılı Mera 
Kanunu ile mera, yaylak, kışlaklar ile umuma ait otlak ve çayırların, tespit 
ve tahditlerinin yapılarak köy veya belediye tüzel kişiliklerine tahsis 
edilmesi, belirlenecek kurallara uygun şekilde kullanımının sağlanması, 
bakım ve ıslahlarının yapılarak verimliliklerinin artırılması, kullanımlarının 
denetlenmesi ve korunması, gerektiğinde kullanım amacının 
değiştirilmesi amaçlanmıştır. 

Söz konusu Kanun ile getirilen imkanlarla mera tespit, tahdit ve 
tahsis çalışmaları tamamlanan köy ve beldelerde Mera Islahı ve 
Amenajman Projeleri uygulanmaya konulmuştur. Mera Islahı ve 
Amenajman Projelerinin uygulanması ile, bitki vejatasyonu, toprak ve 
diğer doğal kaynakların korunması ve geliştirilmesi sağlanarak, 
meralardaki ot verimi ve kalitesi artırılmaktadır. Ayrıca uygulanmasına 
başlanılan ıslah çalışmaları ile, erozyon tehlikesiyle karşı karşıya kalan 
ve kalacak olan mera alanlarının bu tehlikeden uzaklaştırılması 
planmaktadır. 

YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi : Prof. Dr. N. Gaye ERBATUR 
ADANA Milletvekili 

önerge Nosu : 7/2018 

SORU) Adana yöresinde narenciye üretimi verimli bir biçimde 
gerçekleştirilmekte ancak bu verimliliğin ülke ekonomisine katkıya 
dönüşmesinde güçlükler yaşanmaktadır. Kurların düşüşüne karşılık 
gerek ülkemizde gerekse diğer ülkelerde rekoltenin yüksek oluşu ve 
diğer ülkelerde üreticiye daha fazla destek sağlanıyor olması küresel 
rekabet ortamında greypfrut ihracatı için dezavantaj yaratmakta ve dış 
pazarlarda alıcı bulunamamaktadır. Bu nedenle ürünün dalda çürümesi 
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tehlikesi ortaya çıkmıştır. Dünya piyasalarında ürünümüze yer bulmamız 
için daha önceden greyfrut ihracatına verilen 30 $ ton ihracat desteğinin 
60 $ tona yükseltilmesi gerekmektedir. Greyfrut ihracat desteğinin 30 $ 
tondan 60 $ tona yükseltilmesi mümkün müdür? 

CEVAP ) Bilindiği üzere, ülkemizde tarım ürünlerine yönelik ihracat 
teşvikleri, tarım ürünlerinin ticaretini uluslararası kurallara bağlayan DTÖ 
Tarım Anlaşması çerçevesinde sağlanmaktadır. DTÖ Tarım 
Anlaşmasının ihracat sübvansiyonlarının düzenlendiği V inci Bölüm 8 inci 
maddesi uyarınca ülkeler, Anlaşma ile uyumlu sübvansiyon sağlama 
yükümlülüğünü üstlenmişlerdir. 

Bu kapsamda; ülkeler taahhüt listelerinde belirttikleri ürünler için ve 
taahhütte bulundukları meblağ ve miktarlar çerçevesinde ihracat 
sübvansiyonları sağlayabilecektir. Ülkemiz taahhüt listesi 44 mal grubu 
ile sınırlı bulunmakta olup, turunçgil ihracat iadesi taahhütlerimiz 
arasında yer almaktadır. Anılan taahhüt listesinde, turunçgil başlığı 
altında yer alan greyfurt ihracatında 60 $/ton ihracat iadesi uygulama 
imkanı, söz konusu üründe taahhütlerimizin aşılıyor olması sebebiyle 
mümkün bulunmamaktadır. 

54. - istanbul Milletvekili Emin Şirin'in, istanbul-Ankara seferinde kıdlanılan yataklı vagon
lar daki yeni bir uygulamaya ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım 'in cevabı (7/2019) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sayın Binali YILDIRIM tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 11.02.2004 

Emin ŞİRİN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

İstanbul-Ankara seferini yapan yataklı vagonların restorant kompartmanlannda DDY 
Genel Müdürlüğü'nün yazılı talimatı uyannca yeni bir uygulamaya başlandığı ve bu bölümde 
üc-dört masanın "sigara ve içki içmeyenlere" ayrıldığı anlaşılmıştır. 

Bu bilgi doğrultusunda aşağıdaki sorularıma cevap verilmesini arz ederim. 

Sorular: 

1- Yataklı vagonların restorant kısımlarının tümünde sigara içme yasağının 
uygulanması gerekmez mi? 

2- "İçki içmeyenler"e ayn bir bölüm veya masa tahsis edilmesi makul 
müdür? 
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T.C. 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.l i .0.APK.0.10.01.21./EA/-sS2-2 . - c ? 3 5 ' ? tJ. MART 209$i 
KONU :îstanbul Milletvekili 

Sayın Emin ŞİRİN'in 
yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: TBMM Başkanlığının 23.02.2004 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-4625 saydı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN'in 7/2019-4607 sayılı yazılı soru önergesinin cevabı 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Binali YILDIRIM 
Ulaştırma Bakanı 

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN EMİN ŞİRİN'İN 
7/2019-4607 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

İstanbul-Arıkara seferini yapan yataklı vagonların restoran kompartımanlarında 
DDY Genel Müdürlüğü'nün yazılı talimatı uyarınca yeni bir uygulamaya başlandığı 
ve bu bölümde üç-dört masanın "sigara ve içki içmeyenlere" ayrıldığı anlaşılmıştır. 

Bu bilgi doğrultusunda aşağıdaki sorularıma cevap verilmesini arz ederim 

SORU: 1-Yataklı vagonların restorant kısımlarının tümünde sigara içme 
yasağının uygulanması gerekmez mi? 

CEVAP: 1- TCDD yemekli vagonlarında yıllardan beri 4207 sayılı yasaya 
uygun bir kısım sigara içilmez bölüm olarak ayrılmış olup, sigara dumanından 
rahatsızlık duyanlar için cam paravan yapılıp, duman çekiş gücü klima ile arttınlarak 
daha rahat yolculuk yapma imkanı sağlanmıştır. 

SORU: 2- "İçki içmeyenler'e ayrı bir bölüm veya masa tahsis edilmesi makul 
müdür? 

CEVAP: 2- TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün, yemekli vagon 
restoranlarında yukarıda belirtilen uygulaması dışında başka bir uygulama değişikliği 
bulunmamaktadır. 
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55.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Bursa Nilüfer Gölyazı Beldesinin balıkçı barınağı 
yapımına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakam Binali Yıldırım 'in cevabı (7/2020) 

12.02.2004 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sn. Binali YILDIRIM tarafından yazılı 
olarak cevaplanmasını arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekili 

Bursa ili, Nilüfer ilçesi, Gölyazı Beldesi halkı geçimini çoğunlukla balıkçılıkla 
sağlamaktadır. Beldede 800 - 1000 arasında tekne bulunmasına rağmen balıkçı barınağı 
bulunmamaktadır. Bu da yöre halkının hem teknelerinin korunmasız kalmasına hem de 
kötü hava koşullarında çevrenin zarar görmesine sebep olmaktadır. 

Beldenin Merkez Mahallesi doğrultusunda, mevcut koruma amaçlı imar planında 
yer aldığı konumda 20.01.1998 tarihinde onaylanan projesi doğrultusunda balıkç 
bannagı yapılmasına ilişkin işlemler, beldede projenin yapıldığı tarihte imar planının 
tamamlanmamış olması sebebiyle durdurulmuş ve bu güne kadar bir gelişme 
kaydedilmemiştir. 

İlerleyen günlerde Kentsel Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı 
onaylanmış ve uygulama çalışmalan devam etmektedir. 

1. Gölyazı Beldesi balıkçı barınağının son durumu nedir? 
2. Gölyazı Beldesi balıkçı barınağı ile ilgili 2004 yılında planlanan çalışmalar 

nelerdir? 
3. Gölyazı Beldesi balıkg bannagı ne zaman tamamlanıp hizmete açılacak ve yöre 

halkı mağduriyetten kurtarılacaktır. 
4. Gölyazı Beldesi balıkçı bannagı tamamlandığında bölgenin kültürel ve turistik 

açıdan zenginliklerinden yararlanılması konusunda Küftür ve Turizm Bakanlığıyla 
bir işbirliği düşünülüyor mu? 

T.C. 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.H.O.APK.O.IO.OI.2I./EA/-^3CL? - ? t ?i" ~8 MART 2004 
KONU :Bursa Milletvekili 

Sayın Kemal DEMİREL'in 
yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İLGİ: TBMM Başkanlığının 23.02.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-4625 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in 7/2020-4637 sayılı yazılı soru önergesinin 
cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Binali YILDIRIM 
Ulaştırma Bakanı 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMtREL'İN 
7/2020-4637 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Gölyazı Beldesi halkı geçimini çoğunlukla balıkçılıkla 
sağlamaktadır. Beldede 800-1000 arasında tekne bulunmasına rağmen balıkçı 
barınağı bulunmamaktadır. Bu da yöre halkının hem teknelerinin korunmasız 
kalmasına hem de kötü hava koşullarında çevrenin zarar görmesine sebep olmaktadır. 

Beldenin Merkez Mahallesi doğrultusunda, mevcut koruma amaçlı imar 
planında yer aldığı konumda 20.01.1998 tarihinde onaylanan projesi doğrultusunda 
balıkçı barınağı yapılmasına ilişkin işlemler, beldede projenin yapıldığı tarihte imar 
planının tamamlanmamış olması sebebiyle durdurulmuş ve bu güne kadar bir gelişme 
kaydedilmemiştir. 

İlerleyen günlerde Kentsel Arkeolojik Stt Alam Koruma Amaçlı İmar Planı 
onaylanmış ve uygulama çalışmaları devam etmektedir. 

SORU: 1-Göİyazı Beldesi balıkçı barınağının son durumu nedir? 

CEVAP: 1-Bursa İli Nilüfer İlçesi sınırlan içinde Uluabat gölü kenarında 
bulunan Göİyazı Beldesinde Balıkçı Barınağı yapılması hakkındaki talepler, önceki 
yıllarda Bakanlığımıza iletilmiş ve bu doğrultuda 1997-1998 yıllarında, ön proje ve 
keşif çalışmaları da yapılmıştır. Ancak projenin gerçekleştirilebilmesi için DPT 
Müsteşarlığınca Yatırım Programına alınması gerekmekte olup, ülkemizde yaşanan 
ekonomik zorluklar nedeniyle yatırım programlarına yeni proje teklif 
edilememektedir. Bu nedenle "Göİyazı Balıkçı Barınağı İnşaatı" projesine Yatırım 
Programında yer verilememiştir. 

SORU: 2-Gölyazı Beldesi balıkçı barınağı ile ilgili 2004 yılında planlanan 
çalışmalar nelerdir? 

SORU: 3-Gölyazı Beldesi balıkçı barınağı ne zaman tamamlanıp hizmete 
açılacak ve yöre halkı mağduriyetten kurtarılacaktır. 

CEVAP: 2-3-Projenin gerçekleştirilebilmesi için öncelikle, Balıkçı Barınağı 
planının, Beldenin imar planlarına işlenerek 1/1000 ölçekli uygulama imar 
planlarının onaylanması, ÇED araştırmalarının tamamlanması ve uygulama 
projelerinin hazırlanması gerekmektedir. Bu çalışmaların tamamlanması için DLH 
İnşaatı Genel Müdürlüğümüzün yatırım programlarındaki Etüt-Proje İşleri kısmında, 
bütçe imkanları ölçüsünde yer verilmeye çalışılacaktır. 

SORU: 4-Gölyazı Beldesi balıkçı barınağı tamamlandığında bölgenin kültürel 
ve turistik açıdan zenginliklerinden yararlanılması konusunda Kültür ve Turizm 
Bakanlığıyla bir işbirliği düşünülüyor mu? 

CEVAP: 4-Balıkçı Barınağının yapılması halinde, söz konusu yatırımdan hem 
balıkçıların hem de yörenin turistik özelliğine bağlı olarak gezi amaçlı teknelerin de 
faydalanması mümkün olabilecektir. 
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56. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu nun, çocuk mahkemelerine ilişkin sorusu ve Adalet 
Bakam Cemil Çiçek 'in cevabı (7/2021) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Cemil ÇÎÇEK tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ederim. 

Atilla BAŞOĞLU 
Adana Milletvekili 

1. Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama 
Usulleri Hakkında Kanunun Geçici birinci maddesinde(Değişik: 
25/2/1988 - 3412/10. md.) Çocuk mahkemelerinin bütün yurtta 
kuruluşunun bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 10 yıl içinde 
tamamlanacağı düzenlenmesine rağmen günümüzde halen birkaç istisna il 
haricinde ülke sathında tüm illerde birer çocuk mahkemesinin kurulması 
sağlanamamıştır. Yıllardır süregelen bu ihmalin sonucu olarak ülkemizde 
kimi çocuklar çocuk mahkemelerinde yargılanırken çocuklarımızın büyük 
çoğunluğu çocuk mahkemesinin bulunmaması gerekçesiyle genel görevli 
ceza mahkemelerinde yargılanmakta ve hatta gene çocuk ıslah ve tutuk 
evlerinin bulunmaması nedeniyle tüm sakıncalarına rağmen yetişkin 
suçlularla aynı yerlerde tutulmaktadır. Eşitliğe ve adalete aykırılığı 
tartışılmaz bu sakıncalı durumun giderilmesi hususunda bakanlığınızca bir 
çalışma bugüne kadar yapılmış mıdır? 

2. 7. Uyum Paketi çerçevesinde 2253 sayılı Çocuk 
Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında 
Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında geçen "15" ibaresi "18" 
şeklinde değiştirilmiş, 16-18 arası yaşlardaki küçükler tarafından işlenmiş 
suçlara da çocuk mahkemelerinde bakılacağı düzenlenmiştir. Anılan 
uyum yasası ile çocuk mahkemelerinin iş yüklerinin artacağı aşikardır. Bu 
çerçevede yasa değişikliği ile çocuk muhakemesi hususunda yaratılmaya 
çalışılan ilerlemenin uygulamada gerçektende kendini hissettirebilmesi 
için, çocuk mahkemelerinin ülke sathında yaygınlaştırılması hususunda 
tarafınızdan bir ön çalışma, alt yapı hazırlığı yapılmış mıdır? 

3. Yapılan uyum yasası ile sadece görev maddesindeki yaş 
haddinin 15'ten 18'e yükseltilmesiyle yetinilmiş ancak diğer 
düzenlemelere dokunulmadığı için bu kez de 15 yaşında bir küçüğe 
uygulanabilecek emniyet tedbirinin 16-18 yaşlan arasındaki küçüğe 
uygulanamaması gibi çarpık bir sonuç doğmuştur. Bu çerçevede anılan 
düzenlemeleri yeterli buluyor musunuz? 
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T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Bakan 
JLt$ 

B: 64 24 . 3 . 2004 O: 1 

ANKARA' 
23J3J2M4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 23/2/2004 tarihli ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2021-4006/16111 saydı yazınız. 

b) 4/3/2004 tarihli ve 237 sayılı yazımız 

İlgi (a) yazınız ekinde alman, Adana Milletvekili Atilla Başoğlu tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilen ve yazdı olarak cevaplandırılması istenilen 7/2021-4006 
Esas No.lu soru önergesiyle ilgili cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi 
için ilgi (b) yazımızla, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesinin 
beşinci fıkrası uyarınca bir aylık ek süre verilmesi istenilmiştir. 

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

Bilgilerine arz olunur. 

Sayın 
Atilla BAŞOĞLU 
Adana Milletvekili 
T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/2021-
4606 Esas No.lu soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

7/11/1979 tarihli ve 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev 
ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun, 25/2/1988 tarihli ve 3412 sayılı 
Kanunun 10. maddesiyle değiştirilen geçici 1. maddesinde, "Çocuk 
mahkemelerinin bütün yurtta kuruluşu ve bu Kanunda yazılı müesseseler 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 10 yıl içinde tamamlanır." hükmü 
yer almasına ve söz konusu on yıllık sürenin 1998 yılında dolmuş olmasına 
karşılık halen 6 il merkezinde toplam 11 çocuk mahkemesinin kurulduğu ve 
faaliyette olduğu; 
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2253 sayılı Kanunun 6. maddesinde, Avrupa Birliği Müktesabaüna uyum 
çerçevesinde 30/7/2003 tarihli ve 4963 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle, 
onsekiz yaşım bitirmeyen küçükler tarafından işlenen suçlarla ilgili davaların da 
çocuk mahkemelerinde bakılmasının öngörülmesi sonucunda bu mahkemelerin 
artan iş yükü nedeniyle 2003 yılı içinde İstanbul'da 3., İzmir'de ise 2. ve 3. 
çocuk mahkemelerinin kurularak faaliyete geçirildiği; söz konusu iş yükü artışı 
nedeniyle tüm il ve nüfusu 100.000'den fazla üçe Cumhuriyet başsavcılıklanyla 
yazışma yapılarak 2003 yılı içinde anılan Kanunun kapsamına girip sulh ceza, 
asliye ceza ve ağır ceza mahkemelerine açılan dava sayılarının ayn ayn 
bildirilmesinin istenildiği ve bildirilen iş sayılarına göre ihtiyaç duyulan yerlerde 
kısa süre içinde çocuk mahkemelerinin kurulup maliyete geçirilmesi yönünde 
çalışma yapıldığı; 

2253 sayılı Kanunun 1. maddesinde, 7/1/2004 tarihli ve 5036 sayılı 
Kanunla yapılan değişiklikle artık büyükşehir belediyesi sınırlan içinde kalan ve 
nüfusu 100.000' i geçen ilçelerde de çocuk mahkemelerinin kurulmasının 
mümkün hâle gelmesi nedeniyle, İstanbul'da bulunan tüm ağır ceza 
merkezlerinde de kısa süre içinde çocuk mahkemelerinin kurulmasının 
planlandığı; 

öte yandan, hukukla ihtilaflı çocuklara ilişkin adalet hizmetlerinin verimli 
ve etkili sunulmasını, kanunla ihtilâf hâlinde bulunan çocukların topluma 
yeniden kazandınlmasım sağlamak; günümüzün ekonomik ve sosyal ai«n<faVi 
gelişmeleri ile çocuk hukukunun uluslararası standartlan göz önünde tutularak 
çocuk ceza adaleti sistemini oluşturan mevzuatta gerekli değişiklikleri yapmak 
ve ayn bir çocuk ceza hukuku mevzuatı oluşturmak üzere Bakanlığımızda 
kurulan Komisyonun halen çalışmalarına devam ettiği; 

Bakanlığımız kayıtlarının incelenmesinden anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz olunur. 

57. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'm, misyonerlik faaliyetlerine ilişkin sorusu ve Devlet 
Bakanı Mehmet Aydın 'in cevabı (7/2022) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki Sorularımın Devlet Bakanı Sayın Prof.Dr.Mehmet AYDIN tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Trabzon Milletvekili 
Ülkemiz ve Milletimiz tarih boyunca ekonomik, sosyal ve kültürel saldırıya maruz 

kalmıştır. Günümüzde benzer çalışmalann yeni muhtevalar kazanarak sürdürüldüğü 
görülmektedir. 
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Milletimizin'yaşadığı büyük depremler sonrası karşılaşılan sıkıntılar ve ekonomik 
krizler sebebiyle insanlarımızın mağduriyetini fırsat bilen bu zihniyet, insani yardım 
görüntüsünde Misyonerlik faaliyetleri yapmaktadır. Özellikle mağdur ve genç insanlarımızı 
hedef alan bu çalışmalar Milletimizin ve Devletimizin geleceğini tehdit eden boyuta 
ulaşmıştır. 

Bu bağlamda; 

1. Ülkemizde misyonerlik faaliyetlerinin sebebi nelerdir? 
2. Son günlerde Ülkemizde misyonerlik faaliyetterinde Hıristiyanlığı seçen 

vatandaşlarımızın sayısında artış olduğu gazete ve televizyon haberlerinde 
görülmektedir. Misyonerlik faaliyetlerindeki ve Hıristiyanlığı tercih eden 
vatandaşlarımızın sayısındaki artışın sebepleri nelerdir? 

3. Vatandaşlarımızın Hıristiyanlığı seçmelerindeki sebeplerin başında yeterli dini 
bilgilerinin olmadığı kanaati hakimdir. Bu konuda hangi tedbirler alınacaktır? 

4. Vatandaşlarımızın Hıristiyanlığı seçmelerinde dini bilgi eksikliği bir sebep ise, 
toplumu din konusunda aydınlatmakla görevli olan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 
Anayasal görevini gereği gibi yapabilmesi için planlanmış ve yürütülmekte olan 
çalışmalarınız varmıdır? 

5. Ülkemizin her yerinde, özellikle apartman altlarında ve dairelerde, hatta hiç 
Hıristiyan olmayan yerlerde Kiliseler açıldığı veya açılmaya çalışıldığı 
bilinmektedir. Misyonerlerin Ülkemizde açtığı Kiliselerin sayılan, her Kiliseye 
göre cemaatlerinin sayılan, yürüttükleri hizmetlerin giderleri, bu giderlerin 
nereden ve nasıl karşılandığı konulannda Diyanet İşleri Başkanlığında bilgi var 
mıdır? 

6. Ülkemizdeki misyonerlik faaliyetlerinin etkisiz kalması ve vatandaşlanmızın bu 
tür çalışmalardan korunması için geleceğe yönelik plan ve projeleriniz var mı? 
Varsa nelerdir? 

7. Çalışmalannızda İçişleri Bakanlığı ve diğer kurum ve kuruluşlarla, sivil toplum 
örgütleriyle işbirliğiniz varmıdır? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAYI : B.02.0.004/û o^ A N K A R A 

KONU : ^ / 0 2 /2004 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :26.02.2004 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2022-4529/15865 sayılı yazınız. 

Trabzon Milletvekili Asım AYKAN'ın Bakanlığıma tevcih ettiği 7/2022 esas nolu 
yazılı soru önergesine verilen cevabın bir sureti ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Prof.Dr.Mehmef AYDIN 
Devlet Bakanı 
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Trabzon Milletvekili Sayın Asım AYKAN'in 'Ülkemiz ve Milletimiz tarih boyunca ekonomik, 
sosyal.ve kültürel saldınya maruz kalmıştır. Günümüzde benzer çalışmaların yeni muhtevalar 
kazanarak sürdürüldüğü görülmektedir. Milletimizin yaşadığı büyük depremler sonrası sıkıntılar 
ve ekonomik krizler sebebiyle insanlarımızın mağduriyetini fırsat biien bu zihniyet insani yardım 
görüntüsünde Misyonerlik faaliyetleri yapmaktadır. Özellikle mağdur ve genç insanlarımızı 
hedef alan bu çalışmalar Milletimizin ve Devletimizin geleceğini tehdit eden boyuta ulaşmıştır" 
şeklindeki Yazılı Soru önergesi'nin altında yer alan soru (S) ve cevaplan (C) aşağıya çıkarılmıştır. 

S. 1. Ülkemizde misyonerlik faaliyetlerinin sebebi nedir? 

C. 1. Hıristiyanlık propagandası, sadece Ülkemize değil, tüm dünyaya yöneliktir. Şartlara göre 
yoğunluğu değişen dinlerin rekabeti, tarih boyunca görülmüştür. Mesela Protestan misyonerler. Osmanlı 
Anadolu coğrafyasına 1820'lerde girmişlerdir. Daha çok Ortodoksları Protestanlaştırmaya çalışan bu 
misyonerlerin açtıkları okul sayısı 1870'te 233 iken 1690da 417'ye yükselmiş, okulların öğrenci sayısı 
18701e 5.880 iken 1890da 17.556 olmuştur. Bu misyonerlerin açtığı kilise sayısı 1882de 108. üye sayısı 
7.490; 1900'de kilise sayısı 112 üye sayısı ise 12.109'dur.1 Misyonerler 1920-1960 dönemi Türkiye'sine. 
•karanlık dönem* demektedirler. Fakat 1960tan sonra, özgürleşmeye paralel olarak misyonerlik ve 
enkultürasyon yoğunlaşmıştır. Söz gelişi, 10 ila 40. paraleller arasındaki dünya coğrafyasında 11 Eylül 
2001 öncesinde misyoner sayısı 17.000 iken, sonrasında 25.000'e çıkarılmıştır.2 

Konuya din ve vicdan özgürlüğü açısından bakılırsa, dinlerin anlatılması ve propagandasını 
yasaklayan hukuki bir hüküm yoktur. Avrupa Birliği'ne giriş sürecinde olmamız, küreselleşmenin sonucu 
olarak iş ve turizm amaçlı nüfus hareketleri, ulaşım ve iletişim teknoloji ve araçlarının gelişmesi gibi 
nedenlerle, pratik olarak bu tür faaliyetlerin tamamen önlenmesi de mümkün görünmemektedir. Ancak, 
insanların zaaflarından faydalanarak menfaat sağlamayı, psikolojik baskıyı, din istismarını, siyasi ve 
ideolojik amaçları içeren "proselitizm" anlamındaki misyonerliği hoş karşılamak mümkün değildir. Zaten 
Anayasamızın 24,25 ve 26. Maddeleriyle Avrupa insan Hakları Sözleşmesi'nin 9. Maddesi bu anlamdaki 
misyonerlik faaliyetlerini sınırlandırmıştır. Sadece dinin istismarı değil, Vatanımızın bütünlüğünü ve 
sosyal barışı tehdit eden bu tür faaliyetlere karşı Devletimizin ilgili birimleri üzerlerine düşen görevi 
yapmaya çalışmaktadır. 

S. 2. Son günlerde Ülkemizde misyonerlik faaliyetlerinde Hıristiyanlığı seçen vatandaşlanmızın 
sayısında artış olduğu gazete ve televizyon haberlerinde görülmektedir. Misyonerlik faaliyetlerindeki 
ve Hıristiyanlığı tercih eden vatandaşlanmızın sayısındaki artışın sebepleri nelerdir? 

C. 2. Bazı medya organlarında Hıristiyanlığı seçen vatandaşlarımızın sayılarına ilişkin rakamlar 
abartılıdır. Din değiştirdikleri söylenen vatandaşlarımızın sayısı bir kaç binle sınırlıdır. Bu faaliyetler gizli 
yapıldığından, bazı vatandaşlarımızın gerçekten din değiştirip değiştirmedikleri ya da nasıl değiştirdik
leri belli değildir. Propagandacıların ürettiği söylentiler karşısında dikkatli olunmalıdır, insanımızın 
moralini yıpratan ve 'şüyuu vukuundan beter türü haberleri yaymaktan herkes sakınmalıdır. 

Her şeye rağmen misyonerler. Ülkemizin depremlere maruz kalması ve AB'ne giriş sürecinde 
olması, tüm dünyada kendisini hissettiren küreselleşmenin etkileri gibi nedenlerle ortaya çıkan kültürel 
ve ekonomik çalkantılar sonucunda zaaf içinde olabilen insanlarımıza yönelik propaganda yapma 
boşluğu bulabilmektedirler. Misyonerler, 11 Eylül olayını da kendileri için fırsat saymaktadır. Misyonerlik 
faaliyetlerinde gözlenen yoğunlaşmanın başlıca nedenleri bunlardır Diyanet İşleri Başkanlığı başta 
olmak üzere tüm kurumlarımız, bu tür gelişmeler karşısında kendilerine düşen sorumluluğun farkında 
olarak, hangi tür önlemlerin alınmasının etkili ve kalıcı olacağını belirlemeye çalışmakta ve buna bağlı 
olarak faaliyetlerini sürdürmektedir, 

1 Uygur Kocabaşoğlu, Kendi belgeleriyle Anadoludaki Amerika: 19. Yüzyılda Osmanlı 
İmparatorluğundaki Amerikan Misyoner Okulları, İstanbul 1989, s. 131-32 ve 171. 
2 Ömer Turan, III. Beyin Fırtınası Toplantısı : "AB Sürecinde Misyonerlik, 15 Temmuz 2003. 

- 535 -



T.B.M.M. B : 64 24 . 3 . 2004 O : 1 

S. 3. Vatandaşlarımızın Hıristiyanlığı seçmelerindeki sebeplerin başında yeterli dini bilgilerinin 
olmadığı kanaati hakimdir. Bu konuda hangi tedbirler alınmaktadır? 

