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İ Ç İ N D E K İ L E R 
Sayfa 

I. - BU BİRLEŞİM TUTANAK ÖZETİ 1 4 

II. - GELEN KÂĞITLAR 15 
III. - YOKLAMA 21 
IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 21 
A) ÇEŞİTLİ İŞLER 21 
1. - Kütahya Milletvekili Halil İbrahim Yılmaz'ın vefatı nedeniyle say

gı duruşu 21 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 21:25 
1. - Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı ve Antalya Milletvekili 

Deniz Baykal ile 127 milletvekilinin, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım 
hakkında verilen gensoru önergesini görüşmek üzere, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin olağanüstü toplantıya çağrılmasına ilişkin önergesi (4/213) 21:25 

2. - TBMM Genel Kurulunun 4 Ağustos 2004 Çarşamba günü saat 
15.00'te olağanüstü toplantıya çağrıldığına ilişkin Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığı tezkeresi (3/635) 25 
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C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

1. - Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı ve Antalya Milletvekili 
Deniz Baykal ve 32 milletvekilinin, 22 Temmuz 2004 tarihinde 
Pamukova'da meydana gelen tren kazası nedeniyle Ulaştırma Bakanı Binali 
Yıldırım hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/1) 

V. - ÖNERİLER 
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1. - (11/1) esas numaralı gensoru önergesinin, görüşme gününe ilişkin 

Danışma Kurulu önerisi 
VI. - GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTUR

MASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
A) ÖNGÖRÜŞMELER 
1. - Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı ve Antalya Milletvekili 

Deniz Baykal ve 32 milletvekilinin, 22 Temmuz 2004 tarihinde 
Pamukova'da meydana gelen ve 38 yurttaşımızın yaşamlarını yitirmesiyle 
sonuçlanan kazaya neden olan "Hızlandırılmış Tren" olarak adlandırılan 
uygulamayı mevcut altyapı eksiklikleri tamamlanmadan başlattığı iddiasıy
la Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım hakkında gensoru önergesi (11/1) 

VII. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. - İstanbul Milletvekili Ali Rıza GÜLÇİÇEK'in, mahkûmlara yönelik 

sağlık hizmetlerine ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı 
(7/2645) 

2. - Malatya Milletvekili Muharrem KILIÇ'ın, yurtdışındaki vatandaş
larımızın boşanma istemleriyle ilgili sorunlarına ilişkin sorusu ve Adalet 
Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/2646) 

3. - Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜK'ün, Troya kalıntısına ve 
hazinelerine ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Erkan MUM
CU'nun cevabı(7/2694) 

4. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, İznik İlçesindeki Ayasof-
ya Müzesinin bakım ve onarımına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından 
sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in 
cevabı(7/2699) 

5. - Konya Milletvekili Atilla KART'ın, İstanbul'daki bazı mah
kemelerle ilgili bilgilere ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in 
cevabı(7/2709) 

6. - Antalya Milletvekili Atila EMEK'in, yapımı planlanan golf alan
larına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Erkan MUMCU'nun 
cevabı(7/2745) 

7. - Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, turizm amaçlı arazi tah
sisine ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Erkan MUMCU'nun 
cevabı(7/2747) 
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8. - Hatay Milletvekili Züheyir AMBER'in, Irak'taki savaş hurdalarının 
Türkiye'ye ithalinin denetimine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Kürşad 
TÜZMEN'in cevabı (7/2768) 

9. - İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, barajlar nedeniyle sular 
altında kalan antik kentlerin kurtarılmasına yönelik çalışma ve projelerin 
olup olmadığına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Erkan MUM-
CU'nun cevabı (7/2873) 

10. - Adana Milletvekili Atilla BAŞOGLU'nun, Sırp asıllı bir şar
kıcının bir beyanatına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Beşir 
ATALAY'ın cevabı (7/2777) 

11.- Adana Milletvekili Kemal SAG'ın, Eti Gümüş AŞ'nin özelleştiril
mesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Kemal 
UNAKITAN'ın cevabı (7/2780) 

12. - İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, köy ve mahalle muhtar
larının sorunlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Abdül-
kadir AKSU'nun cevabı (7/2781) 

13. - Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri SAYGUN'un, hurda araçlar
da uygulanan ÖTV indirim miktarının azaltılmasına ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/2782) 

14. - İzmir Milletvekili Oğuz OYAN'ın, Siirt Belediye Başkan Yardım
cılığına atama yapıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdül-
kadir AKSU'nun cevabı (7/2795) 

15. - Adana Milletvekili Atilla BAŞOGLU'nun, Truva isimli film 
vesilesiyle Türkiye'nin tanıtımına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm 
Bakanı Erkan MUMCU'nun cevabı (7/2801) 

16. - Adana Milletvekili Atilla BAŞOGLU'nun, Eurovision Şarkı 
Yarışması ile ülke tanıtımında izlenen politikaya ilişkin sorusu ve Kültür ve 
Turizm Bakanı Erkan MUMCU'nun cevabı (7/2802) 

17. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU'nun, Antalya 
Kaleiçi'ndeki tarihi Kesik Minare'nin restorasyonuna ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Meh
met Ali ŞAHİN'in cevabı (7/2804) 

18. - İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, Atatürk Orman Çift
liğine ait arazilerin kullanımına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ali 
BABACAN'ın cevabı (7/2818) 

19. - İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR'in, patates ve elma ih
racatında teşvik uygulamasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet 
Bakanı Ali BABACAN'ın cevabı (7/2828) 

20. - Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU'nun, Sağlıkta 
Dönüşüm Projesi uygulamalarına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep 
AKDAĞ'ın cevabı (7/2835) 

21. - Bursa Milletvekili Kemal DEMÎREL'in, nöbetçi eczacıların 
güvenliğine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı 
(7/2841) 

- 3 -



T.B.M.M. B : 118 4 . 8 . 2004 0 : 1 

Savfa 

22. - İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, yabancı sermayenin ül
kemize girişini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Devlet Bakanı Ali BABACAN'ın cevabı (7/2845) 

23. - Kastamonu Milletvekili Mehmet YILDIRIM'ın, SSK Sağlık İşleri 
Genel Müdürü ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sorusu ve Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun cevabı (7/2846) 

24. - Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, akaryakıt kaçak
çılığına karıştığı iddia edilen bir şirkete ilişkin Başbakandan sorusu ve İçiş
leri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/2855) 

25. - Samsun Milletvekili Haluk KOÇ'un, Samsun-Çarşamba'daki bazı 
özel dersanelere ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Eğitim Bakanı 
Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/2856) 

26.-Kırıkkale Milletvekili Halil TİRYAKİ'nin, ülkemizde çalışan 
yabancılara ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat 
BAŞESGİOĞLU'nun cevabı (7/2862) 

27. - Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN'ın, hakkında soruşturma 
açılan ve yargıya intikal ettirilen belediyelere ilişkin sorusu ve İçişleri 
Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/2868) 

28. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi tarafından uygulanan peyzaj projelerine ilişkin sorusu ve İçişleri 
Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/2870) 

29. - Ankara Milletvekili Yakup KEPENEK'in, silah taşıma ve bulun
durma ruhsatlarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun 
cevabı(7/2871) 

30. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, TÜPRAŞ'ın özelleştirilmesi 
ihalesine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'm cevabı 
(7/2877) 

31. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan'daki bazı okul 
binalarının depreme dayanıklı hale getirilmesine ilişkin sorusu ve Millî 
Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/2889) 

32. - Eskişehir Milletvekili Mehmet Vedat YÜCESAN'ın, IMF ile bir
likte yürütülen ekonomik programa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ali 
BABACAN'ın cevabı (7/2890) 

33. - İzmir Milletvekili Erdal KARADEMÎR'in, İstanbul-Kurtköy'deki 
FORMÜLA-1 yarış pistine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/2893) 

34. - Hatay Milletvekili Züheyir AMBER'in, kuzey Irak'ta rehin alınan 
bir vatandaşımıza ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardım
cısı Abdullah GÜL'ün cevabı (7/2895) 

35. - Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU'nun, bir mül
kiye başmüfettişinin vali yardımcılığına atanmasına ilişkin sorusu ve İçiş
leri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/2902) 
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36. - Malatya Milletvekili Muharrem KILIÇ'ın, Malatya-Doğanşehir-
Topraktepe Köyündeki ağaç kesimine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Ab-
dülkadir AKSU'nun cevabı (7/2903) 

37. - Hatay Milletvekili Gökhan DURGUN'un, Irak'ta rehin tutulan bir 
vatandaşımıza ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Abdullah GÜL'ün cevabı (7/2905) 

38. - Antalya Milletvekili Atila EMEK'in, Manavgat Irmağından 
yörenin sulama ve içmesuyu ihtiyacının karşılanmasına ilişkin sorusu ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı 
(7/2914) 

39. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRÎN'in, duble yol yapımında keşif 
artışı yöntemiyle maliyetin yükseltildiği iddialarına ilişkin sorusu ve Bayın
dırlık ve İskân Bakanı Zeki ERGEZEN'in cevabı (7/2915) 

40. - Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI'nın, iki vakfın Deniz
li'deki etkinliklerine yönelik iddialara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Ab-
dülkadir AKSU'nun cevabı (7/2916) 

41. - Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN'ın, bor madenine ilişkin 
sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in 
cevabı (7/2917) 

42. - Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, elma ve patates ih
racatındaki teşvik uygulamalarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet 
Bakanı Ali BABACAN'ın cevabı (7/2923) 

43. - Yalova Milletvekili Muharrem İNCE'nin, G-8 zirvesine katılan 
Başbakanın üst düzeyde karşılanmadığı iddialarına ilişkin sorusu ve Dışiş
leri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL'ün cevabı (7/2926) 

44. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Zeugma 
Mozaiklerinin taşınması sırasında zarar gördüğü iddiasına ilişkin sorusu ve 
Kültür ve Turizm Bakanı Erkan MUMCU'nun cevabı (7/2928) 

45. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRÎN'in, ulusal televizyon kanal
larının yayın ağına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın 
cevabı (7/2937) 

46. - İstanbul Milletvekili Gürsoy EROL'un, sac ithalatındaki haksız 
rekabet iddiasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'in 
cevabı (7/2940) 

47. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, bölünmüş yol projesiyle 
ilgili bazı iddialara ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki ER
GEZEN'in cevabı (7/2941) 

48. - İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, Muğla-Dalaman Akköp-
rü Baraj inşaatı ve kamulaştırma çalışmalarına ilişkin sorusu ve Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı (7/2943) 

49. - Samsun Milletvekili Musa UZUNKAYA'nın, eğitim uçuşu yapar
ken düşen askerî uçaklara ve bazı iddialara ilişkin sorusu ve Millî Savunma 
Bakanı M.Vecdi GÖNÜL'ün cevabı (7/2944) 
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50. - İğdır Milletvekili Yücel ARTANTAŞ'ın, Türkiye Kızılay Der-
neğindeki bazı görev değişikliklerine ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri 
Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/2946) 198:199 

51. - Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU'nun kapatılan bankaların ve 
özelleştirilen kurumların bekleyen personeline ilişkin Başbakandan sorusu 
ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı 
(7/2948) 200:201 

52. - Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU'nun, mesaiye gelmeden 
maaş aldığı iddia edilen kamu personeline ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı 
(7/2950) 202:203 

53. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in Boston'a düzenlenen 
seyahatin resmî olup olmadığına ve masrafına ilişkin Başbakandan sorusu 
ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL'ün cevabı 
(7/2951) 203:205 

54. - Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya-Kemer duble 
yol inşaatına ilişkin Başbakandan sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı 
Zeki ERGEZEN'in cevabı (7/2953) 205:207 

55. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Haberleşme Yüksek 
Kurulunun toplanamamasına, 

Haberleşme Yüksek Kurulunun toplanamama nedenine, 
İlişkin Başbakandan soruları ve Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın 

cevabı (7/2955, 3013) 207:210 
56. - Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Konya'da yapılması plan

lanan bir toplantının başka bir şehre alındığı iddiasına ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL'ün 
cevabı(7/2956) 210:213 

57. - İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR'in, 4916 sayılı Yasanın 
uygulanmasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı 
Zeki ERGEZEN'in cevabı (7/2957) 213:217 

58. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, ABD'ye 
yapılan seyahate ilişkin Başbakandan sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı Abdullah GÜL'ün cevabı (7/2958) 217:219 

59. - Manisa Milletvekili Hasan ÖREN'in, Et ve Balık Kurumunun 
özelleştirilme çalışmaları ve bazı iddialara ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/2959) 219:223 

60. - Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU'nun, tarımsal üretimin şev
kinde bürokratik işlemlerin azaltılmasına ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLÜ'nün cevabı (7/2961) 223:225 

61. - İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in TMSF'nin el koyduğu bir 
grubun yayın organlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Abdüllatıf ŞENER'ın cevabı (7/2964) 226:228 
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62. - Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN'ın Aksaray-Ankara arasın
daki bölünmüş yolun ihale, keşif artışı ve maliyetine ilişkin sorusu ve 
Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki ERGEZEN'in cevabı (7/2967) 228:234 

63. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa-İnegöl-Kurşunlu 
içmesuyu projesine ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki ER
GEZEN'in cevabı(7/2968) 235:237 

64. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa-Büyükorhan-Har-
mancık karayoluna ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki ER
GEZEN'in cevabı(7/2969) 237:238 

65. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, G-8 zirvesine katılan Baş
bakanın üst düzeyde karşılanmadığı iddialarına ilişkin sorusu ve Dışişleri 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL'ün cevabı (7/2970) 239:240 

66. - İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, G-8 zirvesine katılan 
Başbakanın üst düzeyde karşılanmadığı iddialarına ilişkin sorusu ve Dışiş
leri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL'ün cevabı (7/2971) 241:242 

67. - İzmir Milletvekili K.Kemal ANADOL'un, bazı TRT çalışanlarına 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın cevabı (7/2972) 243:245 

68. - İzmir Milletvekili K.Kemal ANADOL'un, iki TRT çalışanı ile il
gili bazı iddialara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın cevabı 
(7/2973) 245:248 

69. - İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, Bağ-Kurun esnaf ve 
sanatkârlarla, tarım sigortalılarından prim alacağına ilişkin sorusu ve Çalış
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun cevabı 
(7/2974) 248:249 

70. - Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, SSK ve Bağ-Kur 
primlerine ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat 
BAŞESGİOĞLU'nun cevabı (7/2975) 250:256 

71. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan İl Çevre ve Or
man Müdürlüğünün personel ihtiyacına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman 
Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/2976) 256:257 

72. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin KOÇYİGİT'in, Ergani Çimento 
Fabrikasının bacalarına filtre takılmamasının nedenlerine ilişkin sorusu ve 
Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/2977) 258:259 

73. - Adana Milletvekili Atilla BAŞOGLU'nun, Çakıt suyunun ıslah 
çalışmalarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet 
Hilmi GÜLER'in cevabı (7/2979) 259:261 

74. - İzmir Milletvekili Canan ARITMAN'ın İshakpaşa Sarayının 
onarım çalışmalarına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Erkan 
MUMCU'nun cevabı (7/2980) 261:263 

75. - İstanbul Milletvekili İrfan GÜNDÜZ'ün, Devlet Tiyatrolarında 
yapılan bazı uygulamalarda devletin zarara uğratıldığı iddialarına ilişkin 
sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Erkan MUMCU'nun cevabı (7/2982) 264:267 
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76. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa-Büyükorhan-
Derecik Köyünde bazilika kalıntıları bulunan arazilerin kamulaştırılıp 
kamulaştırılmayacağına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Erkan 
MUMCU'nun cevabı (7/2983) 267:269 

77. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa-Büyükorhan-
Derecik Köyündeki bazilika kalıntıları bekçisine ilişkin sorusu ve Kültür ve 
Turizm Bakanı Erkan MUMCU'nun cevabı (7/2984) 270:271 

78. - İğdır Milletvekili Yücel ARTANTAŞ'ın Meclis Lojmanlarının 
satışına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı 
(7/2985) 272:273 

79. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Türk Telekoma ait gay-
rimenkullere ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı 
(7/2986) 274 

80. - Konya Milletvekili Atilla KART'ın Konya-Selçuklu-Aşağıpınar-
başı Köyünde bulunan bir hazine arazisinin belediyeye tahsisine ilişkin 
sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/2987) 275:276 

81 . - Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan Tekel Pazarlama 
ve Dağıtım Başmüdürlüğünün bina ve personel ihtiyacına ilişkin sorusu ve 
Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/2990) ~ 277:278 

82. - Edirne Milletvekili Nejat GENCAN'ın, ilköğretimde başarı ve 
eğitim kalitesinin artırılması ile Edirne'de anadolu ve fen lisesi açılıp açıl
mayacağına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in 
cevabı (7/2991) 279:280 

83. - Muğla Milletvekili Ali ARSLAN'ın, din kültürü ve ahlâk ders
lerine giren bir öğretmenin ifadelerine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı 
Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/2992) 281:282 

84. - Uşak Milletvekili Osman COŞKUNOĞLU'nun, öğrencilere 
Bakanlıkça dağıtılacak kitaplara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı 
Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/2994) 283 

85. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, küçük sanayicilerin al
dığı "Kapasite Raporu" işlemlerine ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Ali COŞKUN'un cevabı (7/2996) 284:285 

86. - Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, hipermarketlerin 
küçük esnafın satışları üzerindeki etkilerine ilişkin sorusu ve Sanayi ve 
Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un cevabı (7/2997) 285:287 

87. - İğdır Milletvekili Yücel ARTANTAŞ'ın, TCDD'nin demiryolu 
bakım onarım ihalesini kazanan firmaya ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı 
Binali YILDIRIM'ın cevabı (7/2998) 287:289 

88. - Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU'nun, ADSL hizmetine iliş
kin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın cevabı (7/2999) 289:293 

89. - Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, demiryolu 
projelerine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın cevabı 
(7/3000) 293:295 
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90. - Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, DHMİ'ye bağlı 
havaalanlarına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'm 
cevabı (7/3001) 

91. - İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU'nun, mobil 
telefon işletmecilerinin Hazineye olan borçlarına ilişkin sorusu ve Ulaştır
ma Bakanı Binali YILDIRIM'm cevabı (7/3002) 

92. - Manisa Milletvekili Hasan ÖREN'in, üzüm üreticilerinin Tariş-
bank'a olan borçlarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı Abdüllatif ŞENER'in cevabı (7/3004) 

93. - Ankara Milletvekili Ersönmez YARBAY'ın, Merkez Bankası 
Mensupları Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfına ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakanı Ali BABACAN'ın cevabı (7/3005) 

94. - Yalova Milletvekili Muharrem ÎNCE'nin, Yalova Sivil Savunma 
Müdürlüğünün personel ve araç ihtiyacına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı 
Abdülkadir AKSU'nin cevabı (7/3006) 

95. - İstanbul Milletvekili Gürsoy EROL'un, İnsan Haklarını İnceleme 
Komisyonunun daha aktif hale getirilmesine ilişkin sorusu ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent ARINÇ'ın cevabı (7/3009) 

96. - İstanbul Milletvekili Gürsoy EROL'un, milletvekili danışman
larının özlük haklarına ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanı Bülent ARINÇ'ın cevabı (7/3010) 

97. - Adana Milletvekili Atilla BAŞOGLU'nun, Adana İlinde uçak 
seferlerinin durdurulmasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Ulaştırma 
Bakanı Binali YILDIRIM'm cevabı (7/3015) 

98. - İstanbul Milletvekili Mehmet Ali ÖZPOLATın, olası bir depreme 
karşı ne gibi önlemler alındığına ve bilimsel çalışmaların dikkate alınıp 
alınmadığına ilişkin Başbakandan sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı 
Zeki ERGEZEN'in cevabı (7/3016) 

99. - Adana Milletvekili Atilla BAŞOGLU'nun, çiftçileri ilgilendiren 
bir yasaya ilişkin Başbakandan sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami 
GÜÇLÜ'nün cevabı (7/3017) 

100. - Malatya Milletvekili Muharrem KILIÇ'ın, satışına karar verilip 
daha sonra özelleştirme kapsamından çıkarılan bazı tesislere ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/3018) 

101. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan İlindeki yol 
projelerine ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki ER
GEZEN'in cevabı (7/3023) 

102. - Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya Boğaçayı Köp
rüsünün trafiğe açılmasına ve Çevre Yolu Projesine ilişkin sorusu ve Bayın
dırlık ve İskân Bakanı Zeki ERGEZEN'in cevabı (7/3024) 

103. - İstanbul Milletvekili Gürsoy EROL'un, yeni banknot ve madenî 
para basımına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ali BABACAN'ın cevabı 
(7/3027) 
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104. - İzmir Milletvekili K. Kemal ANADOL'un, TRT'de danışmanlık 
yapan bir şahsa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın cevabı 
(7/3029) 334:335 

105. - îzmir Milletvekili K. Kemal ANADOL'un, bir TRT çalışanına 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın cevabı (7/3030) 336:337 

106. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan Sigorta İl 
Müdürlüğünün hizmet binası ve personel ihtiyacına ilişkin sorusu ve Çalış
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOGLU'nun cevabı 
(7/3031) 338:339 

107. - Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Konya - Karapınar'da yap
tırılan bir dispanserin sağlık personeli ihtiyacına ilişkin sorusu ve Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOGLU'nun cevabı (7/3032) 340 

108. - Tekirdağ Milletvekili Erdoğan KAPLAN'ın, köylüden alınan 
rüsum bedellerine ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman 
PEPE'nin cevabı (7/3033) 341:342 

109. - Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Devlet Meteoroloji İşleri 
Genel Müdürlüğüyle ilgili bazı iddialara ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman 
Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/3034) 343:346 

110. - Yalova Milletvekili Muharrem İNCE'nin, Emekli Sandığı 
Yönetim Kurulunun teknik öğretmenlerle ilgili bir kararına ilişkin sorusu 
ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/3040) 347:353 

111.- İstanbul Milletvekili Gürsoy EROL'un, İstanbul ve Ankara'daki 
hastanelerde yoğun bakım, yatak sayısı ve solunum cihazı sayısına ilişkin 
sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAG 'in cevabı (7/3044) 354:356 

112. - Konya Milletvekili Atilla KART'ın, yeni binasına taşınan An
kara Trafik Hastanesinin eski binada kalan personel ve tıbbî cihazlarına 
ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAG'ın cevabı (7/3045) 357:360 

113. - Muğla Milletvekili Gürol ERGİN'in, mazot için çiftçilere des
tekleme yapılıp yapılmayacağına, 

- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEGER'in, mısır ve soya fasulyesi it
halatı ile ithal ürünlerdeki bazı sorunlara, 

- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Gürcistan ile ticaretin geliş
tirilmesine, 

İlişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLÜ'nün cevabı 
(7/3046,3047,3048) 361:366 

114. - Muğla Milletvekili Ali ARSLAN'ın, Muğla için turizm master 
planı olup olmadığına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Erkan 
MUMCU'nun cevabı (7/3051) 367:369 

115. - Adana Milletvekili Atilla BAŞOGLU'nun, TSE belgesi olmayan 
ürünlerin denetimine ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞ-
KUN'un cevabı (7/3052) 370:371 

116. - Aydın Milletvekili Özlem ÇERÇ-OĞLU'nun, Söke Îş-Kur'un 
kapatılmasına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat 
BAŞESGİOGLU'nun cevabı (7/3059) 372 

- 1 0 -



T.B.M.M. B : 118 4 . 8 . 2 0 0 4 O : 1 

Sayfa 

117. - Samsun Milletvekili İlyas Sezai ÖNDER'in, Samsun - Terme 
Emiryusuf Köyü Jandarma Karakolunun kaldırılıp kaldırılamayacağına iliş
kin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/3063) 373 

118. - İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, fındıkla ilgili bazı 
sorunlara ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un 
cevabı (7/3065) 374:375 

119. - Aydın Milletvekili Özlem ÇERÇİOGLU'nun, işletmelere verilen 
sanayi sicil belgesine ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞ
KUN'un cevabı(7/3066) 376:378 

120. - Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, Devlet İstatistik 
Enstitüsüne ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın cevabı 
(7/3070) 379:392 

121. - Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN'ın, diplomatik gezilere 
katılan temsilcilere ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardım
cısı Abdullah GÜL'ün cevabı (7/3071) 393 

122. - Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN'ın, Türkiye'deki has
tanelere ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAG'ın cevabı (7/3072) 394:396 

123. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU'nun, bir proje 
çerçevesinde dağıtılan ineklere ve bazı iddialara ilişkin sorusu ve Tarım ve 
Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLÜ'nün cevabı (7/3073) 397:398 

124. - Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU'nun, Sivil Havacılık 
Kanununda değişiklik yapılmasıyla ilgili bir kanun teklifine ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın cevabı (7/3077) 399401 

125. - Kırıkkale Milletvekili Halil TİRYAKİ'nin, Kırıkkale Valisi hak
kındaki bazı iddialara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AK
SU'nun cevabı(7/3084) 402-403 

126. - Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya - Kemer arası 
yol çalışmalarının neden olduğu sorunlara ilişkin sorusu ve Kültür ve 
Turizm Bakanı Erkan MUMCU'nun cevabı (7/3087) 404-405 

127. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, tarihî eserlerin korun
masına yönelik çalışmalara ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Er
kan MUMCU'nun cevabı (7/3088) 406"407 

128. - Hatay Milletvekili Züheyir AMBER'ın, Hatay - Samandağ İl
çesindeki öğrenci pansiyonu inşaatına ve Hatay İli yatırım programına iliş
kin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/3090) 408-410 

129. - Sinop Milletvekili Engin ALTAY'ın hayvan üreticilerinin et ve 
teşvik priminden yararlanması şartlarına, 

- İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, hazır gıdada kullanılan kat
kı maddelerine, 

- Yozgat Milletvekili Emin KOÇ'un, Yozgat'ta şiddetli dolu nedeniyle 
zarar gören çiftçilere, 

İlişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLÜ'nün cevabı 
(7/3094,3095,3096) 411:416 
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130. - İzmir Milletvekili Yılmaz KAYA'nın, Karayolu Taşıma Yönet
meliğine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın cevabı 
(7/3097) 

131. - Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, Adana'dan bazı il
lere direkt uçak seferlerinin yeniden başlatılıp başlatılmayacağına ilişkin 
sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın cevabı (7/3098) 

132. - Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya - Kemer arası 
yol çalışmalarının neden olduğu sorunlara ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve 
İskân Bakanı Zeki ERGEZEN'in cevabı (7/3099) 

133. - Konya Milletvekili Atilla KART'ın, oğlunun yaptığı ithalatla il
gili bazı iddialara ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın 
cevabı(7/3100) 

134. - Sinop Milletvekili Engin ALTAY'ın, Orman Genel Müdürlüğü 
bünyesinde çalışan mevsimlik işçilere ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman 
Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/3101) 

135. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, tarihî eser kaçakçılığını 
önlemek için alman tedbirlere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Kürşad TÜZ-
MEN'in cevabı (7/3102) 

136. - İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, organ nakli konusunda 
yürütülen çalışmalara ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın 
cevabı(7/3103) 

137. - Konya Milletvekili Atilla KART'ın, 5195 sayılı Kanunun uy
gulamada doğurduğu sorunlara ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Ali COŞKUN'un cevabı (7/3106) 

138. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bakanlığın Türkiye'ye 
Özgü Beslenme Rehberi adlı yayınına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı 
Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/3125) 

139. - Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya Devlet Has
tanesi bahçesindeki 7 ağacın kestirilip kestirilmediğine ilişkin sorusu ve 
Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/3126) 

140. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat MELİK'in, Şanlıurfa'da 
süne zararlısı ile mücadeleye ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı 
Sami GÜÇLÜ'nün cevabı (7/3130) 

141. - Muğla Milletvekili Ali Cumhur YAKA'nın, Göcek Tüneli in
şaatına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki ERGEZEN'in 
cevabı(7/3131) 

142. - Muğla Milletvekili Ali Cumhur YAKA'nın, Marmaris -
Pamucak orman içi mesire yerinin kiralandığı iddialarına ilişkin sorusu ve 
Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin yazılı cevabı (7/3174) 

143. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, millî gelir rakamlarına iliş
kin sorusu ve Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın cevabı (7/3182) 

144. - İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKÜ'nün, TRT'nin yurtdışı yayın
larına ve Live TV ile imzaladığı sözleşmeye ilişkin sorusu ve Devlet 
Bakanı Beşir ATALAY'ın cevabı (7/3183) 
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145. - Aydın Milletvekili Mehmet Mesut ÖZAKCAN'ın, Sosyal Yar
dımlaşma ve Dayanışma Fonu için Dünya Bankasından alınan kredilere 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın cevabı (7/3184) 

146. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, DİE'nin millî gelir hesaplarına 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın cevabı (7/3185) 

147. - Yozgat Milletvekili Emin KOÇ'un, TRT Genel Müdürünün bir 
beyanına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın cevabı (7/3186) 

148. - Yozgat Milletvekili Emin KOÇ'un, TRT'deki yönetici ve danış
man atamalarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın cevabı 
(7/3187) 
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I. - BU BİRLEŞİM TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 15.00'de açıldı. 
Kütahya Milletvekili Halil İbrahim Yılmaz'in vefatı nedeniyle saygı duruşunda bulunuldu. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve 127 millet

vekilinin, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım hakkında verilen gensoru önergesini görüşmek üzere, 
Anayasanın 93 üncü, TBMM İçtüzüğünün 7 nci maddeleri gereğince Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin olağanüstü toplantıya çağırılmasına ilişkin önergesi, 

Olağanüstü toplantı isteminin Anayasa ve İçtüzük hükümlerine uygun bulunduğuna ve bu 
nedenle, TBMM Genel Kurulunun 4 Ağustos 2004 Çarşamba günü saat 15.00'te olağanüstü toplan
tıya çağırıldığına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı duyurusu, 

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve 32 millet
vekilinin, 22 Temmuz 2004 tarihinde Pamukova'da meydana gelen ve 38 yurttaşımızın yaşamlarını 
yitirmesiyle sonuçlanan kazaya neden olan "Hızlandırılmış Tren" olarak adlandırılan uygulamayı 
mevcut altyapı eksiklikleri tamamlanmadan başlattığı iddiasıyla Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım 
hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/1), 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
4.8.2004 tarihli gelen kâğıtlarda yayımlanan ve okunmuş bulunan Ulaştırma Bakanı Binali Yıl

dırım hakkındaki (11/1) esas numaralı gensoru önergesinin, Anayasanın 99 uncu maddesi gereğin
ce gündeme alınıp alınmaması hususundaki öngörüşmelerinin Genel Kurulun 4 Ağustos 2004 Çar
şamba günkü birleşiminde yapılmasına; gensoru önergesinin gündeme alınmasının kabul edilmesi 
halinde, gensorunun, gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmında yer almasına ve 
görüşmelerinin 7 Ağustos 2004 Cumartesi günkü birleşimde yapılmasına ilişkin Danışma Kurulu 
önerisi kabul edildi. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve 32 millet
vekilinin, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım hakkında verilen gensoru önergesinin gündeme alınıp 
alınmaması hususundaki öngörüşmelcr tamamlandı; istem üzerine elektronik cihazla yapılan 
açıkoylama sonucunda, önergenin gündeme alınmasının kabul edilmediği açıklandı. 

Genel Kurulu ziyaret eden Hollanda Parlamentosu Türk Grubundan bir grup milletvekiline 
Başkanlıkça "Hoşgeldiniz" denildi. 

1 Ekim 2004 Cuma günü saat 15.00'te toplanılmak üzere, birleşime 17.46'da son verildi. 

İsmail Alptekin 
Başkanvekili 

Mehmet Danış Türkân Miçooğulları 
Çanakkale İzmir 
Kâtip Üye Kâtip Üye 
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No. : 172 
II. - GELEN KÂĞITLAR 

4 Ağustos 2004 Çarşamba (Olağanüstü) 
Cumhurbaşkanınca Geri Gönderilen Kanunlar 

1.- 9.7.2004 Tarihli ve 5215 Sayılı Belediye Kanunu ve Anayasanın 89 ve 104 üncü Maddeleri 
Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/871) 
(Anayasa ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.7.2004) 

2.- 16.7.2004 Tarihli ve 5229 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve Anayasanın 89 ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhur
başkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/872) (Anayasa ve Plan ve 
Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.8.2004) 

3.- 17.7.2004 Tarihli ve 5231 Sayılı Dernekler Kanunu ve Anayasanın 89 ve 104 üncü Mad
deleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi 
(1/873) (Anayasa ve İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.8.2004) 

4.- 15.7.2004 Tarihli ve 5227 Sayılı Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılan
dırılması Hakkında Kanun ve Anayasanın 89 ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanın
ca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/874) (Anayasa Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi:3.8.2004) 

Tasarılar 
1.- Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Lübnan Cumhuriyeti Tarım Bakan

lığı Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolünün Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/875) (Tarım, Orman ve Köyişleri ve Dışişleri 
Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.7.2004) 

2.- Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesine Acil Durumlarda 
Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun Tasarısı (1/876) (Adalet ve Çevre Komis
yonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.7.2004) 

3.- Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Hırvatistan Cumhuriyeti El Sanatları 
ve Kobi Bakanlığı Arasında Düzenlenen Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı (1/877) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışiş
leri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.7.2004) 

4.- 2003 Mali Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı (1/878) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 29.7.2004) 

5.- 2003 Mali Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı (1/879) (Plan ve Bütçe 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.7.2004) 

Tezkereler 
1.- Niğde Milletvekili Mahmut Uğur Çetin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak

kında Başbakanlık Tezkeresi (3/630) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.7.2004) 

2.- Karabük Milletvekili Mehmet Ceylan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkın
da Başbakanlık Tezkeresi (3/631) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.7.2004) 

3.- Karabük Milletvekili Ali Öğüten'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/632) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.7.2004) 
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4.- Karabük Milletvekili Hasan Bilir'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/633) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.7.2004) 

5.- Çorum Milletvekili Ali Yüksel Kavuştu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi (3/634) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.7.2004) 

6.- Adana Milletvekili Tacidar Seyhan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/636) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.8.2004) 

7.- Karabük Milletvekili Mehmet Ceylan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkın
da Başbakanlık Tezkeresi (3/637) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.8.2004) 

8.- Kütahya Milletvekili Soner Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/638) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.8.2004) 

9.- Mersin Milletvekili Vahit Çekmez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/639) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.8.2004) 

10.- Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/640) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.8.2004) 

Sözlü Soru Önergesi 
1.- Kırşehir Milletvekili Hüseyin BAYINDIR'm, kızının İran seyahatine katılmasına ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1253) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.8.2004) 
Yazılı Soru Önergeleri 

1.- İstanbul Milletvekili Mehmet Ali ÖZPOLAT'ın, Afşin-Elbistan Termik Santralinin çevreye 
ve insan sağlığına verdiği zarara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3317) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 19.7.2004) 

2.- İzmir Milletvekili K.Kemal ANADOL'un, Alaattin Çakıcı'nın yakalanması ve bu konuyla ilgili 
bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3318) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.7.2004) 

3.- İzmir Milletvekili K. Kemal ANADOL'un, Normandy Madencilik Şirketiyle ilgili mah
keme kararlarının gereğini yerine getirip getirmeyeceğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/3319) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.7.2004) 

4.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKÜ'nün, Kıyı Yasasına muhalefetten haklarında soruşturma 
açılan belediye başkanları olup olmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3320) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 23.7.2004) 

5.- Antalya Milletvekili Osman KAPTAN'ın, 2004 ÖSS sınavına ve başarısız illere ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/3321) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.7.2004) 

6.- İstanbul Milletvekili Güldal OKUDUCU'nun, meslek liselerine uygulanan katsayının 
değiştirilmesi çalışmalarına ve konuyla ilgili bir demecine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/3322) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.7.2004) 

7.- İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, hızlandırılmış tren kazasına ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/3323) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.7.2004) 
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8.- Denizli Milletvekili Mehmet U. NEŞŞAR'ın, Denizli'deki doğalgaz ihalesine ve bazı id
dialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3324) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.7.2004) 

9.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, DDY ve THY personelinin teknik yeterliliklerine iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3325) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.7.2004) 

10.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, hızlandırılmış tren projesi ve yaşanan sorunlara iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3326) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.7.2004) 

11.- Mersin Milletvekili Hüseyin ÖZCAN'ın, petrol rafinerilerindeki teknolojik yetersizliklere ve 
ATAŞ'taki yangına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3327) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.7.2004) 

12.- İzmir Milletvekili Türkan MİÇOOĞULLARI'nın, İzmir-Urla-Zeytineli'nde boğulan kız 
öğrencilere ve konuyla ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3328) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 26.7.2004) 

13.- Samsun Milletvekili Haluk KOÇ'un, Samsun Gübre Sanayi A.Ş.'nin özelleştirme sürecin
de ortaya çıkan olumsuzluklara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3329) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 28.7.2004) • 

14.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya'nın elektrik sorununa ilişkin Başbakan
dan yazılı soru önergesi (7/3330) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.7.2004) 

15.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, tarımsal ve hayvansal ürün ithalatına ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/3331) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.7.2004) 

16.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya Dilek Sabancı Spor Salonu inşaatına 
ödenek tahsisine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3332) (Başkanlığa geliş tarihi: 
28.7.2004) 

17.- Kocaeli Milletvekili İzzet ÇETİN'in, ORMAN-İŞ Sendikası üyelerine sendika değiştir
meleri konusunda baskı yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3333) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 28.7.2004) 

18.- Ankara Milletvekili Zekeriya AKINCI'nın, Mamak Yeşilöz Talebe Yurdu ile ilgili bir gazetede 
çıkan iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3334) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.7.2004) 

19.- Ankara Milletvekili Zekeriya AKINCI'nın, Ankara-Çubuk-Sünlü Köyünde meydana gelen 
hortum mağdurlarına ve yardım çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3335) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 29.7.2004) 

20.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Boston seyahatine ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/3336) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.7.2004) 

21.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK'in, Hızlandırılmış Tren Projesi ve karşılaşılan 
sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3337) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.7.2004) 

22.- İstanbul Milletvekili Ali Rıza GÜLÇİÇEK'in, Hacıbektaş Belediyesinin çadır talebinin 
Kızılayca karşılanmamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3338) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 2.8.2004) 

23.- İğdır Milletvekili Yücel ARTANTAŞ'ın, İğdır'da yaşanan doğal afete ve mağdurlarına iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3339) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.8.2004) 

24.- İzmir Milletvekili K.Kemal ANADOL'un, İran seyahati ile ilgili iddialara ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/3340) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.7.2004) 

25.- Mersin Milletvekili Hüseyin ÖZCAN'ın, Mersin-Silifke'deki sel felaketine ve sonuçlarına iliş
kin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/3341) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.7.2004) 

26.- İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR'in, İzmir Çevre Yoluna ödenek ayrılıp ayrıl
madığına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/3342) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 23.7.2004) 
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27.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya-Çalkaya-Kundu yolunun yapım inşaatın
dan zarar gören çam ağaçlarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/3343) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 23.7.2004) 

28.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, işçilerin ayrılma ve sendika değiştirme baskısına 
uğradığı iddiasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/3344) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 23.7.2004) 

29.- Kocaeli Milletvekili İzzet ÇETİN'in, Bakanlık bürokratlarının ORMAN-İŞ yönetici ve 
üyelerine sendika değiştirmeleri konusunda baskı yaptığı iddiasına ilişkin Çevre ve Orman 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/3345) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.7.2004) 

30.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, TMSF alacak portföyünün satış yolu ile tasfiye 
edileceği iddialarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı 
soru önergesi (7/3346) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.7.2004) 

31.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, TMSF'ye borçlu bankalar ve ödeme koşullarına iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/3347) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 30.7.2004) 

32.- Yozgat Milletvekili Emin KOÇ'un, TRT Lojmanlarıyla ilgili bazı iddialara ilişkin Devlet 
Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/3348) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.7.2004) 

33.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Tanıtma Fonundan 2003 yılından itibaren yapılan 
ödemelere ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/3349) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 30.7.2004) 

34.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOGLU'nun, Kartal Kaymakamının, lokanta, 
pastane ve fırınların İSO 9000: 2000 belgesi almalarını zorunlu kıldığı iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/3350) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.7.2004) 

35.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya Büyükşehir Belediyesiyle ilgili kadrolaş
ma iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3351) (Başkanlığa geliş tarihi: 
23.7.2004) 

36.- Ankara Milletvekili İsmail DEGERLİ'nin, Mamak Belediyesinin beton santrali ile ilgili yıkım 
kararına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3352) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.7.2004) 

37.- Ankara Milletvekili İsmail DEGERLİ'nin, Ankara İlinde su fiyatının yüksek olduğuna iliş
kin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3353) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.7.2004) 

38.- Ankara Milletvekili Zekeriya AKINCI'nın, Başbakanın bir korumasıyla ilgili bazı id
dialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3354) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.7.2004) 

39.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Belediyeler Kanununun Geçici 2. maddesiyle getirilen uy
gulamaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3355) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.7.2004) 

40.- İzmir Milletvekili Türkan MİÇOOGULLARI'nın, TEKEL'de bayan personelin tayin 
sorununa ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3356) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.7.2004) 

41.- Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN'ın, Adana'nın ilçe ve belde belediyelerinin kamu borç
larına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3357) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.7.2004) 

42.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan'ın uzman öğretmen ihtiyacına ilişkin Mil
li Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3358) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.7.2004) 

43.- Afyon Milletvekili Halil ÜNLÜTEPE'nin, Afyon'daki öğretmen açığı ve eğitimdeki sorun
lara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3359) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.7.2004) 

44.- İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, 2004 yılı ÖSS sınavında başarısız olan öğrencilere 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3360) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.7.2004) 
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45.- Samsun Milletvekili Haluk KOÇ'un, Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 24 üncü 
maddesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3361) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.7.2004) 

46.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya SSK Bölge Hastanesinden Üniversite 
Hastanesine yapılan şevklerin durdurulmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/3362) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.7.2004) 