C .3 Aslında, insanlarımızın dini kültürü zannedildiği kadar zayıf değildir. Dini bilgilerinde 
eksiklik olsa da, dini şuurları canlıdır. Okullarımızda Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından, İlk Öğretimin 4. 
sınıfından itibaren lise son sınıfa kadar Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi verilmektedir. Bakanlık, bu der
sin daha etkin ve verimli hale getirilmesi yönündeki çabalarını sürdürmektedir. Diyanet İşleri Başkanlı
ğımız, camilerde hutbe ve vaazlarla. Kur'an kurslarındaki derslerie, bunların dışında konferans, radyo 
ve IV programlarıyla vatandaş ve soydaşlarımızı, yurtiçinde ve yurtdışında, din konusunda 
aydınlatmakta, bu konuda yeni projeler geliştirmektedir. Biz, kültürel bir rekabet alanı haline gelen 
dinlerin karşılaşması konusunda halkımıza ve bu alandaki bilgi-birikimimize güveniyor, üzerimize 
düşeni yapmaya çalışıyoruz. Misyonerlik faaliyetlerinin önlenmesi için akılcı tek yolun eğitimli, inançlı 
ve bilinçli bir toplumdan geçtiğine inanıyoruz. 

S. 4. Vatandaşlarımızın Hıristiyanlığı seçmelerinde dini bilgi eksikliği bir sebep ise, toplumu 
din konusunda aydınlatmakla görevli olan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Anayasal görevini gereği gibi 
yapabilmesi için planlanmış ve yürütülmekte olan çalışmalarınız var mıdır? 

C. 4. Hükümetimiz, mevcut şartlar ve imkanlar ölçüsünde Diyanet İşleri Başkanlığmın hizmet ve 
çalışmalarını desteklemektedir. Başkanlığın en önemli ihtiyacı, çalışanlarının niteliğini yükseltmek ve 
sayısını arttırmaktır, Başkanlığın 12.916 kadrosu boştur. 6.400 uzun süreli vekil Imam-Hatip atandığı 
halde, bugün 9.299 camide din görevlisi yoktur. 2004 yılı içerisinde 100 vaiz, 400 imam-hatip, 50 Kur'an 
kursu öğreticisi ve 50 müezzin-kayyım olmak üzere, toplam 600 kişi atanacaktır. 

S. 5. Ülkemizin her yerinde, özellikle apartman altlarında ve dairelerde, hatta hiç Hıristiyan 
olmayan yerlerde Kiliseler açıldığı veya açılmaya çalışıldığı bilinmektedir. Misyonerlerin Ülkemizde 
açtığı Kiliselerin sayılan, her kiliseye göre cemaatlerinin sayılan, yürüttükleri hizmetlerin giderleri, bu 
giderlerin nereden ve nasıl karşılandığı konularında Diyanet İşleri Başkanlığı'nda bilgi var mı? 

C. 5. Diyanet İşleri Başkanlığında mevcut bilgilere göre, ülkemizde camiler dışında, 2801 kilise. 
36'sı havra olmak üzere, toplam 316 yasal mabet bulunmaktadır. Kiliselerden 102si her gün, 146'sı ara 
sıra açık, 68i ise kapalıdır. Yasal kiliselere devam eden Hıristiyan cemaatin sayısı 50.000 civarındadır. 
2003 rakamlarına göre Türkiye'de yasal olmayan 69 kilise mevcuttur. Problem, genelde misyonerlerin 
açtığı bu kiliselerdedir. Misyoner örgütlerin başlıca gelir kaynağının, Hıristiyanlar ve bazı kurumlarının 
yaptığı yardımlar olduğu bilinmektedir. 

S.6 .Ülkemizdeki misyonerlik faaliyetlerinin etkisiz kalması ve vatandaşlarımızın bu tür 
çalışmalardan korunması için geleceğe yönelik plan ve projeleriniz var mı? 

C. 6. Diyanet İşleri Başkanlığı, gerek kendi bünyesinde, gerekse akademik çevrelerle işbirliği 
yaparak, toplumumuzun din konusunda daha iyi aydınlatılması için projeler geliştirmektedir. Din 
İşleri Yüksek Kurulu, yıkıcı ve bölücü etkinliklere karşı geniş bir rapor ve eylem planı hazırlamıştır. 
Ayrıca bünyesinde bir komisyon kurmuştur. Biz de, bize düşen desteği sağlamaya çalışıyoruz, 

S. 7. Çalışmalarınızda İçişleri Bakanlığı ve diğer kurum ve kuruluşlarla, sivil toplum örgütleriyle 
işbirliğiniz var mıdır? 

C. 7, Diyanet İşleri Başkanlığı gerek kamu kurum ve kuruluşları gerekse ihtiyaç duyuldukça 
sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmaktadır, 
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J3. - Manisa Milletvekili Hasan Ören 'in, organize sanayi bölgelerine ayrılan ödeneklere iliş
kin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun 'un cevabı (7/2023) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın aracılığınızla, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. Saygılarımla ^^" 

( ^ j^HflasMi ÖREN 

^^-^^^ Manisa Milletvekili 

Organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi siteleri sanayimizin gelişmesinde önemli 

yer tutmaktadır. Son yıllarda gerek yatırımcıların artan talepleri gerekse bölgesel kalkınma 

çabaları ile OSB ve KSS'leri yapımları hızlanmıştır. Ancak son iki yıldır organize sanayi 

bölgelerine ayrılan ödeneklerde azaltmaya gidildiği görülmüştür. 2004 yılı yatırım programı 

incelendiğinde organize sanayi bölgelerine verilen ödeneklerin ne kadar adaletsiz dağıtıldığı 

görülmektedir. Ayrılan ödenekler 2 milyar lira ile 7 trilyon lira arasında değişmektedir. 

Devam eden OSB için 36 trilyon lira ödenek ayrılmıştır. Ancak bu ödeneğin büyük bir kısmı 

sadece birkaç OSB'ye verilmiştir. Örneğin; Zonguldak Ereğli OSB'ne 7 trilyon lira,Tokat 

OSB'ne 2,5 trilyon lira Muş OSB'ye 2,5 trilyon lira, Aksaray OSB'ye 1.650 milyar lira 

ödenek ayrılmasına rağmen yatırımcı talebinin yoğun olduğu, yatırımcıları hazır olan ve yeni 

yatırımcıların umutla bitirilmesini beklediği Manisa Turgutlu ve Akhisar OSB'lere 400 

milyar lira, Salihli OSB'ye 1.200 milyar lira ödenek ayrılmış, Mansa 4. OSB'ye ise hiç 

ödenek ayrılmamıştır. Bir çok OSB'ne 2 milyar lira ile 200 milyar lira arasında ödenek 

ayrılmıştır. Bu ödeneklerle yatırımların tamamlanamayacağı açıktır. Tüm bunlara rağmen 

2005 yılında bitirilmesi gereken Turgutlu OSB 2004 yılı yatırım programında 2007 yılına 

uzatılmıştır. 

Bunlara göre; 

1- OSB'ne ayrılan ödenekler hangi kriterlere göre belirlenmektedir ? 

2- Bazı OSB'lere 2- 200 milyar lira arası ödenek ayrılırken, başka bir OSB'ye 7 

trilyon ödenek verilmesinin altında yatan neden nedir ? 

3- Yatırımcı talebinin yoğun olduğu bölgeler yerine yatırımcıların tercih etmediği 

yerlere neden fazla ödenek verilmiştir ? 

4- Bölgenin coğrafi ve sanayi yatırımları için uygun bir bölge olan Turgutlu'da 

yatırımcıların hazır beklediği,yeni yatırımların yapılacağı OSB projesinin 

bitirilmesi neden 2 yıl ertelenmiştir. 
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T.C 
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

SAYI : B 14.0.BHİ 01- 3 û 1 l MART 2004 
KONU: Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞPNA 

İLGİ : 23.02.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2023 -4641/16158 sayılı yazınız. 

Manisa Milletvekili Hasan ÖREN'in, "Organize Sanayi Bölgelerine ayrılan 
ödeneklere " ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği (7/2023) esas nolu 
yazılı soru önergesiyle ilgili cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

"AT!^ŞK5N\ 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

MANİSA MİLLETVEKİLİ SAYIN HASAN ÖREN'İN 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ 

CEVAP 1.2.3,4: 

2004 yılı Yatırım Programı ödenek dağılımı; Yüksek Planlama Kurulu tarafından 
belirlenen "Yatırım Programı Hazırlama Esasları" çerçevesinde projelerin fiziki 
gerçekleşmeleri dikkate alınarak yapılmıştır. 

Sorularda bahsi geçen projelerden; 
- Zonguldak Ereğli OSB projesinin altyapı inşaatı fiziki gerçekleşmesi %66 

seviyelerinde olup, 2004 yılı içerisinde tamamlanabilecek aşamadadır. Ayrıca proje ülke 
ekonomisi açısından önem arz eden Zonguldak, Bartın, Karabük Bölgesel Gelişme projesi 
kapsamındadır 

- Tokat-Merkez II OSB projesinin Altyapı inşaatı fiziki gerçekleşmesi %62 AG-OG 
Elektrik Şebekesi inşaatı fiziki gerçekleşmesi %68 seviyelerinde olup, 2004 yılı içerisinde 
tamamlanabilecek aşamadadır. Ayrıca proje yine ülke ekonomisi açısından büyük önem 
arz eden Yeşilırmak Havza Gelişim Projesi kapsamındadır. 

- Muş -Merkez OSB projesinin Altyapı inşaatının fiziki gerçekleşmesi %79 
seviyelerinde olup, 2004 yılı içerisinde tamamlanabilecek aşamadadır. 

- Aksaray OSB projesinin AG-OG Elektrik Şebekesi inşaatı tamamlanmıştır. 
Altyapı inşaatının fiziki gerçekleşmesi ise %82 seviyelerinde olup, 2004 yılı içerisinde 
tamamlanabilecek aşamadadır. 
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- Manisa-Salihli OSB projesi ise 2004 yılında tamamlanabilecek OSB projelerinden 
olup, tamamlanarak hizmete sunulması için gerekli ödeneğin tahsisi yapılmıştır. 

- Manisa-Turgutlu OSB' projesinin Altyapı inşaat ihalesi 28.08.03 tarihinde 
yapılmış olup fiziki gerçekleşmesi %10 seviyelerindedir. Bitiş tarihinin 2007'ye uzamasının 
sebebi ise ihalesinin yeni yapılmış olması ve fiziki gerçekleşme seviyesinin düşük 
olmasıdır. 

- Manisa Merkez IV OSB projesi DPT tarafından yatırım programına 
Kamulaştırmasının tamamlanması amacıyla alınmış olup, kamulaştırma işlemlerinin 
tamamlanmasını müteakip Yatırım Programından çıkartılacaktır. Kamulaştırma için gerekli 
olacak ödenek ihtiyacı bütün projeler için oluşturulan kamulaştırma havuzundan 
karşılanacaktır. 

- Manisa-Akhisar OSB projesi Yatırım programında 300 hektar olarak yer 
almaktadır. 132 hektarın AG-OG elektrik inşaatı tamamlanmıştır. Altyapı inşaatı devam 
etmekte olup, fiziki gerçekleşmesi %56'dır. Geriye kalan 168 hektarın inşaatı henüz 
başlamamıştır. 

Yukarıda da belirtildiği üzere Bakanlığımız Yatırım Programında yer alan projelerin ödenek 
dağılımı; projelerin ilerleme hızlan, Bölgesel Kalkınma planları, Yatırım Programı 
hazırlama esasları dikkate alınarak yapılmaktadır. 

59. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce 'nin, deprem konutlarının tapu dağıtımına ilişkin 
sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki Ergezen 'in cevabı (7/2024) 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık Bakanı Sayın Zeki Ergezen tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması için gereğinin yapılması arz ederim. 

. - Muharrem ince 
-• Yalova Milletvekili 

17 Ağustos 1999 Depremi sonrasında yaptırılan, Ocak 2001 ve Eylül 2001 
tarihli Daimi iskan Konut Dağıtımı soncunda konutlarını teslim .alanların geri 
ödemeleri hakkında; 

1- Bu konutların tapuları neden bugüne kadar hak sahiplerine dağıtılmamıştır? 

2- Ocak 2004 tarihinde başlatılan geri ödemelerin tapu dağıtımıyla birlikte 
yapılması daha doğru olmaz mı? 

3- Bu konuda bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 
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T.C. 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
A N K A R A 

SÜRELİ 

SAYI : B.09.0.APK.0.21.00.17/353- .J.../2004 
KONU : Yalova Milletvekili ' * f\ MART 

Muharrem İNCE'nin l , Ü P M ' 
Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M. Başkanlığı'nın 23.02.2004 tarih ve KAN.KARJMD:A.01.0.GNS.0.10.00.02-
4646/16200 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan, Yalova Milletvekili Muharrem İNCE'nin, Deprem konutlarının 
tapu dağıtımı ile konut bedellerinin geri ödemeleri hakkında, Bakanlığıma yöneltmiş olduğu 
T.B.M.M. 7/2024 Esas sayılı Yazılı soru önergesi incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabımız 
ekte sunulmuştur. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 

YALOVA MİLLETVEKİLİ 
SAYIN MUHARREM İNCE'NİN 

T.B.M.M. 7/2024 ESAS 
SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNE 

DAİR SORULAR VE CEVAPLARI 

SORULAR: 

17 Ağustos 1999 Depremi sonrasında yaptırılan, Ocak 2001 ve Eylül 2001 tarihli Daimi 
İskan Konutu dağıtımı sonucunda konutlarını teslim alanların geri ödemeleri hakkında; 

1 - Bu konutların tapuları neden bugüne kadar hak sahiplerine dağıtılmamıştır? 

2- Ocak 2004 tarihinde başlatılan geri Ödemelerin tapu dağıtımıyla birlikte yapılması 
daha doğru olmaz mı? 

3- Bu konuda bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 
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CEVAPLAR: 

1- Söz konusu kalıcı konutların maliyetlerinin 2003 yılında belirlenmesi nedeniyle, 
tapuları 2004 yılı itibariyle hazırlanmış olup, dağıtım aşamasına gelinmiştir. 

2- Ülkemizde afet çalışmalarına ait uygulamalar 7269 sayılı Afet Kanunu ve buna bağlı 
olarak hazırlanan Yönetmeliklere göre yapılmaktadır. Doğal afetlerden dolayı hak sahibi kabul 
edilen afetzedelerin konut borçlannı ödemede ilk taksitleri konutlann teslim tarihinden itibaren 
2 yıl sonra başlatılmaktadır. 

3- "Daimi Iskan Konutları" ile ilgili hak sahipliklerine ilişkin işlemler, mevcut yasa ve 
yönetmeliklere göre gerçekleştirilmektedir. 

60. - İstanbul Milletvekili Emin Şirin 'in, TÜPRAŞ in özelleştirilmesi ihalesine ilişkin sorusu 
ve Maliye Bakanı Kemal Unahtan 'in cevabı (7/2036) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Kemal UNAKITAN tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 18.02.2004 

Emin ŞİRİN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

TBMM Başkanlığına tevcih ettiğim 7/1854 sayılı yazılı soru önergesine Maliye 
Bakanı Sayın Kemal Unakıtan tarafından cevap verilmiştir. 

Ancak cevaplar, soruların cevabını tam olarak teşkil etmemekte ve eksik kalmaktadır. 
Bu meyanda aşağıdaki sorularımın cevaplarının kamuoyunu tatmin edecek şekilde verilmesini 
arz ederim. 

Sorular: 

1 - Sayın Kemal Unakıtan imzalı, "Başbakanlık Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı'nın B.02.1.ÖİB.0.65.00.00/1361 sayılı 13 Şubat 2004 tarihli 
cevabi yazısında, "özelleştirme İdaresi Yüksek Kurulu'nun satış bedelini 
arttıracak şekilde açık arttırmaya gitmemesinin sebebi nedir? sorusuna 
verilen cevapta, "Açık arttırma yönteminin uluslararası şirket alım ve 
satımlarında uygulanan bir yöntem olmaması" ve "ihaleye teklif veren 
yatırımcı sayısının açık arttırma yapılması için yeterli olmaması" hususları 
zikredilmiştir. 

a- Açık arttırma yönteminin bu ihalede uygulanmayacağı ve kapalı zarfla 
verilen tekliflerin son fiyatlar olacağı hususu ihaleden Önce katılımcılara 
duyurulmuş mudur? 

b- İhaleye teklif veren yatırımcı sayısının yeterli olmadığı iddiası geçerli bir 
iddia mıdır? İhaleye katılan sadece iki firma bile olsa aralarında açık 
arttırmaya gidilemez miydi? 

2- "Açık arttırmaya gidilmemesi dolayısıyla kamunun uğrayacağı kaybın 
sorumlusu kim olacaktır?" sorusuna, "Kamunun zarara uğratılmadığı 
düşünülmektedir" cevabı verilmiştir. Halbuki, basından öğrenildiği 
kadarıyla, ihaleyi, kapalı zarfta 1 milyon 302 milyon dolar veren şirketin 
kazandığı ilan edilirken, ikinci gelen şirket açık arttırmaya gidilmemesi 
üzerine yazılı olarak ilgili bütün makamlara müracaat etmiş ve teklifini 1 
milyar 370 milyon dolar mertebesine yükseltmiştir. 

İkinci gelen şirketin yükselttiği teklifin dikkate alınmaması ve "ihale 
teknik olarak sonuçlanmıştır" gerekçesine dayanılarak ihalenin 1 milyar 302 
milyon dolara neticelendirilmesi sonucunda kamu açısından ortaya 68 
milyon dolarlık bir zarar çıkmamış mıdır? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

SAYI : B.02.1.ÖİB.0.65.0O.00/2 6 G 8 2 3 MART 2004 
KONU : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 15/03/2004 tarih A.01.0.GNS.0.10.00.02-4636 sayılı yazınız. 

İlgi yazı eki İstanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN tarafindan Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığına tevcih edilen 7/2036 esas sayılı yazılı soru önergesinde yer alan sorulara 
verilen cevaplar aşağıda sunulmuştur: 

TBMM Başkanlığına tevcih ettiğim 7/1854 sayılı yazılı soru önergesine Maliye Bakanı 
Sayın Kemal UNAKITAN tarafından cevap verilmiştir. 

Ancak cevaplar, soruların cevabını tam olarak teşkil etmemekte ve eksik kalmaktadır. 
Bu meyanda aşağıdaki sorularımın cevaplarının kamuoyunu tatmin edecek şekilde 
verilmesini arz ederim, 

SORU 1- Sayın Kemal UNAKITAN imzalı, "Başbakanlık Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığının R011.ÖÎB.0.65.00.00/1361 sayılı 13 Şubat 2004 tarihli cevabi yazısında, 
"Özelleştirme Yüksek Kurulunun satış bedelini arttıracak şekilde açık artırmaya gitmemesinin 
sebebi nedir? sorusuna verilen cevapta, "Açık artırma yönteminin uluslararası şirket alım ve 
satımlarında uygulanan bir yöntem olmaması" ve "ihaleye teklif veren yatırımcı sayısının 
açık artırma yapılması için yeterli olmaması" hususları zikredilmiştir. 

a- Açık artırma yönteminin bu ihalede uygulanmayacağı ve kapalı zarfla verilen 
tekliflerin son fiyatlar olacağı hususu ihaleden önce katılımcılara duyurulmuş 
mudur? 

b- İhaleye teklif veren yatırımcı sayısının yeterli olmadığı iddiası geçerli bir iddia 
mıdır? İhaleye katılan sadece iki firma bile olsa aralarında açık artırmaya gidilemez 
miydi? 

CEVAP 1-a- 4046 Sayılı Kanunun 18/C-c maddesinin pazarlık usulü bölümünde 
"İhalelere birden fazla teklif sahibinden kapalı zarf içerisinde teklif almak şartı ile başlanabilir 
Teklif sahipleri ile birden fazla pazarlık görüşmesi yapılabilir. Pazarlık görüşmeleri teklif sahipleri 
ile ayrı ayn yapılır. Pazarlık görüşmelerinin, ihalenin herhangi bir aşamasında pazarlık 
görüşmelerine devam edilen teklif sahipleri ile müştereken yapılmasına Komisyonca karar 
verilebilir. Komisyonca pazarlık görüşmeleri sırasında ortaya çıkabilecek yeni durumlar 
karşısında, rekabete engel teşkil etmemek, ihale ilamnda ve/veya şartnamede yer alan hususlara 
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aykın olmamak ve pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerine eşit olarak uygulanmak 
kaydı ile yeni esaslar belirlenebilir. Komisyonca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık 
görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katıhmı ile açık artırma suretiyle 
sonuçlandırılabilir. Bu husus ilanda ve/veya şartnamede belirtilir. Görüşmeler komisyon 
tarafından tutanakla tespit edilir, tutanak komisyon üyeleri ve teklif sahiplerince imzalanır" 
denilmektedir. 

Aynı şekilde İhale Şartnamesinin ihale usulü başlığını taşıyan 7. maddesinde "İhale, 
kapalı zarfla teklif alınmasını müteakip görüşmeler yapmak sureti ile pazarlık usulüyle 
gerçekleştirilecektir. Tekliflerin Komisyon tarafından değerlendirilmesini müteakip, tüm teklif 
sahipleri veya kısa liste oluşturulması halinde kısa listeye giren teklif sahipleri pazarlık 
görüşmelerine davet edilecektir. Teklif sahipleri ile birden fazla pazarlık görüşmesi yapılabilir. 
Pazarlık görüşmeleri teklif sahipleri ile ayrı ayn yapılır. Pazarlık görüşmelerinin ihalenin herhangi 
bir aşamasında, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahipleri ile müştereken yapılmasına 
komisyonca karar verilebilir. Pazarlık görüşmelerine esas olarak görüşülecek konular ve buna 
ilişkin usul ve esaslar komisyonca belirlenecektir. Bu çerçevede yapılacak görüşmeler sonucu bir 
görüşme tutanağı düzenlenecektir. Komisyonca pazarlık görüşmeleri sırasında ortaya çıkabilecek 
yeni durumlar karşısında rekabete engel teşkil etmemek, İhale ilanında ve/veya iş bu İhale 
Şartnamesinde yer alan hususlara aykın olmamak ve pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif 
sahiplerine eşit olarak uygulanmak kaydıyla yeni esaslar belirlenebilir. Komisyonca gerekli 
görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık 
artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir. İhalede uygulanacak pazarlık görüşmelerine ilişkin 
esaslar ile pazarlık görüşmelerinin günü, saati ve yeri görüşmeler öncesinde veya sürecinde teklif 
sahiplerine bildirilecektir." ifadesi yer almaktadır. 

Yukanda belirtilen hususlardan açıkça anlaşılacağı üzere, nihai görüşmeden önceki pazarlık 
görüşmesinde -her iki teklif sahibine ayrı ayn olmak üzere- ihale işlemlerinin kapalı zarf içinde 
nihai teklif almak suretiyle sonuçlandırılacağı, ancak yapılacak değerlendirme sonucunda İhale 
Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde açık artırma ile ihale işlemlerinin sonuçlandınlabileceği 
teklif sahiplerine bildirilmiş ve bu husus nihai tekliflerin alınması öncesinde ihaleye katılan teklif 
sahiplerinin imzalan alınmak suretiyle düzenlenen tutanakla da tespit edilmiştir. 

CEVAP 1-b- Açık artırma yönteminin başanyla uygulanabilmesi için fazla sayıda yatırımcı 
olması ve yüksek düzeyde bir rekabet ortamının yaratılması gerekmektedir. Bu doğrultuda, iki 
yatınmcı ile yapılan bir açık artırmada rekabet ortamı yaratılması mümkün olmadığı gibi, 
yatırımcılardan birinin ihaleden çekilme olasılığı göz önünde bulundurulduğunda, yatınmcıların 
nihai olarak verebilecekleri tekliflerini kapalı zarf içinde sunmalan talep edilerek fiyat 
maksimizasyonu sağlanmıştır. 

SORU 2- "Açık artırmaya gidilmemesi dolayısıyla kamunun uğrayacağı kaybın 
sorumlusu kim olacaktır?" sorusuna, "Kamunun zarara uğrattlmadiğı düşünülmektedir" 
cevabı verilmiştir. Halbuki, basından öğrenildiği kadarıyla, ihaleyi, kapalı zarfta 1 milyar 
320 milyon Dolar veren şirketin kazandığı ilan edilirken, ikinci gelen şirket açık artırmaya 
gidilmemesi üzerine yazılı olarak ilgili bütün makamlara müracaat etmiş ve teklifini 1 milyar 
370 milyon Dolar mertebesine yükseltmiştir. 

İkinci gelen şirketin yükselttiği teklifin dikkate alınmaması ve "ihale teknik olarak 
sonuçlanmıştır" gerekçesine dayanarak ihalenin 1 milyar 302 milyon Dolara 
neticelendirilmesi sonucunda kamu açısından ortaya 68 milyon Dolarlık bir zarar çıkmamış 
mıdır? 
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CEVAP 2- Yatırımcıların kapalı zarf içerisinde verilecek tekliflerin nihai teklifleri olacağı 
ancak, Komisyon tarafindan gerekli görülmesi halinde açık artırma yapılabileceği bilgisine sahip 
olmalarına rağmen, ikinci olan yatınmcı firma tarafmdan ihale süreci teknik olarak 
tamamlandıktan sonra, Grubun temsilcilerinden Servet HARUNOĞLU tarafından 15.01.2004 
tarihinde TUPRAŞ'a 1.375.000.000,-ABD Doları teklif verebileceklerini bildiren gazete 
beyanatlarında bulunulmuş ve daha sonra aynı kişi tarafindan 08.02.2004 tarihinde Sabah 
gazetesine bir açıklama yapılarak TUPRAŞ'a 2 milyar Dolar verilebileceği belirtilmiştir. Söz 
konusu grubun temsilcilerinin yaptıkları bu tutarsız açıklamalar grubun niyeti konusunda soru 
işaretleri yaratmakta olup konuya ilişkin gazete kupürleri ilişikte sunulmuştur(Ek-l). Kamunun 
zarara uğratılmadığı düşünülmektedir. 

Bilgilerinizi ve gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim 

Ek-1 
ÜNAKITAN 

Maliye Bakanı 

Anadolu Ortak Girişim 
3 ficin-— 

71h1İÇâT37S milyon ~ 
dolarlık yeni teklif vererek 
ihalenin yenilenmesini istedi 
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ihale, ÖYK ihalenin iptaline 
karar verirse açılabilecek 

İhalede en-ydksek te 
veren Efremov'un or 
zomjJSrubûTmjî^z 

Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, 
"Yeni teklif gayri ciddi" de 
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Ek-2 

Pazarlık imkânı tanınsaydı 
2 milyar dolar bile verirdik 
TÜPRAŞ'a teklif veren Anadolu Ortak Girişim Grubu ortaklarından Harunoglu, 
"Açık artırma ve görüşme imkânı tanınsaydı, teklifimizi yükseltirdik" dedi 
f — « — I OmSihafaneteklif 

' « c r a Anadutu Ortak 
GirianGnbs 
«^Uasadaı Dr. Senet 
H m o i h . - U r p a 

Harunoglu: 
Ortaklarımız 
çok deneyimli 

özeUes 
THYüe 
bâtfcteOifc taajaaak fcâa yok» 

Do(uBlııfcı«fahdaıte 

Tûprat bıkanı 1 
da£UIIII fijİDC glllUeyi 
d^füanuyardak. Ottakbnnodaa 
birinin Ukrayna'da rafinaj ve 
dağıtan iji yapan bir kanuncu vmr. 
Aook oolar bu İBB pdc de Url ı 
ohnaıtıfrm bdât^caanB. Bu 
rekabet KMUdıa d» svaofcaı 
oldukça aaknah. Bb Dofrı 
Akdeniz ve Kı tada» böfeamc 
açdmek atiyonaık. BcBri eaki 

Hanautaanln*tadcıi 
(WtnBrtf ııh|faıdurlııı muit 
prijag ajnıhı—ı baafca 
fiıtflrBSnBt tahtana»; de he» 
fflatcnbilacay BMaanı venfait 
TSpraj olauik. Ancak fateecıte 
areucjöhlceık T l * H m Yolan 
vu; diğer bananlar da betkt rji 
bir anerjl yaratacak canana »ar. 

ih»Werine de ktolabikir" dodl 

183i milyon 
dolarlık özelleştirme 
m NKAJU- fladfc*ta« İdaren B«- <Xke»Saeayin*n»ma^dotaU 

nBakTfcftadimiıleadcri onaoda- iddi. B B r l » t a « v t a a t e d n U . 1»-
a ^ X n e ^ Y t » ^ K ™ h . ' n . — » t o p U » ^ " ^ T 2 ^ » » « f 

^ G e n W t o S - » * / U * J « 5 > ^ l ı t o e * ! » . » U » v » t o ; 
Z ^ - Ş L V ^ Ü - . tu—Ta y e » amriy*- w l^enöta'nia 0=flejönîtae«j»<. ip l» 

^ 3 - ^ K ^ ^ S e K ^ ^ İ ^ ? * * » ^ -
S«Myi«Tfc»ı«A.5T8B»ten,Oe»ıac >nmrmoar 
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61. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu 'nun, Tekeli zarara uğratan firmalara ilişkin 
sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan 'in cevabı (7/2056) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı sayın Kemal U N A K I T A N 
Y<WNW tarafından cevaplandırılmasını arz ederim. 