47.- Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN'ın, Adana'nın bazı ilçelerindeki afet mağduru çift
çilerimizin sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3363) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 23.7.2004) 

48.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya-Isparta yolu üzerindeki Gaziler-Varsak 
Boğazları ile Antalya'ya bağlanan yolun genişletme çalışmalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/3364) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.7.2004) 

49.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya-Varsak-Gaziler Köyünde dolu yağışın
dan mağdur olan çiftçilere yapılacak yardımlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/3365) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.7.2004) 

50.- Aydın Milletvekili Özlem ÇERÇİOGLU'nun, hızlandırılmış tren kazasına ve sorumlularına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3366) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.7.2004) 

51.- Hatay Milletvekili Gökhan DURGUN'un, hızlandırılmış tren kazasına ve sorumlularına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3367) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.7.2004) 

52.- Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜK'ün, hızlandırılmış tren projesi ve bazı sorunlara 
ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3368) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.7.2004) 

53.- Antalya Milletvekili Osman KAPTAN'ın, hızlandırılmış tren projesi, karşılaşılan sorunlar 
ve sorumlularına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3369) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 23.7.2004) 

54.- Ankara Milletvekili Yakup KEPENEK'in, uluslararası taşımacılık yapan Karadeniz yolcu 
gemisine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3370) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.7.2004) 

55.- İğdır Milletvekili Yücel ARTANTAŞ'ın, "Hızlandırılmış Tren" kazasına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/3371) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.7.2004) 

56.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, demiryollarında meydana gelen kazalara ve 
kazaların önlenmesine yönelik çalışma olup olmadığına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/3372) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.7.2004) 

57.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, hızlandırılmış tren projesi ve onay raporuna 
ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3373) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.7.2004) 

58.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, PTT bürolarından çekilen faksların muhafaza edil
mesi uygulamasına ne zaman son verileceğine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/3374) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.7.2004) 

59.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK'in, bağlı genel müdürlüklere yaptıkları bürokrat 
atamaları ile ilgili iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3375) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 29.7.2004) 

60.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK'in, hızlandırılmış tren kazasına ve sorumlularına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3376) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.7.2004) 

61.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK'in, Avrupa Konseyi ve İnsan Hakları Genel Müdür 
Yardımcılığına atanan şahsa ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru öner
gesi (7/3377) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.7.2004) 
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62.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, Pamukova tren kazasından sonra kaza yerin
de inceleme yapılmadan temizlik yapıldığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/3378) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.7.2004) 

63.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU'nun, TPAO Adıyaman İşletmesinde işine 
son verilen işçilere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3379) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 2.8.2004) 

Gensoru Önergesi 
1.- Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkam ve Antalya Milletvekili Deniz BAYKAL ve 32 mil

letvekilinin, 22 Temmuz 2004 tarihinde Pamukova'da meydana gelen ve 38 yurttaşımızın yaşam
larını yitirmesiyle sonuçlanan kazaya neden olan "Hızlandırılmış Tren" olarak adlandırılan uy
gulamayı mevcut alt yapı eksiklikleri tamamlanmadan başlattığı iddiasıyla Ulaştırma Bakanı Binali 
YILDIRIM hakkında Anayasanın 99 uncu ve İçtüzüğün 106 ncı maddeleri uyarınca bir gensoru 
açılmasına ilişkin önergesi (11/1) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.7.2004) (Dağıtma tarihi: 4.8.2004) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

4 Ağustos 2004 Çarşamba 
BAŞKAN : Başkanvekili İsmail ALPTEKİN 

KÂTİP ÜYELER : Mehmet DANİŞ (Çanakkale), Türkân MİÇOOĞULLARI (İzmir) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Anayasanın 93 üncü, İçtüzüğün 7 nci maddelerine göre, 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve 127 milletvekili 
tarafından Başkanlığımıza verilen önerge üzerine olağanüstü toplanan Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin 118 inci Birleşimini açıyorum. 

III. - YOKLAMA 
BAŞKAN - Elektronik cihazla yoklama yapacağım. 
Yoklama için 5 dakika süre vereceğim. Sayın milletvekillerinin oy düğmelerine basarak salon

da bulunduklarını bildirmelerini; bu süre içerisinde elektronik sisteme giremeyen sayın milletvekil
lerinin, salonda hazır bulunan teknik personelden yardım istemelerini; buna rağmen sisteme 
giremeyen üyelerin ise, yoklama pusulalarını, teknik personel aracılığıyla, 5 dakikalık süre içerisin
de Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum. 

Yoklama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Toplantı yetersayısı vardır. 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1. - Kütahya Milletvekili Halil İbrahim Yılmaz'ın vefatı nedeniyle saygı duruşu 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, vefat eden Kütahya Milletvekili Halil İbrahim Yılmaz'ın aziz 

hatırası önünde Genel Kurulu 1 dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. 
(Saygı duruşunda bulunuldu) 
BAŞKAN - Allah rahmet eylesin, ruhu şad olsun. 
Sayın milletvekilleri, gündeme geçiyoruz. 
Gündemimizin "Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları" kısmında yer alan olağanüstü toplantı 

çağrı önergesini ve Başkanlığın çağrı yazısını okutuyorum: 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. - Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile 127 mil

letvekilinin, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım hakkında verilen gensoru önergesini görüşmek üzere, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin olağanüstü toplantıya çağrılmasına ilişkin önergesi (4/213) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Anayasanın 93 üncü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 7 nci maddesi gereğince, 

ekte yer alan Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım hakkındaki gensoru önergesini görüşmek üzere, 3 
Ağustos 2004 Salı günü saat 15.00'te Türkiye Büyük Millet Meclisinin olağanüstü toplanmasını arz 
ve talep ederiz. 

Deniz Baykal 
Antalya 

CHP Grup Başkanı 
Ali Topuz Haluk Koç 
İstanbul Samsun 

CHP Grup Başkanvekili CHP Grup Başkanvekili 
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Gerekçe: 
Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, bilim çevreleri ve ilgili sivil toplum örgütleri tarafından 

yapılan tüm uyarılara karşın, mevcut hatlarda yeterli iyileştirme yapılmadan ve gerekli önlemler 
alınmadan hızlandırılmış treni sefere sokarak, 22 Temmuz 2004 tarihinde Pamukova'da 38 yurt
taşımızın yaşamlarını yitirmesiyle sonuçlanan hızlandırılmış tren kazasının sorumlusu konumuna 
gelmiştir. 

BAŞKAN - Bir dakika... Bir dakika... 
Sayın milletvekilleri, rica ediyorum, arkadaşlarımız yerine otursunlar. Bakanlar Kurulu 

bölümünde olan arkadaşlarımız da lütfen yerlerine otursunlar; çünkü, anlamakta güçlük çekiyoruz. 
Rica ediyorum arkadaşlar, herkes yerine otursun. 

Devam edelim. 
Kazanın sonrasında delillerin karartılmasının Ulaştırma Bakanı tarafından himaye edilmiş ol

ması; olayın sorumlusu olan siyasî ve idarî kadroların görevlerini sürdürmeye devam etmeleri; sağ
lıklı bir soruşturma sürecinin yürütülmesini olanaksız kılmıştır. Bu nedenlerle, Ulaştırma Bakanı 
Binali Yıldırım hakkındaki gensoru önergesinin Yüce Meclisimizce ivedi olarak ele alınması gerek
mektedir. 

Uğur Aksöz 
Nevin Gaye Erbatur 
Kemal Sağ 
Tacidar Seyhan 
Şevket Gürsoy 
Halil Ünlütepe 
Naci Aslan 
Mustafa Sayar 
Zekeriya Akıncı 
Ayşe Gülsün Bilgehan 
A.İsmet Çanakçı 
İsmail Değerli 
Eşref Erdem 
Yakup Kepenek 
Muzaffer R. Kurtulmuşoğlu 
Bayram Ali Meral 
Önder Sav 
Mehmet Tomanbay 
Feridun F. Baloğlu 
Hüseyin Ekmekcioğlu 
Atila Emek 
Tuncay Ercenk 
Nail Kamacı 
Osman Kaptan 
Osman Özcan 

(Adana) 
(Adana) 
(Adana) 
(Adana) 
(Adıyaman) 
(Afyon) 
(Ağrı) 
(Amasya) 
(Ankara) 
(Ankara) 
(Ankara) 
(Ankara) 
(Ankara) 
(Ankara) 
(Ankara) 
(Ankara) 
(Ankara) 
(Ankara) 
(Antalya) 
(Antalya) 
(Antalya) 
(Antalya) 
(Antalya) 
(Antalya) 
(Antalya) 
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Mehmet Boztaş 
Özlem Çerçioğlu 
Mehmet Mesut Özakcan 
Mehmet Semerci 
Orhan Sür 
Yaşar Tüzün 
Kemal Demirel 
Ali Dinçer 
Mehmet Küçükaşık 
Mustafa Özyurt 
İsmail Özay 
Feridun Ayvazoğlu 
Mustafa Gazalcı 
V.Haşim Oral 
Mesut Değer 
Muhsin Koçyiğit 
Rasim Çakır 
Nejat Gencan 
Erol Tınastepe 
Mehmet Ali Arıkan 
Abdulkadir Ateş 
Mustafa Yılmaz 
Ahmet Yılmazkaya 
Mehmet Işık 
Esat Canan 
Abdulaziz Yazar 
Yücel Artantaş 
Mevlüt Coşkuner 
Halil Akyüz 
Ersin Arıoğlu 
İsmet Atalay 
Hasan Aydın 
Sıdıka Sarıbekir 
Şükrü M.Elekdağ 
Ali Rıza Gülçiçek 
Hasan Fehmi Güneş 
Zeynep Damla Gürel 
Algan Hacaloğlu 
Memduh Hacıoğlu 

(Aydın) 
(Aydın) 
(Aydın) 
(Aydın) 
(Balıkesir) 
(Bilecik) 
(Bursa) 
(Bursa) 
(Bursa) 
(Bursa) 

(Çanakkale) 
(Çorum) 
(Denizli) 
(Denizli) 
(Diyarbakır) 
(Diyarbakır) 
(Edirne) 
(Edirne) 
(Erzincan) 
(Eskişehir) 
(Gaziantep) 
(Gaziantep) 
(Gaziantep) 
(Giresun) 
(Hakkâri) 
(Hatay) 
(İğdır) 
(İsparta) 
(İstanbul) 
(İstanbul) 
(İstanbul) 
(İstanbul) 
(İstanbul) 
(İstanbul) 
(İstanbul) 
(İstanbul) 
(İstanbul) 
(İstanbul) 
(İstanbul) 
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Birgen Keleş 
Kemal Kılıçdaroğlu 
Ali Kemal Kumkumoğlu 
Güldal Okuducu 
Onur Öymen 
Mehmet Ali Özpolat 
Mehmet Sevigen 
Berhan Şimşek 
Bihlun Tamaylıgil 
Bülent H. Tanla 
Vezir Akdemir 
K. Kemal Anadol 
Canan Arıtman 
Bülent Baratalı 
Ali Rıza Bodur 
Ahmet Ersin 
Abdurrezzak Erten 
Erdal Karademir 
Yılmaz Kaya 
Türkân Miçooğulları 
Oğuz Oyan 
Muharrem Toprak 
Sedat Uzunbay 
Mehmet Parlakyiğit 
Fikret Ünlü 
Selami Yiğit 
Mehmet Yıldırım 
Yavuz Altınorak 
Hüseyin Bayındır 
İzzet Çetin 
Nezir Büyükcengiz 
Muharrem Kılıç 
Nuri Çilingir 
Hasan Ören 
Ufuk Özkan 
Mustafa Erdoğan Yetenç 
Mahmut Duyan 
Ersoy Bulut 
Ali Oksal 

(İstanbul) 
(İstanbul) 
(İstanbul) 
(İstanbul) 
(İstanbul) 
(İstanbul) 
(İstanbul) 
(İstanbul) 
(İstanbul) 
(İstanbul) 
(İzmir) 
(İzmir) 
(İzmir) 
(İzmir) 
(İzmir) 
(İzmir) 
(İzmir) 
(İzmir) 
(İzmir) 
(İzmir) 
(İzmir) 
(İzmir) 
(İzmir) 
(Kahramanmaraş) 
(Karaman) 
(Kars) 
(Kastamonu) 
(Kırklareli) 
(Kırşehir) 
(Kocaeli) 
(Konya) 
(Malatya) 
(Manisa) 
(Manisa) 
(Manisa) 
(Manisa) 
(Mardin) 
(Mersin) 
(Mersin) 

.2004 O: 1 
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Hüseyin Özcan 
Mustafa Özyürek 
Şefik Zengin 
Ali Arslan 
Fahrettin Üstün 
Ali Cumhur Yaka 
Mehmet Şerif Ertuğrul 
Orhan Eraslan 
İdris Sami Tandoğdu 
Kâzım Türkmen 
Engin Altay 
Nurettin Sözen 
Mahmut Yıldız 
Erdoğan Kaplan 
Mehmet Nuri Saygun 
Enis Tütüncü 
Şevket Arz 
Hasan Güyüldar 
V. Sinan Yerlikaya 
Mehmet Kartal 
Harun Akın 
Nadir Saraç 

(Mersin) 
(Mersin) 
(Mersin) 
(Muğla) 
(Muğla) 
(Muğla) 
(Muş) 
(Niğde) 
(Ordu) 
(Ordu) 
(Sinop) 
(Sivas) 
(Şanlıurfa) 
(Tekirdağ) 
(Tekirdağ) 
(Tekirdağ) 
(Trabzon) 
(Tunceli) 
(Tunceli) 
(Van) 
(Zonguldak) 

(Zonguldak) 
2. - TBMM Genel Kurulunun 4 Ağustos 2004 Çarşamba günü saat 15.00'te olağanüstü toplan

tıya çağrıldığına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tezkeresi (3/635) 
29.7.2004 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından 
Bildirilmiştir 

Türkiye Büyük Millet Meclisini; Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım hakkında verilen (11/1) 
esas numaralı gensoru önergesinin görüşülmesi için yeter sayıdaki üyenin istemi üzerine, 4 Ağus
tos 2004 Çarşamba günü saat 15.00'te Anayasanın 93 üncü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İç
tüzüğünün 7 nci maddeleri gereğince olağanüstü toplantıya çağırıyorum. 

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

Bülent Arınç 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Sayın milletvekilleri, Anayasanın 93 üncü ve İçtüzüğün 7 nci maddelerine uygun olarak, bu 

önerge uyarınca görüşülmesi gereken gensoru önergesi bastırılıp sayın üyelere dağıtılmıştır. 
Gensoru önergesini okutuyorum: 
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C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
ÖNERGELERİ 

1. - Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve 32 millet
vekilinin, 22 Temmuz 2004 tarihinde Pamukova'da meydana gelen tren kazası nedeniyle Ulaştırma 
Bakanı Binali Yıldırım hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/l) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
22 Temmuz 2004 tarihinde Pamukova'da meydana gelen ve 38 yurttaşımızın yaşamlarını yıtir-

mesiyle sonuçlanan kazaya neden olan "hızlandırılmış tren" olarak adlandırılan uygulamayı, mev
cut altyapı eksiklikleri tamamlanmadan başlatan Ulaştırma Bakanı Binalı Yıldırım hakkında, 
Anayasanın 98 ve 99 uncu, İçtüzüğün 106 ncı maddeleri uyarınca gensoru açılmasını arz ve talep 
ederiz. 

1.- Deniz Baykal 
2.- Ali Topuz 
3.- Haluk Koç 
4.- Oğuz Oyan 
5.- Önder Sav 
6.- Mesut Değer 
7.- Bülent Baratalı 
8.- Bihlun Tamaylıgil 
9.- Eşref Erdem 
10.- İzzet Çetin 
11.- Güldal Okuducu 
12.- Ersin Anoğlu 
13.- Mehmet Sevigen 
14.- Naci Aslan 
15.- Mehmet Ali Özpolat 
16.- Bayram Ali Meral 
17.- Algan Hacaloğlu 
18.- Feridun Ayvazoğlu 
19.- Mustafa Özyürek 
20.- Mahmut Yıldız 
21.- Bülent Tanla 
22.- Özlem Çerçioğlu 
23.- Canan Arıtman 
24.- Onur Öymen 
25.- Yakup Kepenek 
26.- Alı Oksal 
27.- Kemal Kılıçdaroğlu 
28.- İsmet Atalay 
29.- Vahdet Sinan Yerlikaya 
30.- Tacidar Seyhan 

(Antalya) 
(İstanbul) 
(Samsun) 
(İzmir) 
(Ankara) 
(Diyarbakır) 
(İzmir) 
(İstanbul) 
(Ankara) 
(Kocaeli) 
(İstanbul) 
(İstanbul) 
(İstanbul) 
(Ağrı) 
(İstanbul) 
(Ankara) 
(İstanbul) 
(Çorum) 
(Mersin) 
(Şanlıurfa) 
(İstanbul) 
(Aydın) 
(İzmir) 
(İstanbul) 
(Ankara) 
(Mersin) 
(İstanbul) 
(İstanbul) 
(Tunceli) 
(Adana) 
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31.- Mustafa Özyurt (Bursa) 
32.- Zekeriya Akıncı (Ankara) 
33.- Ali Rıza Gülçiçek (İstanbul) 
Gerekçe: 
Gerek bilim çevreleri gerekse ilgili sivil toplum kuruluşları, hızlandırılmış tren uygulamasının 

altyapıdaki eksiklikler tamamlanmadan başlatılmasına ilişkin kaygılarını, değişik zamanlarda Ulaş
tırma Bakanlığı ve TCDD yetkililerine iletmişlerdir. 

Çok sayıda bilimadamı, tren seferlerinin başlamasından önce ve sonra, defalarca gerekli 
uyarılarda bulunmuşlardır. 10 Temmuz 2004 tarihli gazetelere yansıyan, bazı bilimadamlarının 
beyanlarında "mevcut altyapıda iyileştirme yapılmadan hız artırılırsa, alt ve üstyapıdaki hasar ve 
yol bozuklukları, hızla orantılı olarak artar; hasarlanan taşıtları yol üzerinde tutmak zorlaşır; gerek
li önlemler alınmadan bu kadar hız uygulaması kaza olasılığını artırır" tespitlerinde bulunularak, 
tehlikelere işaret edilmiş ve daha önce TCDD Genel Müdürlüğüne yapılan başvuru ve yardım istek
lerine olumlu yanıt verilmemesi eleştirilmiştir. Köşeyazarlan da hızlandırılmış tren konusunda 
hükümeti uyarmış, Hikmet Bila 14 Temmuz 2004 tarihli yazısında bilimadamlarının bu konudaki 
düşüncelerini aktarmıştır. 

Ulaştırma sektöründe örgütlü bir sendikamız da, "altyapı, yol geometrisi ve üstyapı mal
zemeleri" açısından öngörülen hız için yeterli iyileştirme yapılmadan başlanacak hızlandırılmış tren 
uygulamasının can güvenliği açısından yaratacağı sakıncaları 15 Mart 2004 tarihinde TCDD 
yöneticilerine ilettikleri yazı ile bildirmiştir. 

Ancak tüm bu uyanlara karşın, 4 Haziran 2004 tarihinde Başbakanın "milletimiz için hayırlı 
olacak bu adım, Türkiye'nin medeniyet yarışında nerede olduğunu açıkça ortaya koyacaktır" şeklin
de yaptığı popülist söylemlerle hızlandırılmış tren seferleri başlatılmıştır. Bu söylemler AKP'nin 
medeniyet anlayışının da bir tezahürüdür. 

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın kendini savunmak için kaynak gösterdiği hızlandırılmış 
tren uygulamasını onaylayan "Uzman Heyet Raporu"nun tren seferlerinin başlamasından çok son
ra, 13 Temmuz 2004 tarihini taşıdığı basın organlarımıza yansımıştır. Yani AKP Hükümeti, bilim 
çevreleri ve sivil toplum örgütlerinin yaptığı uyarıları hiçe saymış, bilimsel kriterlere dayalı 
fizibilite raporları yerine, siyasî bir kararla hızlandırılmış tren uygulamasını başlatmıştır. 

Ciddiyetten yoksun olarak seferlerin başlamasından sonra hazırlanan teknik uygunluk raporu, 
bir süre sonra bilimadamlarına da onaylatılmak istenmiş, ancak toplantıya katılan bilimadamları 
Ulaştırma Bakanlığı ve TCDD yetkililerine projenin uygulanamayacağını bildirmelerine karşın 
seferler durdurulmamıştır. 

Tüm bu yaşananlar, hızlandırılmış tren uygulamasının bilimsel gerçekler yerine siyasal şov 
amacıyla, yurttaşların can güvenliğini hiçe sayarak hayata geçirildiğini gözler önüne sermektedir. 

TCDD üst yönetimi İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanları ile Ulaştırma Bakanının hem-
şerileri arasından atanmış ve kurumdaki kadrolaşma hızlandırılmış treni sakıncalı gören kamu 
görevlilerimi! cezalandırılmasına kadar varmıştır. Siyasî yandaş ve hemşeriler arasından belirlenen 
kadroların Türkiye'yi getirdiği nokta bu kazayla daha net ortaya çıkmıştır. 