^ 

y, 7, j / 7 _ 
K e m a l t a L I Ç D A R O Ğ L U 
İstanbul Milletvekili 

1. TEKEL' in alkollü içki ihalesine katılan firmalardan, Yüksek 
Denetleme Kurulu R.aporlan doğrultusunda, TEKEL' i zarara 
uğrattıkları gerekçesiyle halen ceza mahkemelerinde devam 
eden davaları var mıdır? 

2. Bu davalar hangi firmalar ve hangi konularla ilgilidir ve dava 
konusu tutarlar kaç liradır? 

3. TEKEL' i zarara uğratan bir firmanın, o kurumun 
özelleştirilmesi ihalesine katılabilir mi? 

T.C. 
BAŞBAKANLİK 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

SAYI : B.02.1.ÖİB.0.65.00.00/ 2 6 6 9 ? 3 fygr 20M 
KONU : Soru önergesi ^ 

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSI BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 15/03/2004 tarih A.01.0.GNS.0.10.00.02-4715 sayılı yazınız. 

İlgi yazı eki İstanbul Milletvekili Sayın Kemal KILIÇDAROĞLU tarafından Türkiye 
BüyülCMillet Meclisi Başkanlığına tevcih edilen 7/2056 esas sayılı yazılı soru önergesinde yer 
alan sorulara verilen cevaplar aşağıda sunulmuştur: 

SORU 1- TEKEL'in alkollü içki ihalesine katılan firmalardan, Yüksek Denetleme 
Kurulu Raporları doğrultusunda, TEKEL'i zarara uğrattıkları gerekçesiyle halen ceza 
mahkemelerinde devam eden davaları var mıdır? 

CEVAP 1- TEKEL'in alkollü içki ihalesine katılan firmaların, TEKEL'i zarara uğrattıkları 
gerekçesiyle ceza mahkemelerinde devam eden davalan bulunmamaktadır. 

SORU 2- Bu davalar hangi firmalar ve hangi konularla ilgilidir ve dava konusu tutarlar 
kaç liradır? 
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CEVAP 2- Söz konusu firmalarla ilgili dava bulunmamaktadır. 

SORU 3- TEKEL'i zarara uğratan bir firma, o kurumun özelleştirilmesi ihalesine 
katılabilir mi? 

CEVAP 3- Bahsi geçen firmaların TEKEL'i zarara uğratması sözkonusu değildir. Ayrıca, 
özelleştirme ihalelerinde özelleştirilen Şirket ile ilgili her türlü husus dikkate alınmaktadır. 

Bilgilerinizi ve gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim. 

0 UNAKITAN 
rMaliye Bakanı 

62. - İstanbul Milletvekili Kemal Kıhçdaroğlu'nun, Tekel'in ürünlerini pazarlayan firmalara 
ilişkin sorusu ve Maliye Bakam Kemal Unakıtan 'm cevabı (7/2057) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı sayın Kemal UNAKITAN 
uovA^ ©\or»2te. tarafından cevaplandırılmasını arz ederim. 

V 
Kema^KILIÇDAİROĞLU 
İstanbul Milletvekili 

1. TEKEL'in ürünlerini perakendecilere kaç şirket pazarlamaktadır 
ve bu firmalar hangileridir? 

2. Bu firmaların TEKEL'e olan borçlan 20.02.2004 tarihi itibariyle 
ne kadardır? 

3. Bu firmalar TEKEL'in özelleştirilmesi sürecinde teklif vermişler 
midir? 

4. TEKEL'e borcunu dahi ödeyemeyen bir firmanın veya 
firmaların, TEKEL'i salın almak istemeleri ne kadar ahlakidir? 

5. Bu durum, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından dikkate 
alınmış mıdır? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

SAYİ : B.02.1.ÖİB.0.65.00.00/ 2 6 6 6 2 3 MART 2004 
KONU : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 15/03/2004 tarih AO 1.0.GNS.0.10.00.02-4715 sayılı yazınız. 

İlgi yazı eki İstanbul Milletvekili Sayın Kemal KILIÇDAROĞLU tarafından Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına tevcih edilen 7/2057 esas sayılı yazılı soru önergesinde yer 
alan sorulara verilen cevaplar aşağıda sunulmuştur: 

SORU 1- TEKELHn ürünlerim perakendecilere kaç şirket pazarlamaktadır ve bu 
firmalar hangileridir? 

CEVAP 1- TEKEL'in ürünlerini perakendecilere pazarlayan firma sayısı 922'dir. İller 
itibariyle liste ekte sunulmuştur (Ek-1). 

SORU 2- Bu firmaların TEKEL'e olan borçları 20.02,2004 tariki itibariyle ne 
kadardır? 

CEVAP 2- Firmaların TEKEL'e anılan tarih itibariyle, kredili ürün satışından doğan 55 
trilyon cıvarmdaki borcu tahsil edilmiştir. Yönetmelik gereğince söz konusu firmalara yapılan 
satışlar karşılığında teminat mektubu alınmakta olup, hali hazırda karşılığı olmayan alacak 
bulunmamaktadır. 

SORU 3- Bu firmalar TEKEL'in özelleştirilmesi sürecinde teklif vermişler midir? 

Aralarında TÜTSAB (TEKEL Ürünleri Toptan Satıcılar Birliği)'ın da bulunduğu Ortak 
Girişim Grubu, Alkollü İçkiler Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin özelleştirilmesine ilişkin olarak 
açılan ihaleye teklif vermiştir. 

SORU 4- TEKEL'e borcunu dahi ödeyemeyen bir firmanın veya firmaların, TEKEL'i 
satın almak istemeleri ne kadar ahlakidir? 

CEVAP4- Söz konusu firma/firmaların TEKEL'e borcu bulunmamaktadır. 

SORU S- Bu durum, özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından dikkate alınmış mıdır? 

CEVAP S- Söz konusu firma/firmaların TEKEL'e borcu bulunmamaktadır. Ayrıca 
özelleştirme ihalelerinde özelleştirilen Şirket ile ilgili her türlü hususlar dikkate alınmaktadır. 

Bilgilerinizi ve gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim. 
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SIRA 
NO 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

1 
2 

TOPTAN SATICININ 
ADI/Ü NVANI 

c , " ' *^âü&HİT«^'. ' ' .^^ 
MARSAŞ DENİZ.ÎNŞ. 
AHSA TtC.VE PAZ. 

DAĞ.GIDA.KER.NAK. 
AHSA TÎC.VE PAZ. 
AHSA TÎC.VE PAZ. 

İNTEM YAPI SAN.TÎC. 
MERTEKS GİY.TEKS. 

STOCK TÜK.TİC.İNŞ.LTD.ŞTİ. 
AHSA TÎC.VE PAZ. 

BELDE ELEKT.VE TÎC. 
DALKILIÇ İNŞ.TÎC. 

BİRLEŞİK BAKK.A.Ş. 
METRO GROSMARKET 
RENK GIDA SAN.TÎC. 

< ' . ADfY&MAN . .- • 
AHMET HAMURCU 

KADİR ASLAN 
KADİR ASLAN 
KADİR ASLAN 
DURSUN KOÇ 
DURSUN KOÇ 

ADNAN KIRIKTAŞ 
MECNUN KINAY 
M. NAZÎF BÎLGÎÇ 

AFYON - ' O 
A F E S A . Ş . 

DİNES A.Ş. 
DÎNES A.Ş . 
DİNES A.Ş. 
DÎNES A.Ş. 

RAMAZAN YILMAZER 
RAMAZAN YILMAZER 

SÎNES A.Ş. 
SEYDÎ ÜSTÜNDAĞ 

FATÎH DURAK 
GÜRSEL ÇETİNKAYA 
M E H M E T PAMUKÇU 
ŞABAN TÜRKYILMAZ 

UĞUR KALENDER 
BEKİR ŞAHIN 
OSMAN ÎŞLER 
OSMAN ÎŞLER 

MUSTAFA AKÇA 
MUSTAFA AKÇA 

- \v<\-~.\M&s& '~\ı,zıi 
MtKAlL ERTOSUN 

BERÎVAN TERZtOĞLU 

BÖLGESİ 

CEYHAN 
K O Z A N 

AJLADAĞ 
FEKE 

ÎMAMOĞLU 
KARALSALI 

POZANTI 
SAİMBEYLÎ 

T U F A N B E Y U 
YUMURTALIK 

MERKEZ 
MERKEZ-S 
MERKEZ-S. 

MERKEZ 
K A H T A 

GERGER 
SİNCİK 
BESNİ 

TUT 
GÖLBAŞI 

ÇELÎKHAN 
SAMSAT 

MERKEZ 
BAŞMAKÇI 

DAZKIRI 
EVCİLER 
TATARLİ 

tHSANİYE 
ANTTKAYA 
SİNANPAŞA 

DİNAR 
ŞUHUT 

BOLVADİN 
KARAADÎLLİ 

H A YD ARLİ 
EMİRDAĞ 
HOCALAR 

ÇAY 
SULTANDAĞI 

KIZILÖREN 
SANDIKLI 

M E R K E Z 
DİYADİN 
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3 
4 
5 
6 
7 
8 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

tHSAN TANRTVERDÎ 
CEZMt DURSUN 

ÇETİN ALVAÇ 
ÇETİN ALVAÇ 
ÇETİN ALVAÇ 

İSMAİL TAŞDEMİR 

AKESTAS TOP.SAT. 
METİN AKKURT 

AKESTAS TOP.SAT. 
RAMAZAN PINAR 

SADETTİN GÖK 
SADETTİN GÖK 

'' ' '''^J^^^lj^llliillill 
ESAS TİC.SAN.A.Ş. 
ÇOBAN TİCARET 

KINDAÇ GIDA SAN. 
İLKADIM TEKS.LOK. 

ALP-TUĞ MEŞRUBAT 
ERTU MEŞRUBAT PAZ. 

KINDAÇ GIDA SAN. 

,....!..,.,..A$iİEi!l^ 
NAZIM BAĞCI 

A. YAHYA AYDIN 
ALEADDİNHAVA 
A. YAHYA AYDIN 

MUSTAFA KAYAHAN 
A.YAHYA AYDIN 

M U R A T EMİN 
TURAN DER YALI 

SADIK DOKUMACI 
ALEADDİN HAVA 

SATILMIŞ KARAKOÇ 
FUAT KOL 

TANER ONUR 
A YAHYA AYDIN 

CENGİZ KAYA 
GÜVER KOZAN 

TURAN DERYALI 
METRO GROSSMARK. 
GRAM GIDA TEK.MD. 
MÎGROS TÜRK T. A Ş . 
TANSAŞ İZMİR D.TlC. 

RENK GIDA SAN. 

r < > ; /tJjmtâÜt* 
GÜNDOĞDU D.T.MAL. 
ALBAK GIDA İHT.A.Ş. 

CEMİLE DURMUŞ 
İBRAHİM TOPUZ 

UYSAL NAKLİYAT TUR. 
ŞEVKET KAŞ 

D.BEYAZIT 
ELEŞKİRT 

HAMUR 
PATNOS 
TUTAK 

TAŞLIÇAY 

MERKEZ 
ORTAKÖY 

ESKİL 
AĞAÇÖREN 
GÜZELYURT 

GÜLAĞAÇ 

AMASYA 
GÖYNÜCEK 
G.HACIKÖY 
MERZİFON 

TAŞOVA 
SULUOVA 

H A M A M Ö Z Ü 

AKYURT 
AYAŞ 
BALA 

BEYPAZARI 
ÇAMLTDERE 
ÇAYIRHAN 

ÇUBUK 
ELMADAĞ 

GÜDÜL 
HAYMANA 
KALECİK 

KAZAN 
K H A M A M 
NALLIHAN 
POLATLI 

Ş.KOÇHİSAR 
YENTKENT 

METRO 
GRAM 

MÎGROS 
TANSAŞ 

RENK GIDA 

AKSEKİ 
ALANYA 
ELMALI 
FİNİKE 

GAZİPAŞA 
GÜNDOĞMUŞ 
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7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

DERME TEK.MAD. 
ÇOLAKOĞLU GIDA 

GÜLEL GIDA İHT.MD. 
ŞENSOY T.GIDA.DG. 
A R K A N L A R TURZ. 

MANAVGAT ESN.PAZ. 
SÜLEKLER TARIM İNŞ. 
ANTALYA TEK.GIDA 
TESPO TÜK.MAL.TİC. 
RENK GIDA SAN.TlC. 

;• 'vr^*;"işpöP^iii^p'H'j r> 
SEBAHTTİN GÜNDOGDU 
ABDULLAH DEĞİRMENCİ 

MÜSLÜM ÇAKABEY 
SEZGİN SAYIN 

MURAT ÇAKABAY 
HÜSEYİN FÎDAN 

:̂ J ı ^ ^ ^ ^ i p ^ t } . ^ V- "X\ 
ESÎMTED LTD.ŞTİ. 
MÜNESSER SERT 

MONOPOL GIDA LTD. 
ERDİNÇ İSKENDEROĞLU 

KÖROĞLU TÎC.TAAH.P. 
HAFIZ GENÇ 

Î-REM TİCARET LTD. 
MUSTAFA BALTA 

-, < s- > < * i * . .*?^©Wb: r . . \^ .£ ; ir. i-
S.S.AYDIN B A K K K O O P . 

TALAT GÜNDÜZ 
ÖRCÜLER INŞ.TURZ. 

EK-PA E K M E K SAN.TlC. 
EK-PA E K M E K SAN.TlC. 
DAMLA TEKEL MEŞR. 

M.ZEKİ ALTINTAŞ 
M.ZEKİ ALTINTAŞ 
M.ZEKİ ALTINTAŞ 
M.ZEKİ ALTINTAŞ 

AKIN GIDA TEKEL.ÜR. 
AKIN CAMBAZOGLU 

GİRİŞİM DAĞ.PAZ.TİC. 
M. SELÇUK YAVUZBAŞ 
KIRÇICEĞI TURZ.INŞ. 

ŞENGÖNÜL TEKEL ÜR. 
HİLALİ TUNTAŞ 
HİLALİ TUNTAŞ 

ALI ÖZDEŞ 
STAR TEKEL MAD. 

BİZNET GIDA TEKELMD. 
PINAR TEKEL ÜR.PAZ. 

l.HAKKI DOKUZLU 
EMEK TAR.ÜR.GIDA.ŞTÎ. 

KALE 
KAŞ 

KORKUTELİ 
KEMER 

KUMLUCA 
MANAVGAT 

SERİK 
ANT-TEK 

A N T - M E R K 
ANT-MERK. 

MERKEZ 
ÇILDIR 
D A M A L 

GÖLE 
H A N A K 
P O S O F 

ARTVİN 
ARDANUÇ 

ARHAVİ 
BORÇKA 

H O P A 
ŞAVŞAT 

M U R G U L 
YUSUFELİ 

M E R K E Z 
ATÇA 

BAĞARASI 
B O Z D O Ğ A N 
YENİPAZAR 

BUHARKENT 
ÇİNE 

SULTANHİSAR 
KOÇARLI 

KARPUZLU 
DALAMA 

DAVUTLAR 
GERMENCİK 
İNCİRLİOVA 
KARACASU 

K Ö Ş K 
KUŞADASI 

D İDİM 
KUYUNCAK 

NAZİLLİ 
ORTAKLAR 

SÖKE 
UMURLU 

PAMUKÖREN 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

1 
2 
3 
4 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

1 
2 
3 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

1 
2 
3 

Vi İ * "i.Î ">, '•*Mfâffl&&!fcFT^.?tTÂ 
HASAN YANCtL 
I.HAKKI YAVUZ 
METİN CAMBAZ 
I.HAKKI YAVUZ 

FUAT MUTLU 
LEVENT COŞKUN 
NAtMDEMtRTAŞ 

RIZA BABUŞCUOĞLU 
TAYFUN BAL 

RIZA BABUŞCUOĞLU 
METÎN CAMBAZ 
Î.HAKKI YAVUZ 
LATİF COŞKUN 

NADÎR-İSMAIL APAK 
MEHMET OKLU 

YÜKSEL SARAÇOĞLU 
LEVENT-LATIF COŞKUN 

BÎROLEREN 
LEVENT-LATİF COŞKUN 

REMZİ ÇAKAR 
M.ŞEVKÎ SEZER 

"... JİZ tX*lXt^^ll^IXTf ui U. 
S.S.BARITN TÜK.KOOP. 

NECATI ÇEVİK 
ZEKAÎ YILMAZ 

YILMAZLAR KONF.OTO. 

:^ - y?r(%Ç&&&tâ&*Ji:4¥'Hs^ 
SÜLEYMAN GÜNEŞ 

A.MENAF DEMİR 
ÜMİT TEMEL 

DOĞAN ENGÎN 
BEHÇET DARAĞAN 

ABDURRAHMAN KAPLAN 

'.Zlt ZA^J^M$^^^İZZ "I 
BAYTÜR LTD.ŞTÎ 

ABBASOĞLU KOL.ŞİT. 
ABBASOĞLU KOL.ŞİT. 

'"'\ " 'JBffl&£ffî^'s*lZT: 
TEKEL TOPTAN SATICISI 
TEKEL TOPTAN SATICISI 
TEKEL TOPTAN SATICISI 
TEKEL TOPTAN SATICISI 
TEKEL TOPTAN SATICISI 
TEKEL TOPTAN SATICISI 

\.. - - vM^m^llllPIl^ 
BÎN-BAK AŞ. ' 

SERDAR KARASUNGUR 
RIFAT İNAN 

MERKEZ 
ALTINOVA 

AVSA 
AYVALIK 

BALYA 
BANDIRMA 

BİGADİÇ 
BURHANİYE 
DURSUNBEY 

EDREMİT 
ERDEK 
GÖMEÇ 
GÖNEN 

HAVRAN 
İVRİNDİ 
KEPSUT 
MANYAS 

MARMARA A 
SAVAŞTEPE 

SINDIRGI 
SUSURLUK 

MERKEZ 
AMASRA 

KURUÇAŞtLE 
ULUS 

MERKEZ 
BEKTRHAN 

BEŞİRİ 
GERCÜŞ 
KOZLUK 

SASON 

MERKEZ 
DEMİRÖZÜ 
AYDINTEPE 

BİLECİK 
BOZÜYÜK 

GÖLPAZARI 
OSMANELİ 

PAZARYERİ 
SÖĞÜT 

MERKEZ 
GENÇ 

SOLHAN 
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4 1 SELHATTÎNAKSOY 
5 
6 
7 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

SELHATTÎNAKSOY 
KASIM GÜLTEPE 
KASİM GÜLTEPE 

. )\VJ?îWtg&Bi~'i^'{:il'İ 
HASAN KARA (BİBAK) 

HAZÎME DOĞAN 
Z.ABÎDÎNNACAR 

Ş.ÜSTÜN OTO 
ERDAL BULDUK 

İLHAN BALLIKAYA 
SIAHMET TAKAY 

r^^n^sMSMM^'ir-P-' i. BAYİLER TEK.MAD.GIDA 
TORUNAĞA TEK.MAD. 
TORUNAĞA TEK.MAD. 
TORUNAĞA TEK.MAD. 

ŞEN-BAY İNŞ.SAN.TURZ. 
ŞEN-BAY İNŞ.SAN.TURZ. 
YAMAN ELEK.lNŞ.TURZ. 
ŞAHtN KONF.TEK.GIDA 

OKAN KONAK YERİ 
SATILMIŞ BİLGİN 

' ^Wfâ^"':~2:Z:. 
HÜSEYİN MENGÎ 

ALI SAVAR 
MUSTAFA ALTMDAL 

REFİK ÖZTÜRK 
ÇETAŞ LTM.ŞİRKETi 

RASlH YILMAZ 
RAMAZAN ERKAN 

VEYSl TURGUT 

SAİMÜDÜM 
BURCAKAN GIDA PAZ. 
SERTA GIDA LTD.ŞTÎ. 
KAR-RAK GIDA TİC. 

BALKA GIDA TtC.LTD. 
ÖZ-KEM GIDA SAN.TlC. 
FEM ELEKTRONİK TtC. 
SARILAR AMB.SAN.TtC. 

TATLI KARDEŞ GIDA 
tR-KEM TtC.LTD.ŞTl. 
TINGIRLAR LTD. Ş İ İ 

MUHARREM OK 
TEMDAS GIDA SAN.TIC 

METRO A.Ş. 
TESPO A Ş . 

RENK GE)A TÎC.LTD. 

KARLIOVA 
YEDİSÜ 

KIĞI 
ADAKLI 

MERKEZ 
TATVAN 

ADÎLCEVAZ 
AHLAT 
HİZAN 
MUTKİ 

GÜROYMAK 

MERKEZ 
GEREDE 

DÖRTDlVAN 
YENİÇAĞA 
MUDURNU 
TAŞKESTt 

SEBEN 
MENGEN 
GÖYNÜK 

KIBRISÇIK 

BURDUR 
BUCAK 

AĞLASUN 
ÇELTİKÇİ 
YEŞİLOVA 

KARAMANLI 
TEFENNİ 

GÖLHtSAR 

İNEGÖL 
GEMLİK 

MKPAŞA 
KARACABEY 

MUDANYA 
ORHANGAZİ 
YENİŞEHİR 

İZNİK 
ORHANELİ 

KELEŞ 
BÜYÜKORHAN 
HARMANCIK 
MERKEZ 

SABİT 
SABİT 
SABİT 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
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10 
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12 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

\.~ r.".; \- ̂ ^.i^^^İİ6Ö!âSa^S^\ts^ 
MUSTAFA GÜRBÜZ 

H.GÜRCAN ÖZ 
NURÎ ÛZTÜRK VE ORTAĞI 
ALÎ SİMAİŞ VE ORTAĞI 

H.GÜRCAN ÖZ 
ORHAN ZtLELÎ 

MEHMET TEZCAN 
ÖZCAN SEZER 

ABDULLAH KURUOĞLU 
ŞÜKRÜ ERTUĞRUL 

ALI SIMAÎŞ VE ORTAĞI 
H. GÜRCAN ÖZ 

MUSTAFA GÜRBÜZ 
ŞÜKRÜ ERTUĞRUL 

ÇANBAKBIR A.Ş. 
RAMAZANLAR LTD.ŞTÎ. 
RAMAZANLAR LTD.ŞTÎ. 
RAMAZANLAR LTD.ŞTÎ. 
RAMAZANLAR LTD.ŞTÎ. 
RAMAZANLAR LTD.ŞTÎ. 
RAMAZANLAR LTD.ŞTÎ. 
TÜRKDEMtRLER KOLL. 
TÜRKDEMÎRLER KOLL. 

DEMtR KARDEŞLER LTD. 
DEMtR KARDEŞLER LTD. 

AHMET GÜRLEYEN 

;.:'. li C?ÖİİİfâitS.r. \. L ti VS. 
GÜLEÇ GIDA LMT.ŞTİ. 
GÜLEÇ GIDA LMT.ŞTÎ. 
GÜLEÇ GIDA LMT.ŞTİ. 

HAMÎT DERELİ 
AKSEL LMT.ŞTİ. 

BlGTAŞ A.Ş. 
GÜLEÇ GIDA LMT.ŞTİ. 
ERCAN GIDA LMT.ŞTİ. 
ERCAN GIDA LMT.ŞTİ. 
ERCAN GIDA LMT.ŞTİ. 
GÜLEÇ GIDA LMT.ŞTİ. 
ERCAN GIDA LMT.ŞTİ. 
ERCAN GIDA LMT.ŞTİ. 

BAK-BAY A.Ş. 

<*' > "" ı̂ ü t̂âüt'', ^-".'"'vz' 
BAKBAYA.Ş. 

GÜNEYLER TÎC.LTD.ŞTI. 
TOKTAŞ LTD.ŞTÎ. 

GÖKÇE TÎC.LTD.ŞTI 
KURBAN TÎC.LTD.ŞTI. 
ÖZDEVECÎ KOLL.ŞTÎ. 

GÜN TÎC.LTD.ŞTI. 

MERKEZ 
AYVACIK 

BAYRAMİÇ 
BÎGA 
ÇAN 

ECEABAT 
EZİNE 

GELİBOLU 
GEYİKLİ 

HAMDtBEY 
KARABİGA 

KÜÇÜKKÜYU 
LAPSEKİ 
YENİCE 

MERKEZ 
ELDİVAN 

KURŞUNLU 
KORGUN 

YAPRAKLI 
KIZILIRMAK 
BAYRAMÖREN 

ÇERKEŞ 
ATKARACALAR 

Ş ABANOZU 
ORTA 
İLGAZ 

ALACA 
BAYAT 
İSKİLİP 
KARGI 

MEZtTÖZÜ 
OSMANCIK 
ORTAKÖY 
SUNGURLU 
DODURGA 
OĞUZLAR 

UĞURLUUDAĞ 
BOĞAZKALE 

LAÇİN 
MERKEZ 

MERKEZ 
ACIPAYAM 
BABADAĞ 
BAKLAN 
BEKİLLİ 

BEYAĞAÇ 
BOZKURT 
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8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
İS 
19 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1 
2 
3 

KORDON TÎC. 
GÖKÇE TIC.LTD.ŞTI. 

ÖZCANLAR TÎC.LTD.ŞTÎ. 
TÜRKMENOĞLU LTD.ŞTl. 

GÜLMEZ TÎC. 
YANIK TİCARET 

DEV TUR TIC.LTD.ŞTI. 
ÖZDEVECİ KOLL.ŞTÎ. 
GÖKÇE TlCLTD.ŞTL 

MENGI TİCARET 
ATMACA TİCARET 

TESPO A.Ş. 

•.,̂ 11 i4â^fe#ıWA*^ <r̂ !'HJ., 
M.SELİM KAYIKÇI 
KEMAL KAYIKÇI 
MUSTAFA POLAT 
KEMAL KAYIKÇI 

HARRUN SIRRI ÖZEL 
ABDULLAH DURMAZ 

M.SELİM KAYIKÇI 
MEVLÜT KOZAT 
MEVLÜT KOZAT 

SALİH BULUT 
MEVLÜT KOZAT 
KEMAL KAYIKÇI 
MEVLÜT KOZAT 
A H M E T BAYKA 

'-'->- ' -*»öâ?»ii i{ n^-'*^ 
M U R A T KAPOGLU 

GÜNER MUTLU 
ERTAN A YDOĞAN 

KENAN ÇAKIR 
ORHAN SEZER 
HASAH ÇAPAR 

ZÎHNl 3ERTOGLU 
ŞENER AZUN 

YAŞAR GÖKMEN 

- *'"*^KB&Bfa*\+*/' --'-
ESBAK A Ş . 

BEKİR S.KUTUJDOÖMUŞ 
RECEP KADEM 
SALİH UYANIK 

RAŞİT ÖZDEMtR 
M E H M E T TAŞKIN 

TURHAN ÇİROZLAR 
RAHMİ TAŞÇI 
RAHMİ TAŞÇI 

<><>*><>< 4ELA>fc3&> * » v , 
S.S.BAK.VE BAY.T.MAM. 
EYYÜP YÜZÜGÜLLÜ 

S.S.BAK.VE BAY.T.MAM. 

B U L D A N 
ÇAL 

Ç AMELİ 
ÇARDAK 
ÇİVRİL 
GÜNEY 
H O N A Z 
K A L E 

SARAYKÖY 
SERİNEÜSAR 

TAVAS 
M E R K E Z 

M E R K E Z 
BİSMİL 

ÇERMİK 
ÇINAR 

ÇÜNGÜŞ 
DİCLE 
E Ğ İ L 

ERGANİ 
H A N İ 

H A Z R O 
K O C A K Ö Y 

K U L P 
LİCE 

SİLVAN 

M E R K E Z 
A K Ç A K O C A 

Ç Ü J M L İ 
CUMAYERİ 
G Ö L Y A K A 
KAYNAŞLI 

KONURALP 
GÜMÜŞOVA 

YIĞILCA 

EDİRNE 
UZUNKÖPRÜ 

KEŞAN 
İPSALA 
HA V SA 
MERİÇ 
E N E Z 

LALAPAŞA 
SÜLOĞLU 

İL MERKEZİ 
ALACAKAYA 

AĞIN 
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4 
5 
6 
7 
S 
9 
10 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

ABDULKAZİ YELİ 
KENTAS ÎNS.TUR.TÎC. 

S.S.BAK.VE B A Y . T . M A M 
SELAHATTİN YILDIRIM 

MEHMET DEPREM 
IDRÎS BALOĞLU 

IRMAKLAR PET.GD.TÎC. 

r-'^4P^iBi^&i!EAîtXs'~;% ,; 
İRFAN MIZRAK 

RECAt ALPTEKİN 
RECAI ALPTEKİN 
RECAt ALPTEKİN 

M.NURI BİLEN 
NURETTİN KAĞAN 

İLHAN MIZRAK 
ALt KAPLAN 
ALI KAPLAN 

• -sw.;~- HBat^S^ir*^ ~''*'Al 
PALANDÖKEN LTD.ŞTİ. 

ERTAN DALBUDAK 
E D N A N T A S 

KORKUTLAR LTD.STİ 
A.REZAK AYDIN 

ERTAN DALBUDAK 

MEcrr DEMIRCI 
SELAHATTtN KOCAKAYA 

KERİM KIRIK 
ERTAN DALBUDAK 
ERTAN DALBUDAK 

1.NEBİ SOMUN 
ENGİN ÖZDEMİR 
ER YUM LTD.ŞTİ. 
MECÎT DEMİRCİ 
ENGİN ÖZDEMİR 
YAKUP ÇELİKER 

ERTAN DALBUDAK 
ERTAN DALBUDAK 

ER-KÜP SAN.ŞTİ 

BASKtL 
KARAKOCAN 

KEBAN 
KOVANCILAR 

MADEN 
PALU 

SİVRİCE 

M E R K E Z İ L Ç E 
MERCAN 
ÇAYIRLI 
TERCAN 

KEMALİYE 
ÜZÜMLÜ 

REFAHİYE 
İLİÇ 

K E M A H 

MERKEZ 
AŞKALE 

ÇAT 
HINIS 

HORASAN 
ILICA 
İSPİR 

KARAÇOBAN 
KARAYAZI 

KÖPRÜKÖY 
NARMAN 

OLTU 
OLUR 

PASİNLER 
PAZARYOLU 

ŞENKAYA 
TEKMAN 
TORTUM 

UZUNDERE 
SABİT 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

'Mtiğ&BKâl*'*" "">*. 
MUSTAFA ÖZTÜRK 
SUAT BAHÇEVAN 

AKİF TELLİ 
AKİF TELLİ 

HASAN DÖNMEZ 
MUSTAFA ÖZTÜRK 
ALI HİKMET YAVUZ 
ALI HİKMET YAVUZ 

NAZİM ÖZKAN 
BAHRİ YEREBAKAN 

HAYATİ BAHAROĞLU 
CANİP İLHAN EROL 

ALPU 
BEYLİKOVA 

ÇİFTELER 
MAHMUDİYE 
MİHALIÇÇIK 

İNÖNÜ 
SARICAKAYA 
MİHALGAZİ 
SEYİTGAZİ 

SİVRİHİSAR 
GÜNYÜZÜ 

E S K MERKEZ 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

1 
2 
3 
4 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

- - ̂ Ammm:'':-
ALÎMİHMALLI 

MUSTAFA ALTINBAŞ 
MUSTAFA ALTINBAŞ 

HAYDAR YILMAZ 
OSMAN YILDIRIM 

ÎBRAHtM KARADEMtR 
ALİ YILDIRIM 

İLHAN ŞENKAYA 
MEHMET NAZİF KOCA 

;.;:ı:;r;;;';^öBs^«"'-"^; 
ESBAK A Ş . 

HALİS ŞİMŞEK 
ÖZKESKIN TİC. 

GÖR.PAL LTD.ŞTÎ. 
PİR-CAFE TİC. 
ÇAĞLAR GIDA 
ÇAĞLAR GIDA 

GÖR.PAL LTD.ŞTİ. 
YENERTtC.LTD. 

TİREBOLU TÜTÜN MAM. 
ÖZKESKIN TİC. 

NAM-İŞ LTD.ŞTİ. 
ZE-ŞA LTD.ŞTİ. 

• • -«'GOtiMflMk^zr.:. 
KAYA BUYUKBAYRAKTAR 

NAZIM ZENGİN 
NAZIM ZENGİN 

TURSUN KAŞIKÇI 
ÖMER KİZİR 

M E H M E T ÖZDEMİR 

' l l l l lûpiiii^iii^i^ii^^ill 
HAK-ES SAN.LTD.ŞTÎ. 
BOR-KA SAN.LTD ŞTİ. 

KADRİ ALKAN 
AKSAÇ TİCARET 

wmmmM^mM&mmm SABİT TEKSÖZ 
AKİF ELLER 
AKİF ELLER 
AKİF ELLER 

MUSTAFA TEMEL 
ŞEFİK GÜRZ 

CAHİT VARLIBAŞ 
EYÜP KALDIRIM 

UĞUR TOKDEMİR 
MECÎT AYOĞLU 
MEcrr AYOĞLU 

SF.MİR ÇANKAYA 
M DERVİŞ UĞURLU 

MERKEZ 
NİZİP 

KARKAMIŞ 
İSLAHİYE 
NURDAÖI 
ARABAN 

YAVUZELİ 
OĞUZELİ 
MERKEZ 

MERKEZ 
B U L A N C A K 

ALUCRA 
ÇANAKÇI 

DERELİ 
ESPİYE 

ESYNESİL 
GÖRELE 

KEŞAP 
TİREBOLU 

Ş.KARAH3SAR 
YAĞLIDERE 

PİRAZİZ 

M E R K E Z 
KELKİT 

K Ö S E 
ŞİRAN 

KÜRTÜN 
TORUL 

MERKEZ 
YÜKSEKOVA 

ŞEMDİNLİ 
ÇUKURCA 

ANTAKYA M. 
İSKENDERUN 

YAKACIK 
BELEN 

D Ö R T Y O L 
ERZİN 

KTRIKHAN 
HASSA 

REYHANLI 
ALTINÖZÜ 

K U M L U 
SAMANDAĞ 
YAYLADAĞ 
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1 
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11 „ tj.ljjj.lj/ ıj.1 '.'.'.'•' 111' 11111111 H H11J M II 

EKYARTÎC.LTD.ŞTÎ. 
GÜZELSEL TİC.LTD.ŞTİ. 

AĞAOĞLULTD.ŞTÎ. 
AĞAOĞLULTD.ŞTÎ. 

• Ö«S*" ^mımm:^nıx& 
MEHMET ALİ BAPBACI 

HAYRANİ AKGÜN 
HALİL AKDEMİR 
MEHMET İNAN 

ABDULLAH DÜRÜST 
YILMAZ SOYSAL 

ELİFERSAL 
ELİFERSAL 

HALİL AKDEMİR 
HASAN TOSUN 

YILMAZ SOYSAL 
MEHMET ALİ BAPBACI 

"7'>'^'<Wf^^^S^*-r. -'"" 
GÜVEN GIDA LTD.ŞTİ 

TAR-BAKA.Ş. 
MİNE ÎNŞ.LTD.ŞTİ. 

EFORLTD.ŞT. 
SAADET TUNA 

MUTAŞ GIDA A.Ş. 
METİN GIDA LTD.ŞTİ. 
MEŞPA GIDA LTD.ŞTİ. 

MİNE İNŞ.LTD.ŞTİ. 
TAR-BAKA.Ş. 

^ı^mmsmmmm:Mm^t< 
GÜN-BAK A.Ş. 
GÜN-BAK A.Ş. 
GÜN-BAK A.Ş. 
GÜN-BAK A.Ş. 
GÜN-BAK A.Ş. 
GÜN-BAK A.Ş. 
GÜN-BAK A.Ş. 
GÜN-BAK A.Ş. 
GÜN-BAK A.Ş. 
GÜN-BAK A.Ş. 
GÜN-BAK A.Ş. 

ES-AT 
ES-AT 

BAY-BAK 
BAY-BAK 

TEKA 
HÜSEYİN ÇELİK 

SEFBAŞ 
AKTİF GIDA 
ERBİL GIDA 
TEL-EL TİC. 
MELİH GIDA 

MERKEZ 
ARALIK 

TUZLUCA 
KARAKOYUN 

MERKEZ 
YALVAÇ 

Ş. KARAAĞAÇ 
GELENDOST 

EĞİRDİR 
KEÇİBORLU 
SENİRKENT 
ULUBORLU 

Y.ŞARBADEMLİ 
A K S U 

GÖNEN 
ATABEY 

MERSİN 
TARSUS 
SİLİFKE 

ERDEMLİ 
ANAMUR 

M U T 
GÜLNAR 
BOZYAZI 

AYDINCDK 
ÇAMLIYAYLA 

AVCILAR 
EYÜP 

FATİH 
B A K R K Ö Y 

ŞİŞLİ 
Z. BURNU 

BEŞİKTAŞ 
B E Y O Ğ L U 
EMİNÖNÜ 

GÜNGÖREN 
BAHÇELİEVLER 

BAĞCILAR 
ESENLER 

BAYRAMPAŞA 
G.O.PAŞA 

KAĞITHANE 
SARIYER 

K Ç E K M E C E 
B.ÇEKMECE 

ÇATALCA 
SİLİVRİ 

HADIMKÖY 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
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9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

İŞMAR ALIŞVERİŞ 
M E T R O 
MAKSİ 

MARMARA GEDA 
TANSAŞ 
KAYSER 

RENK GIDA 
TATLILAR A.Ş. 

EMÎRKAN 
ELEF GIDA 
ELİF GIDA 

RENK GIDA 
OKAN GIDA 

B.ÇEKMECE GIDA 

W^^^^^^^^İ^^^M 
ES-DAĞ 

TEKPAŞ A.Ş. 
BİRLİK A.Ş. 

Ş tVAA-Ş. 
E L G A A Ş . 

BÜYÜKÇEKMECE GEDA AŞ. 

RENK GIDA LTD.ŞTt. 
RENK GIDA LTD.ŞTt. 

M E T R O LTD.ŞTt 

^ - - '̂  - ~$SH8ri»-\ H***. *f '"* 
ERCAN KARACASULU 

ÖZER ÖRNEK 
ÖMER CERAN 
ÖMER CERAN 
EYÜP ÇAYLAK 
HASAN SEZGİN 

SELİKAKIN 
MUHLİS GÜÇ 

GÜZÜDE GÜDÜCO 
HANEM KAYA 
OSMAN MERT 
MUSA YALÇİN 
EYÜP ÇAYLAK 
ÖMER CERAN 

B A Y R A M BORAN 
ÖZER ÖRNEK 

HASAN SEZGİN 
HASAN SEZGİN 

İBRAHİM ÇİFTÇİ 
ERDOĞAN TELLİ 
MEHMET KURT 

MUHLİS GÜÇ 
T.SONULAY TÜRKMEN 

H.EMRE SAYGAN 
İBRAHİM ÇİFTÇİ 

M.ALİ SUSAM 

AVRUPA YAKA 
AVRUPA YAKA 

SİLİVRİ 
AVCILAR 

BAĞCILAR 
K. ÇEKMECE 

Z.BURNU 
K. ÇEKMECE 

T O P K A P I 
G.O.PAŞA 

KAĞITHANE 
GÜNGÖREN 

G.O.PAŞA 
İSTANBUL tLÎ 

ÜMR.ÜSK.BEYK.KD.KÖY 
KARTAL, MALTEPE 

PENDIK,TUZLA 
ŞİLE 

SİJLTANBEYLİ 
AND.YAK. ŞARAP 

ÜSKÜDAR 
KARTAL 

A N A D O L U Y A K 

ALAÇATT 
ALİAĞA 

B A Ğ Y U R D U 
BAYINDIR 
BERGAMA 

BEYDAĞ 
MENDERES 

ÇEŞME 
DEĞİRMENDERE 

DİKİLİ 
FOÇA 

GÜMÜLDÜR 
KARABURUN 
KEMALPAŞA 

KINIK 
MENEMEN 

KİRAZ 
OVAKENT 

ÖDEMİŞ 
SEFERİHİSAR 

TORBALI 
TİRE 

URLA 
SELÇUK 
GÖKÇEN 

BESAŞ-İZMİR 
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28 
29 
30 
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2 
3 
4 
5 
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7 
8 
9 
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2 
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4 
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6 

l 
2 
3 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
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F.RÜŞTÜ YILMAZ 
T U R G U L A Y K E R 

EMİN BAĞCI 
FİKRET IŞIK 

•••<iuı^kJâ^^iÂ^A^' ':- •••-' 
BAKKALAR GIDA AŞ. 

HACIUÇKAÇ 
İSMAlL ÇEVÖC 

MURAT SARIOĞLU 
MUAZZEZ AKAR 

KÖPRÜBAŞI GIDA LTD.ŞTİ. 
HACI UÇKAÇ 

KÖPRÜBAŞI GIDA LTD.ŞTt. 
FAHRÎ KÜPELÎKILIÇ 
FAHRÎ KÜPELÎKILIÇ 

s '*ma&SBt&?^ '"-' v 

K A R - T E K A Ş . 
RAMAZAN IŞIK 

SATICI GID.LTD.ŞTÎ. 
A H M E T ÖZDEŞ 

RECEP KETENCİ 
EMRE KIRT.LTD.ŞTÎ. 

...'•'., ,'i^ü^ı^r'.-""'.'" '"•• 
KES-BÎR 
ESOTEK 

ATAK TÎC. 
KOL-GIDA 

- ^!föİİİIilllllll 
DOĞU TEKEL 

FAHRETTİN YILMAZ 
FAHRETTİN YILMAZ 
SETTAR AYAKYAY 

M.ŞERİF ÇAM 
ERGÜL A K Ü Z Ü M 

ALATTİN ÇANTAY 
ATALAY OKTAY 

....... %mm®m^," A . U F U K D R A V O R 
KAMURAN YANIK 

MİTHAT MUHZÎROĞLU 
YÜKSEL ÖZDEMİR 

CENGİZ BIYIKLI 
MURAT TUĞTEPE 

YAŞAR İNCE 
CENGİZ BIYIKLI 
KEMAL KESKİN 

KÜRE KOBALT LMT ŞTÎ. 
A.SELHAN BOZ YİĞİT 

A.UFUK DRAVOR 
KÜRE KOBALT LMD.ŞTÎ. 

M E T R O GAZİEMİR 
AYTAÇ-BORNOVA 

B A K K A L A Ş . E.PAŞA 
R E N K G. GAZİEMİR 

MERKEZ 
AFŞİN 

ANDIRIN 
Ç.ÇERİT 

EKİNÖZÜ 
ELBİSTAN 
GÖKSÜN 
N U R H A K 

PAZARCIK 
TÜRKOĞLU 

M E R K E Z 
SAFRANBOLU 

YENİCE 
EFLANİ 

ESKİPAZAR 
OVACIK 

MERKEZ 
ERMENEK-BASYAYLA 

AYRANCI 
K K A R A B E K İ R 

M E R K E Z 
AKYAKA 

ARPAÇAY 
DİGOR 

SARIKAMIŞ 
SELİM 
SUSUZ 

KAĞIZMAN 

KASTAMONU 
ABANA-BOZKURT 

AĞLI-SEYDİLER 
ARAÇ 

AZDAVAY 
CİDE 

ÇATALZEYTİN 
DADAY 

DEVREKANİ 
DOGANYURT 

HANÖNÜ 
İHSANGAZİ 

İNEBOLU 
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KÜRE KOBALT LMD.ŞTl. 
CENGİZ BIYIKLI 

ÎSMAIL KILIÇOGLU 
TESO LMT.ŞTÎ. 
HÜSEYIN ZAN 

, < •.' .- > <»-.-. JCA3G89E3BBİ' •• •«< *. 
BAKK.VE BAYİLER ODA. 

KUŞAT TİCARET 
EFE PET.LMT.ŞÎRK. 

BARIŞ GIDA LTD. ŞTI. 
MAHMUT BÜYÜKDAĞ 

BELDE TEKEL ÜR.LTD.ŞLT. 
MAHMUT BÜYÜKDAĞ 

SAİME ÇELİK 
KUŞAT TİCARET 
ERDAL DURAN 

EFE PET.LMT.ŞİRK. 
BARIŞ GIDA LTD.ŞTt. 
BELDE TEKEL ÜR.LTD.ŞLT. 
RENK GIDA A.Ş.(Sabit.Top.Sat.) 

HAMA A.Ş.(Sabit Top.Sat.) 

ADEM YURTDAN 
FARUK KESİCİ 

İBRAHİM ÇELEBİ 
ADEM YURTDAN 
ADEM YURTDAN 
İBRAHİM ÇELEBİ 
ADEM YURTDAN 

FARUK KESİCİ 
ALI ŞENER 

^ I l İ H l l g g İ İ g & i l İ l İ İ K 
KIRKLARELİ BAK.MENS JCOOP 
KINALI GIDA TİC.LTD.Ş. 
SERHAT GIDA TİC.LTD.Ş. 
ARDALAR GIDA TtC.LTD. 

KADİR ÇAYEL 
SABRI SAYILGAN 

YILDIZ TEK.MAD.PAZ.LTD. 

KÜRE 
PINARBAŞI 
ŞENPAZAR 
TAŞKÖPRÜ 

TOSYA 

tL MERKEZİ 
AKKIŞLA 
BÜNYAN 
DEVELİ 

FELAHİYE 
İNCESU 

ÖZVATAN 
PINARBAŞI 
SARIOGLAN 

S ARIZ 
TOMARZA 
YAHYALI 

YEŞİLHİSAR 
İL MERKEZİ 
İL MERKEZİ 

MERKEZ 
KESKİN 
DELİCE 

SULAKYURT 
BALIŞEYH 
YAHŞİHAN 

BAHŞILI 
KARAKEÇİLİ 

ÇELEBİ 

MERKEZ 
LÜLEBURGAZ 

BABAESKİ 
VİZE 

PINARHİSAR 
DEMİRKÖY 

PEHLİVANKÖY 

i^^İ^pp|@İİİPİİ|İ|il^^lii|||İI 
ESN.VE SANAT GIDA A.Ş. 

ÖMER ALTINTAŞ 
AYDIN KARDEŞLER LTD.ŞTt 

ALTIPARMAK UNLU MAM. 
MESUT GİYİM SAN.TİC. 

SELÇUKLAR İNŞ.TÎC.VE SAN. 

v " ̂ 2Z î'üüK ;T"TH'JT ORBAK INŞ.GID.VE ÎHT. 

KIRŞEHİR 
AKPINAR 
BOZTEPE 

ÇİÇEKDAĞI 
KAMAN 
MUCUR 

İL MERKEZİ 
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NE-PAGIDAA.Ş. 

PIRAMTT İNŞAAT LTD.ŞTI. 
KONDU TİCARET 

ALTDER İNŞAAT LTD.ŞTI. 
PİRAMİT İNŞAAT LTD.ŞTL 

KONDU İÇ VE DIŞ TİC. 
ALTIER İNŞAAT LTD.ŞTL 

SAYAS YED.MAK.PAR. 
EL-GA İNŞAAT LTD.ŞTİ. 
GK GIDA SAN.LTD.ŞTİ. 

KÖYMENLER İNŞAAT LTD. 
RENK GIDA 

•;* ;<rH>f>wmxg'm*'i>^ OĞUL TUTUMLU GIDA LTD. 
SAĞDIÇLAR LTD.ŞTİ. 

ABDURRAHMAN USLU 
HASİLHANLDLAR GIDA 

ÜRÜN SAN.LTD.ŞTÎ. 
MEHMET KAYHAN 
MEHMET KAYHAN 

YILDIZ PETROL LTD. 
TOPÇU GIDA LTD.ŞTİ. 
ERASLAN TİC.LTD.ŞTL 

KON-ER LTD.ŞTİ. 
TOPÇU GIDA LTD.ŞTİ. 

KAAN LTD.ŞTL 
YILDIZ PETROL LTD. 

ERASLAN TİC.LTD.ŞTL 
ERASLAN TÎC.LTD.ŞTÎ. 

KOL GIDA LTD.ŞTİ. 
KOL GIDA LTD.ŞTİ. 

ERASLAN TtC.LTD.ŞTt. 
TOPÇU GIDA LTD.ŞTİ. 
KONBAKBAY LTD.ŞTİ. 

,%» i^&ERfA v •: * ' 
KESPAŞ A.Ş. 

HÜSEYİN SÖYLER 
BEKİR ÇETÎNKAYA 
NECATI AKBUDAK 

ÖNDER GIDA SAN.LTD.ŞTİ. 
BELEDİYE BAŞ.LIĞI 

HÖCMET GÜLER 
TANRIKULU LTD.ŞTİ. 

HÖCMET GÜLER 
ÇINAR HAL.LTD.ŞTİ. 
ÇINAR HAL.LTD.ŞTİ. 
ÇINAR HAL.LTD.ŞTİ. 

MOYTAŞ A.Ş. 

MERKEZ 
ÇAYIROVA 

DARICA 
D.DERE 

DİLOVASI 
GEBZE 

GÖLCÜK 
HEREKE 
KANDIRA 

KARAMÜRSEL 
KÖRFEZ 

SABİT TOP.SAT. 

BOZKIR 
KARAPINAR 

DOĞANHİSAR 
KADINHANI 

YUNAK 
EREĞLİ 

HALKAPINAR 
BEYŞEHİR 
SARAYÖNÜ 
ALTINEKİN 
SEYDİŞEHİR 

AKŞEHİR 
ÇUMRA 
HÜYÜK 
KULU 

CİHANBEYLİ 
AKÖREN 

GÜNEYSINTR 
HADİM 
ILGIN 

MERKEZ 

İL MERKEZİ 
ALTINTAŞ 
ASLANAPA 

ÇAVDARHİSAR 
DOMANİÇ 

DUMLUPINAR 
EMET 
GEDİZ 

HİSARCIK 
PAZARLAR 

SİMAV 
ŞAPHANE 
TAVŞANLI 
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- * ^aaa&aa^^ 
TEMDAŞ A.Ş. 

ÖZFIRAT PET.A.Ş. 
ŞATO GIDA.ŞTÎ. 

SEMATIKÜLLAH 
KİRAZ LTD.ŞTÎ. 

ÖZDENLER NAK.A.Ş. 
POLAT GID.SAN.ŞTÎ. 

TAMER DEMÎR 
TAMER DEMİR 
KİRAZ LTD.ŞTİ. 

TEMDAŞ A.Ş. 
ALİ DİRİCANLI 
ALlDÎRICANLI 

''."*^; latârftak****:-'?'"' 
MANİSA BAKK.TİC.LTD. 
KURTULUŞ TÎC.KOL.ŞTL 
ŞİRİNLER GID.SAN.TİC. 

REMZİ SAĞLAM 
KELEPİR GIDA I ÎC .LTD. 

AKKES MÜTEAH.TIC.LTD. 
REFİK ATASOY 

ÇELİKLER SAN.TİC.AŞ. 
KESKİN LTD.ŞTİ. 

U M U T DAHİLİ LTD.ŞTİ. 
MANİSA BAKK.TİCLTD. 
MANİSA BAKK.TİC.LTD. 
KELEPİR GIDA TİC.LTD. 

CENGİZ KAYAN 
İSMET BAŞKESEN 
MEHMET KALKAN 
M E H M E T KALKAN 

SARAY TIC.SAT.LTD.ŞTL 

İİIİIIIİİİİÖB*^ i j m~*. »" 
M.BEŞİR ABAKAY 

ERGÜN A R K A N 
ZEYT ERCAN 

M. SELİM DANIŞMAN 
SEYFETTİN TANIŞ 

ERCAN ÇAĞIL 
ERCAN AYEBE 
ERCAN AYEBE 

M.TAHİR KAÇMAZ 
SEYFETTİN TANIŞ 

y'v~..z''r*w$$i& "''"s" s 
MESAŞ 

TUSEL TÜT.MAM.TUR. 
ÖZTEK TUR.TÎC.LTD.ŞTÎ. 

ABBAKLAR TUR.TIC.LTD. 
BİREL TUR.TÎC.LTD.ŞTİ. 

GÖRSAN TUR.TİC.LTD.ŞTİ. 
YILMAZLAR TUR.TIC.LTD. 

MERKEZ 
AKÇADAĞ 
ARGUVAN 
ARAPGİR 

BATTALGAZİ 
DARENDE 

DOĞANŞEHİR 
HEKİMHAN 

YAZ3HAN 
YEŞİLYURT 

KALE 
PÜTÜRGE 

KULUNCAK 

MERKEZ 
AKHİSAR 

TURGUTLU 
S O M A 

ALAŞEHİR 
DEMİRCİ 

KULA 
SALİHLİ 

SARIGÖL 
SELENDİ 

KIRKAĞAÇ 
GÖLMARMARA 

GÖRDES 
AHMETLİ 

SARUHANLI 
BORLU 

KÖPRÜBAŞI 
MURADİYE 

MERKEZ 
MİDYAT 

KIZELTEPE 
NUSAYBİN 

ÖMERLİ 
SAVUR 

MAZIDAĞI 
DERİK 

DARGEÇİT 
YEŞİLLİ 

MERKEZ 
BODRUM 

DALAMAN 
DATÇA 

FETHİYE 
GÜLLÜK 
K D E R E 
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HASAN SATIR 
HASAN KÖYLÜOĞLU 

GÖRSAN TUR.TÎC.LTD.Ş71 
RAMAZAN KARACELİK 

AKPINAR TEK.TİC.LTD.ŞTL 
AY-ZA TUR.TÎC.LTD.ŞTL 

MUTEKSAN TUR.TİC 

i>i > " , "" '?%<!M£H&î ^K^tt-tİ^ ^S»" « ',' 

ESNAF SAN.OD.BİRL.LTD. 
ESNAF SAN.OD.BİRL.LTD. 

KAZIM MATPAN 
CAHİT ARAL 

A.KADRÎ ÇAKAR 

;; *.. wmş&SS$&î;'-'- r~-< 
NEVŞEHİR BİRLİK 

SERKAN TEKEL MRK.LTD. 
KATED LTD.ŞTt. 
KATEDLTD.ŞTÎ. 

ARISOY HAL.LTD.ŞTİ. 
ARISOY HAL.LTD.ŞTt. 

BOTEK LTD.ŞTt. 
ÖZGÜVENÎLÎR LTD.ŞTt. 

\ 'yfö$&ş£'i u tm.ı.^.'. 
HÜSEYİN AKGÜL 
NEŞET DOYGUN 

KUDRET KORKMAZ 
MUSTAFA KAHRAMAN 

KtRAZ YILDIRIM 
OSMAN OZTÜRK 

1 I I I I I I I İ İ I İ ! « E H Ü ' .' , , v , .> \. 
BEHÇET ÎHTİYARLI 

FARUK HACIEMINOĞLU 
MEHMET KIRAN 
AYDIN ERASLAN 
CELAL GÖRGÜLÜ 
AYDIN ERASLAN 

İSA ÇALIŞ 
DURSUN ALİ KARA 

İSA ÇALIŞ 
BEHÇET İHTrYARLI 

SEÇKİN POYRAZ 
NECDET KADIOĞLU 

KAZIM AÇICI 
TİMUR ÖZDENER 

ALÎ ÖZCAN 
1. SELAMİ ÇAKÇI 
ORHAN YILMAZ 
SEÇKİN POYRAZ 

BEHÇET ÎHTİYARLI 
SEÇKİN POYRAZ 
SEÇKİN POYRAZ 

KÖYCEĞİZ 
MARMARİS 

MİLAS 
ORTACA 

T.REİS 
ULA 

YATAĞAN 

MERKEZ 
VARTO 

HASKÖY 
BULANIK 

MALAZGİRT 

MERKEZ 
ACIGÖL 
AVANOS 
ÜRGÜP 

DERİN KUYU 
GÜLŞEHİR 
KOZAKLI 
H.BEKTAŞ 

MERKEZ 
ALTINHİSAR 

BOR 
ÇAMARDI 
ÇİFTLİK 

ULUKIŞLA 

AKKUŞ 
AYBASTI 
ÇAMAŞ 

ÇATALPINAR 
ÇAYBAŞI 

FATSA 
GÖLKÖY 
GÜLYALI 

GÜRGENTEPE 
İKİZCE 

KABADÜZ 
KABATAŞ 
KORGAN 
KUMRU 

MESUDİYE 
PERŞEMBE 
TEKKTRAZ 

ULUBEY 
ÜNYE 

ORDU-GEZİCt 
ORDU-SABİT S 
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OSBAK-BAY 

OVA-BİR 
YALÇIN 

IS-ER 

BÎ-BAK-BAY TtC.A.ŞTt. 
GELİŞİM TÎC.LTD.ŞTİ 
BAYRAM ILI KORKUT 
MEHMET ÇIRAKOĞLU 

FATİH TÎC.PAZ.LTD.ŞTÎ. 
TEK TURİZM TÎC.PAZ. 