Kaza sonrasında delillerin karartılması noktasında yaşananlar, rayların ve traverslerin değiş
tirilmesi, karakutunun adlî makamlardan önce çözülmesi, kamu gücü baskısı altında sağlıklı bir 
soruşturma süreci yürütülemeyeceğini de ortaya koymuştur. Kazadan hemen sonra görevden alın
ması gereken TCDD yönetimi tarafından delillerin karartılması çabaları, Ulaştırma Bakanının 
himayesinde yürütülmüş ve Başbakan da, Ulaştırma Bakanının sorumlu olmadığına ilişkin beyan
larıyla, hem bu himayeyi pekiştirmiş hem de sorumluluğa ortak olmuştur. 
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Yukarıda belirtilen gerekçelerle, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım hakkında, Anayasanın 98 ve 
99 uncu, İçtüzüğün 106 ncı maddeleri uyarınca gensoru açılmasını arz ve talep ederiz. 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Gensoru önergesinin görüşme gününe dair Danışma Kurulunun bir önerisi vardır; okutup, oy

larınıza sunacağım. 
V. - ÖNERİLER 

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1. - (l 1/1) esas numaralı gensoru önergesinin, görüşme gününe ilişkin Danışma Kurulu önerisi 

Danışma Kurulu Önerisi 
No. : 94 Tarih : 4.8.2004 

4.8.2004 tarihli gelen kâğıtlarda yayımlanan ve okunmuş bulunan Ulaştırma Bakanı Binali Yıl
dırım hakkındaki (11/1) esas numaralı gensoru önergesinin, Anayasanın 99 uncu maddesi gereğin
ce gündeme alınıp alınmaması hususundaki ön görüşmelerinin Genel Kurulun 4.8.2004 Çarşamba 
günkü (bugün) birleşiminde yapılması; gensoru önergesinin gündeme alınmasının kabul edilmesi 
halinde, gensorunun, gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmında yer alması ve görüş
melerinin 7.8.2004 Cumartesi günkü birleşimde yapılmasının Genel Kurulun onayına sunulması 
Danışma Kurulunca uygun görülmüştür. 

Sadık Yakut 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı Vekili 
Salih Kapusuz Ali Topuz 

AK Parti Grubu Başkanvekili CHP Grubu Başkanvekili 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Danışma Kurulu önerisini dinlediniz. Şu ana kadar Başkan

lığımıza öneriyle ilgili söz talebi gelmedi. 
Öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Başkanı ve An

talya Milletvekili Deniz Baykal ve 32 milletvekilinin, 22 Temmuz 2004 tarihinde Pamukova'da 
meydana gelen ve 38 yurttaşımızın yaşamlarını yitirmesiyle sonuçlanan kazaya neden olan "hızlan
dırılmış tren" olarak adlandırılan uygulamayı mevcut altyapı eksiklikleri tamamlanmadan başlattığı 
iddiasıyla, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım hakkında (11/1) esas numaralı gensoru önergesinin 
gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki ön görüşmelere başlıyoruz. 

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

A) ÖNGÖRÜLMELER 
1. - Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve 32 millet

vekilinin, 22 Temmuz 2004 tarihinde Pamukova'da meydana gelen ve 38 yurttaşımızın yaşamlarını 
yitirmesiyle sonuçlanan kazaya neden olan "Hızlandırılmış Tren" olarak adlandırılan uygulamayı 
mevcut altyapı eksiklikleri tamamlanmadan başlattığı iddiasıyla Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım 
hakkında gensoru önergesi (11/1) 

BAŞKAN - Hükümet?.. Hazır. 
Sayın milletvekilleri, önerge az önce okunduğu için, tekrar okutmuyorum. 
Anayasanın 99 uncu maddesine göre, bu görüşmede, önerge sahiplerinden bir üyeye, siyasî 

parti grupları adına birer milletvekiline ve Bakanlar Kurulu adına Başbakan veya bir bakana söz 
verilecektir. 
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Konuşma süreleri, önerge sahibi için 10 dakika, gruplar ve hükümet için 20'şer dakikadır; sayın 
konuşmacıların, değerli vekillerimizin, bu süreye hassasiyet göstermelerini rica ediyor ve bek
liyorum. 

Şimdi, ilk söz, önerge sahibi olarak ve grubu adına, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Başkanı ve 
Genel Başkan Sayın Deniz Baykal'a aittir. 

Buyurun Sayın Genel Başkan. (CHP sıralarından ayakta alkışlar) 
Sayın Baykal, konuşma sürenizi birleştiriyorum, süreniz 30 dakikadır. 
CHP GRUBU ADINA DENİZ BAYKAL (Antalya) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hızlandırılmış tren faciası dolayısıyla verilmiş olan gen

soru müzakeresi çerçevesinde söz almış bulunuyorum; sizleri içten sevgilerle, saygılarla selam
lıyorum. 

Sözlerime başlarken, bir süre önce, saygı duruşuyla hatırasını yâd ettiğimiz değerli millet
vekilinin kaybı dolayısıyla üzüntülerimi kendi adıma, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına ifade 
etmek istiyorum. 

Yine, aynı şekilde, burada bir saygı duruşu yapamadığımız, söz konusu hızlandırılmış tren 
faciasında kaybetmiş olduğumuz 39 vatandaşımızın anısını Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak 
hep birlikte saygıyla andığımızı ve bu kayıp dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisinin derin bir 
üzüntü içerisinde bulunduğunu ifade etmeyi de görev biliyorum. Kaybettiğimiz değerli vatandaş
larımıza, rahmetlilere Allah'tan rahmet diliyorum, ailelerine ve bütün milletimize başsağlığı 
diliyorum, yaralılara da acil şifalar diliyorum. 

Değerli arkadaşlarım, kısa bir süre önce Irak'ta kurşunlanan masum, silahsız bir vatan
daşımızın, bu alçakça cinayeti televizyonlarda izlemek zorunda bırakılmış olmanın derin acısı ve 
infiali içerisinde bu konuyu ele alabilmiş olmayı da çok istediğimizi ifade ederek gensoru konusuna 
geçmek istiyorum. 

BAŞKAN - Sayın Baykal, bir dakikanızı rica ediyorum. 
Değerli arkadaşlar, arkadaşlarımızın, bir defa, yerine oturmasını özellikle rica ediyorum. (CHP 

sıralarından "Ayıp, ayıp" sesleri) 
Arkadaşlar, lütfen... 
İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Dinlemeyeceklerse dışarı çıksınlar! 
BAŞKAN - Efendim, burada, Başkanlık Divanı gereğini yerine getiriyor, oradan bu sözler de 

aynı derecede hoş değil. Başkanlık gereğini yerine getirmektedir, hassasiyet gösteriyor; siz sakin 
olun. 

Arkadaşlar, rica ediyorum, sayın hatibi sükûnetle dinleyelim. 
Teşekkür ederim. 
Buyurun efendim. 
DENİZ BAYKAL (Devamla)- Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Evet, Meclisimizin bu olağanüstü toplantısını, Irak'ta tanığı olduğumuz, televizyondan büyük 

acı içinde izlemek zorunda kaldığımız o facianın üzüntüleri, infiali içerisinde gerçekleştirdiğimizi 
de anımsatmak istiyorum. Gönül isterdi ki, bu olağanüstü buluşma dolayısıyla, ülkemizin karşı kar
şıya bulunduğu bu sorunları da hep birlikte ele alıp, değerlendirebilsek ve toplum olarak bu konular 
karşısında izleyeceğimiz tutumu, iktidar olarak, alınacak tedbirleri hep birlikte bir tartışma ve 
değerlendirme süzgecinden geçirebilsek. 

Toplantımızın konusu hızlandırılmış tren faciasıyla ilgilidir. Bu konudaki düşüncelerimi, 
görüşlerimi size iletmek istiyorum. 
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Değerli arkadaşlarım, size kısaca anımsatmak istiyorum; her şey 4 Haziran 2004 günü başladı. 
4 Haziran 2004 günü Ankara Garında bir tören vardı. Bu törende devlet erkânı, Başbakan, ilgili 
Bakan, Devlet Demiryollarının Genel Müdürü, bütün yetkilileri, basın mensupları bir aradaydılar ve 
bu törende Sayın Başbakan parlak bir konuşma yaptı. Sorunların sevgiyle ve aşkla çözüleceğini ve 
şu anda başlatmakta oldukları büyük projenin Türkiye'de bir medeniyet sıçraması gerçekleş
tireceğini, bunun altında sevgi, aşk ve gönül birliği anlayışının yattığını parlak bir konuşmayla dile 
getirdi. Bando mızıka yerini almıştı, heyecan çok yüksek düzeydeydi ve Sayın Başbakan başındaki 
kırmızı şapkasıyla, elindeki hareket diskiyle tarihî bir başlangıca tanıklık ettiğini ifade ederek, Tür
kiye Cumhuriyetinin ilk hızlandırılmış tren uygulamasını gerçekleştirdi. 

Sayın Bakan, konuşmasında, bugünün, demiryolları günü olarak ilan edilmesi gerektiğini söy
ledi, 4 Haziran 2004 ve karşılıklı güzel konuşmalarla yeni bir dönem başlatıldı. 

Değerli arkadaşlarım, 4 Haziran 2004, bugün 4 Ağustos 2004, aradan iki ay geçmiştir, bu iki 
ay içinde, başlatılan bu projenin sonucu 39 cenazedir; iki haftadan beri Ankara-İstanbul demir
yolunun çalışamaz hale gelmiş olmasıdır; parlak nutuklarla gündeme getirilen hızlandırılmış tren 
projesinin rafa kaldırılmasıdır. Geldiğimiz nokta iki ayda bu olmuştur. 

Yaşadığımız olayı, alışılmış, sıradan bir tren kazası gibi anlamak kadar büyük bir yanlış yok
tur. Trenler en güvenli ulaşım araçlarından birisidir; ama, zaman zaman tren yollarında da kaza olur. 
Tren yollarında kaza, genellikle çarpışma şeklinde olur; sinyalizasyon yeterince gelişmediği için, 
işaretlenme uygun yapılmadığı için, hat sayısı yeterli sayıda olmadığı için zaman zaman trenler çar
pışır, tren kazası olur; bunlara alıştık, ülkemizde de geçmişte olmuştur. Zaman zaman hemzemin 
geçitlerde, tren geçidi ile karayolu arasındaki çatışmadan kaynaklanan, gereken güvencenin tren 
yoluna sağlanmamış olmasından kaynaklanan nedenlerle kazalar olur. Tabiî, bunlar da idarî ve 
siyasî sorumluluk gerektirir; ama, karşı karşıya bulunduğumuz olayı başka ülkelerde ve Tür-
kiyemizde zaman zaman yaşanmış buna benzer olaylardan birisi olarak anlarsak çok büyük yanlış 
yaparız. 4 Haziranda başlatılan proje, 22 Temmuzda bir büyük faciaya yol açmıştır. Bu faciayı, ne 
Türkiye'de yaşanmış olan geçmişteki tren kazalarıyla ne de dünyanın başka ülkelerinde zaman 
zaman yaşanan tren kazalarıyla karşılaştırmak olanağı vardır. Bu tren kazası, yaşanmış tren 
kazalarının hepsinden farklıdır. Bu tren kazası diyorum, bu bir dil sürçmesidir, kesinlikle söz 
konusu olan bir tren kazası değildir, bir büyük faciadır, "Hızlandırılmış Tren Projesi faciası"dır. 

Değerli arkadaşlarım, hızlandırılmış tren diye literatürde bir kelime yoktur; dünyada hızlan
dırılmış tren diye bir uygulama yoktur; hızlandırılmış tren diye bir kategori yoktur; bilimde yoktur, 
kitapta yoktur, uygulamada yoktur. Tren vardır, hızlı tren vardır, çok hızlı tren vardır. 250 kilomet
renin üzerinde hızla giden, hızlı trendir, TGV diye bilinen, Fransa'da, 250 kilometreye kadar; 200 
kilometre ile 250 kilometre arasındaki hızla giden tren hızlı trendir; onun altındaki hızla giden tren
ler de normal trendir. Hızlandırılmış tren diye bir uygulama yoktur. 

Hızlı tren ve çok hızlı tren, bu amaçla yapılmış özel demiryolları üzerinde, bu amacın gerek
tirdiği teknolojik şartlar gözönünde bulundurularak, başından itibaren bir entegre proje anlayışı 
içerisinde gerçekleştirilir. Yüzkırk yıl önce gerçekleştirilmiş olan demiryollarının üzerinde, o 
demiryollarında ciddî hiçbir çalışma yapmadan, altyapı hazırlığım gerçekleştirmeden, bilimsel 
önerileri dikkate almadan "biz yaptık, oldu" anlayışı içerisinde, tepeden inme bir yaklaşımla 
"burada, biz, hızlı tren uygulaması gerçekleştireceğiz" hevesine kapılırsanız, bunun bir faciayla 
sonuçlanması kadar kaçınılmaz bir sonuç düşünülemez. Ne yazık ki, Türkiye'de yaşanan bu olmuş
tur. Türkiye'de "Hızlandırılmış Tren Projesi" denilen projeyi Demiryolları idaresi kendi içinden 
üretmemiştir, bilim âlemi kendi içinden üretmemiştir, uzmanlar kendi içinden böyle bir proje hazır-
lamamıştır. Bu proje, tepeden inme bir projedir. Bu proje, teknik ve bilimsel bir proje değildir. Bu 
proje, tepeden inme, siyasî bir projedir. Yani, siyaset, idareye yön vermiştir. Siyaset, idareye elbet
te yön verecektir; ama, bilimin, tekniğin, idarenin gereklerini yok sayarak yön verdiğiniz ve dayat
tığınız zaman, yanlış sonuçlar ortaya çıkarsa, o sonucun sorumluluğunu da üstlenmekten 
kaçınamazsınız. Burada yaşanan aynen bu olmuştur. 
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Demiryolları idaresinin içinden böyle bir öneri gelmemiştir; tam tersine, siyasetten gelen bu proje, 
idarenin içinde eleştirilmiştir, dirençle karşılanmıştır, kuşkuyla karşılanmıştır, tepkiyle karşılanmıştır. 

Bilim dünyası, buna şiddetle karşı çıkmıştır; bunun uygun olmadığını, doğru olmadığını anlat
maya çalışmıştır. Bilimadamları, ayrıntılı, uzun uyarılar yapmışlardır. Toplantılar gerçekleştirilmiş
tir. O toplantılarda bunlar dile getirilmiştir. Bu toplantıların bir kısmı, proje yürürlüğe konulmadan 
önce yapılmıştır. Uyarıların bir kısmı, proje yürürlüğe konulmadan önce dile getirilmiş; bir kısmı 
da, proje uygulanmaya başlandıktan sonra anlatılmaya çalışılmıştır. 

Bir bilimadamı, aralık ayında bir rapor yayımlamış ve bunun yanlış olduğunu söylemiştir. O 
bilim adamı, ağır bir şekilde, şov yapmakla suçlanmış ve kendisine çeşitli tepkiler dile getirilmiş
tir; Sayın Bakan da "ben, hocamın lafıyla, treni durdurmam" demiştir. Bilimadamı, bu sözü aktar
dıktan sonra, Bakanın da katıldığı son toplantıda, kazadan bir hafta önceki toplantıda "tekrar söy
lüyorum, bu trenler şu anda durdurulmalıdır; çok ciddîyim, size bunu kanıtlayabilirim" demiştir, 
Bakanın huzurunda demiştir. Bunu yazılı olarak ifade etmiştir, kazadan kısa bir süre önce yapılan 
bilimsel toplantılarda dile getirmiştir. Söz konusu öğretim üyesi, teşkilattaki öğrencilerinin ken
disini arayarak "hocam, bunu nasıl uygulayacağız" diye sorduklarına dikkat çekmiştir ve hoca, o 
toplantıda, yine "ben, bu bildiriyi verdiğim tarihe kadar, aralık ayından bu yana sürekli uyardım. 
'Nasıl olacak' dedi Sayın Genel Müdür, geleyim Ankara'ya, yardım edeyim" diye konuştu. Ne zaman 
konuştu, kazadan sonra mı; hayır, kazadan önce. Nerede konuştu; Sayın Bakanın, kazadan önce 
düzenlediği toplantıda konuştu. Kim konuştu; konunun, Türkiye'deki en önde gelen uzmanlarından 
birisi söyledi "yapmayın, kaza geliyor" dedi. Aralık ayında söyledi, daha sonra söyledi, proje uy
gulamaya konulduktan sonra yapılan toplantıda söyledi; ama, hiçbir şekilde dikkate alınmadı. 

Değerli arkadaşlarım, böyle bir şey olmaz. Yani, bilimadamı uyaracak, orada çalışan bütün 
çevreler uyaracak, sendikacılar uyaracak... Sendikalar, demiryolları alanında örgütlenmiş olan sen
dikal kuruluşlar ısrarla açıklamalar yaptılar, tekrar tekrar, bunun, bir faciaya yol açacağını dile getir
diler. 15 Mart 2004 tarihinde Hür Anadolu Ulaşım Sendikası -kaza 22 Temmuzda- Birleşik 
Taşımacılık Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Fehmi Kutan, yine, kazadan önce, 4-8 Temmuz 
tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilen Dünya Ulaştırma Araştırma Konferansında, bütün 
bilimadamları bunun yanlış olduğunu ve bunun bir faciayla sonuçlanacağını ilan ettiler. 

Demiryollarında çalışanlar görevlerinden istifa ettiler, bu konuya onay vermemek için diren
diler. Makinistler hızlandırılmış tren uygulaması içerisinde yer almamak için ellerinden geleni yap
tılar, rapor aldılar, tayin istediler, kaytarmaya çalıştılar; zorla göreve sokuldular. Makinistler sabah
leyin işlerine giderken eşleriyle helalleşerek ayrılıp gitme durumunda kaldı. 

Değerli arkadaşlarım, yolcular, bir büyük tepki ve heyecan içerisine girdiler. Bir yolcu, bayan 
Mine Kanatlı, bu tren yolculuğunu yaptıktan sonra notere gitti, derhal, trenden iner inmez; noterden... 
Bunun bir kazayla sonuçlanacağını ve buna derhal son verilmesi gerektiğini söyledi; Eskişehirli bir 
vatandaşımız bunu kazadan önce söyledi. Göz göre göre "geliyorum" diyen bir facia bu; bunun kaza 
neresinde?!. Bilimadamı söylüyor, sendikacı söylüyor, makinist söylüyor, yolcu söylüyor. 

Kazadan sonra olay yerine gittim; yaralanmış 2 genç vatandaşımızla konuştum; "nasıl durum, 
trendeki durum neydi, anlatın" dedim. "Müthiş bir heyecan içerisindeydik" dediler; "sallana sal-
lana, trende, 'bu iş bitsin' diye dua ediyorduk" dediler. "Yemek restoranına geçmiştik; restoranda, 
bir elimle kola şişesini tutuyordum, öbür elimle yemeğimi güçlükle yemeye çalışıyordum; çünkü, 
bıraksam, kola şişesi devrilecekti" dediler. 

Bu şartlar altında bir yolculuk! Niye; çünkü, medeniyet aşaması yapacağız ve 7 - 7,5 saatlik 
yolculuğu 5 saate indirmiş olmayı; para harcamadan, yatırım yapmadan, altyapıyı düzeltmeden, işin 
bilimsel gereklerini yerine getirmeden, gösteriş adına bunu yapabilmiş olmayı arzu ediyoruz ve ol
du diye, heyamolayla herkesi buna inandırmaya çalışıyoruz! Böyle bir devlet yönetimi anlayışı 
olabilir mi?! 
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İnsanlar, 39 vatandaşımız, bu macera uğruna canını kaybetmiştir. Tren kazası olabilir, daha 
büyük facialar da olabilir; ama, bu, bu uydurma projenin uygulanmasının sonucu olarak ortaya çık
mıştır ve bu kabul edilemez; yanlış olan budur. 

Trafikte de insanlarımızı kaybediyoruz, üzülüyoruz, onları önlemenin yollan çok daha kar
maşık; ama, burada, bu olaya yol açan proje, ülkede ulaştırma sorumluluğunu üstlenmiş, bakanlık 
ve Demiryolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunu üstlenmiş kişilerin anlayışı, hevesi, dayatması, 
zorlaması sonucunda ortaya çıkmıştır; bu, çok açık bir gerçektir. Eski Milletvekili Mustafa Düz, 
yolculuğu tamamlıyor heyecan içerisinde. İner inmez, Sayın Genel Müdüre veya Sayın Bakana 
"vallahi, bildiğim bütün duaları yol boyunca okudum. Bir an önce şu iş bitse diye dua ettim. Bitti, 
Allah'a şükür, sağ salim indik; ama, bu olmaz" deyince, Sayın Bakan ya da Sayın Genel Müdür 
"bak, ne kadar iyi; sayemizde, Allah'a daha yakın oluyorsunuz" diyor. 

Değerli arkadaşlarım, bu anlayışla, bu yaklaşımla bu konular yönetilemez. Bu işin şakaya gelir 
tarafı yoktur. 39 aileye ateş düşmüştür. 39 vatandaşımız, hiç yere, bir heves uğruna canını kaybet
miştir. Bunun acısı, bunun ıstırabı yok mudur?! Bunun hesabını vermek gerekmiyor mu?! Bunun 
siyasî sorumluluğu yok mu?! Bu, çok ciddî bir manzaradır. Göz göre göre bu tablo yaşanmıştır. Hiç 
kuşku duymuyorum, bunun, hukukî, cezaî sorumluluğu da vardır; ama, siyasî sorumluluğu da var
dır. "Canım, hiçbir şey olmadı, biz buradayız, biz göreve devam ediyoruz; ben güç günlerin 
adamıyım" anlayışıyla, bu konunun üstesinden gelinmez. Türkiye, bir demokrasi, bir hukuk devleti; 
insana saygı esas. İyi niyetli olabilirsiniz, iyi bir insan da olabilirsiniz; ama, bu olayın sorum
luluğunun altından kalkamazsınız. Bunun hesabını mutlaka vermek durumundasınız. 

Değerli arkadaşlarım, bu kadar uyarıya rağmen, bu dayatma yapılmış ve sonuç ortaya çıkmış. 
Dünyada ve ülkemizde, tren yolculuğu, en güvenli yolculuk diye bilinir. Hele, hızlı tren, daha 

da güvenceli tren. Japonya'da hızlı tren uygulaması var; 1964'te başlamış ve kırk yıldan beri bir tek 
kaza olmamış. Bu trenler her yıl 300 000 000 yolcu taşıyor. 

Değerli arkadaşlarım, tren kazası oldu. Kaza yerine gittik, olayları gördük, inceledik. Tren 
kazasının hemen arkasından, 200 metre demiryolu yenilenmiş, traversler yenilenmiş; olayın değer
lendirilmesine yardımcı olacak delillerin tümü ortadan kaldırılmış, olay sıfırlanmış. Bir defa, bu ol
maz; durumun, ciddî şekilde, bir delil tespitiyle değerlendirilmesine imkân vermek lazımdır. Buna 
hiçbir özen gösterilmediği anlaşılıyor. Bir trafik kazasında gösterilen özen, 39 vatandaşımızın vefat 
ettiği bir tren kazasında esirgeniyor. 

Karakutu nerede, kimse bilmiyor. Karakutu kimin elinde ve niçin onun elinde? Yargının elin
de olması lazım şu anda. Karakutu üzerinde oynandı mı oynanmadı mı, belli değil. 

Değerli arkadaşlarım, bunlar, hiçbir şekilde kabul edilemez tablolar. O gün, makinistlerin 
gözaltına alındığını öğrendim, ilgililerin izniyle, savcılığın izniyle, makinistleri de ziyaret edip, bir 
geçmiş olsun demek, durum hakkında bir bilgi almak istedim; bir türlü makinistlerle temas 
kuramadık, bir türlü gerekli izni alamadık. 

Sayın Adalet Bakanı "elbette, niçin olmasın, sağlarız" diyor; ama, bir türlü, o görüşme gerçek
leştirilmiyor. Bir süre sonra öğrendik, aynı binadayız, makinistleri, bizim bulunduğumuz binadan 
aldılar ve kaçırdılar. Makinistlerle görüşme, bir geçmiş olsun deme, kaza hakkında bilgi alma 
olanağını bulamadık. 

Değerli arkadaşlarım, Van'da, Emniyet Müdürlüğünü birileri basıyor, orada gözaltına alınmış 
olan kişiyi çekip çıkarıyor dışarıya ve 40 kilo eroini alıyor, götürüyor, kimsenin gıkı çıkmıyor; 
oradaki güvenlik güçlerini, polisleri, komiserleri tokatlıyor, tekmeliyor, darp ediyor, dövüyor, bir 
kişi elini kaldıramıyor, bir silah patlamıyor, Emniyet Müdürlüğüne yapılan bu baskın ve o baskın
da gözaltına alınmış birisinin kaçırılması, eroinin alınması gerçekleşirken Emniyet Müdürlüğünden 
bir tek kişi buna tepki gösteremiyor, cumhuriyet hükümetinin bir bakanı bu olayı gerçekleştiren zata 
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telefon açıyor ve ona "geçmiş olsun" diyor, o da "teşekkür ederim, olur böyle şeyler" diyor; bu 
telefon konuşması yapılırken, bakan telefon açarken, bakanın yanında vali, kendisine telefon açılan, 
baskını düzenleyen insanın yanında da Emniyet Müdürü var -al gülüm, ver gülüm- bu manzara Tür
kiye Cumhuriyetinin içinde yaşanıyor; Türkiye'de, Anamuhalefet Partisinin Genel Başkanı, 39 
vatandaşımızın öldüğü bir tren kazasında "şu makiniste geçmiş olsun diyebilir miyim, ona iki tane 
soru sorabilir miyim" diye savcıdan izin istiyor "hayır, soramazsın" deniliyor ve kaçırılıyor. (CHP 
sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, bu, olaylar karşısında takınılması gereken doğru ve sağlıklı tavır değil
dir. Her kazadan sonra, elbette, bakanların istifa etmesi gerekmez; ama, ortada siyasî sorumluluk 
varsa istifa gerekir. Kazanın sorumlusu, elbette, bakan olmak durumunda değildir. 

Şimdi neye tanık oluyoruz, 39 kişi öldü, 2 makinist tutuklu. Yolu tamir ettiniz, yolda bir eksik 
yok. Niye hızlı tren uygulamasına devam etmiyorsunuz?! Niye devam etmiyorsunuz?! (CHP 
sıralarından alkışlar) İki haftadır, Türkiye'nin en önemli demiryolu hattı tıkalı. İkinci Dünya 
Savaşında kapanmamıştı o hat; iki haftadır kapalı!.. Niye kapalı allahaşkına?! Niye kapalı?!. Eğer, 
o olayın sorumlusu o 2 makinistse -o 2 makinist cezaevinde- 2 yeni makinisti koyunuz o trene, tek
rar başlatın da, bir görüverelim bakalım olabiliyor mu olamıyor mu?! Olamıyorsa, bu neyi ortaya 
koyuyor; bu, suçluluğun itirafıdır, itirafı!.. (CHP sıralarından alkışlar) İki haftadır, tren geçmiyor o 
demiryolundan; yol tamir edildiği halde geçmiyor. 

Hızlandırılmış Tren Projeniz devam ediyor mu; yürürlükte mi; işleyecek mi? Niye iş
lemeyecek? Niye işletmiyorsunuz? Niye işletmiyorsunuz canım; bu bir kaza idi, o 2 kişi idi onun 
sorumlusu!.. Yok mu makinist buralarda?! 

ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Mevcut trenlerin hızlarını bile düşürdüler, 60 kilometreye indirdiler. 
DENİZ BAYKAL (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, sevgili vatandaşlarım, değerli millet

vekilleri; bakınız, bu tablo, hepimiz için, ibret dolu bir tablodur. Buradan hepimizin almamız 
gereken çok ciddî dersler var. Bakınız, bu manzaranın yanlışları bellidir. 

Öncelikle, bu proje neye yol açmıştır, kısaca bir hatırlayalım. Elbette, 39 vatandaşımızı kay
bettik, 4 vatandaşımız komada, 80 yaralı var. Bu en büyük tablodur; ama, düşünün, iki haftadır bu 
demiryolu çalışamıyor; Hızlandırılmış Tren Projesinin sonucudur. Hızlandırılmış Tren Projesinin 
uygulandığı 4 Hazirandan 22 Temmuza kadar olan süre içerisinde demiryolları tam kapasiteyle 
çalışılamaz hale gelmiştir. Hızlandırılmış Tren Projesi uygulanacak diye, diğer bütün demiryolları 
çalışamaz hale gelmiştir. Tehirler artmıştır, tıkanıklıklar artmıştır, mal intikal ettirme işi giderek 
güçleşmiştir ve şimdi, iki haftadan beri, Çukurovaya hasada gidecek olan harman makineleri, yük
lendikleri vagonlarda beklemektedir, Silahlı Kuvvetler ihtiyaçlarını gönderemez haldedir, Irak'a 
sevk edilecek olan mallar gönderilemez haldedir, ekonomi ve ticaret, şu anda, bunun bedelini 
ödemektedir; yani, astarı yüzünden pahalı bir iş olmuştur. Şu anda, yaşadığımız ekonomik ve malî 
bedel, olağanüstü yüksek, trilyonlarca liranın kaybını ortaya koyduğu bir noktaya ulaşmıştır. Hız
landırılmış tren uygulaması nedeniyle demiryollarının bakımı, burajı yapılamaz hale gelmiştir; çün
kü, Genel Müdür, hızlandırılmış trenin hiçbir zaman sarı ışık görmemesi gerektiğini söylemiştir ve 
bütün trenler ona göre devredışına çıkarılmıştır. Sadece bu yapılacak diye demiryollarının diğer iş
leri askıya alınmıştır. 

Buna yol açan yanlış uygulamadan birisinin de demiryollarımıza kış aylarında yapılan 
müdahale olduğu açıkça tespit edilmiştir. Kış koşulları içinde demiryoluna yapılan müdahalenin 
daha sonra ciddî sıkıntılar doğurduğu açıkça herkesin bildiği bir gerçek halindedir. 

Değerli arkadaşlarım, bu hızlandırılmış tren faciasında, makinist olan insan, ilk kez hızlandırıl
mış tren uygulamasını gerçekleştirmiştir. Bir eğitim verilmiş midir; hayır, bir eğitim yoktur. Bir 
hazırlık var mıdır; hayır, bir hazırlık yoktur. İlk kez "geç" demişlerdir, göndermişlerdir. Kimseye de 
hızlandırılmış tren uygulaması dolayısıyla özel bir eğitim verilmiş değildir. 
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Hızlandırılmış tren uygulamasında deniliyor ki: "İşte, orada makinist hata yaptı; 80 kilomet
reyle gidecekti, 80 kilometreyle gitmedi." (AK Parti sıralarından "118" sesi) 

Evet, 118 kilometreyle geçti. Değerli arkadaşlarım, ondan 200 metre önce 130 kilometreyle 
geçmesini öngörmüşsünüz. Elimde raporlar var. Bilimadamlan diyor ki: "Bu demiryolunda 120 
kilometrenin üzerindeki hız risklidir." 120 kilometrenin üzerinde burada hız yapılmaz deniliyor. Siz, 
130 kilometreyle, kaza yapılan yere 200 metreye yakın noktaya kadar gidilebileceğini öngörüyor
sunuz. Niye; çünkü, hızlı tren!.. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN- Buyurun efendim; toparlarsanız... 
DENİZ BAYKAL (Devamla) - Teşekkür ederim. 
Niye; çünkü, hızlandırılmış tren uygulamasının olabilmesi için orada 130 kilometre olması 

lazım. Orada 130 kilometre olursa, siz, beşerî bir takdirle, bir insanın takdiriyle, ondan sonra, belli 
bir noktadan itibaren -183+100 metreden itibaren- birdenbire 80 kilometreye ineceğinin garantisini 
nasıl alabiliyorsunuz?! Kim sokabilir, nasıl sokabilir?! 

İşaret var mı; işaret yok. Uyarı var mı; uyarı yok. Eğitim var mı; eğitim yok. Ben kitaba yaz
dım... Sen, kitaba o 130 kilometreyi yazdığın anda, zaten, yanlışı yaptın. 

Sonra, falan yerde şu kadar olacak diyeceksin; 100 metre içerisinde bir noktada frene basılırsa 
kaza olmayacak, 100 metre sonra basılırsa kaza olacak ve sen, yüzlerce insanın hayatını, bu takdire, 
bu beşerî takdire bırakacaksın! Dünyanın her yerinde bu konu -çok iyi biliyoruz- bilgisayar kontrol
lü elektronik, otomatik sistemlerle götürülüyor. Bu var mı; hayır, o da yok. 

Değerli arkadaşlarım, bunların tümü yanlıştır, tümü siyasî takdir hatasıdır, hazırlık hatasıdır ve 
dünyanın her yerinde de siyasetçiler, bu kadar açık siyasî sorumluluk gerektirmediği halde dahi is
tifa ederler. Size, birkaç tane istifa örneği vereyim. Mesela, 2002 yılında İngiltere'de bir kazada 7 
kişi hayatını kaybetti; 10 Mayıs 2002 tarihinde 4 vagon raydan çıktı, 7 kişi hayatını kaybetti ve 
Ulaştırma Bakanı Stephen Byers istifa etti. 

1999 yılında Hindistan'da, tren kazalarının sık sık meydana geldiği bu ülkede, Batı Bengal 
Eyaletinde 2 Ağustos günü 2 tren çarpıştı. "Tren yolundaki ışıkların çalışmaması nedeniyle bu kaza 
meydana geldi" iddiası üzerine, çok sayıda kişinin de öldüğü bu kaza sonucunda Demiryolları 
Bakanı Nitish Kumar, soruşturma bile açılmadan, anında istifa etti. 

Yine, Hindistan'da 2 Aralık 2000 tarihinde 2 tren çarpıştı, 40 kişi öldü ve olayın ardından 
Demiryolları Bakanı Mamata Banerjee, Başbakana bir mektup yazarak istifasını sundu. 

Mısır'da 20 Şubat 1988 tarihinde bir trenin üçüncü sınıf vagonunda bir patlama meydana gel
di ve çok sayıda kişi öldü. Şubat ayında bu kaza gerçekleşti; olaydan sonra, Başbakan olay yerinde 
kazaya bir piknik tüpünün yol açtığını iddia etti. 20 demiryolu çalışanı mahkemeye sevk edildi; an
cak, yargıç "bana günah keçilerini yollamayın" dedi ve 20 işçi ile makinisti serbest bıraktı. Hemen 
sonra Ulaştırma Bakanı İbrahim El Demeiry ve Demiryolları Genel Müdürü Ahmet El Şerif istifa 
ettiler. Mısır'da, değerli arkadaşlar!.. 

Çin'de 1988 yılında, sinyal çalışmadığı için, benzin taşıyan bir tren ile bir yük treni çarpıştı, bir 
kişi öldü, ancak, bu kaza aynı zamanda ülkede bir ay içinde meydana gelen üçüncü kaza idi ve 
olayın ardından, Demiryolları Bakanı Ding Guangen görevinden istifa etti. 

Değerli arkadaşlarım, bu olayların yaşandığı yerlerin hiçbirisinde kazanın siyasî boyutu, Tür
kiye'de bizim 22 Temmuzda yaşadığımız kazanın siyasi boyutu kadar belirgin değildir. Bu, 
tamamen siyasetin sonucunda ortaya çıkmıştır, gösteriş yapma hevesinin ve demiryolları gibi uz
manlık gerektiren bir konuda, kendine yakın insanları, belediyedeki çalışma arkadaşlarını ülkenin 
sorumluluğuna taşıma zihniyetinin, "beden dilimizden anlayanlarla iş tutalım" anlayışının yol açtığı 
bir faciadır. Çok açık gerçek budur. 
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Böyle bir facia yaşanmışsa, buna siyaseten sorumluluk taşıyan insanların gereken saygıyı gös
tererek görevlerini hemen, derhal boşaltmaları gerekir. (CHP sıralarından alkışlar) Bu bir görevdir; 
bunu Sayın Bakanın takdir etmesini diliyorum. Sayın Bakanın takdir etmediği görülüyor. Bu şart
lar altında, herhalde, bunu Türkiye Büyük Millet Meclisimizin değerlendirmesi gerekir. Partizanlık 
duygularının, bizim adamımız, sizin adamınız anlayışının düşünülemeyeceği bir noktadayız. Tür
kiye'de demokrasi varsa, hukuk devleti varsa, bu olay karşısında, bu sorumluluğu taşıyan insana 
güvenoyu vermek ya da "güvenoyu verip vermemeye gerek yok, bunu konuşmaya gerek yok" 
demek, bu olayın sorumluluğunu paylaşmak demektir. 

Bakınız, Sayın Bakan tedirginlik içine girdi bir süre önce -kazadan bir hafta önce- ve herkes 
şikâyetçi, herkes rahatsız; olay çıktı, çıkıyor, kokuyor, geliyor, belli. Bu manzara karşısında, Sayın 
Bakan, bir miktar vicdanını rahatlatabilmek, bir çare bulabilmek için bir toplantı düzenledi; toplan
tıya bilimadamlarım çağırdı; demiryolcularını çağırdı ve bu arada da, AKP Grubundaki öğretim 
üyesi iki değerli milletvekilini çağırdı; hep beraber konuştular. Daha sonra, Sayın Bakan "o konuş
madan, o toplantıdan onay aldım" demeye kalkar gibi oldu, başta o iki AKP'li milletvekili ar
kadaşımız "olmaz böyle şey" diye tepki gösterdiler "biz onay vermedik, o toplantı onay toplantısı 
değil, karar toplantısı değil" dediler. Diğer akademisyenler reddetti "biz, böyle bir şey bildirmedik" 
dediler. Efendim, ben, o akademisyenlerin bazılarından rica ettim; hızlandırılmış trene bindiler, yol
da da telefon ettim "nasıl gidiyor" dedim "iyi gidiyor" dediler; "e, canım, oldu bu iş." Böyle bir iş 
olur mu?! Rica ederim... Ortada toplantı, söylenen görüşler... O iki AKP'li arkadaşım, iki profesör 
"bu iş doğru değildir" diye kanaatlerini daha sonra ifade ettiler. Şimdi merak ediyorum, o iki değer
li arkadaşımız nasıl oy verecekler bu olay karşısında?! Nasıl tavır takınacaklar?! "Biz sorumluluğu 
üstlenmedik; ama, sorumluluğu taşıyanların üzerine gitmenin de gereği yok" mu diyecekler?! 
Olabilir mi değerli arkadaşlarım?! 

Bakın, bu, takdiri ilahî; yani, kaza, Allah'ın takdiri yapacak bir şey yok anlamında değil. Bu 
takdiri ilahî; neyin takdiri ilahîsi biliyor musunuz; bir süre önce, Sayın Başbakan çıkmıştı "bu mem
leketi demir ağlarla ördük diye övünenlerin halini görüyorsunuz. Neyi örmüşler allahaşkına?! Biz, 
o demiryollarını ayağa kaldırıyoruz" diyordu ve "demir ağlarla vatanı ördük" diye övünenlerle alay 
etmeye teşebbüs ediyordu. Bir o noktaya bakın, bir şimdi geldiği şu noktaya bakınız; onu söyleyen 
Başbakan şimdi ne halde?! (CHP sıralarından alkışlar) O insanlar, Türkiye'yi demir ağlarla örmeye 
çalıştılar; Türkiye, yıllardır, seksen yıldır o demiryollarının üzerinde işini görüyor. Siz, hızlandırıl
mış tren uygulaması yapacağız diyorsunuz, hızlandırılmış tren uygulamasını o insanların ördükleri 
demir ağların üzerinde yapmaya çalışıyorsunuz ve yapamıyorsunuz! 

ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Elinize yüzünüze bulaştırıyorsunuz! 
DENİZ BAYKAL (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, gerçekten ıstırap verici bir manzaradır; 

yani, geçmişe bu kadar saygısız davranıp, dünyayı biz yeniden icat ediyoruz, keşfediyoruz havasıy
la yola çıkanların ne hale düştüklerini takdirinize bırakıyorum. 

Ben, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, bu konuya sorumluluk duygusuyla yaklaşacağını umut 
ediyorum ve bu konuda, Meclisimizin, üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getireceğine, 
getirmesi gerektiğine inanıyorum; eğer, Meclisimiz görevini yerine getirmezse, Sayın Bakanı 
göreve çağırıyorum. Meclisimiz, şu nedenle bu nedenle, bu konuda eğer görevini yerine getiremez
se, Sayın Bakanın üzerine kişisel olarak çok büyük bir sorumluluk düşüyor. Sayın Bakan, kimseyi 
üzmeden, yormadan, üzerine düşeni kendisi yapmalıdır ve istifa etmelidir. Bu istifa, Türkiye'de in
sana saygının olup olmadığının bir kanıtı olacaktır, bir sınavı olacaktır. (CHP sıralarından alkışlar) 
Eğer, insana saygı varsa, insana değer vermek söz konusuysa, bu noktada istifa etmeyeceksiniz de 
ne zaman istifa edeceksiniz?! 39 vatandaşımızın kaybı yetmiyor, kaç vatandaşımızın kaybedilmesi 
gerekiyor bu istifa için?! Demiryollarındaki bir facia yetmiyor, başka nerede facia arıyoruz; 
havayollarında mı arıyoruz, denizyollarında mı arıyoruz, nerede arıyoruz?! 
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Değerli arkadaşlarım, bilimadamlarından birisi, o toplantıda, çok güzel bir Konfüçyüs sözüne 
atıf yapmış, demiş ki: "Bilenle dolaş, öğrenirsin; bilmeyenle dolaş, öğretirsin; ama, sakın ha, bilgiyi 
bilmeyenle dolaşma." Bilgi, işin özü. 