TUBA OTEL TtC.LTD.ŞTl. 
KARADERE TÎC.PAZ.LTD. 
FATİH İNŞ.TÎC.PAZ.LTD. 

KARADERE TÎC.PAZ.LTD. 
GELİŞİM TÎC.LTD.ŞTÎ. 

; T/*7Tr *$âföi!$&* . ^ t î r ı • 
F.ALAATTÎN BAYKAR 

TAYFUN MERCAN 
İBRAHİM SİViŞOGLU 

NİYAZİ BAĞDAT 
A.BÜLENT ERTAŞGIN 
A.BÜLENT ERTAŞGIN 

TURHAN ZENGİN 
M.NEVZAT BÎRÎNCtOĞLU 

HÜSEYİN DOĞAN 
CEZMİ TETİK 
CEZMİ TETİK 

D. ALI YILDIRIM 
HASAN ALIŞAN 
IDRIS COŞKUN 

- ' . . •" Mşaı&isaşHr •• ^ "i; * * -
ÖZDEMÎR.PET.LTD.ŞTÎ 

CEVDET KARAKOÇ 
ORHAN DEMIRTAŞ 
SÖYLEYEN LTD.ŞTÎ 
SÖYLEYEN LTD.ŞTÎ 

AKOĞLU LTD.ŞTÎ 
ÇIRAKOĞULLARI LTD.ŞTÎ 

MEHMET ÇELEBİ 
SAMTEK GIDA A.Ş 

ÎLKADIM TEKS. LTD.ŞTÎ 
DEMlRTÜRK TEKEL LTD. 

MEHMET KAVŞAK 
ÖZDEMtR.PET.LTD.ŞTl 
ERTU MEŞR.LTD.ŞTÎ. 

ÇIRAKOĞULLARI LTD.ŞTÎ 
RENK GIDA LTD.ŞTt. 

MKKXEZJIA£ANBEYIİ,TOPRAKKALE 

KADİRLİ. SUMBAS 
DÜZÎÇİ 
BAHÇE 

MERKEZ 
ARDEŞEN 

ÇAMLIHEMŞtN 
ÇAYELİ 

DEREPAZARI 
FINDIKLI 
GÜNEYSU 
tKtZDERE 
İYÎDERE 

KALKANDERE 
PAZAR-HEMSİN 

AKYAZI 
HENDEK 
KARASU 
SAPANCA 

GEYVE 
PAMUKOVA 
KAYNARCA 
KOCAALt 
TARAKLI 
FERİZLt 

SÖĞÜTLÜ 
KARAPÜRÇEK 

MERKEZ GEZİCİ 
MERKEZ SABİT 

ALAÇAM 
AYVACIK 
ASARCIK 

BAFRA 
BALLICA 

ÇARŞANBA 
KAVAK 

S ALIP AZARI 
SAMSUN 

TEKKEKÖY 
TERME 

VEZİRKÖPRÜ 
YAKAKENT 

HAVZA 
LADİK 

SABİT TOP 
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TEK-BAKA.Ş 

DÜNDAR KAYRA 
OSMAN GÜLÜMSER 

FAHRETTİN ERDOĞAN 
TAHSİN UYANIK 
DÜNDAR KAYRA 

4<&^&** <!<*$6!i|QP"< î ?-%^fl i l 
ESBAY (MERKEZ) 

KARAGÖZLER GIDA LTD. 
KARAGÖZLER GIDA LTD. 

KUBtLAY ERDOĞAN 
ŞEHNAZ/SEYFÎ GÜDÜR. 
ŞEHNAZ/SEYFI GÜDÜR. 

ÖZÇELİK LTD.ŞTt. 
ÖZÇELÎK LTD.ŞTt. 
MUSTAFA ÇAKICI 

' '=• *&tti&k- '>->• '«-r*^ <» * 
TEK-BAYA.Ş 
RIFAT KAYA 

AZIZ ÇAĞLAYAN 
ŞILAYER ÖCA.KARABULUT 

ERSİN MOROĞLU 
YUSUF ZIYA KURT 

ERDOĞANLAR LTD.ŞTÎ 
SALİH ÖCAL 

VEDAT CANAN 
MUSTAFA YÜZÜAK 

TALAT HARK 
BELEDİYE TANZİM SATIŞ 
CEMALETTTN GÜVENDİ 

MESUT KARABULUT 
YUSUF ZIYA KURT 

>- H-- ' ^ s â M t i C n K ^ v . ' ? i . j * 
AVŞAROĞ.G.İN.TU.LTD.Ş 

REŞİT MESCl 
PAŞAPET İÇ ÎN T. SAN LTD 

G.OG.TEK ÜR PAZ DAĞ LTD 
NİHAT BELLURCU 

BAYSAN YAĞ SAN.T.LTD 
MUSTAFA BAYDAŞ 

ADNAN TUYSUZ 
HAKAN İNŞ.LTD ŞTt 

ZENGİN TİC DIŞ LTD ŞTÎ 
. - . , . „ , * , . - , *£Ü*NAIC.<-•>••<• f'x •*•*<«** 

ÖMER UĞUR 
NACİ TİMUR 

M.EMÎN ÖZKAN 
HABEŞ DOĞANER 

ABDURREHMAN GÜLENÇ 
ABDURREHMAN GÜLENÇ 

EMİN BABAT 

MERKEZ 
KURTALAN 

BAKAN 
EFE 

PEVARÎ 
ŞtVAN 

MERKEZ 
BOYABAT 
DURAĞAN 
ERFELEK 

GERZE 
DİKMEN 

AYANCIK 
TÜRKELİ 

SARAYDÜZÜ 

MERKEZ 
ALTINYAYLA 

DİVRİĞİ 
GEMEREK 

GÜRÜN 
HAFİK-DOĞANŞAR 

İMRANLI 
KANGAL 

KOYULHİSAR 
SUSEHRtAKINCILAR.GOV 

ŞARKIŞLA 
ULAŞ 

YILDIZELİ 
YENİÇUBUK 

ZARA 

HARRAN 
BOZOVA 
BİRECİK 

CEYLANPINAR 
SURUÇ 

HALFETİ 
HÎLVAN 
SİVEREK 

VİRANŞEHİR 
MERKEZ 

MERKEZ 
BEYTÜŞŞEBAB 

CİZRE 
İDİL 

SİLOPl 
GÜÇLÜKONAK 

ULUDERE 
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12 
13 
14 
15 
16 
17 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

• i ' s ^^W$3iffî&&Ytü B'sM 
BAŞOL TAR ÜR G.LTD.ŞTt 
RUMELİ GID.TÎC.LTD.ŞTt 

ERKENLER ÎNŞ.TİC LTD ŞTİ 
SERİNLER İNŞ.SAN TÎC 

NECİP PERDOGRU 
NECİP PERDOGRU 

ÖZ-KAR GIMD T.LTD.ŞTİ 
KIYMET YILDIZ 

OTEK GI MD TC LTD ŞTİ 
OTEK GI MD TC LTD ŞTİ 

î'.i ^'.'1 Z\:J*ffiffiŞ£Mr2z^ - *•?. $.i 
TOK.BAK.SAN.A.Ş 

BAYRAMOĞLU LTD. 
ZİL BAK.SAN.A.Ş 
KAFKAS DIŞ TIC 

MUSTAFA TELEFONCU 
ZAFER BAŞAR 
SALİH ERDEM 

HAYRETTİN ERTAŞ 
HAYRETTİN ERTAŞ 

EYÜP CAVLAK 
MUSTAFA TALU 

-* ^ ^ ^ ^ j j ^ j j ^ ç ^ ' l ^ y ^ 
BAKKALLAR A.Ş 

YILMAZ SEYÎTOĞLU 
KUVVET PAZARLAMA 

ŞENOL DEMİRCİ 
ŞENOL DEMİRCİ 
NEDİME KAYA 
SALİH SARAL 

AHMET BABUŞÇU 
MURAT ALTINTAŞ 

ERSAN TAŞIMACILIK 
SOĞUK SU PAZARLAMA 

MEVLUT ÖZKAN 
AHMETFETTAHOĞLU 
ERSAN TAŞIMACILIK 

ŞEVKET ÖZKANÇA 
SEYFETTİN SANCAK 

ABANOZ GIDA 

>- .-* î •* •<-,, 4PKN^fâytş'^"f'i'"'.' ^ ' 
ESN.SAN.BtR.TEK.ÜR.P.A.Ş 

ZEYNEL AÇIKGÖZ 
ZEYNEL AÇIKGÖZ 
ZEYNEL AÇIKGÖZ 
ZEYNEL AÇIKGÖZ 
ZEYNEL AÇIKGÖZ 
ZEYNEL AÇIKGÖZ 

ESN. SAN.BİR.TEK.ÜR.P. A.Ş 

MERKEZ 
ÇORLU 

ÇERKEZKÖY 
SARAY 

MEREĞLİSİ 
MURATLI 

MALKARA 
HAYRABOLU 

ŞARKÖY 
MÜREFTE 

MERKEZ 
TURHAL 

ZİLE 
PAZAR 
ERBAA 

NİKSAR 
REŞADİYE 

YEŞİLYURT 
ARTOVA 
ALMUŞ 

ÇAMJLEBEL 

MERKEZ 
AKÇAABAT 

ARAKLI 
BEŞtKDÜZÜ 
ŞAL PAZARI 
ÇARŞIBAŞI 
ÇAYKARA 
DÜZKÖY 
MAÇKA 

OF 
SÜRMENE 

TONYA 
VAKFIKEBİR 

ARSIN 
HAYRAT 

KÖPRÜBAŞI 
YOMRA 

MERKEZ 
ÇEMtŞGEZEK 

HOZAT 
MAZGİT 
OVACIK 
PERTEK 

PÜLÜMÜR 
NAZİMİYE 
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12 
13 
14 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

: ; f.Z\ il '21.!'fââİ3C - :.'f????T?fi. 
BAK.TEK.ÜR.GD.LTD. Ş 
D.OĞ.GD.EV ALT.SAN. 

SITKI ÇETİN 
EMİN TOP 
EMİN TOP 
EMİN TOP 

**W">C6X*"";>v J^fjgftr # *-̂ ^ ^ w ^ ; -

F.UFUK İLHAN 
BEDRETTİN GÖRMÜŞ 

EMİNUMAS 
BÜLENT TAĞMAT 

TEVFÎK YAYLA 
AIİKILINÇ 

BURHAN ACAR 
NECMETTİN ALADAĞ 
İHSAN KAYAKESER 

F.UFUK İLHAN 
YILMAZ GÜNDÜZ 
MASUM BABUR 

- - - - > < j g g y j f c a . ~ > - •> •;, ,_ 
YA-BAK LTD ŞTÎ. 

KÖYMENLERLTD. ŞİÎ. 
KÖYMENLER LTD. ŞTt. 

YA-BAK LTD.ŞTİ 
DURCAN- KAN LTD ŞTÎ. 

: *-••«.« *-.< ;>->3ciQ3KîA*< i •. •.•:•»..••. "<i 
UĞUR BEKTAŞ 

ALÎ CAM ALIMLI 
İRFAN ERKOÇ 

DAĞISTAN ÜNAL 
TEMEL İPEK 
TEMEL İPEK 

H AHMET EYÎOL 
MEHMET ARDIÇ 
MUSTAFA ÜNAL 

AİİULUER 
ERGÎN GÜN 

MEHMET ALİ ASLAN 
DAĞISTAN ÜNAL 
SALİH DOĞMUŞ 

-**:> ̂  'mmmmat*"-"; '* *" EREN LTD.ŞTÎ 
ALİ ÖZKELIÇ 

GÜNGÖRLER TİC. 
RAMADANOĞLU LTD.ŞTİ 

GÖKŞAM LTD.ŞTÎ 
GÖKŞAN LTD. ŞTÎ 
GOKŞAN LTD.ŞTİ 

ENKA LTD.ŞTÎ 
EREM LTD.ŞTÎ 

UŞAK 
BANAZ 
EŞME 

KARAHALLI 
SİVASLI 
ULUBEY 

MERKEZ 
ERCİŞ 
ÖZALP 
GEVAŞ 

BAHÇASARAY 
GÜRPINAR 
BAŞKALE 

ÇALDIRAN 
MURADİYE 
EDREMİT 

TİMAR 
ÇATAK 

MERKEZ 
ÇINARCIK 

ÇİFLİKKÖY 
ALTINOVA 
ARMUTLU 

MERKEZ 
AKDAĞMADENİ 

AYDINCIK 
BOGAZLIYAN 

ÇANDIR 
ÇAYIRALAN 

ÇEKEREK 
KADIŞEHİR 
SARIKAYA 

SARAYKENT 
SORGUN 

ŞEFAATLİ 
YENİFAKtLİ 

YERKÖY 

MERKEZ 
KDZ, EREĞLİ 

ALAPLI 
KOZLU 

ÇAYCUMA 
DEVREK 

GÖKCEBAY 
KİLİMLİ 

H.ÖNÜ-S.OVA 
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63. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı 'nın, Türkçe konusunda yayımlanan bir genelgeye 
ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/2095) 

29.04.2003 

TBMM BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki soruların Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik tarafından sözlü olarak 
yanıtlanmasını dilerim. 

Saygılarımla. 

Denizli Milletvekili 
Mustafa Gazalcı 

1 - 16 Nisan 2003 tarih, 0326 sayılı "Yaşayan Türkçemiz" konusunda yayımladığınız genelge 
neyi amaçlamaktadır? 

2- Kökeni farklı dillere ait sözcükleri "bizim malımız" diye nitelendirmeniz, dilde özleşmeye 
karşı olduğunuzu mu gösteriyor? 

3- Kimi sözcükler sayarak Türkçe'lerinin yanında Arapça, Farsça ve başka dillerden gelen 
aynı anlamdaki sözcükleri de kullanabilirsiniz diyerek, MEB olarak bir tartışmanın tarafı 
olmuyor musunuz? 

4- Sizin, kişisel görüşünüzle ilk ve ortaöğretimdeki 12 milyon öğrenciyi yönlendirmeniz 
doğru mu? 

5- Türk Dil Kurumu'ndan ve Dil Derneği'nden görüş aldınız mı? 
6- Fransa ve Almanya gibi Batılı ülkeler kendi dillerine sahip çıkarken, yabancı kökenli 
sözcüklerin kullanılmasına karşı önlemler alırken; yayımladığınız genelge, Türkçe yamnda 
yabancı kökenli sözcükleri kullanmayı özendirmiyor mu? 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Plânlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.08.0.APK.0.03.05.00-03/ 8S2> l S 13 /2004 
KONU: Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM Başkanlığının 10.03.2004 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2095-1583/6776 
sayılı yazısı. 

Denizli Milletvekili Saym Mustafa GAZALO'nın "Yaşayan Türkçemiz konusuna ilişkin" 
7/2095 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2-3-4-5-6. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu'nun 56'ncı maddesine göre; "Eğitim ve 
öğretim hizmetlerinin, bu kanun hükümlerine göre Devlet adına yürütülmesinden, gözetim ve 
denetiminden Millî Eğitim Bakanlığı sorumludur." Bakanlığımız bu sorumluluğunu, başta 3797 sayılı 
Millî Eğitim Bakanlığı'nın Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun olmak üzere, 222 sayılı İlköğretim 
ve Eğitim Kanunu ile ilgili diğer kanunlar çerçevesinde yerine getirmektedir. 
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Bu kapsamda çıkarılan; anadilimizin, millî birliğimizin, bağımsızlığımızın ve varoluşumuzun 
en önemli, olmazsa olmaz unsurlarından biri olduğunu belirten, yapılan yazışmalarda ve yayınlarda 
"Yaşayan Türkçe"nin kullanılmasına, aşırılıklardan kaçınılmasına, Türkçe'nin doğru yazılmasına ve 
kullanılmasına gereken özenin gösterilmesine yönelik olan ve içeriği ve amacı okuyan herkesçe 
anlaşılabilen söz konusu Genelge'nin örneği ekte sunulmuştur. 

Fransa ve Almanya gibi ülkelerin dil yapısı ve özellikleri ile Türkçe'nin dil yapısı 
birbirlerinden farklıdır. Bu nedenle batılı ülkelerin dil konusundaki yaklaşımları bizim için örnek 
olacak nitelikte değildir. Çünkü onlar aynı dil ailesinden gelmişlerdir. Fransızca kelime hazinesinin 
% 60'ı ingilizce ile ortaktır. Almanca'da hem orijinal hem ithal kelimeler kullanılabilmektedir, ayrıca 
dil konusundaki tavırları yüzünden Almanca'nın dünyada itibar kaybına uğradığı da bilinmektedir. 

Dilin anlaşmazlık aracı değil, anlaşma aracı olduğu, dildeki kelimelerin bazılarının 
yasaklanmasının düşüncelerin yasaklanması anlamına geldiği, dilde özleşmenin, yerleşik kelimelerin 
atılması yoluyla değil, yeni kelimelere karşılık bulunması yoluyla gerçekleştirilebileceği, dilde 
yerleşmiş kelimeleri zorla atmanın dili yozlaştıracağı herkesçe bilinmesine ve Sayın Milletvekilinin 
soru önergesinde on yabancı kelime kullanmasına rağmen anılan Genelge'nin, kişiselleştirilmeye ve 
içeriğinin dışında yorumlanmaya çalışılması anlamlı görülmemektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

T.C. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 

™YJT,: «•080TrK°.oı.oo.oo/ 0 3 6 2 9 t 6 Njsan 2003 
KONU: Yaşayan lürkçemız 

ARAŞTIRMA VE PLANLAMA KOORDİNASYON KURULU BAŞKANLIĞINA 

GENELGE 
2003/ 2A-

Anadilimiz, milli birliğimizin, bağımsızlığımızın ve varoluşumuzun en önemli, olmazsa 
olmaz unsurlarından biridir. Ortak payda olması gereken güzel Türkçemizin bir çatışma alanı 
haline getirilmesi büyük bir talihsizliktir. 

Bilindiği üzere kültürün bütün alt kollan gibi diller de karşılıklı bir etkileşim içerisinde 
gelişirler. Türkçe'den diğer dillere geçmiş birçok kelime olduğu gibi diğer dillerden de 
Türkçemize birçok kelime geçmiştir. Doğu dillerinden, batı dillerinden, içinde bulunduğumuz 
Akdeniz havzasından derlediğimiz kelimeler zamanla Türkçeleşmiş artık bizim malımız 
olmuştur. 

"Sorun" kelimesini kullanmamız, "mesele" veya "problem" kelimesini kullanmamıza 
engel değildir. "Yaşam" kelimesi ile "hayat" kelimesi arasında bir tercih yapmak zorunda 
değiliz. "Kalp" kelimesi kökü itibariyle Arapça, "yürek" ise Türkçedir. Ancak ikisinin farklı 
kullanım alanları vardır. "Kalpsiz" ile "yüreksiz" in aynı anlama gelmediğini herkes bilir. 
"Akıl" kelimesinin öztürkçesi "us" tur. Ne var ki "akıllı" ile "uslu" aynı şey değildir. "Millet" 
de bizim "ulus"da bizimdir. "Hakimiyet-egemenlik"; "hürriyet-ozgürlük"; "istiklal-
bağımsızlık" vb. kelime ve kavramların birlikte var olması dilimiz açısından bir zenginlik 
unsurudur. 
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Türkçemizin daha bir zenginleşmesi, gelişmesi kültürün ve bilimin taşıyıcı unsuru olarak 
nesillerimiz arasmda köprü olması elbette hepimizin arzusudur. Bu arzunun gerçekleşmesinde 
Milli Eğitim Bakanlığının öncü rol üstlenmesi, bu kurumun varlığının gereklerindendir. 

Bu mülahazalarla yapılan yazışmalarda ve yayınlarda "Yaşayan Törkçe"nin 
kullanılmasına, aşınlıklardan kaçınılmasına, Türkçe'nin doğru yazılmasına ve kullanılmasına 
gereken özenin gösterilmesi, bundan önce bazı kelimelere yasak koymaya yönelik olarak 
yayımlanan genelgelerin dikkate alınmaması hususlarında ilgililere emirlerinizi önemle rica 
ederim. 

64. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan 'in, Niğde-Bor 'da sanatevi ve müze olarak kullanılacak 
tarihî ev projelerine ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu nun cevabı (7/2096) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorumun Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Erkan MUMCU 

tarafından sözlü olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. /V*"7 

-*~^ Orhan ERASLAN 
Niğde Milletvekili 

Niğde ili Bor ilçe merkezindeki Ahmet Mahmut Bilgin'e ait tarihi ev 
Kültür ve Sanat Evi; ilçenin Orta Mahallesinde bulunan Cığızoğlu Konağı ' da 
Etnografya Müzesi olarak kullanılmak üzere projeler hazırlanmış ve her iki 
evin de kamulaştırmaları yapılmıştır. 

Söz konusu projelerin hayata geçirilebilmesi için 2002 yılında yatırım 
programına alınması teklif edilmiş ancak bu güne kadar bir gelişme 
kaydedılememiştir. 

SORU: Bakanlığınızca bahse konu olan projelerin hayata geçirilmesi 
düşünülmekte midir? Eğer düşünülüyor ise ne zaman ve hangi program 
dahilinde gerçekleştirilecektir? 

T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : 16APK0201ARGE-940 6ÎLJ 23 I 3 / 2004 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) 08.08.2003 gün ve 1381 sayılı yazımız. 
b) T.B.M.M. Başkanlığı KAN.KAR.MÜD.'nûn 10.03.2004 gün ve 

A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-6888 sayılı yazısı. 
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Niğde Milletvekili Sayın Orhan ERASLAN'ın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ve 
koordinatörlüğümde cevaplandırılması tensip edilen 6/446-1620 esas no'lu sözlü soru önergesi ilgi (a) 
yazımızla cevaplandırılmıştır. 

İlgi (b) yazınızla, Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünün 98 inci maddesi uyarınca üç 
birleşim içinde cevaplandınlmadığından 7/2096 esas numarasıyla yazılıya çevrilen soru önergesinin 
cevabı ekte sunulmaktadır. ~~ 

Bilgilerinize arz ederim. 

Erkan MUMCU 
Bakan 

NİĞDE MİLLETVEKİLİ SAYIN ORHAN ERASLAN'IN 6/446-1620 ESAS NO'LU SÖZLÜ 
SORU ÖNERGESİ İKEN 7/209* ESAS NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN 

HAZIRLANAN BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

Niğde ili Bor ilçe merkezindeki Ahmet Mahmut Bilgin'e ait tarihi ev Kültür ve Sanat Evi, 
ilçenin Orta Mahallesinde bulunan Cığızoğlu Konağı'da Etnografya Müzesi olarak kullanılmak üzere 
projeler hazırlanmış ve her iki evin de kamulaştırmaları yapılmıştır. 

Söz konusu projelerin hayata geçirilebilmesi için 2002 yılında yatırım programına alınması teklif 
edilmiş ancak bu güne kadar bir gelişme kaydedilememiştir. 

SORU 1. Bakanlığınızca bahse konu olan projelerin hayata geçirilmesi düşünülmekte midir ? 
Eğer düşünülüyor ise ne zaman ve hangi program dahilinde gerçekleştirilecektir? 

CEVAP 1. Niğde İli Bor ilçe merkezindeki tarihi ev ve Bor İlçesi Orta Mahallesinde bulunan 
Cığızoğlu Konağı'nın restorasyonlarının ele alınması amacıyla rölöve, restitüsyon ve restorasyon 
projeleri yapılması işlerine ait keşif özetleri hazırlanarak 2004 Yılı Yatırım Programında yer alan 
projelerimiz için yeteri miktarda ödenek teklif edilmiş ise de, 05.07.2003 tarih ve 25159 Sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2004 Yüı Programı ve Mali Yılı Bütçesi Makro Çerçeve Karan 
gereğince genel bütçe büyüklüğünün % 12.5 oranında bir artışla uygun görülmesi nedeniyle, 2004 
Yılında tamamlanması planlanan söz konusu proje zorunlu olarak 2005 Yılı Programına alınması 
öngörülmüştür. 

65. - istanbul Milletvekili Emin Şirin 'in, özelleştirmelerde ödeme ertelenmesiyle ilgili soru 
önergesine verilen cevaba ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'm cevabı (7/2141) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Kemal UN AKITAN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 03.03.2004 

Emin ŞİRİN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 
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özelleştirme kapsamındaki firmaların ödemelerinin ertelenmesi ile ilgili olarak vermiş 
olduğum 14.10.2003 tarihli soru önergeme vermiş olduğunuz 18.11.2003 tarih ve 
B.02.1.ÖİB.0.65.00.00/10525 sayılı yazınızda: 

"Doğan Petrol Yatırımları A.Ş. için yeniden düzenlenen borç planına benzer bir 
uygulamadan başka firmalar da yararlanacak mıdır? Yararlanacaksa bu firmalar hangileridir? 
soruma verilen cevapta, "Bugün itibariyle, mevcut satış-devir sözleşmesinden kaynaklanan 
bakiye borcunun yeniden vadelendirilmesi konusunda başvuruda bulunan herhangi bir firma 
bulunmamaktadır" demektesiniz. 

Buna mukabil, Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu'nun Raporunun 638. sayfasında, 
"Gerçekleştirilen özelleştirme uygulamaları neticesinde vadeye bağlanan alacaklarla ilgili 
toplam 27 şirket, toplam varlık satışıyla ilgili ödeme planlarında erteleme suretiyle değişiklik 
yapılmıştır. Sözkonusu 27 şirket-varlık için toplam 40 adet erteleme karan alınmış olup, bu 
kararlarla satış sözleşmelerinde vadeye bağlanan tutarlar üzerinden toplam 383.6 milyon dolar 
tutarındaki borç yeniden ödeme planına bağlanmıştır" denilmektedir. 

Ayrıca, sözü geçen Komisyonun Başkanvekili Amasya Milletvekili Sayın Harnza 
Albayrak.O 4.11.2003 tarihinde TBMM Genel Kumlunda yaptığı konuşmada Özelleştirme 
İdaresi'nin borçların ertelenmesi konusuna dikkat çekmiş, bu borçların ertelenmesiyle ilgili 
uygulama sonucu kamunun 24.3 milyon dolar zarara uğradığını belirtmiştir. 

Bu bilgiler doğrultusunda aşağıdaki sorularıma cevap verilmesini arz ederim: 

Sorulan 

1- 14.10.2003 tarihindeki soruma verdiğiniz cevapla, Yolsuzlukları Araştırma 
Komisyonu'nun Raporu ve Hamza Albayrak'ın konuşmaları tenakuz 
içindedir. Komisyon Raporu ve Sayın Hamza Albayrak'ın konuşması belge 
ve bilgiye dayandığına ve doğru olduğuna göre, sizin bana verdiğiniz cevap 
doğru değildir. 
Yaptığınız bu yanlışlık neden kaynaklanmaktadır? 

2- Cevapta özellikle, "Bugün itibariyle başvuruda bulunan herhangi bir firma 
bulunmamaktadır" şeklindeki ifade ile, geçmişte erteleme talebinde bulunan 
ve talepleri kabul edilen firmalar özellikle cevap dışı mı bırakılmıştır? 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

SAYI : B.02.1.ÖİB.0.65.00.00/ 2 6 O 7 ^ MART28M 
KONU : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 15/03/2004 tarih A01.0.GNS.0.10.00.02-4809 sayılı yazınız. 

İlgi yazı eki, İstanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN tarafından Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığına tevcih edilen 7/2141 esas sayılı yazılı soru önergesinde yer alan sorulara 
verilen cevaplar aşağıda sunulmuştur: 

Özelleştirme kapsamındaki firmaların ödemelerinin ertelenmesi ile ilgili olarak vermiş 
olduğum 14.10.2003 tarihli soru önergeme vermiş olduğunuz 18.11.2003 tarih ve 
B. 02.1. ÖÎR 0.65.00/00/10525 sayılı yazınızda: 
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"Doğan Petrol Yatırımları A.Ş. için yeniden düzenlenen borç planına benzer bir 
uygulamadan başka firmalar da yararlanacak mıdır? Yararlanacaksa bu firmalar 
hangileridir? Soruma verilen cevapta, "Bugün itibariyle, mevcut sauş-devir sözleşmesinden 
kaynaklanan bakiye borcunun yeniden vadelendirilmesi konusunda başvuruda bulunan 
herhangi bir firma bulunmamaktadır" demektesiniz. 

Buna mukabil, Yolsuzlukları Araştırma Komisyonunun Raporunun 638. Sayfasında, 
"Gerçekleştirilen özelleştirme uygulamaları neticesinde vadeye bağlanan alacaklarla ilgili 
toplam 27 şirket, toplam varlık satışıyla ilgili ödeme planlarında erteleme suretiyle değişiklik 
yapılmıştır. Söz konusu 27 şirket-varlık için toplam 40 adet erteleme karan alınmış olup, bu 
kararlarla satış sözleşmelerinde vadeye bağlanan tutarlar üzerinden toplam 383.6 milyon 
Dolar tutarındaki borç yeniden ödeme planına bağlanmıştır" denilmektedir. 