Türkiye'nin, büyük deneyim sahibi, devlet adamı İsmet İnönü'nün, 1925 yılında, demiryolları 
konusunun önde gelen bir sahibi konumundaki devlet adamı olarak, söylediği bir sözü hatırlatarak 
sözlerime son vermek istiyorum: "Siyasette ve yönetimde en zararlı şey, milletler ve toplumlar için 
telafisi en zor olan felaket, yarım bilgili insanların yetki sahibi olmasıdır." İnönü'nün sözü bu. Her
halde, ona, bir de şunu eklemek lazımdır. Eğer, o yetkili, yarım bilgili insanlar tam bilgili insanlara 
tepki duyuyorlarsa, onları dışlıyorlarsa, işte, o ülkeler için felaket kaçınılmaz olur. Allah Türkiye'yi 
korusun. 

Sevgiler, saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından ayakta alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Baykal. 
İkinci söz isteği, AK Parti Grubu adına, İstanbul Milletvekili Sayın Nusret Bayraktar'a aittir. 
Buyurun Sayın Bayraktar. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Süreniz 20 dakika. 
AK PARTİ GRUBU ADINA NUSRET BAYRAKTAR (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli mil

letvekilleri; 22 Temmuz 2004 Perşembe günü Sakarya'nın Pamukova İlçesi sınırları içerisinde mey
dana gelen elim tren kazası nedeniyle, Ulaştırma Bakanı hakkında, Cumhuriyet Halk Partisinin 
talebiyle öngörüşmesini yaptığımız gensoru önergesiyle ilgili, AK Parti Grubu adına konuşmak 
üzere huzurlarınızdayım; bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sözlerimin başında, Grubum ve şahsım adına taziyelerimi belirtmekte fayda mülahaza 
ediyorum. Özellikle, bu tren kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralı olanlara acil 
şifalar, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyor ve geçmiş olsun temennilerimi iletmek is
tiyorum. Yine, başta, 22 Temmuzdan bu yana karayollarında meydana gelen trafik kazalarında 
-yaklaşık 200 insanımız olmak üzere- rahmete kavuşanlar, hayatını kaybedenler, yakınları ve 
yaralılar için de aynı temennilerimi belirtirken, değerli insan, Grubumuzun mensubu, Kütahya Mil
letvekili arkadaşımız merhum Halil İbrahim Yılmaz'ı da rahmetle yâd ediyor, yakınlarına ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisi camiasına başsağlığı diliyorum. 

Ülkemiz, maalesef, 22 Temmuz 2004 tarihinde meydana gelen tren kazasının şokunu henüz at
latamadan, karayollarında peş peşe meydana gelen daha elim, daha vahim, âdeta savaş alanı gibi 
kazalara sahne olmuş, daha fazla can ve mal kaybına, binlerce kişinin yaralanmasına ve bu tür 
kazaların sıkıntılarına sürekli maruz kalmışken, üzülüyoruz ve izliyoruz ki, can ve mal kaybını en 
aza indirecek bir proje, ulaşım ve taşıma vasıtası olan demiryollarındaki bir kazanın -ki, bu kaza, 
son kaza- sebepleri ve gerçek boyutları anlaşılmadan, çarpıtılmak suretiyle, âdeta siyasî rant ve 
hükümeti yıpratma aracı olarak kullanılmak istenilmesi, acıların en yoğun olduğu ortamda bile ölü 
ve yaralılar üzerine siyaset yapmak isteyenler, sanki... Tenzih ederim; ama, bu tür düşüncede olan
lar var; olay, sadece Meclis içinde, Muhalefet Grubunu ilgilendirmiyor; bu olay, kamuoyuna mal ol
muş ve kamuoyunu derinden yaralamış, hepimizi üzen son derece elim bir olaydır. Bir insanın 
ölümünün dahi ne kadar önemli olduğunu bilen bir anlayışla, bir kişinin ölümüne vesile olan insan
ların bütün insanların ölümüne vesile olacak kadar mesuliyet içerisinde olduğunu; ama, aksine, bir 
insanın kurtuluşuna vesile olan tedbir ve anlayışa sahip olan insanların da tüm insanların kur
tuluşuna vesile olacak anlamda olduğunu düşünerek söylüyorum. Olay, bu bakımdan her kesimi il
gilendiriyor; ama, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, tüm kamuoyu önünde bunların bir kez daha 
açıklığa kavuşturulabilme imkânının bulunabilmesi aslında kayda değer önemli bir gelişmedir. Bu 
bakımdan, eğer sükûnetle izleyecek, dinleyecek olursanız, konunun tümünü ayrıntılı olarak süre 
içerisinde özetlemeye çalışacağım. 
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Böyle bir ortamda, acıların en yoğun olduğu ortamda bile ölü ve yaralılar üzerinden siyaset yap
mak isteyenler, sanki, mal bulmuş Mağribî gibi yazılar, pankartlar... (CHP sıralarından gürültüler) 

V. HAŞİM ORAL (Denizli) - Çok ayıp, çok ayıp!.. 
NUSRET BAYRAKTAR (Devamla) - Müsaade edin. 
Bakın... 
V. HAŞİM ORAL (Denizli) - Çok ayıp!.. Yakışmıyor!.. 
NUSRET BAYRAKTAR (Devamla) - ...ve çeşitli sözlerle, herkesçe başarısı ve samimî gayret

leri bilinen hükümetimizin iki yıllık fotoğrafı buymuş gibi... 
HÜSEYİN BAYINDIR (Kırşehir) - Burası mevlit okuma yeri değil; mevlit okuma! 
NUSRET BAYRAKTAR - (Devamla) - Bakın, iki yıllık fotoğrafı buymuş gibi, çarpıtıcı, ger

çeği yansıtmayan gayretin içinde olmaları üzüntü vericidir. 
V. HAŞİM ORAL (Denizli) - Çok ayıp! Vicdanına sor önce, vicdanına!.. 
NUSRET BAYRAKTAR (Devamla) - Bu gayretin içinde olanları söylüyorum; sizler böyle bir 

gayretin içerisindesiniz iddiasında bulunmuyorum. Onun için, olayı hep üzerinize almayın. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; önce, projenin ne olduğunu bir kez daha gözönüne koy

mak istiyorum. Bu proje hızlı tren mi; çok hızlı tren mi, yoksa, hızlandırılmış tren mi. Neden hız
landırılmış tren ismi konuldu. 

Sayın Baykal'ın açıklamalarını dikkatle dinledim. Gerçekten, ılımlı, olumlu, gerçek eleştiriler
de bulundular. 

"Hızlı tren", "çok hızlı tren" ve "hızlandırılmış tren" terimi Türkiye'de yoktu. 
ALİ KEMAL DEVECİLER (Balıkesir) - Dünyada yok, dünyada!.. 
NUSRET BAYRAKTAR (Devamla) - Neden "hızlandırılmış tren" ismi konulduğunu biraz 

sonra açıklayacağım. 
Bu, daha önceki şekillerden de yavaşlandırılmış olan, 1960 yılı sonrasında çok daha yavaş hale 

gelen... Önceden, bu güzergâhta ortalama hız 85 kilometre/saat iken, şimdi, zaman kayıpları ortadan 
kaldırılarak, bazı yenileştirmeler, altyapı ve değişimler yapıldıktan sonra, ortalama hızın 106 
kilometre/saate çıkarılması gayretiyle, 75 dakikalık bir süre kazanımı projesidir ve bu Hızlandırıl
mış Tren Projesiyle, her türlü tedbir alınarak, tren hattı, bakım, yenileme gibi işlemlere tabi tutul
muş, çeşitli zaman kayıpları ortadan kaldırılarak, 6,5 saatlik hat, 5 saat 15 dakikaya indirilmiş. 
Güzergâh, 80 kilometre ile 140 kilometre arasında hız şartlarına göre düzenlenmiş. 

Kazanın vuku bulduğu mahalde, eskiden de, şimdi de, hız sınırının 80 kilometre olduğunu ve 
değişmediğini biliyoruz. Buradaki sistemin nasıl uygulandığı konusu, Demiryolları Tüzüğü ve 
demiryolları uygulamalarında detay şekliyle biliniyor. Asıl hızlı tren projesi, Ankara-İstanbul hat
tını 2,5-3 saate indirebilecek bir projedir, bu proje çalışmaları devam ediyor. 

Hızlandırılmış tren, yaklaşık iki ay boyunca 165 sefer yapmış, o seferler esnasında fazla ses 
çıkarmayanlar, daha önce ben bunu söylemiştim diyenler var; ama, daha önce söylemiştim terim
leri aslında hep geride kalıyor; ancak, kaza meydana geldikten sonra, daha gür bir sesle, demiryol
ları hatırlanmış ve yitirilen canlar üzerinden siyaset ve hamaset edebiyatı yapılırken, elli yıldan bu 
yana demiryolları üzerindeki o susulan, tedbirsizliğin, sorunun ne şekilde çözüleceği hususunda tar
tışmaların daha bilimsel yollarla dile getirilmesi hususunda gereği yapılmamıştır. 

Cumhuriyet Halk Partisinin Sayın Genel Başkanının iddialarına ben de şöyle katılıyorum: 
Bilimadamlannın büyük bir bölümü, gerçekten, iddiayla, bu iş böyle değildir demişlerdir; doğrudur, 
konular, bilimadamlannın önünde olumlu ve olumsuz yönleriyle tartışılır, konuşulur, görüşülür; 
ama, o bilimadamları olumsuz rapor verirken, diğer yandan diğer bilimadamları, bu olumludur 
demişlerdir. Ne gibi; tüpgeçitte olduğu gibi. 
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Tüpgeçidin tartışıldığı yıllar yılı, bir bölüm bilimadamı deprem açısından uygun değildir 
demişlerdir. Boğaz Köprüsü yapılırken aynı bilimadamlan karşı çıkmışlardır; ama, diğer 
bilimadamlan olmasının daha faydalı olduğunu söylemişlerdir. Burada, depremde de aynı konuda, 
bilimadamlan, mutlak bir mutabakatla karar safhasına gelemezler. Bu bakımdan, bilimin ve ilmin 
ışığı dışında hareketin yapılmasını, biz de, hiçbir zaman tasvip etmiyoruz. Demiryollarının da böy
le bir şeyi tasvip etme lüksünün olmadığını, açık ve net ifadeyle tekrarlamak istiyoruz. 

Bu konuların açıklığa kavuşturulabilmesi için, hükümet, üzerine düşeni, şeffaf bir şekilde 
yapacağı gibi, AK Parti Grubu olarak bizim de, konunun arkasında olduğumuzdan; her türlü ted
birin alınması, nereye, kime, nasıl yansıyacaksa yansısın -konuyla ilgili ihmal varsa- her şeyin gün-
yüzüne çıkarılarak gereğinin yapılması hususunda üzerimize düşen görevi yapacağımızdan kim
senin şüphesi olmasın. 

HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - İşinize geldiği zaman "Avrupa Birliği" diyorsunuz! 
NUSRET BAYRAKTAR (Devamla) - Cumhuriyet Halk Partisi tarafından verilen bu önergenin 

de, geçerli, yeterli ve doğru bilgilerin temelinden yoksun olduğu kanaati bende hâsıl oluyor. Bir tek
nik eleman olarak, mahallinde de bir inceleme yaptım. AK Parti İktidarına ve başarısına karşı olan 
bazı kesimlerin iddialarına da dayandırılmış şekilde gözüken önergeyle, bu gensoru önergesiyle 
ulaşılmak istenilen amaç, sanki, 59 uncu hükümet tarafından, elli yıldan beri çivi çakılamamış 
demiryollarına verilen önemin ve yatırımların önünü keserek iktidarı yıpratmaktır. 

Bütün bunlara rağmen, herkesin iddialarını önemsiyoruz ve araştırmadan yana tavırlarını destek
liyoruz. Nitekim, gensoru önergesinin görüşülmesi, ihmal ve kusuru olanlarla ilgili konuların araştırılması 
hususunda, AK Parti olarak, Mecliste çoğunlukla bulunmamız, bu işin en önemli kanıtı ve ölçüsüdür. 

Cumhuriyet Halk Partisi, hükümetimize muhalif çevrelerin söylemlerini, iddialarını, kimi ör
gütlü sendikaların bazı ifadelerini Yüce Meclise taşıma görevini üstlenmiştir; bu, doğal hakkıdır, 
görevidir ve memnuniyet verici bir görevdir, saygı da duyuyoruz, iyi de olmuştur. Neden iyi olmuş
tur; çünkü, olayın bütün vahametiyle açıklığa kavuşturulabilmesine imkân sağlamışlardır; artı, bu 
çalışmaların yanı sıra da, yoğun çalışma temposuna alıştığımız Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
yirmi günlük tatili sonrası bir araya gelmemize ve yeniden olayları değerlendirerek, âdeta hasret 
gidermemize de vesile olmuşlardır. Teşekkür ediyoruz. 

ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Daha iyi şeylerde bir araya gelelim. Ayıp!.. Alay ediyorsunuz! 
NUSRET BAYRAKTAR (Devamla) - Kamuoyunca da açıkça bilindiği üzere, Türkiye Cum

huriyeti Devlet Demiryolları tarafından uygulamaya konulan proje, ilgili alternatif çalışmalar ve 
projeler var olduğu takdirde hep kapıları açık tutmuşlardır ve daha güzel projelerin ortaya çıkışı için 
gayretlerini sarf etmişlerdir. 

Gensoru önergesinde, alt ve üstyapıda gerekli iyileştirmeler yapılmadan hızlandırılmış tren 
seferleri konulmuş olduğu iddia edilmektedir. Bu iddia doğru değildir. Bu tren kazası vesilesiyle 
yapılan değerlendirmeler gösteriyor ki, Ulaştırma Bakanlığı, hızlandırılmış tren seferlerine baş
lamadan önce, aylar süren hummalı çalışmaları yürütmüş ve hükümetimizin politikaları ve hedef
leri arasında yer alan demiryollarının geliştirilmesi ve hızlı tren işletmeciliği gelişmiş ülkelerde de 
önemini koruduğu ve tartışıldığı gibi, Türkiye'de de vazgeçilmesi mümkün olmayan bir yaklaşım 
olduğu bilinci içerisinde çalışma yapmıştır. 

ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Salih Neftçi'yi okumanızı tavsiye ederim. 
NUSRET BAYRAKTAR (Devamla) - Yıllarca, hiçbir yatırım yapmadığı için, alt ve üstyapısı 

ile çeken ve çekilen araçlarını yenilemeyen TCDD, karşılaştığı işletme sorunlarını, çözmek yerine, 
hep sorunları öteleyerek veya trenlerin hızlarını azaltarak, yani, sistemi yavaşlatarak aşmaya çalış
mıştır. Bu yanlış politikaların sonucu, Devlet Demiryollarının, yolcu ve yük taşımalarındaki, 
ulaşımdaki payının yüzde 40'tan, yükte yüzde 4'e, yolcuda ise yüzde 2'lere kadar gerilemiş olarak, 
yüzlerce trilyon zarar eden bir kurum olması hepimizi üzmektedir. 
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AK Parti Hükümeti göreve geldiğinde, bu politikaların sürdürülebilir olmadığını görmüş ve bu 
olumsuz gidişata son vermek için, pek çok projenin yanında, aslında ilk etapta yavaşlatılmış olan, 
şimdi ise normale döndürme amacı taşıyan, ancak, kamuoyunda daha iyi aktarılabilsin, anlaşılabil-
sin diye, "Hızlandırılmış Tren Projesi" adı altındaki -bu ifade verilmiş- bu projeyle kolları sıvamış; 
yani, bu bir gerçek. 

ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Salih Neftçi'yi okuyun. 
NUSRET BAYRAKTAR (Devamla) - Bazı olayları anlatmak, aktarmak için, meşru olan isim

leri kullanmanın herhangi bir sakıncası yok. Halk hangi dilden anlıyorsa, neyi ne şekilde tasvip 
ediyorsa, halkın dilinde konuşma ve uygulamanın suç olduğunu ben hiç duymadım. 

2003 yılı mayıs ayında, kaybedilen zamanların bir kısmında, tasarrufa yönelik yapılması 
gereken -Demiryolları tarafından yapılan inceleme, araştırma sonucu- projeler için gerekli mal
zemeler ve her şey temin edilmiş, 15 Aralık 2003 tarihinden itibaren altı ay süreyle, demiryolu, gün
düzleri ulaşıma kapatılmış ve sadece bu hattın iyileştirilmesi için 15 trilyon Türk Lirası harcama 
yapılmıştır. Traverslerin değiştirilmesi, makasların değiştirilmesi, sinyalizasyon sistemlerinin 
değiştirilmesi gibi konular, Devlet Demiryollarının bu konularla ilgili yatırımını göstermektedir. 

ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Rakamları da şaşırtıyorsunuz. 
NUSRET BAYRAKTAR (Devamla) - Bu çerçevede, yol güzergâhında, makas, ray ve travers

ler yenilenmiş ve gereken tedbirler alınmış, iki aylık deneme süreçleri sonucunda, aslında, bu tren 
hizmete sokulmuştur. 

Kısacası, gensoru önergesindeki iddiaların aksine, hızlandırılmış tren faaliyete geçmeden önce 
gerekli ön hazırlıklar ve raporlar, aslında, enine boyuna hazırlanmıştır. Teknik bilgi ve detayları 
Sayın Bakanımız vaktinin elverdiği ölçüde sizlere aktaracaklardır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; önergede yer alan diğer bir iddia, hızlandırılmış tren uy
gulamasının tren seferi başlamasından çok sonra, 13 Temmuz 2004 tarihinde uzman heyet tarafın
dan onaylandığıdır. Devlet Demiryolları geleneğinde, sürekli olarak, saatlik, günlük, haftalık, aylık, 
yıllık periyodik raporlar ve muayeneler hep yapılır; hem teknik açıdan hem ulaşım açısından. 
Dolayısıyla, sefere konulan bu hizmetlerle ilgili sürekli raporlar hazırlanırken işin daha sonrasında 
da raporların olumlu olduğu yönüyle araştırmaları yine detaylarda görüyoruz. Vaktimin uygun ol
madığı açısından, bu detayları, bu raporları sizlere gösteremiyorum. 

V. HAŞİM ORAL (Denizli) - O raporları kim vermiştir? 
NUSRET BAYRAKTAR (Devamla) - Ancak, şunun altını çizmek istiyorum: Devlet Demir

yollarının bütün çalışmaları uluslararası UIC standartlarına uygun olarak yapılır. Bütün dünyada 
demiryolları aynı dili, aynı lisanı, aynı tekniği, teknolojiyi kullanırlar. Her ne kadar gelişmiş dünya 
ülkelerinde, Japonya'da, Almanya'da, Avrupa'da daha gelişmiş teknik ve teknoloji uygulanabiliyor-
sa dahi, aslında, sistem itibariyle, prensipte aynı esaslara bizlerde de uyulduğunu ve yüzkırksekiz 
yıllık geleneği olan, köklü, güçlü bir kuruluşun öyle sıradan bir yanlış yapmasının mümkün ol
duğunu düşünmek mümkün değil. 

V. HAŞİM ORAL (Denizli) - Hızlı trene yük treniyle geçmez. 
NUSRET BAYRAKTAR (Devamla) - Sinyalizasyon ve elektrifikasyon açısından neler yapıl

dığı, hangi önlemlerin alındığı hususu da tutanaklarda gözükmektedir, görebiliyoruz. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye Cumhuriyetinin hiçbir kuruluşunun bilimi dik

kate almama gibi bir lüksü asla olamaz; hele hele Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarında bu 
görev daha da önemlidir; personeli, demiryolu konusunda üniversitelerde ders okutmuş ve ders 
okutmaya devam eden bilimadamlarından oluşmaktadır... 

V. HAŞİM ORAL (Denizli) - Kaç tanesi öyle o personelin; Allah rızası için söyleyin! 

- 3 9 -



T.B.M.M. B : 118 4 . 8 . 2004 O: 1 

NUSRET BAYRAKTAR (Devamla) - Şu anda dahi Devlet Demiryolları personeli üniver
sitelerde hocalık yapmaktadırlar. 

ALİ TOPUZ (İstanbul) - Kimler?.. 
V. HAŞİM ORAL (Denizli) - Kaç tanesi öyle, örnek verin, örnek!.. 
NUSRET BAYRAKTAR (Devamla) - Türkiye demokratik bir ülkedir. Burada her şeyin 

kamuoyu önünde açıkça tartışılması gayet doğaldır. Gerekli altyapı çalışmaları yapılmadan hızlan
dırılmış tren seferlerine başlanıldığı iddialarında da bulunmak ve tartışmak da doğaldır... 

ALİ RIZA BODUR (İzmir) - İslamda yalan günahtır. 
NUSRET BAYRAKTAR (Devamla) Ancak, böyle bir projenin uygulanmasında Devlet Demir

yolları gibi ciddî bir kuruluşun, bilimi dışlayarak hareket ettiği, önerilere kayıtsız kaldığı iddialarına 
katılmak mümkün değildir. Gerekli bütün şartlar yerine getirilmeden böyle bir projenin uygulamaya 
konulması düşünülemez. Nitekim, bütün araştırmalarımız ve gerçekler açıkça gösteriyor ki, hızlan
dırılmış tren seferleri başlatılmadan hazırlıkların önceden bitirildiği kanaatindeyiz. 

HÜSEYİN BAYINDIR (Kırşehir) - Bu başarınız mı? 
NUSRET BAYRAKTAR (Devamla) - Ne yazık ki, 80 kilometre hızla geçilmesi gereken bir 

virajın -yani, ben, kamuoyu tabiriyle kullanıyorum- 80 değil, 132 kilometreyle geçildiği gözüküyor; 
ama "ne işaret levhası var ne de bu eğitim verilmiş" diyenlere... Uzun yıllar makinistlik yapmış bu 
makineciler, 166 seferin hepsinde, aynı güzergâhtan 76 kilometre hızla, 79 kilometre hızla geçmiş
lerdir. Onun tekniğinde de, kitabında da, eğitiminde de bunu görenler, yıllar yılı böyle bir kazayı 
yapmadılar; ama, o gün nasıl oluyor da, buradan 80 kilometre yerine 132 kilometreyle geçiyor. 

V. HAŞİM ORAL (Denizli) - Çünkü "130'la geçin" dediniz, o yüzden. 
ALİ RIZA BODUR (İzmir) - 4 Haziran-22 Temmuz... Hangi yıllar?! 
NUSRET BAYRAKTAR (Devamla) - Bakın, size delillerin karartıldığı iddiasında bulunanlara 

karşı... 
ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Çarpılacaksınız! 
NUSRET BAYRAKTAR (Devamla) - Biraz sonra, aslında, savcılık ve mahkemelerin ne yap

tığı belli. Bakın, karakutudan çıkan raporun sureti burada; bu hiçbir zaman tahribata uğramayacak 
tarzda. 110 kilometre hızla... 

V. HAŞİM ORAL (Denizli) - Sizde ne arıyor o?! Sizde ne arıyor?! 
NUSRET BAYRAKTAR (Devamla) - Sureti, sureti... 
Burada görülüyor; karakutunun özeti burada ve 110 kilometre gösteriyor; ama, skalasındaki 

180 ile... 
V. HAŞİM ORAL (Denizli) - O raporun sizde ne işi var?! Savcılığın verdiği sizde ne arıyor?! 
NUSRET BAYRAKTAR (Devamla) - ...bu tablonun 150 kilometre arasındaki 30 kilometrelik 

fark, hesapların yapılmasında... 
BAŞKAN - Sayın Bayraktar, bir dakikanızı rica ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, burada, sayın hatibin konuşmasının Genel Kurulca anlaşılması noktasın

da önceden ricalarımız oldu. Arkadaşlar, yerimizden laf atmak hoş bir manzara vermiyor: din
leyelim. Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Genel Başkan verilen süre içerisinde rahatlık
la düşüncelerini aktardı. Rica ediyorum arkadaşlar... 

Buyurun Sayın Bayraktar. 
NUSRET BAYRAKTAR (Devamla) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
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Bu teknik dokümanları niçin anlatıyoruz; aslında bulgularla ilgili, teknik verilerle ilgili, işin 
prosedürüyle ilgili bir gelişmenin bir parçası olduğunu bilerek ve biz, bu konunun da teknik yönünü 
az çok bildiğimiz için, sizlerle de paylaşmak istedik. 

110 kilometre gözüküyor; ama, neden 132 kilometre diyenler vardır. Lokomotifin skalasında 
180 kilometre yazar; ama, bu diyagram 150 kilometreye göre hazırlanmıştır, aradaki 30 kilometrelik 
fark, 100'ün üzerinde yüzde 20'lik bir ilaveyi gerektirdiği için -deneyler de bunu gösteriyor- 1,20'yle 
çarpılıyor -bilimadamları da aynı noktada birleşiyorlar- ve 132 kilometreyle geçilirken ani fren yap
tığı noktasında herkes birleşiyor. Böyle bir yerden geçilirken, elbette, yaralı olanlar da, telaş ve 
heyecan içerisinde, o virajda savrularak geçtiğinden tereddütlerini belirtmiş olacaklar. 

Değerli arkadaşlar, önergenin bir diğer bölümünde, delillerin karartılması hususundaki id
diaların tekrarlandığı görülüyor. Oysa, kazadan 25 dakika sonra, Pamukova Cumhuriyet Başsavcısı 
olay mahalline intikal ediyor, jandarmayla birlikte olaya el koyuyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Bir dakikanızı rica edeyim. 
Buyurun. 
NUSRET BAYRAKTAR (Devamla) - Karakutu delilleri dahil, bütün delillerle ilgili her türlü 

araştırma, savcılıkla birlikte, hukukî, yasal prosedürlerin içerisine giriyor ve 24 Temmuz tarihinde 
de ilgili cumhuriyet başsavcısı bu konuyla ilgili basın açıklamasını devam ettiriyor. Nitekim 3 
Ağustosta, yani dün, bağımsız bilim kurulu adına açıklama yapan değerli profesörümüz de, orada 
herhangi bir delil karartılması ve kaybedilmesi gibi bir şeyin söz konusu olmadığını; ancak, sefer
lere başlanılıp başlanılmaması hususunda her şeyin bitmediğini, üç ay daha araştırmaların yapılması 
gerektiğini söylüyor. 

ALİ TOPUZ (İstanbul) - Oraya mı gitmiş?!. 
NUSRET BAYRAKTAR (Devamla) - Bu konularda, üç ay içerisinde gelişecek olaylarda, biz 

de sizlerle beraber olduğumuzu belirtiyoruz. Sorumlusu ve suçlusu çıktığı takdirde, Grup adına biz
lerin de, aslında -inanıyorum- hükümet adına Sayın Bakanımızın da üzerine düşen görevi 
yapacağından kimsenin kuşkusu olmamalıdır. 

ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Yapamazsınız. 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Niye bu kadar neşelisiniz?! 
ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Siz, yargıda hesap vereceksiniz. 
NUSRET BAYRAKTAR (Devamla) - Değerli arkadaşlar, vaktim bittiği için işin detayına 

giremeyeceğim; ancak, bir örnek olsun diye söyleyeceğim. Bu kaza Türkiye'de ilk kez meydana 
gelmiş değil... 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - İlk kez... 
NUSRET BAYRAKTAR (Devamla) - ...dünyada da ilk kez meydana gelmiş değil. Sayın Bay-

kal anlattılar; en çok Hindistan'da tren kazaları olur; doğru. Avrupa'da olur. Önümde bilgiler var. 
Ben, şurada, Avrupa'da, Almanya başta olmak üzere, gelişmiş ülkelerde bile yüzlerce tren 
kazalarının özetlerini görüyorum. Yani, 1989 yılında Rusya'da 400 ölülü, 1998'de Almanya'da 100 
ölülü, 2003 yılının mayıs ayında yine Almanya'da 33 ölülü, Hindistan'da 800 ve 373 ölülü tren 
kazaları hep vuku bulmuştur. Türkiye'de de geçmiş yıllarda ciddî kazalar olmuş. Bu kazalardan bir
kaç tanesini şöyle söylemek istiyorum: 1957'de Yarımburgaz'da iki yolcu treninin çarpışması 
sonucu 95 kişinin öldüğü bir kaza söz konusu olmuş; olabilir. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Çarpışma... Çarpışma başka. 
ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Altyapı eksikliği var mıydı orada?!. 
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NUSRET BAYRAKTAR (Devamla) - 1979 yılında, Sayın Baykal'm da Kabinenin içinde ol
duğu bir dönem... Aslında ben bunlara değinmek istemezdim; ama... (CHP sıralarından "değin, 
değin" sesleri) 

ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Değin, değin. 
NUSRET BAYRAKTAR (Devamla) - Müsaade ediniz... Değineceğim. Yani, her olayda, bah

settikleri gibi, bir bakanın istifasına gerek yoktur; doğrudur. Hele hele, böyle acılı ve sıkıntılı gün
lerde siyaset yapmanın, hamaset yapmanın yanlış olduğunu... 

FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - Yapıyorsunuz... 
NUSRET BAYRAKTAR (Devamla) - O vatandaşlarımızın gerek yaralılarının gerek ölülerinin ar

kasından âdeta tedbir alma noktasında gereğini yapmayan hükümetler, siyasiler, kamuoyu gelip de kuru 
kuru tartışmalar yaparsa, bunun sorumluluğunun altında hepimiz kalırız. Bu bakımdan ben bu konulara 
değinmezken, hemen, bu olay olur olmaz, muhalefet parti liderlerinin, işte hükümetin fotoğrafı budur, 
istifa etmelidir, şudur budur diyerek darağaçlarını kurmaları ve gerekçeler ile neticelerin belli olmadığı 
bir anda, ne olacağı belli olmayan bir ortamda kamuoyunun vicdanının daha çok yaralanmasına, 
kafaların karışmasına, güven ve istikrarın bozulmasına yönelik sözler bizi üzmektedir. AK Parti İk
tidarında fotoğraf bu ise, sormak ve söylemek lazım; iki yıldan bu yana uygulanan politikalarla, ülkede 
enflasyonun nerelere geldiğini, güven ve istikrarın nasıl sağlandığını, Avrupa Birliği yolunda birlikte 
nasıl mesafe katettiğimizi, kalkınma hızının ve millî gelirlerin nasıl olumlu yönde geliştiğini gördükten 
sonra, bu konularla ilgili bir eksiklik gibi varsayılıyorsa -ki, biz onu kabul etmiyoruz; olduğu takdirde 
gereği yapılacak- hemen istifa sözcüğünün doğru olup olmadığını tartışmak lazım. 

Nitekim, 4.1.1979'da, Ankara-Esenkent'te iki yolcu treninin çarpıştığını ve 16 ölü, 112 
yaralının olduğunu, 9.1.1979'da, yine Ankara-Behiçbey'de iki yolcu treninin sinyalizasyon hatası 
sonucu çarpıştığını ve 31 ölü, 81 yaralının olduğunu gördükten sonra, siyasetüstü bazı siyasîler yan
lış polemikler yaptıklarında, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, aynı şekilde, böyle yanlış siyasetin 
uygulanmaması gerektiğini ve o dönemin Ulaştırma Bakanı Güneş Öğüt'ün de gerekli cevaplarla 
araştırma önergesi ile gensoruya gerek kalmadığı hususundaki oylamalarda neler yapıldığını; Sayın 
Deniz Baykal'ın da Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı olarak, o hükümetin içerisinde olarak, bugün
lere kadar geliniş serüveninde, aslında geçmişi bizden çok daha iyi bildiği bilinci içerisinde, tabiî 
ki, muhalefet etme anlayışı ve sorumluluğu içerisinde kamuoyunda bu olayların tartışılmasına, açık
lığa kavuşturulmasına katkı sağlayacaklardır; buna saygı duyuyoruz; ama, bundan sonra, ille istifa 
edilecek, edilmeyecek konusunu tartışmak doğru değildir. Şunu sormak gerekir: 1979'dan bu yana 
Devlet Demiryollarında nereden nereye gelinebildi; yani, yük taşımacılığında, yolcu taşımacılığın
da, tesislerde, raylarda, hangi yenilikler yapıld, ne kadar ödenek aktarıldı, nasıl gelişmeler elde edil
di?! İşte, ilk kez, Ulaştırma Bakanımız ve Hükümetimizin, bu konularla ilgili gerekli tedbirlerinin, 
bir bütünlük içerisinde, havayolunda, karayolunda, denizyolunda, gerek ÖTV indirimleriyle gerek 
yeni filolara uçak takviyesiyle, karayollarında özellikle duble yollarla ilgili uygulamalarının ne 
kadar samimî ve doğru projeler olduğunu söylemeden geçmek mümkün değil. 

Değerli arkadaşlar, son olarak, Sayın Başbakanımız, bu ülkeyi demir ağlarla örmeye karar 
veren cumhuriyetin kurucularının peşinden gidiyor ve cumhuriyet hükümetleri içinde demiryol
larına en çok önemi verdiğini icraatlarıyla ispatlıyor. Sayın Başbakanımız, demir ağlarla donatılmış 
veya donatılmaya çalışılan ülkeyle ilgili istismar edenleri eleştiriyor aslında; istismarı eleştiriyor, ic
raatı destekliyor ve icraattan yana bir tavır takınıyor. 

Değerli arkadaşlar, sürem bittiği için, biliyorum, şu anda çok daha fazla konuşma şansım yok. 
Son olarak şunu söylemek istiyorum: Yirmi yılda 11 milyar dolar gibi bir para yutan demiryol

larının rehabilitasyonu ve hızlı tren gelişmeleriyle ilgili çalışmaları yürüten Ulaştırma Bakanımızın 
gayret ve çalışmalarını biz takdirle izliyoruz. (CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar [!]) Bu güzel 
çalışmaları devam ettiği süre içerisinde aynı desteğimiz devam edecektir; ama, herhangi bir sorum
lu kişi varsa, o kişilerle ilgili ilk görevi de kendilerinin yapacağı hususunda kuşkumuz da yoktur. 

Son sözüm şu: Sayın Baykal "bu bir ilahî tecellidir" dediler; doğrudur. 
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HÜSEYİN BAYINDIR (Kırşehir) - Binali Yıldırım'ın trene baktığı gibi derler... 
NUSRET BAYRAKTAR (Devamla) - Bu bir kazadır. Birilerinin ihmali veyahut yanlışlığı ol

muştur. Bunun teknik donanımdan değil, yönetim hatasından, hız sınırını aşmasından kaynaklandığı 
kanaatindeyiz; ama, kesin kanaatler üç ay sonra oluşacaktır. Fakat, şunu söyleyeyim: Ülkemiz güzel, 
icraatlarımız güzelliklerle dolu; iktidarımız ve partimiz güzel. Güzelliklere ne derler; "Allah sizi kem 
gözden saklasın" derler. (CHP sıralarından gürültüler) Vatandaş böyle der. İşte, bu olay, aslında kem 
gözlerin bir nazarıdır, ilahî tecelli bu şekilde tecelli etmiştir. Allah bir daha böyle kazaları ülkemiz ve 
milletimize yaşatmasın diyor; hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Bayraktar. 
HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Kürsüden kaçmayalım, konuşalım... 
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Bu kafayla daha çok can yakarsınız. 
BAŞKAN - Hükümet adına Ulaştırma Bakanı Sayın Binali Yıldırım söz istemiştir. 
Buyurun Sayın Yıldırım. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Süreniz 20 dakikadır. 
Değerli arkadaşlar, rica ediyorum, hatibi hep beraber dinleyelim. 
HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Sadece biz değil, ülke dinliyor Sayın Başkanım. 
ULAŞTIRMA BAKANI BİNALİ YILDIRIM (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri; 22 Temmuz 2004 Perşembe günü Pamukova'da meydana gelen ve 38 yurttaşımızın hayatını 
kaybetmesiyle sonuçlanan kazayla ilgili olarak Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun Ulaştırma 
Bakanı hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi üzerine Hükümetimizin görüşlerini açıklamak 
için huzurunuzdayım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sözlerime başlarken, bir süre önce vefat eden milletvekilimiz Halil İbrahim Yılmaz'a Allah'tan 
rahmet diliyorum. Ayrıca, bu kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve 
başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyorum. 

Her şeyden önce, gensoruya konu olan tren kazası hakkında kasıtlı olarak kamuoyunda oluş
turulan bilgi kirliliğinin giderilmesine fırsat tanıdığı için, Cumhuriyet Halk Partisi Grubuna özellik
le teşekkür ediyorum. AK Parti Grubuna da, bu önergeye müspet yaklaşıp destek verdikleri için ay
rıca teşekkür ediyorum. 

HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Birazdan göreceğiz Sayın Bakan! 
ULAŞTIRMA BAKANI BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - Olayın kamuoyuna yansıma şek

line, yazılanlara, konuşulanlara, zaman zaman insaf ve hakkaniyet ölçülerini aşan eleştirilere cevap 
vermek üzere huzurunuzda değilim. Milletimin vekillerine ve onları bu yüce çatı altına gönderen 
aziz milletimize seslenmek istiyorum; zira, kamu vicdanı, en önemli hakem olarak bütün uy
gulamalarımızın en yakın takipçisidir. 

Sözlerimin başında, kamuoyunun bu konunun takipçisi olması gerektiğini bir kez daha talep 
ediyorum. Sonuçları ne olursa olsun, gereğinin yapılacağı konusunda halkımız hiç tereddüt et
memelidir. 22 Temmuz akşamı meydana gelen tren kazasında hayatını yitiren vatandaşlarımızın 
acısını, hepimiz, hâlâ yüreğimizde hissediyoruz. 

Bir trafik kazasında, bir uçak kazasında, bir gemi kazasında neler yapılır; tabiî ki, kazaya der
hal müdahale edilir, ölenler ve yaralananlar tespit edilir, ölü sayısının artmaması için yaralılar 
üzerinde gerekli tıbbî tertibatlar alınır, teknik yardımlar ulaştırılır; kKazada ölenler için insanlık 
görevi neyse, devletin görevi neyse onlar yapılır, yaralananların tedavileriyle meşgul olunulur, 
yakınları teskin edilmeye çalışılır, yaralar sarılır, acılar dindirilmeye çalışılır. Bütün bunlar yerine 
getirildikten sonra da, o kazanın sebepleri araştırılır; kazada hatası, kusuru olanlar tespit edilir, 
kazanın insanî boyutu, teknik boyutu, idarî boyutu incelenir. 
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Pamukova'da meydana gelen kazada da, devlet organları, Bakanlık olarak biz de bunlarla il
gilendik; ancak, biz bunlarla ilgilenirken, bazı siyasîler, ne yazık ki, bu kazadan siyasî çıkar elde et
me gayreti içerisine girmişlerdir. Bunu üzülerek ifade ediyorum. Hiçbir kaza, hiçbir olay, hiçbir in
san ölümü siyasî çıkar sağlamanın malzemesi olmamalıdır. 

Ulaştırma araçlarında kazalar insanlığın ortak sorunudur. 1997 de trafik kazalarının 100 üncü 
yıldönümüydü ve yüz yıl içerisinde dünyada 26 000 000 insan trafik kazalarında hayatını kaybetti. 
Savaşlarda bile bu sayıda insan kaybı olmamıştır. Bu bakımdan, kazalar, bugün insanlığın ortak bir 
sorunudur ve mutlaka çözüm bulunmalıdır. 

Kimse kaza olmasını istemez değerli arkadaşlar; ancak, hepimiz biliyoruz, karada, denizde, 
demiryollarında meydana gelen kazaları tamamen yok etmek mümkün değildir. Alınan bütün ön
lemlere ve teknolojideki olağanüstü gelişmelere rağmen, ne yazık ki, dünyanın hiçbir yerinde 
kazaların önüne geçmek mümkün olmamıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yine, ülkemizde 5 000'e yakın vatandaşımız trafik 
kazalarında her yıl hayatını kaybediyor, 100 000'e yakın vatandaşımız yaralanıyor. 

HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Göreviniz ne Sayın Bakan... 
ULAŞTIRMA BAKANI BİNALI YILDIRIM (Devamla) - 2002 yılı sonu itibariyle -buraya 

özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum değerli milletvekilleri- karayolunun ülke taşımacılığımız-
daki payı yüzde 94'e ulaşmıştır; geri kalan yüzde 6'lık orana ise, hava taşımacılığı, deniz 
taşımacılığı ve demiryolu taşımacılığı sıkışmıştır. Elli yıllık ihmalin bizi getirdiği nokta budur. Bir 
kere bunun tespitini yapmamız lazım. 

M. CEVDET SELVİ (Eskişehir) - Onun için mi hızlandırdınız?! 
ULAŞTIRMA BAKANI BİNALI YILDIRIM (Devamla) - Bu dengesizliğin sürdürülebilme 

imkânı yoktur. Bunu gören Hükümetimiz ve Bakanlığımız, karayollarındaki yükü azaltmak ve 
ulaşım modları arasında yeniden dengeyi kurmak için süratle çalışmalara başlamıştır. Bu amaçla 
bilim adamlarından oluşturulan 20 kişilik bir çalışma grubu ulaşım ana planı çalışmalarını başlat
mış, çalışmaların birinci raporu çıkmış, ikinci raporu da ağustos ayında bitmiş olacaktır. Amaç, 
ulaşım modları arasında denge sağlamak, deniz, hava, demiryolu taşımacılığının birbirini tamamlar 
nitelikte uyumlu gelişimini sağlamak ve karayoluyla entegrasyonunu geliştirmektir. 

Denizyolu taşımacılığının payını artırmak için, yine, bu Yüce Parlamento, Özel Tüketim Ver
gisini sıfırlayarak sahillerimiz arasındaki deniz taşımacılığına çok önemli teşvik vermiş ve bunun 
akabinde de, sadece bir şirkette, İDO'da, ilk altı ay içerisinde 4 500 000 yolcu, 300 000 araç taşın
mıştır. Yapılan bu düzenlemelerle, geçen yıla kıyasla 1 000 OOO'dan fazla yolcu, 80 OOO'den fazla 
araç karayolundan alınarak, deniz yoluna kaydırılmıştır. Bunun, karayollarındaki yükü ve trafik 
kazalarını ne ölçüde azalttığını takdirlerinize sunuyorum. 

Diğer yandan, değerli milletvekilleri, karayolundaki yükü ve yine trafik kazalarını azaltmaya 
yönelik olarak, havayollarında Bölgesel Uçuş Projesini başlattık. 