Ayrıca sözü geçen Komisyonun Başkanvekili Amasya Milletvekili Hamza ALBA YRAK, 
04.11.2003 tarihinde TBMM Genel Kurulunda yapağı konuşmada özelleştirme İdaresinin 
borçların ertelenmesi konusuna dikkat çekmiş, bu borçların ertelenmesiyle ilgili uygulama 
sonucu kamunun 24.3 milyon Dolar zarara uğradığını belirtmiştir. 

Bu bilgiler doğrultusunda aşağıdaki sorularıma cevap verilmesini arz ederim: 

SORU 1- 14.10.2003 tarihindeki soruma verdiğiniz cevapla, Yolsuzluktan Araştırma 
Komisyonunun Raporu ve Hamza ALBA YRAK'm konuşmadan tenakuz içindedir. Komisyon 
Raporu ve Sayın Hamza ALBAYRAK'm konuşması belge ve bilgiye dayandığına ve doğru 
olduğuna göre, sizin bana verdiğiniz cevap doğru değildir. Yaptığınız bu yanlışlık neden 
kaynaklanmaktadır? 

SORU 2- Cevapta özellikle, "Bugün itibariyle başvuruda bulunan herhangi bir firma 
bulunmamaktadır" şeklindeki ifade ile, geçmişte erteleme talebinde bulunan ve talepleri kabul 
edilen firmalar özellikle cevap dışı mı bırakılmıştır? 

CEVAP 1-2- TBMM Yolsuzlukları Araştırma Komisyonunun, Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığınca verilen bilgi ve belgelere dayanarak hazırladığı raporda sözü edilen 27 şirket ve 
varlığa ilişkin 40 adet erteleme kararının tamamı, 03.06.1994-22.10.2002 tarihleri arasındaki 
sürede alınmıştır. 

İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN tarafından 14.10.2003 tarihinde verilen 7/1305-3294 
sayılı önergede ise, Aydın DOĞAN'ın Petrol Ofisi'nden kaynaklanan 271,3 trilyon Liralık 
borcunun Özelleştirme Yüksek Kurulunun 03.09.2003 tarihli kararıyla 5 yıl vadeye yayıldığının 
öğrenildiğinden bahisle, "Doğan Petrol Yatırımları A.Ş. için yeniden düzenlenen borç 
planına benzer bir uygulamadan başka firmalar da yararlanacak mıdır? Yararlanacaksa bu 
firmalar hangileridir? şeklindeki bir soruya yer verilmiş ve bu soru ile ilgili cevapta, o tarih 
itibariyle, mevcut satış/devir sözleşmesinden kaynaklanan bakiye borcunun yeniden 
vadelendirilmesi konusunda başvuruda bulunan herhangi bir firmanın bulunmadığı 
bildirilmiştir. 

Bu çerçevede, bahse konu soruya verilen cevapta herhangi bir yanlışlık olmadığı gibi 
-03.09.2003 tarihinden sonra, 2002 yılında yaptıkları borç erteleme başvurusu doğrultusunda 
09.08.2002 tarih ve2002/45 sayılı özelleştirme Yüksek Kurulu Kararma istinaden yeniden 
vadelendirme kararı alman 5 şirket hariç, bakiye borcu yeni bir ödeme planına bağlanan 
herhangi bir firma bulunmamaktadır-, bir sorunun özellikle cevap dışı bırakılması gibi bir 
durum da sözkonusu olmamıştır -önergede, Doğan Petrol Yatırımları A.Ş. için yeniden 
düzenlenen borç planına benzer bir uygulamadan geçmişte başka firmaların da yararlanıp 
yararlanmadığı, yararlanmıssa bu firmaların hangileri olduğu sorulmamıştır-. 

Bilgilerinizi ve gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim. 

UN AKITAN 
Maliye Bakanı 
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66. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır 'in, kanun tasarısı taslaklarına ve düzenleyici 
işlemlere ilişkin sorusu ve Devlet Bakam Beşir Atalay'ın cevabı (7/2162) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak cevaplandırılmak üzere Devlet Bakanı 
Beşir ATALAY'a yöneltilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. 03/03/2004 

Saygılarımla 

SORULAR 

1. Göreve başladığınızdan bu yana yasama görevine katkı bakımından Bakanlar 
Kurulu'na sevk ettiğiniz kanun taslaklarının; adedi, listesi, niteliği ve bu taslakların 
akıbeti nedir ? Taslakların özü hakkında kısaca bilgi verebilirsiniz? 

2. Bakanlığınız, bakanlığınıza bağlı kuruluşlar ve bakanlığınızla ilgili kuruluşlar 
olarak yapılan tüzük, yönetmelik,genelge gibi genel düzenleyici işlemlerin sayısı 
ve nitelikleri hakkında bizi bilgilendirirmisiniz? 

T.C. 
D E V L E T B A K A N L I Ğ I 

SAYI : B.02.0.005/Cî//k?/# İZ flJ /2004 

KONU : Soru Önergesi 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın 15.03.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00 
02-4809 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Ertuğrul YALÇINBAYIR tarafından tevcih edilen 7/2162 
esas sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili olarak, Bakanlığım bağlı, ilgili ve ilişkili 
kuruluşlarından alınan cevabi yazılar ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Beşir ATALAY 
Devlet Bakanı 
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TÜM İŞBfRÜG! VE KALKINMA İDARESİ UŞKAMJâl 

TIK A 
SAY! :B.02.1.TlK.0.71.00.00/i4u5 - / O C * 
KONU : Soru önergesi 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sn. Beşir ATALAY) 

İLGİ : TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar Kararlar Dairesi Başkanlığı 
15.03.2004 tarih ve 4809 sayılı yazıları. 

Bursa Milletvekili Sayın Ertuğrul YALÇINBAYIR'ın 03.03.2004 tarih ve 7/2162 
sayılı soru önergesine cevaben; 58 inci ve 59 uncu hükümetler döneminde 
Başkanlığımıza ait tüzük, yönetmelik, genelge gibi genel düzenleyici işlemler 
yapılmamıştır. 

Bilgilerine arz ederim. 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Tanıtma Fonu Korulu Genel Sekreterliği 
17.03.2004 

Sayı :B.02.0.TFS/031-nfc 
Konu :. Soru Önogesi (7/2162 No'lu) 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sn. Prof. Dr. Beşir ATALAY) 

İLGİ: 15.03.2004 tarih ve B.02.0.005/031-0719 sayılı yazınız, 

Bursa Milletvekili Sn. Ertuğrul YALÇINBAYIR tarafından tevcih edilen ve 
tarafınızca cevaplandırılmasını istediği ilgi yazınız ek'i 7/2162 No'lu yazdı soru 
önergesinde, Genel Sekreterliği'rniz iş ve işlemleri ile ilgili bir husus bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

'Nevzat GÖKÇINAR 
Tanıtma Fonu Kurulu 

Genel Sekreteri 
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Sjffc ANADOLU AJANSI 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ak •OSE-ISO-IN> 

Sayı . B.02.1.AA 21/101-1203 

Konu : Soru önergesi 
DEVLET BAKANLIĞINA 

(Sn. Prof. Dr. Beşlr AT ALAY) 

17/03/2004 

İLGİ : 15.03.2004 tarih ve B.02.0.005/031/0719 sayılı yazınız. 

Bursa Milletvekili Sayın Ertugrul YALÇINBAYIR tarafından tarafınıza 
cevaplandırılması amacıyla tevcih edilen, 7/2162 sayılı yazılı soru önergelerine ilişkin 
görüşlerimiz aşağıdadır. 

1- Anadolu Ajansı, Atatürk'ün direktifleri ile 6 Nisan 1920'de kurulmuştur. 
TBMM'den önce faaliyete geçtiği için herhangi bir kuruluş kanunu yoktur. 
Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre 1925 yılında Anonim Şirket haline 
dönüştürülmüştür. 
Bu nedenle Genel Müdürlüğümüzce Bakanlığmıza, Bakanlar Kurulu'na sevk 
edilmek üzere herhangi bir kanun taslağı gönderilmemiştir. 

2- Genel Müdürlüğümüzün Personel ve Satınalma Yönetmeliklerinin 
revizyonuna ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Yayımlanan genelgelere 
ilişkin bilgiler ekli listededir. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

NO.SU 
2003/1 

2003/2 

2003/3 
2003/4 
2003/5 

2003/6 

2003/7 

2003/8 
2003/9 
2003/10 

TARİHİ 
13.05.2003 

16.05.2003 

03.06.2003 
26.06.2003 
08.07.2003 

11.07.2003 

15.07.2003 

31.07.2003 
08.10.2003 
13.10.2003 

GENELGENİN 

SAYISI 
15/100-1849 

15/100-1918 

15/100-2183 
15/100-2578 
15/100-2834 

15/100-3174 
15/100-4291 
15/100-4344 

Dr. Hilmi BENGİ 
Genel Müdür 

Yönetim Kurulu Başka) 

KONUSU : 
Emekli olan personelin yeniden 
kurumda istihdam edilmemesi 
Görüntü haber hizmetlerinin 
başlatılması 
İhtiyaçların toplu olarak temini 
Personelin izin kullanımı 
Yurt Muhabirlerine yapılan 
ödemeler 
ödemeler karşılığında fatura vb. 
belge alınması 
Konaklamaların anlaşmalı otellerde 
yapılması 
2004 yılı Bütçe çalışmaları 
Giyecek Yardımının ödenmesi 
Güvenlik önlemlerinin arttırılması 
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15/100-4587 Cumhuriyetin 80. Kuruluş 
Yıldönümü kutlamaları 
Kaşeli uygulamasına son verilmesi 
Çalışanlarımıza toplu alım yoluyla 
taşınabilir bilgisayar alınması 

15/100-750 İl Bülteni Hizmetinin başlatılması 
T.C. 

BAŞBAKANLIK 
DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ 

BAŞKANLIĞI 

Sayı : B.02.1 .DİE.0.65.00.03/906-M5 
Konu : Soru Önergesi 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sayın Beşir AT ALAY) 

İLGİ: 15/03/2004 tarih ve B.02.0.005/031/0719 sayılı yazınız. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na Bursa Milletvekili Sayın Ertuğrul 
YALÇINBAYIR tararından tevcih edilen 7/2162 esas sayılı yazılı soru önergesine cevap 
hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Doç.Dr.Ömer DEMİR 
Enstitü Başkanı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na Bursa Millet vekili Sayın Ertuğrul 
YALÇINBAYIR tarafından tevcih edilen 7/2162 sayılı yazdı soru önergesinde yer alan 
sorularla ilgili Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı olarak hazırlanan cevaplar. 

1- Enstitünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında mevcut mevzuatın yetersizliği ve Avrupa 
Birliğine uyum çerçevesinde Türk İstatistik Sisteminin yeniden oluşturulması amacıyla 
hazırlanan "Türkiye İstatistik Kanunu Tasarısı Taslağı" 07.10.2003 tarihinde 
Başbakanlığa sunulmuş, Taslak Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısının 
Kanunlaşmasını müteakip Tasanda öngörülen ilke ve esaslar çerçevesinde gözden 
geçirilerek yeniden değerlendirilmek üzere 16.02.2004 tarihinde iade edilmiş Temel 
Kanunun TEMMde kabul edilen maddeleri de gözönüne alınarak Taslak gözden 
geçirilmiş ve 08.03.2004 tarihinde yeniden Başbakanlığa sunularak Bakanlar Kurulu 
Üyelerinin imzalarına açılmıştır. Taslağın Kanunlaşmasını müteakip 20'ye yakın 
yönetmelik çıkarılacaktır. 

2- 27.06.2001 tarihli ve 24445 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet 
İstatistik Enstitüsü Başkanlığı Uzman ve Uzman Yardımcılarının Sınav Yöntemi, 
Yetiştirilmeleri, Görev, Yetki, Sorumlulukları ve Atanmaları Hakkında Yönetmelik'te 
aksayan ve eksiklik görülen hususlarda değişikliğe gidilmiş ve' değişiklik hükümleri 31 
Mayıs 2003 tarihli ve 25124 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur. 

3- Kamu İhale Kanununda değişiklik yapılması sırasında Devlet İstatistik Enstitüsü 
Başkanlığının da Araştırma Geliştirme Kurumu olduğu gözönüne alınarak istisna 
kapsamına alınması yönünde teklif getirilmiş, ancak Türkiye Büyük Millet Meclisin'deki 
görüşmeler sırasında teklifimiz kabul görmemiştir, 

2003/11 27.10.2003 

2003/12 24.12.2003 
2004/1 12.02.2004 

2004/2 17.02.2004 

Ankara 
32/by2004 
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4- Devlet İstatistik Enstitüsü tarafindan 7 Coğrafi Bölge ve bazı büyük iller bazında üretilen 
istatistiklerin, 2004 yılından itibaren 26 Düzey-2 bazında üretilmesi AB uyum sürecinde 
büyük bir önem ve önceliğe sahiptir. 2004 yılından itibaren yapılacak işler ve maliyetlerde 
artış olacağından ve bölgesel istatistiklerin üretilmesi için yapılacak işlerin minimum 
maliyetle karşılanması gündeme gelmiştir. Bu doğrultuda, 23/10/2003 tarih ve 2003/6198 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla, 22 Bölge ve 1 Şube Müdürlüğünden müteşekkil DİE 
Bölge Teşkilatı 26 Bölge Müdürlüğü olarak yeniden düzenlenmiştir. Böylece Devlet 
İstatistik Enstitüsü bölge teşkilatı yeniden organize edilmekte, teknik ve personel altyapısı 
güçlendirilmekte ve ayrıntılı bölgesel istatistiklerin üretilmesinin temeli atılmaktadır. 

5- Bilindiği üzere 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda stratejik 
planlama, kamu mali yönetiminin ve bütçe sürecinin asli unsurlarından birisi olarak 
benimsenmiştir. Keza, Acil Eylem Planı (AEP) KYR-26 kod numaralı faaliyette "Kuruluş 
düzeyinde stratejik planlama uygulamasına geçilecek" ifadesi yer almaktadır. 4 Temmuz 
2003 tarih ve 2003/14 sayılı 2004 Yılı Programı ve Mali Yılı Bütçesi Makro Çerçeve 
Yüksek Planlama Kurulu Kararında da, kamu kesiminde yürütülen reform çalışmaları 
kapsamında kamu kuruluşlarının stratejik planlarını hazırlamaları ve gelecek dönemlerde 
kuruluş bütçesinin bu plan doğrultusunda oluşturmaları öngörülmüştür. Bu kararda, AEP 
ile uyumlu olarak, orta vadede bütün kuruluşlara yaygınlaştırılmak üzere DİE'nin de 
aralarında bulunduğu sekiz kuruluşta pilot düzeyde stratejik planlama çalışmalarının 
başlatılması; çalışmaların pilot kuruluşlarla işbirliği içinde yürütülmesi ve Haziran 2004 
itibari ile 2005 yılı programına ve bütçe teklifine baz oluşturacak şekilde 
sonuçlandırılması kararlaştınlmıştır. Enstitümüzde bu doğrultuda 08/03/2004 tarih ve 
2004/1 nolu Genelge ile Stratejik Planlama çalışmalarını başlatmıştır. 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü 

SAYI : B . 0 2 . 1 . B Y E . 0 . 6 1 . 0 0 . 0 0 / ^ O - f S ^ 18/03/2004 
K O N U : Soru önergesi 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sayın Beşir AT ALAY) 

İLGİ : Bakanlıklarının 15.03.2004 tarih ve B.02.0.005/031/0719 sayılı yazılan ve 
eki soru önergesi. 

Bursa Milletvekili Sayın Ertuğrul YALÇINBAYIR'ın taraflarına tevcih ettiği 
7/2162 sayılı yazılı soru önergesine, Makamlarınca verilecek cevaba esas olmak 
üzere görüşlerimiz aşağıda sunulmaktadır. Şöyle ki: 

a.Direktifleri doğrultusunda Genel Müdürlüğümüz tarafından hazırlanıp, kamuoyunda 
tartışmaya açılan ve eleştiriler dikkate alınarak düzenlenen Basın Kanunu Tasarısı, 
Başbakanlıkça Bakanlar Kuruluna sunulmuş ve İmzaya açılmıştır. 

1950 tarih ve 5680 sayılı Basın Kanununun, çoğu zaman düşünceyi açıklama 
özgürlüğünü sınırlar nitelikte değişikliğe uğramış olması, bu değişikliklerin Kanunun 
sistematiğini bozması ve en önemlisi Avrupa Birliği Mûktesebatına uyum sağlanması 
amacıyla ve özgürlükçü bir yaklaşımla hazırlanan yeni Basın Kanunu Tasarısı, bir 
yandan düşünceyi açıklama özgürlüğünün önündeki engelleri kaldırırken, diğer 
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yandan bu özgürlüğün kötüye kullanılması halinde, kişilerin şeref ve haysiyetlerinin 
ve toplumun temel değerleri ve inançlarının zarar görmesini engelleyecek 
düzenlemeler içermektedir. Tasarıda, basılmış eserler nedeniyle idareye karşı doğan 
yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden kaynaklanan suçlara uygulanan para 
cezaları, yürürlükteki Yasaya göre indirilirken, cevap ve düzeltme hakkına işlerlik 
kazandırılmış ve burada yaptırımın caydırıcı olması sağlanmıştır. Ayrıca cevap ve 
düzeltme hakkına uyulmaması, basılmış eserleri tahrip, bozma ve engelleme suçları 
hariç, Basın Kanununda yer alan diğer suçlara uygulanan para cezalarının, hürriyeti 
bağlayıcı cezaya çevrilemeyeceği de hükme bağlanmıştır. Yine basılmış eserler 
yoluyla işlenen suçlarda, objektif sorumluluk yerine, esas itibariyle eser sahibinin 
sorumluluğu kabul edilmiş; basılmış eserler yoluyla işlenen suçlarla ilgili ceza 
davalarında da dava süreleri indirilmiştir. 

b. Genel Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan bir diğer kanun tasarısı da "Basın Yayın ve 
Enformasyon Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı"dır. Makamlarınca Başbakanlığa takdim edilen Tasarı, 
ilgili Bakanlıkların görüşlerine sunulmuş bulunmaktadır. 

231 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, diğer görevlerinin yanı sıra, yabancı ülkelerde 
Türkiye'nin menfaatleri doğrultusunda yapılan enformasyon ve aydınlatma faaliyetlerine 
katılmak, hükümet faaliyetlerini iç ve dış kamuoyuna etkin bir biçimde yansıtmak görev 
ve yetkisini Genel Müdürlüğümüze vermiş bulunmaktadır. 

Günümüzde iletişim alanında yaşanan teknolojik gelişmeler, bir yandan enformasyon, 
tanıtma ve aydınlatma işlevinin önemini artırırken, diğer yandan da bu alanın 
olanaklarını alışılmış sınırların ötesine taşımış, devlet enformasyon hizmetlerinin yerine 
getirilmesi de hizmette uzmanlaşmayı gerekli kılmıştır. 

Bu ihtiyacı karşılamak üzere hazırlanan Tasarı, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel 
Müdürlüğü bünyesinde iletişim uzman yardımcılığı ve iletişim uzmanlığı unvanlarını 
ihdas etmektedir. 

Arz ederim. 

^ / , 
Abdurranman BİLGİÇ 

Genel Müdür 
T.C. 

RADYO ve TELEVİZYON ÜST KURULU 
Hukuk Müşavirliği 

KONU ;A-01.1.RTÜ.0.01.01.2004/415 0 0 0 2 g 6 2 2 2 M A R 7 . 2ûfc 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sayın Prof. Dr. Beşir ATALAY) 

İLGİ : a) 15.03.2004 tarih A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-4809 sayılı Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar Dairesi 
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b) 15.03.2004 tarih ve B.02.0.005/031/0719 sayılı Devlet Bakanlığı yazınız. 

İlgi (a) ve (b) yazıya konu, Bursa Milletvekili Sayın Ertuğrul YALÇINBAYIR 
tarafından Sayın Devlet Bakanı Prof. Dr. Beşir ATALAY'a tevcih edilen yazılı soru önergesi 
ile ilgili istenilen bilgiler aşağıda açıklanmıştır. 

A- Birinci sırasındaki soru önergesi gereği Bakanlar Kurulu'nca Türkiye Büyük Millet 
Meclisine sevk edilip de kabul edilen Kanunlar sırasıyla, 

RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU 
KANUN DEĞİŞİKLİKLERİ 

* 13.04.1994 TARİHLÎ VE 3984 SAYILI RADYO VE 
TELEVİZYONLARIN KURULUŞ VE YAYINLARI HAKKINDA 
KANUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ DÖRDÜNCÜ 
CÜMLESİ (AYRICA. KAMU VE ÖZEL RADYO VE TELEVİZYON 
KURULUŞLARINCA TÜRK VATANDAŞLARININ GÜNLÜK 
YAŞAMLARINDA GELENEKSEL OLARAK KULLANDIKLARI FARKLI 
DİL VE LEHÇELERDE DE YAYIN YAPILABİLİR.) OLARAK 4928 
SAYILI ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
İLİŞKİN KANUN İLE DEĞİŞTİRİLEREK 19 TEMMUZ 2003 TARİH 
VE 25173 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANARAK 
YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR. 

* 3984 SAYILI KANUNUN 15 NCİ MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ 
FIKRASIN İKİNCİ CÜMLESİ (MAHALLİ YAYINLARI İZLEMEK İÇİN 
GEREKLİ GÖRÜLEN YERLERDE HALEN MEVCUT KADROLARDAN 

BÖLGE TEŞKİLATI OLUŞTURULABİLİR.) OLARAK 4928 SAYILI 
ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN 
KANUN İLE DEĞİŞTİRİLEREK 19 TEMMUZ 2003 TARİH VE 
25173 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANARAK 
YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR. 

* 3984 SAYILI KANUNUN 32 NCİ MADDESİNİN ÜÇÜNCÜ 
FIKRASINDAKİ YEDİNCİ GÜNDEN İTİBAREN İBARESİ 
(YİRMIDÖRT SAAT İÇİNDE) OLARAK 4928 SAYILI ÇEŞİTLİ 
KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN 
İLE DEĞİŞTİRİLEREK 19 TEMMUZ 2003 TARİH VE 25173 
SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE 
GİRMİŞTİR. 

* 3984 SAYILI KANUNA AŞAĞIDAKİ GEÇİCİ M A D D E 
EKLENMİŞTİR. (4 ÜNCÜ MADDENİN BİRİNCİ FIKRASINDA 
ÖNGÖRÜLEN YÖNETMELİK BU KANUNUN YAYIMI TARİHİNDEN 
İTİBAREN DÖRT AY İÇİNDE RADYO VE TELEVİZYON ÜST 
KURULUNCA HAZIRLANARAK YÜRÜRLÜĞE KONULUR) OLARAK 
4928 SAYILI ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN İLE DEĞİŞTİRİLEREK 19_ 
TEMMUZ 2003 TARİH VE 25173 SAYILI RESMİ GAZETEDE 
YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR. 
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* 15.5.2002 TARÎH VE 4756 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 1 
İNCİ MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 
(HALEN GÖREVDE BULUNUN ÜST KURUL ÜYELERİ, BU KANUNA 
GÖRE SEÇİLECEK YENİ ÜST KURUL ÜYELERİNİN SEÇİM 
SONUCUNUN, RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMASI TARİHİNE KADAR 
GÖREVLERİNE DEVAM EDER) OLARAK 4951 SAYILI KANUN İLE 
DEĞİŞTİRİLEREK 29 TEMMUZ 2003 TARİH VE 25183 SAYILI 
RESMİ GAZETEDE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR. 

* 13.04.1994 TARİHLİ VE 3984 SAYILI RADYO VE 
TELEVİZYONLARIN KURULUŞ VE YAYINLARI HAKKINDA 
KANUNUN DEĞİŞİK 12 NCİ MADDESİNİN BEŞİNCİ FIKRASI 
(RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULUNUN YILLIK BÜTÇESİNDEN 
HARCANMAYAN TUTAR YIL SONUNDA, YURT İÇİNDE KÜLTÜR VE 
TABİAT VARLIKLARININ, YURT DIŞINDA TÜRK KÜLTÜR 
VARLIKLARININ KORUNMASI VE İHYASI AMACIYLA KÜLTRÜR VE 
TURİZİM BAKANLIĞI MERKEZ SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ HESABINA 
AKTARILIR. BU TUTAR BİR YANDAN BÜTÇEYE ÖZEL GELİR, DİĞER 
YANDAN BAKANLIK BÜTÇESİNE ÖZEL ÖDENEK KAYDEDİLİR. 
BAKANLIK BÜTÇESİNDE ÖZEL ÖDENEK KAYDEDİLEN BU 

TUTARDAN, GEREKTİĞİNDE KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HESABINA 
AKTARMA YAPILABİLİR VE HARCAMALAR İÇİN KULLANILABİLİR. 
BU TUTARDAN YILI İÇİNDE HARCANMAYAN KISIM, ERTESİ YIL 
BÜTÇESİNE DEVREN ÖZEL GELİR VE ÖZEL ÖDENEK KAYDEDİLİR. 
HARCAMALARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR YÖNETMELİKLE 
DÜZENLENİR.) OLARAK 4962 SAYILI BAZI KANUNLARDA 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 
TANINMASI HAKKINDAKİ KANUN İLE DEĞİŞTİRİLEREK 07 
AĞUSTOS 2003 TARİH VE 25192 SAYILI RESMİ GAZETEDE 
YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR. 

* 13.04.1994 TARİHLİ VE 3984 SAYILI RADYO VE 
TELEVİZYONLARIN KURULUŞ VE YAYINLARI HAKKINDA 
KANUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (V) BENDİ (ESER VE/VEYA 
BAĞLANTILI HAK SAHİPLERİ: ESER İCRA,,FONOGRAM VE 
YAPIMLARI ÜZERİNDEKİ MANEVİ VE MALİ HAKLARI,5846 SAYILI 
FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU İLE DÜZENLENEN GERÇEK 
VEYA TÜZEL KİŞİLERİ,) OLARAK 5101 SAYILI ÇEŞİTLİ 
KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN 
İLE DEĞİŞTİRİLEREK 12 MART 2004 TARİH VE 25400 SAYILI 
RESMİ GAZETEDE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR. 

* 3984 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN İKİNCİ 
FIKRASINI (O) BENDİ (YAYINLARDA,ESER VE BAĞLANTILI HAK 
SAHİPLERİNE 5846 SAYILI FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU İLE 
TANINAN HAKLARIN İHLAL EDİLMEMESİ,) OLARAK 5101 SAYILI 
ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN 
KANUN İLE DEĞİŞTİRİLEREK 12 MART 2004 TARİH VE 25400 
SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE 
GİRMİŞTİR. 
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* 3984 SAYILI KANUNUN 37 NCİ MADDESİ BAŞLIĞI İLE 
BİRLİKTE (RADYO-TELEVİZYON KURULUŞLARINCA YAYINLANAN 
VE/VEYA İLETİLEN ESER. İCRA, FONOGRAM VE YAPIMLARIN 
KULLANİLIMINA İLİŞKİN ESASLAR.RADYO VE TELEVİZYON 
KURULUŞLARI, YAYIN VE/VE YA İLETİMLERİNDE ESER, İCRA. 
FONOGRAM VE YAPIMLARI KULLANABİLMEK İÇİN, ESER 
SAHİPLERİ, BAĞLANTILI HAK SAHİPLERİ VEYA BU KİŞİLERİN 
ÜYESİ OLDUKLARI MESLEK BİRLİKLERİ İLE İZİN ALMAK ÜZERE 
SÖZLEŞME YAPARLAR VE BU SÖZLEŞME İLE BELİRLENEN MALİ 
HAK BEDELLERİNİ ÖDERLER. BU SÖZLEŞME VE ÖDEMELER, 5846 
SAYILI FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNUNUN İLGİLİ 
HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE YAPILIR. BU MADDE HÜKÜMLERİNİ 

İHLAL EDEN YAYIN KURULUŞLARI HAKKINDA AYRICA BU 
KANUNUN 33 ÜNCÜ MADDE HÜKÜMLERİ UYGULANIR.) OLARAK 
5101 SAYILI ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN İLE DEĞİŞTİRİLEREK 12 M A R T 
2004 TARİH VE 25400 SAYILI RESMİ GAZETEDE 
YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR. 

B- İkinci sırasındaki soru önergesi gereği Başbakanlık'a sevk edilip de yayınlanan 
Yönetmelikler sırasıyla, 

RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU 
YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİKLERİ 

* RADYO VE TELEVİZYON KURULUŞLARINA KANAL VEYA 
FREKANS TAHSİSİ ŞARTLARI VE BUNLARA İLlŞKlN İHALE USULLERİ İLE 
YAYIN LİSANSI VE ÎZİN YÖNETMELİĞİ fDEĞİSİKLİKLER (04 EKİM 2003 
TARİH VE 25249 SAYILI RESMİ GAZETE VE 12 EKİM 2003 TARİH VE 
25257 SAYILI RESMİ GAZETE) 

* ÖZEL RADYO VE TELEVİZYON KURULUŞLARININ 
UYMASI GEREKLİ ASGARÎ İDARİ VE MALİ ŞARTLARLA YAYIN 
ALANI, YAYIN SAAT VE SÜRELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 
(YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİKLER (22 OCAK 2003 TARİH VE 
25001 SAYILI RESMİ GAZETE VE 12.10.2003 TARİH VE 25257 
SAYILI RESMİ GAZETE) 

* RADYO VE TELEVİZYON YAYINLARI YAYIN ESAS VE 
USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK (DEĞİŞİKLİK (17 .04 . 
2003 TARİH VE 25082 SAYILI RESMİ GAZETE) 

* RADYO VE TELEVİZYON YAYINLARININ DİLİ HAKKINDA 
YÖNETMELİK (18 ARALIK 2002 TARİH VE 24967 SAYILI RESMİ 
GAZETE İLE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR.) 

* RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU UYDU YAYINI LİSANS VE 
İZİN YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ 
HAKKINDA 
YÖNETMELİK (22 OCAK 2003 TARİH VE 25001 SAYILI RESMİ GAZETE) 

* RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU KABLOLU YAYIN 
LİSANS VE İZİN YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNİN 
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DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK (22 OCAK 2003 
TARİH VE 25001 SAYILI RESMÎ GAZETE) 

* RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU KAPALI DEVRE 
RADYO VE TELEVİZYON YAYINLARI YÖNETMELİĞİNİN GEÇİCİ 2 
İNCİ MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 
(22 OCAK 2003 TARİH VE 25001 SAYILI RESMİ GAZETE) 

* RADYO VE TELEVİZYON KURULUŞLARINA KANAL VE 
FREKANS TAHSİSİ ŞARTLARİ VE BUNLARA İLİŞKİN İHALE 
USULLERİ İLE YAYIN VE İZİN YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (22 OCAK 2003 TARİH VE 
25001 SAYILI RESMİ GAZETE) 

* ÖZEL RADYO VE TELEVİZYON KURULUŞLARININ 
UYMASI GEREKLİ ASGARİ İDARİ VE MALİ ŞARTLARLA YAYIN 
ALANI, YAYIN SAAT VE SÜRELERİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 
EK 4 ÜNCÜ MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 
YÖNETMELİK (22 OCAK 2003 TARİH VE 25001 SAYILI RESMİ 
G A Z E T E ) 

* RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU BÜTÇE, MUHASEBE VE 
İDARİ İŞLER YÖNETMELİĞİ (18 MAYIS 2003 TARİH VE 2S112 SAYILI 
RESMİ GAZETE) 

* RADYO VE TELEVİZYON KURULUŞLARINA KANAL VE 
FREKANS TAHSİSİ ŞARTLARI VE BUNLARA İLİŞKİN İHALE 
USULLERİ İLE YAYIN VE İZİN YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (14 MART 2003 TARİH VE 
25048 SAYILI RESMİ GAZETE) 

* ÖZEL RADYO VE TELEVİZYON KURULUŞLARININ 
UYMASI GEREKLİ ASGARİ İDARİ VE MALİ ŞARTLARLA YAYIN 
ALANI, YAYIN SAAT VE SÜRELERİ HAKKINDA 
YÖNETMELİĞİN EK 1 İNCİ MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (04 EKİM 2003 TARİH VE 
25249 SAYILI RESMİ GAZETE1 

* TÜRK VATANDAŞLARININ GÜNLÜK YAŞAMLARINDA 
GELENEKSEL OLARAK KULLANDIKLARI FARKLI DİL VE 
LEHÇELERDE YAPILACAK RADYO VE TELEVİZYON YAYINLARI 
HAKKINDA YÖNETMELİK. (25 OCAK 2004 TARİH VE 25357 
SAYILI RESMİ GAZETE) 

* ÖZEL RADYO VE TELEVİZYON KURULUŞLARININ 
UYMASI GEREKLİ ASGARİ İDARİ VE MALİ ŞARTLARLA YAYIN 
ALANI, YAYIN SAAT VE SÜRELERİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 
EK 4 ÜNCÜ MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 
YÖNETMELİK (28 OCAK 2004 TARİH VE 25360 SAYILI RESMİ 
GAZETE) 

* RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU UYDU YAYINI LİSANS VE 
İZİN YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA 
YÖNETMELİK (28 OCAK 2004 TARİH VE 25360 SAYILI RESMİ GAZETE) 

- 584 -



T.B.M.M. B : 64 24 . 3 . 2004 O : 1 

* RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU KABLOLU YAYIM 
LİSANS VE İZİN YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNİN 
DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK f28 OCAK 2004 
TARİH VE 25360 SAYILI RESMİ GAZETEM 

* RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURUL-U KAPALI DEVRE 
RADYO VE TELEVİZYON YAYINLARI YÖNETMELİĞİNİN GEÇİCİ 2 
İNCİ MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK (28 
OCAK 2004 TARİH VE 25360 SAYILI RESMİ GAZETEM 

Bilgilerinize arz ederim. 

Doç.Dr. Zakir AVŞAR 
Radyo ve Televizyon 

Üst Kurulu Başkanı V. 
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Genel Müdürlüğü 
Hukuk Müşavirliği 

SAYT : B02.2.TRT.0.6I.00.00/80$ ,..\£w/-.2>..../2004 
KONU : 7/2162 sayılı önerge CevabL 

DEVLET BAKANLIĞI'NA 
(Prof. Dr. Besir ATALAY) 

İLGİ : 15/03/2004 tarih ve 6.02.0.005/031/0719 sayılı yazını*. 

Bursa Milletvekili Sayın Ertugrul YALÇINBAYIR tarafindam Devlet Bakanı Sayın ProfDr. 
Beş» ATALAY larafiadan yazılı olarak yanıtlanması Talebiyle verilen 7/2162 sayıü Som Önergesi ile ilgili 
Kurumumuz görüşü aşağıda arz olunmuştur. 

Kurumumuzda, Devlet Bakam Sayın Prof.Dr. Bcsir ATALAY" in göreve başladığı 19/11/2002 
Tarihinden bu göne kadar; 01/05/\9S6 tarihinde yürürlüğe gireo TRT Eğitim Yönetmeliği, çeşitli yasa ve 
yönetmeliklerde meydana gelen değişiklikler nedeniyle, günün koşullarına göre yeniden düzenlenerek Kurum 
Yönetim Kurulu'nun tasvipleri™ sunulmuş, Kurum Yönetim Kuruln'nun 26/12/2003 tarih ve 2003/393 
sayıü KaranyJa kabul edilen Yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlanmak Ü2cre 03/01/2004 tarih 
ve B.02.TRT.0.61.00.00/66 sayılı yazımızla Devlet Bakanlığı'na'(Sayın Prof. Dr. 8esir ATALAY) 
gönderilmiştir. Andan Yönetmelik değişikliği henüz Resmi Gazete'de yayımlanmamıştır. 

Arz ederini. 

SenolDEMİRÖZ 
TRT Genel Müdürü 
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T.B.M.M. B : 64 24 . 3 . 2004 O : 1 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE 
DAYANIŞMAYI TEŞVİK FONU 

Sayı: B.02.0SYF/ 9 ' ^ •/ %2l3t 2004 
Konu: Soru önergesi 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sayın Beş İr ATALAY) 

İlgi: 15.03.2004 tarih ve B.02.0.005/031/0719 sayılı yazınız. 

İlgi yazınızda yer alan, Bursa Milletvekili Sayın Ertuğrul YALÇINBAYIR 
tarafından tevcih edilen 7/2162 sayılı yazılı soru önergesine verilecek cevaba ilişkin 
Fon İdaresinin görüşü ektedir. 

£-?< Bilgilerinize arz ederim 

Mevlüt BİLİCİ 
Genel Sekreter 

BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN ERTUĞRUL YALÇIN BAYIR* İN 
03.03.2004 TARİH VE 7/2162 YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI: 

1- 11.07.2003 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan, 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Gene! Müdürlüğü Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı; 

06.11.2003 Sağlık, Aile Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda , 
15.01.2004 tarihinde Plan Bütçe Komisyonunda görüşülmüş 29.01.2004 
tarihinde Plan Bütçe Komisyonundaki 2. görüşme sonrası Alt 
Komisyonuna havale edilmiştir. 24.02.2004 ve 26.02.2004 tarihlerinde 
Plan Bütçe Alt Komisyonundaki görüşmeler sonrası Plan Bütçe 
Komisyonuna sevk edilmiştir. 

1986 yılından beri Başbakanlık bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'nun teşkilat yapısı 
bulunmamaktadır. Fon faaliyetleri, Başbakanlık personeli ile başka kamu 
kurum ve kuruluşlardan tüm özlük hakları kurumlarında saklı kalmak 
koşuluyla geçici olarak görevlendirilmiş personel ile yürütülmektedir. 

Bu tasarı ile, Fona tüzel kişilik kazandırılması, kendine en uygun 
profesyonel bilgi ve yeterliliğe sahip personel istihdam ederek. Fon 
İdaresinin kamu yönetim ilkelerine uygun bir çalışma alanına 
kavuşturulması amaçlanmıştır. Böylece, kurumsal yapıya sahip bir 
yardım mekanizması oluşturulmuş olacaktır. 

2- 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu 
gereğince, ekonomik ve sosyal yoksunluk içinde bulunan vatandaşlara 
yapılacak tüm yardımlar , İllerde Vali, İlçelerde Kaymakam başkanlığında 
kurulu bulunan 931 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla 
ulaştırılmaktadır. Vakıfların yürüttükleri yardım programlan 
uygulamalarında birlik ve beraberliğin sağlanması bakımından, Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 1 adet genelge ve 22 adet 
dağıtımlı yazı gönderilmiştir. 

Tüzük ve yönetmelik çalışması bulunmamaktadır. 

- 5 8 6 -



TÜRKIYE BUYUK MILLET MECLISI 

GÜNDEMİ 
64 ÜNCÜ BİRLEŞİM 

24 MART 2004 ÇARŞAMBA 

Saat: 15.00 

KISIMLAR 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 

4 

5 

6 

SEÇİM 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

7 

8 
SÖZLÜ SORULAR 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 



DANIŞMA KURULU ÖNERİSİ 
1.- Genel Kurulun toplantı günlerinden Salı gününün Denetim konularına (Anayasanın süreye 

bağladığı konular hariç), Çarşamba ve Perşembe günlerinin de Kanun Tasan ve Teklifleri ile 
Komisyonlardan Gelen Diğer İşlerin görüşülmesine aynlması, Salı ve Çarşamba günlerinde Bir
leşimin başında bir saat süre ile Sözlü Sorulann 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.) 



TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI GÜNDEMI 
64 ÜNCÜ BİRLEŞİM 24 MART 2004 ÇARŞAMBA Saat: 15.00 

1 - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

sÇfae 

2 - ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

aCbc 

3 - SEÇİM 

sCtk 

4 - OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

aCbe 

5 - MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

sl±k 

6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ONGORUŞMELER 



7 - SOZLU SORULAR 
1. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, dış temsilciliklere gönderilen bir genelgeye ilişkin 

Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/449) (2) 
2. - 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) (2) 

3. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Bursa İlinde yapılan bazı atamalara ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/456) (1) 

4. - 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) (1) 

5. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, beyin göçüne ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/459) (1) 

6. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışmayı Teşvik Fonundan burs alan öğrencilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/460) (1) 

7. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, İğdır Kâzım Karabekir Tarım İşletmesinin 
düşük kapasitede çalıştırılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/462) (1) 

8. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, özelleştirme aşamasındaki Taşucu SEKA 
Akdeniz İşletmesinde çalışan personele ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/464) (1) 

9. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, basında çıkan öğretmenevleriyle ilgili bazı 
iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/465) (1) 

10. - İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek'in, yurtdışında bulunan Sivas olayı sanıklarının 
iadesiyle ilgili girişimde bulunulup bulunulmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/467) (1) 

11. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, Kurum İdare Kurulu kararlarının uygulanıp 
uygulanmadığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/469) (1) 

12. - Eskişehir Milletvekili Fahri Keskin'in, Tıpta Uzmanlık Sınavına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/470) (1) 

13. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesinin Emniyet Amirliği binası 
ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/471) (1) 

14. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesinin Hükümet Konağı 
inşaatının ne zaman tamamlanacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/472) (1) 

15. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde Kültür Merkezi inşaatının ne zaman 
tamamlanacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/473) (1) 

16. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesinin PTT ve Telekom binası 
ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/474) (1) 

17. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesinin spor salonu ihtiyacına 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/475) (1) 

18. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesinin okul ve derslik ihtiyacına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/476) (1) 

19. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesinin Öğretmenevi ve Halk 
Eğitim Merkezi ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/477) (1) 

(1) Bir birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
(2) İki birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
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7 - S O Z L U SORULAR 
20. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Bor Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi 

inşaatına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/478) (1) 

21. - 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) (1) 

22. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yem destekleme primlerine ve hayvancılığın 
desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/480) (1) 

23. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, sekiz yıllık eğitim için alınan vergi ve katkı 
payı miktarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/481) (1) 

24. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, dökme zeytinyağı ihracatına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/482) (1) 

25. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, seracılığın desteklenmesi ile tohum ithali ve 
üretimine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/483) (1) 

26. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, Ortadoğu ve Arap ülkelerinde çalışan Türk 
vatandaşlarına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/485) (1) 

27. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, yoksul öğrencilerin özel okullarda 
okutulması çalışmalarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/486) (1) 

28. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bir yakınının atanmasına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/487) (1) 

29. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bir yakınının atanmasına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/488) (1) 

30. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı atamalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/489) (1) 

31. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bir milletvekili eşinin bulunduğu göreve ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/491) (1) 

32. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı atamalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/492) (1) 

33. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde teftiş yapan 
mülkiye başmüfettişlerinin halen bulundukları göreve ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/493) (1) 

34. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı atamalara ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/494) (1) 

35. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı atamalara ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/495) 

36. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı atamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/496) 

37. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı atamalara ilişkin Maliye Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/497) 

38. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı şahısların atamalarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/498) 

39. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı atamalara ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/500) 
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7 - S O Z L U SORULAR 
40. - 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) 

41. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde Gebere Barajından yapılan sulamadaki 
ücret tarifesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/502) 

42. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, yakınlarının yetişememesi nedeniyle THY uçağının 
kalkışının geciktirildiği şeklinde basında çıkan haberlere ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/503) 

43. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, Millî Piyango İdaresinin özelleştirme kapsamına 
alınmasının nedenlerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/504) 

44. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, Millî Piyango İdaresinin özelleştirilmesine ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/505) 

45. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Sars hastalığına karşı ithalata yönelik 
önlem alınıp alınmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/508) 

46. - 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) 

47. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yılmazcan'ın, Kahramanmaraş organize sanayi 
bölgesinin serbest bölgeye dönüştürülüp dönüştürülmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/511) 

48. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, THY sabah seferlerinde dağıtılan 
gazetelere ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/512) 

49. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Aralık 2001- Aralık 2002 tarihleri 
arasındaki TRT yayınlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/513) 

50. - 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) 

51. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, özelleştirme kapsamındaki Sarıkamış Ayakkabı 
Fabrikasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/522) 

52. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, Salihli Devlet Hastanesi ek binasının ne zaman 
hizmete gireceğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/523) 

53. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, Manisa-Salihli'deki bazı okul inşaatlarına ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/525) 

54. - Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın, Antalya'ya doğalgaz verilip verilmeyeceğine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/526) 

55. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Seferihisar'daki depremzedelere yapılacak 
yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/527) 

56. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, özelleştirme sonucu işten çıkarılan işçilerin 
durumlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/528) 

57. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, özelleştirme sonucu işini kaybeden işçilerin 
istihdamına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/529) 

58. - İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek'in, Necip Hablemitoğlu cinayetine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/530) 
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7 - SÖZLÜ SORULAR 
59. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, ulaşımla ilgili projelere ilişkin Ulaştırma 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/531) 

60. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, sayısal loto sisteminin bakım ve 
onarım ücretine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/532) 

61. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, kamu kurum ve kuruluşlarına verilen 
Hazine Garantilerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/533) 

62. - 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) 

63. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Süper Ligdeki şike ve teşvik primi iddialarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/535) 

64. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, Diyarbakır-Çüngüş-Yeniköy'e ziraat 
teknisyeni atanıp atanmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/536) 

65. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, tohum üretimi ve ıslahına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/537) 

66. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, sağlık meslek lisesi mezunlarının istihdam sorununa 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/540) 

67. - 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) 

68. - 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) 

69. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, esnafın Halk Bankasından kullandığı kredinin faiz 
oranlarının düşürülüp düşürülmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/543) 

70. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, hizmet sınıflarına göre memur emeklilerinin 
özlük haklarındaki farklılığa ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/544) 

71. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, memurların ilaç katkı payında indirim yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/545) 

72. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde'de atıl haldeki Elsan A.Ş.'ne ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/546) 

73. - 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) 

74. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlindeki özelleştirilen Nimsa A.Ş.'ye 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/548) 

75. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, yetiştirme yurtlarında barınan çocuklardan 
ilköğretimi bitiremeyenlerin istihdam sorununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/549) 

76. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde Devlet Hastanesinin iç onarım ve bahçe 
düzenleme ihalesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/550) 

77. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Ulukışla-Darboğaz Kasabasına çok 
programlı lise yapılıp yapılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/551) 

78. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Ulukışla-Darboğaz Kasabası gölet 
projesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/552) 
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79. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, KPSS sınavına öğretmenlik dışındaki meslek 
gruplarının alınmamasının sebeplerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/553) 

80. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, Cezayir'deki deprem nedeniyle internet 
hizmetlerinin aksamasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/554) 

81. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, Nazım Hikmet'in bir şiirinin ders kitabından 
çıkarıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/555) 

82. - 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) 

83. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde Misli Ovası sulama kuyularının ruhsat 
işlemine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/557) 

84. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, bilgisayar mühendislerinin öğretmenlikte 
değerlendirilmesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/558) 

85. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, SSK hastanelerindeki sözleşmeli personele 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/559) 

86. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, isteğe bağlı sigortalıların prim artışlarına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/560) 

87. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, prim borcu olan Bağ-Kur'luların sağlık 
yardımından yararlanamamalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/561) 

88. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, isteğe bağlı Bağ-Kur sigortalılarının sağlık yardımı 
alamamalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/562) 

89. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Devlete ait şeker fabrikalarında memurlara yemek 
verilmemesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/563) 

90. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde Organize Sanayi Bölgesi Arıtma Tesisi 
Projesinin kredi ihtiyacına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/564) 

91. - Adana Milletvekili Kemal Sağ'ın, doğalgaza yapılan zamma ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/565) 

92. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın, bazı emekli bakan ve üst düzey bürokratlara araç 
ve personel tahsisine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/567) 

93. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Kilis-Elbeyli Kaymakamlığının düzenlediği 
bir panele ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/568) 

94. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, tütün alımlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/569) 

95. - 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) 

96. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, bir konferanstaki konuşması sırasında yaşanan bir 
olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/571) 

97. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, sağlık harcamalarına ve KDV tahsilatına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/572) 

98. - İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya'nın, Anadolu Liseleri ve Fen Liseleri Sınavı soru 
kitapçığındaki bir soruna ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/573) 
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99. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Ulukışla arası ray-bus seferlerine ilişkin 

Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/574) 

100. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Emen Ovası ıslah çalışmalarına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/575) 

101. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlindeki Üçkapılı-Çamardı yolunun asfalt 
sorununa ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/576) 

102. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Diyarbakır'da görevli bazı öğretmenler 
hakkındaki soruşturma iddialarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/577) 

103. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Ünlendi Barajı Projesine ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/578) 

104. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, Başbakan'ın bir konuşmasındaki protestocunun 
sorgulanmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/579) 

105. - Yozgat Milletvekili Emin Koç'un, kurum değiştiren personele ve müftü atamalarına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/580) 

106. - 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) 

107. - İstanbul Milletvekili Güldal Okuducu'nun, sağlık meslek liselerine İlahiyat Fakültesi 
mezunu idareci atandığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/582) 

108. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Nevşehir karayolunun bölünmüş yol 
programına alınıp alınmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/583) 

109. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, yönetici atamalarına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/585) 

110. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Kars Telekom abonelerinin borçlarına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/586) 

111. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, Türkiye Çevre Düzeni Planına ilişkin Çevre ve 
Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/587) 

112. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Karabük-Yenice İlçesindeki 
öğrencilerin yemek ödeneğinin kesildiği iddialarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/588) 

113. - 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) 

114. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Anamur Belediyesinin çöp döküm alanına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/590) 

115. - Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın, Tunceli'deki kişi başına gayri safı millî hasıla 
miktarının nasıl belirlendiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/591) 

116. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay'ın, Ankara-Evren-Eti Holding İlköğretim Okulu 
binasının fiziki şartlarının yetersizliğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/592) 

117. - 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) 

118. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, LPG'li araçların taşıt vergisine ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/597) 
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119. - 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) 

120. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Bursa-Osmangazi Belediyesi mücavir 
alanından çıkarılan köylerdeki kaçak yapılara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/599) 

121. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin, hemofili hastalarının tedavisinde kullanılan bir 
kan ürününün ithal edilip edilmediğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/600) 

122. - İstanbul Milletvekili İsmet Atalay'ın, 22 nci Dönemdeki milletvekili 
dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki istemlere ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanından sözlü soru önergesi (6/601) 

123. - 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) 

124. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Adana Büyükşehir Belediyesi çöplerinin 
Yüreğir İlçesinde oluşturduğu soruna ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/603) 

125. - Yozgat Milletvekili Emin Koç'un, Yozgat'ta kuraklıktan zarar gören çiftçilerin 
durumuna ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/604) 

126. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ankara'da bir köprülü kavşak inşaatında 
meydana gelen göçüğe ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/605) 

127. - 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) 

128. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, hidrojen ve borun enerjide ve sanayide kullanımına 
yönelik çalışmalar yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/608) 

129. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Ankara İlindeki köpek barınaklarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/609) 

130. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, kültür merkezlerinin devredileceği haberlerine 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/610) 

131. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, işsizliğe karşı alınan önlemlere ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/611) 

132. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Sayıştay denetimi dışında kalan karayolu ihalelerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/612) 

133. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Alanya-Dimçayı-Kargacık arasında bölünmüş 
yol yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/613) 

134. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya-Gazipaşa İlçesinin İç Anadoluya karayolu 
bağlantısının sağlanmasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/614) 

135. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Patara-Kalkan arasındaki karayolunun 
genişletilmesi ihtiyacına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/615) 

136. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, zabıtaların silah ihtiyacına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/616) 

137. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Manavgat'ta görevli trafik ekiplerinin benzin 
ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/617) 

138. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, yaz aylarında nüfusu artan ilçelerin güvenlik ve 
yönetim hizmetlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/618) 
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139. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman'ın, İzmir-Foça'daki kazı çalışmalarının durdu

rulmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/619) 

140. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'a doğalgaz verilip verilmeyeceğine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/620) 

141. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Türkgözü sınır kapısından mazot ithalatına ve 
Aktaş sınır kapısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/621) 

142. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, Marmaris'teki bir ilköğretim okulunda yapılan teftişe 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/622) 

143. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman İlindeki belediyelere 
gönderilen ödenek miktarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/623) 

144. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/624) 

145. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, özelleştirilen KİT'lere ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/626) 

146. - İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, tütün alımındaki açık artırma usulüne ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/627) 

147. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, yolsuzlukların önlenmesi için alınması gereken 
tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/628) 

148. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir çevre yolu projesine ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/629) 

149. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, bölgesel elektrik fıyatlandırmasının 
üretim üzerindeki etkilerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/630) 

150. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir-Menemen İlçesinin hastane ve sağlık 
personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/631) 

151. - 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) 

152. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, elektrikte bölgesel fıyatlandırmanın 
doğuracağı sonuçlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/633) 

153. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur-Bucak-Kızıİkaya Beldesindeki 
Ziraat Bankası şubesinin kapatılmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/634) 

154. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur İlinin kadın hastalıkları ve 
doğum hastanesi ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/635) 

155. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, kamu çalışanlarının maaş ve ücretlerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/636) 

156. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur Gölündeki kirliliğin giderilmesi 
için yapılacak çalışmalara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/637) 

157. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, doğrudan gelir desteği ödemelerine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/638) 

158. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Halkbank'ın özelleştirilmesine 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/639) 

159. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde'de doğrudan gelir desteği ödemelerinin ne 
zaman yapılacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/640) 
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160. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur'da hayvancılığı teşvik 

çalışmalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/642) 

161. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, THY uçaklarındaki bazı hizmetlere ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/643) 

162. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur Organize Sanayi Bölgesine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/644) 

163. - 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) 

164. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, ilaçta klinik paketlemeye gidilip 
gidilmeyeceğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/646) 

165.- Sivas Milletvekili Nurettin Sözen'in, iş akitleri feshedilen Div-Han Demir Madeni 
çalışanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/647) 

166. - Zonguldak Milletvekili Harun Akın'in, Zonguldak-Devrek bölünmüş yol projesine ve 
Zonguldak-Ereğli yolundaki çalışmalara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/648) 

167. - İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil'in, emniyet mensuplarına ödenmekte olan dikiş 
paralarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/649) 

168. - 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) 

169. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, petrol aramalarında gerekli derinliğe inilmediği 
iddialarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/651) 

170. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, ABD'nin Kuzey Irak'ta bölücü terör örgütüne 
destek verdiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/652) 

171. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa İl Sağlık Müdürünün 
atanması ve görevden alınmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/653) 

172. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Ekonomik ve Sosyal Konsey toplantılarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/654) 

173. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programındaki bazı taahhütlere 
yönelik çalışmalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/655) 

174. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bölgesel sanayiin iyileştirilmesi çalışmalarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/656) 

175. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan yatırımcılarla 
ilgili çalışmalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/657) 

176. - 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) 

177. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan sanayinin 
yeniden yapılandırılması çalışmalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/659) 

178. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan sanayi 
bölgeleriyle ilgili çalışmalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/660) 

179. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan imalat 
sanayiiyle ilgili çalışmalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/661) 
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180. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, Devlet İstatistik Enstitüsünün bir araştırmasına 

ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/662) 

181. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, bazı Devlet üretme çiftliklerinin kiralanmasına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/663) 

182. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, Başbakanlık Konutu ile Başbakanlık Merkez 
Binasında tadilat ve tamirat yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/664) 

183. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, Diyanet Takvimi İhalesine ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/665) 

184. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği 
korosundaki sanatçı kadrosuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/666) 

185. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Nilüfer Barajı projesine ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/667) 

186. - 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) 

187. - 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) 

188. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan sağlıksız 
şehirleşmeye karşı yapılan çalışmalara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/670) 

189. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan doğal afetlere 
yönelik tedbirlere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/671) 

190. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan bölgesel 
kalkınmaya yönelik çalışmalara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/672) 

191. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan turizm 
potansiyelini geliştirmeye yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/673) 

192. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan kültür 
politikalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/674) 

193. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan şehirlerin 
altyapı çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/675) 

194. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan sosyal 
güvenlik politikalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/676) 

195. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan genç nüfusa 
yönelik çalışmalara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/677) 

196. - 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) 

197. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan sağlık 
alanındaki çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/679) 

198. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan kültürel mirası 
koruma çalışmalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/680) 
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199. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan turizmde 

tanıtma projelerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/681) 

200. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan eğitim ve 
öğrenimle ilgili bazı ifadelere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/682) 

201. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan eğitimde 
yeniden yapılanmaya dönük çalışmalara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/683) 

202. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim 
Fakültesi inşaatına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/684) 

203. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Gazi Üniversitesi Kastamonu Fen-
Edebiyat Fakültesi binasının ödenek ihtiyacına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/685) 

204. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, İnebolu Limanının ne zaman 
bitirileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/686) 

205. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Tekel Şanlıurfa Suma Fabrikasının 
kapatılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/687) 

206. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, üniversitelerin öğretim kadrolarına 
atama yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/688) 

207. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Denizcilik Müsteşarlığında bazı çalışanların işine 
son verildiği iddialarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/689) 

208. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, İzmir'in Güzelbahçe İlçesine alman ambulansla 
ilgili bazı iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/690) 

209. - 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) 

210. - 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) 

211. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, İstanbul-Edirne karayolundaki yol hizmetlerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/693) 

212. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya İl Millî Eğitim Müdürlüğü 
yönetim kadrolarında yapılan değişikliklere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/694) 

213. - Adana Milletvekili Kemal Sağ'in, Adana Adlî Tıp Kurumunun yerinin değiştirilip 
değiştirilmeyeceğine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/695) 

214. - Adana Milletvekili Kemal Sağ'ın, öğretim programından iki yabancı dilin çıkarıldığı 
iddialarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/696) 

215. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, tüplügaz sektöründeki dağıtım payları ile vergi 
oranına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/697) 

216. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/699) 

217. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/700) 

218. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, eczanelerin kamu kurum ve kuruluşlarından 
ilaç bedeli alacaklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/701) 
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219. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, Manisa'nın Salihli İlçesinde yanan orman 
alanlarının ağaçlandırılmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/702) 

220. - Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Afyon'daki bir kavşak inşaatına ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/703) 

221. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, organize sanayi bölgelerindeki elektrik ve 
yatırım indirimlerinin kaldırılmasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi(6/704) 

222. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, iki ilköğretim müfettişiyle ilgili 
iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/705) 

223. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir İlindeki okulların elektrik borçlarına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/708) 

224. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, taşınmaz tarihî eserlerin çevresinde koruma 
alanları oluşturulmasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/709) 

225. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, İzmir'in Güzelbahçe İlçesinde hizmete giren 
ambulansla ilgili bazı iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/710) 

226. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, hastalıkları nedeniyle sözleşmeleri 
feshedilen uzman çavuşların durumuna ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi(6/711) 

227. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, kredi kartı faiz oranlarına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/712) 

228. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Mersin Devlet Hastanesi çalışanlarının 
ödenmeyen döner sermaye ücretlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/713) 

229. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, işçi ve memur emeklilerinin maaşlarında artış 
yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/714) 

230. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, gazilerin yaşam standartlarını yükseltmek için 
alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/715) 

231. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Yapı-Yol Sendikasına üye bazı çalışanların 
görev yerlerindeki değişikliğe ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/716) 

232. - Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Çorlu Havaalanının etkin kullanımı için 
alınacak önlemlere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/717) 

233. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, kamu kurum ve kuruluşlarındaki sözleşmeli 
avukatlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/718) 

234. - İstanbul Milletvekili Onur Öymen'in, AB limanlarındaki Türk gemilerinin 
eksikliklerinin tamamlanması için ne gibi önlemler alındığına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/719) 

235. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, İğdır'a doğalgaz verilip verilmeyeceğine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/720) 

236. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, 2003 yılı yaş üzüm ihracat teşvikinin ne zaman 
verileceğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/721) 

237. - 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) 
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238. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Topluma Kazandırma Kanunundan yararlanmak 

için başvuranlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/723) 

239. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlindeki Yeni Hamam'ın restorasyonuna 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/724) 

240. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlindeki Öküz Mehmet Paşa 
Kervansarayı'nın restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/725) 

241. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlindeki Sungurbey Bedesteni'nin 
restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/726) 

242. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde Kalesi'nin restorasyonuna ilişkin Kültür 
ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/727) 

243. - "Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, gazi aylıklarında iyileştirme yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/728) 

244. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Altunhisar-Yakacık Kasabası hayvancılık 
projesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/729) 

245. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin, Ankara Kulübüne malî destek verilip 
verilmeyeceğine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/730) 

246. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, şeker fabrikaları işçilerinin çalıştırılmasındaki 
farklılıklara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/731) 

247. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, işçi emeklilerinin maaşlarında artış yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/732) 

248. - 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) 

249. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, beden eğitimi branşındaki öğretmen adayı 
fazlasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/734) 

250. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Altunhisar-Yakacık Kasabasında lise 
açılıp açılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/735) 

251. - Adana Milletvekili Kemal Sağ'ın, Halk Bankasının piyasa yapıcısı bankalar arasına 
alınmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/736) 

252. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ziraat ve Halk Bankalarının yeni yönetimine 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/738) 

253. - İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil'in, okullarda alınan kayıt paralarına ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/739) 

254. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, elma ithalatının yerli üreticiye etkisine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/740) 

255. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Türk Lirasının ABD Doları karşısındaki 
değerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/741) 

256. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Ulukışla Porsuk göleti sulama kanallarının 
ne zaman yapılacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/742) 

257. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, İstanbul-Sultanbeyli İlçesindeki yapıların ruhsat 
durumuna ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/743) 

258. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, ABD'den sağlanan kredinin koşulla sağlandığı 
iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/744) 
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259. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, devlet alacaklarına uygulanan gecikme 

faiz oranının indirilip indirilmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/745) 

260. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, kredi kartı borçlarına uygulanan bileşik 
faiz oranına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/746) 

261. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, basında yer alan bir tarım projesine ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/747) 

262. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Adıyaman, Hakkâri ve Antalya'daki bazı tarihî 
eserlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/748) 

263. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, ihracatçıyı teşvik amaçlı önlemler ve 
döviz kuruna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/749) 

264. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'in, belediyelere ayrılan yardım miktarındaki 
farklılıkların nedenlerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/750) 

265. - Ankara Milletvekili Muzaffer R. Kurtulmuşoğlu'nun, BDDK tarafından el konulan 
bankalara ve mevduat sahiplerinin alacaklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/751) 

266. - 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) 

267. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, belediyelere yapılan parasal yardıma 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/753) 

268. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, pancar üretimindeki kota 
uygulamasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/754) 

269. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Kastamonu'ya bağlı bazı ilçe ve köylerin 
altyapı gereksinimlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/756) 

270. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, tıpta üst ihtisas sınavının ÖSYM tarafından yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/757) 

271. - 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) 

272. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Kars Devlet Hastanesi inşaatı için 2004 bütçesine 
ödenek konulup konulmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/760) 

273. - 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) 

274. - 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) 

275. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, THY'na ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru 
önergesi(6/763) 

276. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya Oba Çayı ıslahının ne zaman 
bitirileceğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/764) 

277. - Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, Bağ-Kur sigortalılarının borçlarının yeniden 
yapılandırılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/765) 

278. - Tunceli Milletvekili V. Sinan Yerlikaya'nın, bazı imamların İTÜ Rektörü ve YÖK 
Başkanı hakkında verdikleri demeçlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/766) 
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279. - 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) 

280. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, İmarbank'taki yolsuzluk iddiaları nedeniyle 
aranan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/768) 

281. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, okullardaki kötü alışkanlıklarla ilgili olarak 
istatistiki çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/769) 

282. - 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) 

283. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Harran Ovasında çoraklaşmayı önleme 
çalışması yapılıp yapılmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/771) 

284. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, Bakanlığa bağlı döner sermayeden sağlık 
personeline yapılan ek ödeme matrahlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/772) 

285. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Edirne İlinin elektrik alt yapısının yenileme 
programına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/773) 

286. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, orman yangınlarını ve erozyonu önleme 
çalışmalarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/774) 

287. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir İlinin kültürel yapısına ve Kuş Cennetine 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/775) 

288. - 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) 

289. - İstanbul Milletvekili İsmet Atalay'ın, ek motorlu taşıtlar vergisine ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/777) 

290. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, iptal edilen bir sınav için yatırılan ücrete ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/778) 

291. - 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) 

292. - 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) 

293. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, KPSS sonuç listelerinin sağlıklı olmadığı 
iddialarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/781) 

294. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın milletvekili lojmanları ile kamp, sosyal tesis ve 
lokallerin satışına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/782) 

295. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, alternatif turizme yönelik çalışmalara 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/783) 

296. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa'yı ilçelerine bağlayan 
karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/784) 

297. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa'nın okul ihtiyacına ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/785) 
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298. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'in, Organize Hayvancılığı Geliştirme 

Bölgesi Projesi uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/786) 

299. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Taşköprü-Karadere Barajının ne zaman 
bitirileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/787) 

300. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, otomotiv ürünlerindeki ÖTV artışına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/788) 

301. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, emekli aylıklarında artış yapılıp yapılmayacağına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/789) 

302. - Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka'nın, Eğitim Fakültesi mezunlarının sınıf 
öğretmenliği haklarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/790) 

303. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, TBMM'deki bir kapalı oturumun tutanaklarını 
istediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/791) 

304. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya İlindeki Gündoğmuş-Topraktepe 
yolunun genişletilmesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/792) 

305. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya-Gündoğmuş-Ümitli Köyünün içme 
suyu sorununa ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/793) 

306. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in, öğretmenevlerinin özelleştirme 
kapsamına alınmasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/794) 

307. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, özelleştirilen KİT'lerin çalışanlarından kamuda işe 
yerleştirilemeyenlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/795) 

308. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, Konut Edindirme Yardımı Fonunun tasfiye sürecine 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/796) 

309. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Ankara-Kızılay Meydanı ve Atatürk 
Bulvarındaki yeni trafik düzenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/797) 

310. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, üreticinin elinde kalan tütünün alımında Tekel'in 
uyguladığı fiyata ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/798) 

311. - Edirne Milletvekili Rasım Çakır'ın, Edirne İlinin ekonomik canlılığının artırılması 
için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/799) 

312. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Manavgat Çayı suyunun dışarıya 
pazarlanmasına ve Manavgat Yat Limanı projesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/801) 

313. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, silah ruhsatlarına ve suç işlemede kullanılan 
silahlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/803) 

314. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, yerli ateşli silah üretimine ve satışına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/804) 

315.- 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) 

316. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, sperm ve yumurta transferi yasağına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/806) 

317. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Kars Küçük Sanayi Sitesi inşaatının ödenek 
ihtiyacına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/808) 

318. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Bandırma Limanının özelleştirileceği iddialarına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/809) 

319. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, özelleştirilen kuruluşlardaki çalışanların kamuda 
istihdamına yönelik çalışmalara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/810) 
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320. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, TÜBİTAK Başkanının atanmamasına ve 

Bilim Kurulu üyelerinin onaylanmamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/811) 
321. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Genel Bilgi Toplama Sistemi ile toplanan 

bilgilere ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/812) 
322. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Tekel ve Tüpraş'ın özelleştirilmesinde verilen 

tekliflere ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/813) 
323. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden 

Bandırma'daki Tekel depolarına nakledilen tütüne ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/814) 

324. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, İmar Bankası mudilerine yapılacak ödemelere 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/815) 

325. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, engellilerin sorunlarının çözümünde kurumlar 
arası koordinasyon ile coğrafî ve sosyal farklılıklara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/816) 

326. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya'nın Manavgat İlçesinin iki köyü 
arasındaki yolun yapımına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/817) 

327. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya-Manavgat-Uzunlar Köyünün köprü 
ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/818) 

328. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya-Manavgat-Gebece Köyü yollarının 
asfalt ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/819) 

329. - Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Ankara Öğretmenevinde kütüphane 
bulunmamasının nedenine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/820) 

330. - 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) 

331. - Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan'ın, okul değiştirme cezasına yönelik 
düzenlemeye ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/822) 

332. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun Antalya Limanına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/824) 

333. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Devlet Demiryollarına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/827) 

334. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, baz istasyonlarına ilişkin Çevre ve Orman 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/828) 

335. - 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) 

336. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, bazı hakem hatalarına karşı işlem yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/830) 

337. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın TEKEL'in özelleştirilmesine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/831) 

338. - Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur'un, Eti Alüminyum A.Ş.'nin özelleştirme 
kapsamından çıkarılıp çıkarılmayacağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/832) 

339. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Kastamonu'daki köy yollarının bakım ve 
onarımlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/833) 

340. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, yabancı vakıflara ve gayrimenkullerine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/834) 

341. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Kastamonu Polis Okulu İnşaatına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/835) 
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342. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'in Kastamonu'nun yeni Adliye Sarayı 

ihtiyacına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/836) 
343. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Kastamonu Doğu Çevreyolu inşaatına 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/837) 
344. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Kastamonu-Daday Hükümet Konağı 

inşaatı ödeneğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/838) 
345. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Fener Rum Patrikhanesi çevresindeki 

gayrimenkullerin el değiştirmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/839) 
346. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın kişi başına millî gelirin hesaplanmasında 

doğal zenginlik kriterine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/840) 
347. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, TEKEL'in özelleştirilme ihalesiyle ilgili 

iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/841) 
348. - Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu'nun, Barzani ve Talabani'nin Türkiye'deki 

statüsüne ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/842) 
349. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Düzce'li depremzede temsilcilerinin 

gözaltına alınmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/843) 
350. - 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) 

351. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şırnak İlindeki kömür rezervlerine ve 
üretimine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/845) 

352. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Kamu İhale Kanunu kapsamına alınmayan 
orman köylerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/846) 

353. - 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) 

354. - İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek'in, İstanbul Bölge Müdür Yardımcılığına yapılan 
atamaya ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/848) 

355. - Ankara Milletvekili Oya Araslı'nın, tecavüz mağduru kadınların korunmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/849) 

356. - Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan'ın, töre cinayetlerine karşı alınacak 
tedbirlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/850) 

357. - Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, Ağrı'da fen lisesi açılıp açılmayacağına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/851) 

358. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, özel sağlık ve eğitim kuruluşlarının kullandıkları 
binaların yapı denetimlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/852) 

359. - Çanakkale Milletvekili İsmail Özay'ın, Gökçeada'daki sağlık hizmetlerine ve bir 
hastanın vefatıyla ilgili iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/853) 

360. - 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) 

361. - Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, tarımsal sulamada kullanılan elektrikte KDV 
oranının düşürülüp düşürülmeyeceğine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/856) 

362. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Mersin Defterdarlığındaki bazı atamalara ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/857) 

363. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, bankalardan yapılan döviz transferlerinde 
komisyon alınmasının nedenine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/858) 

364. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, trafik kazaları istatistiklerine ve kazalara karşı 
alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/859) 
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365. - 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) 

366. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, doğrudan gelir desteği ödemelerine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/861) 

367. - Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır'ın, doğrudan gelir desteği ödemelerine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/862) 

368. - 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) 

369. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın, Kemal ve Hakan Uzan'in yakalanamamasının 
nedenlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/864) 

370. - 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) 

371. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Kristal-İş Sendikasının grev kararının 
Hükümetçe ertelenmesinin gerekçelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/866) 

372. - 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) 

373. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, Malatya'da Türk Telekom Bölge Müdürlüğü 
kurulup kurulmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/868) 

374. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, vatandaşlık başvurusunda bulunanlarda aranan 
şartlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/869) 

375. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, spor alanında yapılan çalışmalara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/870) 

376. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, aile hekimliği uygulamasına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/871) 

377. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Mersin-Anamur Özel İdare Müdürünün 
tayininin gerekçesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/872) 

378. - 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) 

379. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, DSİ'ye alınacak mühendislerde erkek olma 
şartının aranmasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/874) 

380. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, 2002/3546 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) 

381. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, TMO'ya eleman alımında erkek olma koşulu 
aranmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/876) 

382. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, satışa çıkarılan Millî Eğitim bakanlığı sosyal 
tesislerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/877) 

383. - 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) 

384. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, bir televizyon kanalında reklam adı altında 
yapılan bir yayının vergisine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/879) 

385. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'in, tarım destekleme politikasına ve çiftçi kayıt 
sistemine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/880) 

386. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Anamur'a yeni bir cezaevi yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/881) 
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387. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Mersin-Gülnar-İshaklar Köyü sağlık ocağına 

ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/882) 
388. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Anamur Devlet Hastanesinin beyin cerrahı 

ihtiyacına ve hasta naklinde yaşanan sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/883) 

389. - 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) 

390. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Anamur'a ağır ceza mahkemesi açılıp 
açılmayacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/885) 

391. - İstanbul Milletvekili Lokman Ayva'nın, özürlü personel alımı sınavına ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/886) 

392. - İstanbul Milletvekili Lokman Ayva'nın, özürlü personel alımı sınavı mülakatına ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/887) 

393. - İstanbul Milletvekili Lokman Ayva'nın, özürlü personel alımı sınavının maliyetine 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/888) 

394. - İstanbul Milletvekili Lokman Ayva'nın, özürlü personel alımı sınavının sonuçlarına 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/889) 

395. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, emekli aylıklarının iyileştirilmesine ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/890) 

396. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın BOTAŞ eski yöneticileri hakkında verilen 
mahkeme kararına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/891) 

397. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, palm yağı ithalatına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/892) 

398. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, Malezya'dan palm yağı ithalatına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/893) 

399. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, Malezya'dan ithal edilen palm yağının 
kullanım alanlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/894) 

400. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, et ithalatının hayvancılığa etkilerine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/897) 

401. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Elazığ'ın Alacakaya İlçesinin ulaşım 
sorunlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/901) 

402. - Adana Milletvekili Kemal Sağ'ın, iş akitleri feshedilen ÇEAŞ ve KEPEZ Elektrik 
çalışanlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/902) 

403. - Adana Milletvekili Kemal Sağ'ın, özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda yönetim 
kurulu üyesi ve denetçi olarak görev yapan ÖİB personeline ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru 
önergesi(6/903) 

404. - Samsun Milletvekili İlyas Sezai Önder'in, Bafra Devlet Hastanesi ek inşaatına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/905) 

405. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın, kamu görevlilerinin yargılanmalarındaki farklı 
statüye ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/907) 

406. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, sözleşmeli sağlık personeli sınavına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/909) 

407. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, üniversitelere verilen kadrolara ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/910) 

408. - Antalya Milletvekili Osman Kaptan'in, sözleşmeli sağlık personeli sınavına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/911) 

409. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Alanya ve Gazipaşa yat limanı inşaatlarının ne 
zaman tamamlanacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/912) 

410. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya'nın Gazipaşa İlçesindeki bir köprü 
yapımına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/913) 

411. - Aydın Milletvekili Mehmet Mesut Özakcan'ın, sözleşmeli sağlık personeli sınavı 
sonuçlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/914) 
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412. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, açılması düşünülen üniversiteler için gerekli 

planlama ve hazırlıkların yapılıp yapılmadığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/915) 

413. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın dokunulmazlığı ile ilgili bir dosyanın 
Başbakanlıkta bekletilmiş olmasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/916) 

414. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, basın sektöründe 212 sayılı Kanunun 
uygulanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/917) 

415. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, üniversitelerin araştırma kaynaklarından 
yapılan gelir tahsilatına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/919) 

416. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, Türkiye'ye girişlerinde ABD vatandaşlarının 
parmak izi ve fotoğraf kaydının alınıp alınmayacağına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/920) 

417. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'mn, trafik kazası istatistiklerine ve trafik 
sigortası uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/921) 

418. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, şeker kotalarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/922) 

419. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, TÜPRAŞ'ın özelleştirilmesi ihalesine ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/923) 

420. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, TÜPRAŞ'ın özelleştirilmesi sürecine ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/924) 

421. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, trafik ekiplerinin bulundurması gereken araç ve 
gereçler ile kaza yerine intikal süresine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/925) 

422. - Samsun Milletvekili İlyas Sezai Önder'in, çeltik üreticilerinin elektrik borçlarına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/926) 

423. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler 
Müşavirliği personeline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/927) 

424. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, açıktan atanan özel kalem müdürlerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/928) 

425. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, düşünce suçlularına ilişkin Adalet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/929) 

426. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlindeki Dikilitaş Göletine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/930) 

427. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, gıda maddelerinin kamusal denetimine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/931) 

428. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, bazı sermaye gruplarının çalışmalarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/932) 

429. - Mersin Milletvekili Şefik Zengin'in, bazı bürokratların atanmalarıyla ilgili iddialara 
ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/933) 

430. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, bazı ithal gıda ürünlerinin genetik yapılarının 
kontrolüne ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/934) 

431. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Davos'taki görüşmelere katılan bazı 
kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/935) 

432. - Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Afyon'un Evciler İlçesinde Adliye teşkilâtı 
açılıp açılmayacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/936) 

433. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Çankırı-Şabanözü-Gümerdinli Beldesi sağlık 
ocağının personel ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/937) 

434. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ankara-Şabanözü karayolundaki çalışmalara 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/938) 

435. - Balıkesir Milletvekili Orhan Sür'ün, haklarında açılmış dava bulunan Ziraat Bankası 
yöneticilerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/939) 
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436. - Burdur Milletvekili Razaman Kerim Özkan'ın, kredi kartı faizlerinin düşürülmesine 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/940) 
437. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, ÖSS'ye girecek öğrencilerin 2. 

dönemde idarî izinli sayılıp sayılmayacaklarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/941) 

438. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, termik santralların olumsuz etkilediği 
yörelerdeki insanlara bazı avantajlar sağlanıp sağlanmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/942) 

439. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, bir ABD şirketinin kollandığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/943) 

440. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, Devlet Planlama Teşkilâtının planlamadaki 
rolüne ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/944) 

441.- Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın, Şanlıurfa Devlet Hastanesi Başhekimiyle 
ilgili soruşturmanın sonucuna ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/945) 

442. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, çiftçi borçlarının ertelenmesine ve mağdur 
çiftçilere yönelik çalışmalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/946) 

443. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne gönderilen 
yangınla mücadele ödeneğine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (9/947) 

444. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur İli Çavdır İlçesi Söğüt 
Kasabasının Acil Servis ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (9/948) 

445. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur İlindeki bir karayolu güzergahının 
değiştirilmesi projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/949) 

446. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur İlindeki bir karayolu 
güzergahının değiştirilmesi projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/950) 

447. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, yatırım ve işletme kredisi kriterleri ile 
organize sanayi bölgelerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/951) 

448. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Vergi Barışı Kanununun sonuçlarına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/952) 

449. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur'un Bucak İlçesindeki bazı 
yerleşim birimleri arasındaki yolun asfalt ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/953) 

450. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, KOBİTerin ve esnafın vergi yüküne ve kredi 
şartlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/954) 

451. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, Hatay İlinde doğrudan gelir desteği ödemelerinin 
ne zaman yapılacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/955) 

452. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur'un Bucak İlçesindeki bir yolun 
asfaltlanmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/956) 

453. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, yetkili sendika tespitinde zorluk çıkartıldığı 
iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/957) 

454. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Kars köylerindeki yol ve su çalışmalarına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/958) 

455. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Çin'den yapılan ithalatın etkilerine ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/959) 

456. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, bankaların kredi kartlarına uyguladığı faiz oranlarına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/960) 

457. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, özelleştirme sonucu işsiz kalanların kamuda 
istihdamına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/961) 
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7 - SÖZLÜ SORULAR 
458. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, zorunlu tasarruf kesintilerinin ödenmesinde yaşanan 

sorunlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/962) 
459. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, SSK ve BAG-KUR'un idarî yapıları ile üst düzey 

yönetici atamalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/963) 
460. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, kayıt dışı istihdamın ve ücretlerin düşük beyan 

edilmesinin denetimine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/964) 

461. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay'ın, Mısırlı bir gazeteciye türbanlı fotoğrafıyla 
basın kartı verilmesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/965) 
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8 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. - Adlî 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 
Tarihi 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. - Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı ile İçişleri, Plan ve Bütçe ve Anayasa 
Komisyonları Raporları (1/731) (S. Sayısı: 349) (Dağıtma tarihi: 21.1.2004) 

5. X - Geçici İthalat Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/679) (S. Sayısı: 353) (Dağıtma tarihi: 21.1.2004) 

6. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/666) (S. Sayısı : 357) 
(Dağıtma tarihi: 27.1.2004) 

7. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/675) (S. Sayısı : 358) 
(Dağıtma tarihi: 27.1.2004) 

8. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı İdarî Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/678) (S. Sayısı : 359) 
(Dağıtma tarihi: 27.1.2004) 

9. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/676) (S. Sayısı : 360) 
(Dağıtma tarihi: 28.1.2004) 

10. X - Doku Tipi Tayinine Yarayan Reaktiflerin Değişimine İlişkin Avrupa Anlaşması ve 
Ek Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, 
Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/634) (S. Sayısı : 365) (Dağıtma 
tarihi: 10.2.2004) 

11. X - Uluslararası Bağ ve Şarap Örgütünün Kuruluş Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/662) (S. Sayısı : 367) 
(Dağıtma tarihi: 10.2.2004) 

12. X - Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) Örgütü KEİ Bölgesindeki Eşyanın Karayoluyla 
Naklinin Kolaylaştırılması Konusunda Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/684) (S. Sayısı : 369) 
(Dağıtma tarihi: 10.2.2004) 

13. X - Sinematografik Ortak Yapım Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/631) (S. Sayısı: 364) (Dağıtma tarihi: 11.2.2004) 

14. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Başta Terörizm ve Örgütlü Suçlar Olmak Üzere Büyük Önemi Haiz Suçlarla 
Mücadelede İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile 
İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/553) (S. Sayısı: 373) (Dağıtma tarihi: 11.2.2004) 

15. X - Endüstriyel Tasarımların Uluslararası Tesciline İlişkin Lahey Anlaşmasının Cenevre 
Metnine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî 
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8 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DIGER İŞLER 
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/646) (S. Sayısı : 366) 
(Dağıtma tarihi: 12.2.2004) 

16. X - Marka Kanunu Andlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/665) (S. Sayısı: 368) (Dağıtma tarihi: 12.2.2004) 

17. - 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) 

18. - 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) 

19. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, 24.2.1983 Tarih ve 2802 Sayılı Hakimler 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) 

20. - Mardin Milletvekili Muharrem Doğan ve 22 Milletvekilinin; Yükseköğretim 
Kurumlan 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) (*) 

21. - 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) (*) 

22. - 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) (*) 

23. - Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekilleri Salih 
Kapusuz ve Haluk İpek, Bursa Milletvekili Faruk Çelik, Hatay Milletvekili SaduUah 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) 

24. - 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) 

25. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın; 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) 

26. - 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) 

27. - 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) 

28. - 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) 
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8 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
29. - Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe ve 22 Milletvekilinin; Afyon İli Sincanlı 

İlçesinin Adının "Sinanpaşa" Olarak Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/89) (S. Sayısı : 337) (Dağıtma 
tarihi: 19.1.2004) 

30. - Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/737) (S. Sayısı: 374) (Dağıtma tarihi: 17.2.2004) 

31. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uganda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Ticaret, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/466) (S. Sayısı: 375) (Dağıtma tarihi: 23.2.2004) 

32. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Genel 
Ticarî, Ekonomik, Kültürel ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 
ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/467) (S. Sayısı: 376) (Dağıtma tarihi: 23.2.2004) 

33. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kongo Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret, 
Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/472)(S. Sayısı: 377) (Dağıtma tarihi: 23.2.2004) 

34. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kosta Rika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Teknik İşbirliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/474) (S. Sayısı: 378) (Dağıtma tarihi: 23.2.2004) 

35. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Jamaika Hükümeti Arasında Ticaret ve 
Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile 
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/480) (S. Sayısı: 379) (Dağıtma tarihi: 23.2.2004) 

36. X - Türkiye Cumhuriyeti ve Karayip Devletleri Birliği Arasında İşbirliği Çerçeve 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/485) (S. Sayısı: 380) (Dağıtma tarihi: 23.2.2004) 

37. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lüksemburg Büyük Dukalığı Hükümeti Arasında 
Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/680) (S. Sayısı: 381) (Dağıtma tarihi: 23.2.2004) 

38. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Kültür, Sanat, Eğitim, Bilim, Teknoloji, Spor, Dinlence ve Gençlik Alanlarında İşbirliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, 
Gençlik ve Spor ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/709) (S. Sayısı: 382) (Dağıtma tarihi: 
23.2.2004) 

39. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çek Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür, 
Eğitim, Bilim, Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/712) (S. Sayısı: 383) (Dağıtma tarihi: 23.2.2004) 

40. X - Hukukî veya Ticarî Konularda Yabancı Ülkelerde Delil Sağlanması Hakkında 
Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/519) (S. Sayısı: 387) (Dağıtma tarihi: 25.2.2004) 

41. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
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8 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DIGER İŞLER 
Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/677) (S. Sayısı: 388) (Dağıtma tarihi: 25.2.2004) 

42. X - Yabancı Hukuk Hakkında Bilgi Edinilmesine Dair Avrupa Sözleşmesine Ek 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/707) (S. Sayısı: 389) (Dağıtma tarihi: 25.2.2004) 

43. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovenya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Karayolu ile İlgili Uluslararası Yolcu ve Yük Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/711) (S. Sayısı: 390) 
(Dağıtma tarihi: 25.2.2004) 

44. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında Uluslararası 
Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/713) (S. Sayısı: 391) (Dağıtma tarihi: 25.2.2004) 

(X) Açık oylamaya tâbi işleri gösterir. 
(*) Hükümet bulunamadığından, görüşmeleri bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
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