ALİ KEMAL DEVECİLER (Balıkesir)- Kazaya gel kazaya!.. 
ULAŞTIRMA BAKANI BİNALI YILDIRIM (Devamla)- İç hat taşımacılığında Türk Hava 

Yollarının yanı sıra, özel havayolu şirketlerine de uçuş izni verilmiş ve birtakım vergiler indirilmiş, 
havaalanı servis ücretleri indirilmiş, 20 Ekim tarihi itibariyle de, iç hat taşımacılığında özel sektörün 
çalışmasına imkân verilmiştir. Bu şekilde, 1 000 000'un üzerinde insanımız havayoluyla taşınmış ve 
Türk Hava Yolları da bilet ücretlerini indirmiş; böylece, 70 000 000 ilâ 80 000 000 liraya ülkenin 
her tarafına uçma imkânı sağlanmıştır. Sadece üst gelir gruplarının değil, sıradan vatandaşımızın da 
havayoluyla seyahat etmesine imkân sağlanmıştır. 

ALİ KEMAL DEVECİLER (Balıkesir) - 129 000 000 uçaklar, 80 000 000 değil. 
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ULAŞTIRMA BAKANI BİNALI YILDIRIM (Devamla) - Yine, Karayolu Taşıma Kanunu el
li yıl aradan sonra çıkarılmış, sektöre giriş disiplin altına alınmış, meslekî saygınlık, malî yeterlilik 
ve ülke, Avrupa Birliği normlarına uygun bir karayolu taşıma mevzuatına kavuşturulmuştur. 

ALİ KEMAL DEVECİLER (Balıkesir) - Daha bu sabah geldim, 129 000 000. 
ULAŞTIRMA BAKANI BİNALI YILDIRIM (Devamla) - Şimdi, izninizle -raylı sistemde 

neler yapılmıştır- olaya gelmeden önce, demiryollarımıza bir göz atalım. 
Karayolunun ülke taşımasındaki payını düşürerek, trafik kazalarını azaltmanın yegâne yolu 

raylı sistemin geliştirilmesine bağlıdır. Alınan mesafeyi belirlemek için, nereden hareket edildiğinin 
çok iyi bilinmesi lazımdır. Demiryollarına, hepinizin bildiği gibi, elli yıldır hiçbir ciddî yatırım 
yapılmamıştır. Ben, burada, Cumhuriyet Halk Partisinin, tek partili dönemde, 1946'ya kadar, ön
celikli sektör kabul edip demiryollarına yaptığı yatırımları da sizlere hatırlatmak istiyorum; bunu da 
takdir ediyorum. 

Mevcut rayların günlük bakımı, onarımı ihmal edilmiş, karşılaşılan sorunlar sürekli ertelenmiş
tir. Buraya dikkatinizi özellikle çekiyorum değerli arkadaşlar; 1950'de demiryollarının yük 
taşımacılığındaki payı yüzde 75, yolcu taşımacılığındaki payı yüzde 45; bugüne geliyoruz, yük 
taşımacılığında yüzde 4,5; yolcu taşımacılığında yüzde 2,3. 

Hükümetimiz, göreve geldiğinde, doğrudan 523 trilyon lira zarar eden, verilen sübvansiyonlar
la zararla 900 trilyonu bulan bir demiryolu sistemi devralmıştır. Bu durum, milletimize ve ülkemize 
yakışmadığı gibi, sürdürülebilir bir durum da değildir. O halde, ya kapatacaksınız ya da çağdaş dün
yanın gereğini yerine getireceksiniz. 

Cumhuriyetin kuruluşuyla demiryollarına verilen önem, daha sonra tamamen ihmal edilmiştir. 
Elli yıldır milletin hafızasına kazınmak istenen bu gündemi değiştirmek niyetiyle biz yola çıktık. İs
tedik ki, tren hiç gecikmesin; istedik ki, demiryollarımız çağın ihtiyaçlarına cevap versin, saatte 250 
kilometre hız yapan yüksek hızlı trenler yanında bizim trenlerimiz 40 kilometre hızla gitmesin; is
tedik ki, demiryollarımızla ulaşım kolaylaşsın; istedik ki, demiryollarında iyileşmeyle karayolların
da meydana gelen ölümlü trafik kazaları bir nebze azalsın ve istedik ki ülkemizin seksen yıllık sev
dası yeniden canlansın. 

Değerli arkadaşlar, işte, bunun için, 2002 yılında demiryollarına 111 trilyon ayrılmışken, bizim 
dönemimizde 2003 yılında 423 trilyon, 2004 yılında 951 trilyon yatırım ödeneği ayrılmıştır. Bu, 
toplam ülke yatırımlarının altıda Tidir. Böylece, 1946 döneminden bu tarafa demiryollarımız 
yeniden öncelikli sektör haline gelmiştir. Yıllardır demiryollarını geliştirmek için hiçbir iş yap
mayan, trafik kazalarında ölenlerin vicdanî sorumluluğunu taşımayan, idarecilerin sadece yaptık
larından değil yapmadıklarından bile sorumlu olduklarını bilmeyen ve de sorumlu tutmayan bir sis
temde rasgele yöneticilik yapmış, hiç hizmet yapmadıkları için millet tarafından tasfiye edilmiş 
kişilerin, bu kaza sonrası, demiryolu üzerine konuşma yapabildiklerini de gördük, kendilerinin 
yapamadıklarını yapanlara karşı nasıl bir husumet ve garez duygusu taşıdıklarına şahit olduk. 

Devlet ve millet bir olduğunda bu memleketin çözülmeyecek hiçbir sorunu yoktur. Bu düşün
cede olan Hükümetimiz, hiçbir dönemde olmadığı kadar, raylı sisteme destek vermiştir. İçinde 
bulunduğumuz çağ, ulaşımda, demiryolu çağı olarak adlandırılmıştır. Raylı sistemi gelişmiş ülkeler, 
gelişmişlik düzeyini yakalamışlardır. Bu düşünceyle, raylı sistemde, ülkemiz için, çağdaş 
medeniyetin üzerine çıkmak için yaptığımız bazı projeleri kısa kısa sizlerle paylaşmak istiyorum. 

Birincisi, Ankara-İstanbul arasındaki seyahat süresini 3 saat 10 dakikaya düşürecek Hızlı Tren 
Projesinin inşaatına başlanılmıştır. 

HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Daha yeni mi başladınız Sayın Bakan?! 
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ULAŞTIRMA BAKANI BİNALI YILDIRIM (Devamla) - Burada, Sayın Baykal'ın bir tes
pitini ben de paylaşmak istiyorum. Ülkemizde veya dünyada hızlandırılmış tren diye bir kavram, bir 
mefhum yoktur. Bu doğrudur; ama, ülkemizdeki demiryolu sisteminin de dünya literatüründe yeri 
yoktur. (AK Parti sıralarından alkışlar) Çünkü, dünyada trenlerin ortalama konvansiyonel hızları 
140 ilâ 160 kilometre iken, Türkiye'de ortalama tren hızı 55 kilometredir. Böyle bir tren tanımı da, 
ne yazık ki, dünyada yoktur. 

HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Orası ağlama duvarı değil, gereğini yapın Sayın Bakan. 
ALİ KEMAL DEVECİLER (Balıkesir) - Neden yürüttünüz o zaman Sayın Bakan?! 
HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Vicdanen rahat mısınız Sayın Bakan?! 
ULAŞTIRMA BAKANI BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - İkinci proje, İstanbul'un Avrupa ve 

Asya Kıtasını deniz altından bağlayacak ve 2008 sonunda hizmete girecek tüpgeçit, Marmaray 
Projesidir. Bu iki projenin toplam bedeli 3 milyar doların üzerindedir. 

Değerli arkadaşlar, üçüncü yaptığımız iş, rehabilite ederek, üstyapı, cer, tesis, diğer işletme im
kânlarını iyileştirerek kullanmak suretiyle taşıma süresini kısaltmak için yapılan çalışmalardır. 

Şimdi, ülkemizde, demiryolunda ben de varım diyebilmek için, gelişmiş dünya ülkeleri arasın
da demiryolunda biz de varız diyebilmek için 20 tane proje var. Ben, zamanınızı almamak için bun
ları okumuyorum. Bu 20 proje için on yıl süreye ve 20 milyar dolara ihtiyaç var. 

ATİLA EMEK (Antalya) - Kazaya gel, kazaya... Hızlandırılmış treni dinleyelim Sayın Bakan. 
ULAŞTIRMA BAKANI BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - Bu projelerin, tabiî ki, ülke kaynak

ları, ülkenin ekonomik şartları ortadayken, yapılması çok kolay değildir. Onun için, alternatif fınans 
modelleriyle bunların gerçekleştirilmesi yönünde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Kazaya gel Sayın Bakan. 
ULAŞTIRMA BAKANI BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - Değerli arkadaşlar, şimdi, devam 

eden projeleri geçiyorum. 
Sivas-Divriği yük taşımacılığında blok tren uygulaması, sanayi bölgelerine konteyner ter

minalleri yapılması, TÜLOMSAŞ'ta, TÜVASAŞ'ta yerli vagon imalatı yapılması ve... 
ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Daha Pamukova'ya gelemediniz Sayın Bakan, çok yavaş gidiyor

sunuz. 
ULAŞTIRMA BAKANI BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - Demiryollarımız yavaş. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Siz de çok hızlısınız! 
HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Olayla ilgili bilgi verin Sayın Bakan. 
ULAŞTIRMA BAKANI BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bütün idarî ve 

teknik çalışmalar sonucu, demiryolları etkin işletmecilik anlayışına kavuşturulmuştur. Bunun 
sonucu, 2003 yılına göre, 2003 yılında anahatlarda yolcu taşımacılığı yüzde 36 artmış, gelirleri yüz
de 31 artmıştır; yük taşıması yüzde 20 artmış, gelirleri yüzde 41 artmıştır; limanlardaki yük elleç-
lemesi yüzde 14,5 artmış, gelirleri yüzde 24 artmıştır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Süre bitti, hâlâ Pamukova'ya geleceksiniz Sayın Bakan. 
HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Sayın Bakan, o trene kaç defa bindiniz? 
BAŞKAN - Sayın Bakan, bir dakikanızı rica ediyorum. 
Değerli arkadaşlar, doğrusu söyleyecek bir şey bulamıyorum. Rica ediyorum arkadaşlar... 

Konuşma yeri bu kürsüdür, usule göre söz ister konuşursunuz, yerinizden laf atmayın lütfen. (AK 
Parti sıralarından "Bravo Başkan"sesleri, alkışlar) 
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HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Sayın Başkan, Sayın Bakan konuyla ilgili bir şey söylesin. 
BAŞKAN - Efendim, cumhuriyet hükümetinin bir bakanı size bilgi veriyor, bize bilgi veriyor, 

milletimize bilgi veriyor; bu bilgiye ihtiyacımız var; beğeniriz, beğenmeyiz... Rica ediyorum ar-
kadalar, lütfen... 

HALİL TİRYAKİ (Kırıkkale) - Bu, bilgi mi Sayın Başkan?! Biz buraya bakanın istifasını al
maya geldik. 

BAŞKAN - Bakın, Sayın Tiryaki, Sayın Bodur, sizi ikaz ediyorum, bir daha bu müdahaleyi 
yapmamanız için rica ediyorum. 

Buyurun Sayın Bakan, siz Genel Kurula hitap edin. 
ULAŞTIRMA BAKANI BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - Yapılan bu çalışmalar sonucunda, 

Devlet Demiryollarının 2002 yılına göre reel zararı yüzde 21 oranında düşürülmüştür. Bunun 
parasal bedeli 130 trilyondur. 

İşte, bütün bunlar "siyasî atama, yandaş" diye suçlanan yönetim kadrosunun başarısıdır. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şimdi, sizlere, milletimize gensoru önergesine konu olan 

Hızlandırılmış Tren Projesiyle ilgili Devlet Demiryolları, Bakanlığımız ne yaptı, ne yapmadı, bun
ları, teker teker, bütün detaylarıyla anlatacağım. 

BAŞKAN - Efendim, mümkün olduğu kadar özetlerseniz memnun olurum. Süreyi ona göre 
belirledik. 

ULAŞTIRMA BAKANI BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - Öncelikle şunu belirtmemiz lazım: 
Bütün ülkelerde normal tren, konvansiyonel tren süratleri 150-160 kilometre. Ülkemizde, 1960 
yılında, İstanbul-Ankara hattında ortalama hız 120 kilometredir; ancak, bugün, 55 kilometreye 
gerilemiştir. Bunun nedeni, yol yenileme çalışmaları yıllar boyunca yapılamamış; çeken, çekilen 
araçlardaki eksiklikler giderilememiş ve işletme sorunları hep ötelenmiştir. Hatta, otuz kırk yıldır, 
Nusaybin-Cizre'de olduğu gibi yüz yıldır bakımı yapılamayan yollar mevcuttur. 

HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Sayın Bakan, iki yılda neler yapıldı, onlardan bahsedin. 
ULAŞTIRMA BAKANI BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - Şimdi, yol yenileme, mevcut sis

temi iyileştirme çalışmalarıyla, tren ortalama hızını 100 kilometreye çıkarmak hedeflenmiştir. Ban-
dırma-İzmir-Ankara-Kayseri-Sivas hattında da, bu yönde 1 500 kilometrelik yolda çalışmalar halen 
devam etmektedir. 

İstanbul-Ankara yolunda yapılan çalışmalar: Aralıksız beş ay süreyle, bu hat gündüzleri trafiğe 
kapatılmış. Kamuoyunda "hızlandırılmış tren" diye anılan, aslında, normal hızına yaklaştırılmış 
trenler, Haziran 2004'te seferlerine başlamıştır. 

Şimdi, belki, şu soru sorulabilir: Neden, bu trenin adı hızlandırılmış tren diye anıldı? Eğer, bir 
sistemde, işletme sorunlarını çözemiyorsanız ve hep öteliyorsanız, bu yüzden hızlarınız gittikçe 
düşüyorsa, bunları giderip trenin hızını artırıyorsanız veya daha doğru deyişle seyahat süresini azal
tıyorsanız, o zaman, tabiî ki, bir hızlandırma söz konusudur. O bakımdan, yapılan iş, toplam seyahat 
süresinin 6,5-7 saatten 5 saat, 5 saat 15 dakikaya indirilmesidir. 

Bununla ilgili neler yapıldı, şimdi, sizlere, bunların izahını teker teker vereceğim. 
2003 Mayıs ayında, inceleme, araştırma, hazırlık çalışmalarını takiben, bütün malzemeler 

temin edildi. Aralık 2003 tarihinden itibaren de, Ankara-İstanbul hattı, kesintisiz, beş ay süreyle 
gündüzleri trafiğe kapatılarak çalışmalar yapıldı; hatta, 185 adet makas yeni makaslarla değiştiril
di, makaslara giriş hızındaki tahditler kaldırıldı ve böylelikle, toplam seyahat süresinden 44 dakika 
tasarruf sağlandı. 

Avrupa ülkelerinde de uygulanan, makasların doğru yoldan geçiş tahdidi -az önce söyledim-
yapılarak, livrede belirtilen hızlarda geçişine imkân tanındı. 

- 4 7 -



T.B.M.M. B : 118 4 . 8 . 2 0 0 4 0 : 1 

Deverler kontrol edildi. Dever dediğimiz şey, virajlarda savrulma kuvvetine karşı iç ve dış ray
lar arasındaki kot farkıdır. Bunlar, oradan geçiş hızına uygun olarak tamamen elden geçirildi, uy
gunsuzluk olan kısımlar varsa bunlar giderildi. 

Bir şey daha yapıldı; bu uygulamada, dar kurplarda, yani dar virajlarda, 500 metre yarıçap ve 
daha küçük virajlarda kesinlikle hız artırımına gidilmedi; yani, önceden hangi hız uygulanıyorsa, bu 
uygulamada da aynı hızın uygulanmasına önemle riayet edildi. 

Hattın üstyapısının tamamında yol makineleri takım olarak çalıştırılarak yol geometrisi kontrol 
edildi; hatta, uluslararası normlara uygun travers ve betonlar kullanıldı. 

Can ve mal güvenliği ile seyrüsefer emniyeti bakımından, hattaki 178 adet hemzemin geçidin, 
taşıtlar ve yayalar tarafından kullanım yoğunluğu dikkate alınarak, 75 adedi kapatıldı; geriye kalan
ların 12 adedinin, ray devreli, flaşörlü ve diğerlerinin de bekçi yerleştirmek suretiyle emniyet ted
birleri alındı; 44 adedi bekçili ve bariyerli, 44 adedi ise bekçili hale getirildi. 

Hat üzerinde, geçiş yapılan yerlerde ihata çalışmaları yapıldı. Bugüne kadar yapılan ihata çalış
ması 28 kilometre olup, halen bu çalışmalar devam etmektedir. 

Yol kontrolünde görevli personel, günlük, haftalık, aylık şekillerde, sürekli olarak, MPV-7 
denilen otomatik yol kontrol makinesiyle sık sık kontroller yaptı. 

Elektrifikasyon, sinyalizasyon sistemleri, yolun geometrisine bağlı olarak, hat boyunca, bu 
seferlere uygun hale getirildi. 

Çeken-çekilen araçlar, bilhassa vagonlar tamamen yenilendi veya revizyondan geçirildi, 
lokomotifler elden geçirildi ve ondan sonra sefere konuldu. 

Sonuç olarak, 80 teknik eleman, 602 işçi, 8 adet makineyle, beş aylık bir çalışma sonunda, 185 
makas değişimi, 293 ray değişimi, 5 743 adet travers değişimi, 2 835 adet termit kaynağı, 472 adet 
dolgu kaynağı, 450 adet makine kaynağı, 1 159 690 metre buraj işlemi, yani bağlantı elemanı, 308 
adet makas burajı, 12 590 metre balast işi, 60 815 adet küçük malzeme değişimi, 1 525 810 metre 
balast regajı, 497 160 metre sıkıştırma yapılmak suretiyle, kaza olan bölge de dahil, hattın tamamın
da her türlü yenileme, bakım yapılmış, yol iyileştirilerek, trenin normal süratine yaklaşık süratle 
seyredebileceği, bir raporla tespit edilmiştir. 

Bütün bu yapılan çalışmalar sonunda makas geçişlerinden 44 dakika, geniş kurp, düz yollar ve 
hemzemin geçitlerin kontrol altına alınmasından 50 dakika, istasyon sayılarının azaltılmasından 6 
dakika tasarruf sağlanmış, toplam 100 dakika tasarruf sağlanmış ve bunun da 75 dakikası seyir 
süresine yansıtılmak suretiyle, seyir süresi 6,5 saatten 5 saat 15 dakikaya düşürülmüştür. İşte, hız
landırılmış tren öyküsü budur; yani, bazı zaman kayıplarını azaltmak suretiyle seyahat süresinin 
düşürülmesi, bu projenin özünü teşkil etmektedir. 

Sayın Başkan, yaptıklarımız bunlardır. Peki, yapmadıklarımız nedir; tabiî, yapmadıklarımız da 
var. Hayatında livre dahi görmemiş kişiler gibi, livrenin nasıl okunacağı hakkında çıkıp ahkâm kes
medim. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmadık; yerli veya yabancı uzmanlar raporlarını hazır
lamadan kaza hakkında peşin yargıya varmadık, yargısız infaza gitmedik. Daha önceki yetkililer 
gibi "böyle gelmiş, böyle gitsin" demedik. Her sorun çıktığında, sorunu ötelemedik, çözüm için 
üzerine gittik. Yüzkırksekiz yıllık geleneği olan demiryolu çalışanlarına güvensizlik göstermedik. 
En az 1 685 saatlik bir eğitimden geçirildikten sonra makinist görevini üstlenen personelimize 
"eğitimsizdir" demedik. 

Yeri gelmişken, demiryollarında görev yapan 1 843 makinist ile 501 yardımcı makinistin 
eğitimleri hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum. 
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Makinistler en az endüstri meslek lisesi mezunu olmak durumunda ve bu vasıflarla kuruma 
giren her personel 240 saat hazırlama stajı, 390 saat yardımcı makinist kursu, 175 saat tamamlama 
stajı olmak üzere 805 saatlik bir eğitimden sonra yardımcı makinist olmakta ve iki sene yardımcı 
makinist olarak çalıştıktan sonra da tekrar 280 saat makinistlik stajı, 300 saat makinistlik kursu, 300 
saat makinistlik stajını tamamlayarak toplam 880 saat eğitim almaktadır. 

Değerli milletvekilleri, 22 Temmuz günü 1 elektrikli lokomotif, 4 pulman, 1 yemekli vagondan 
müteşekkil, toplam 234 yolcu, 11 personeliyle Haydarpaşa'dan saat 18.00'de -zamanında- kalkan 
Yakup Kadri treni Pamukova'nın Mekece mevkiinde saat 19.43 sularında 183+387 kilometrede 345 
metre yarıçaplı virajda yoldan çıkmıştır, deray olmuştur. Kazada maalesef 37 vatandaşımız hayatını 
kaybetmiş, 81 vatandaşımız yaralanmış, halen 11 vatandaşımızın hastanelerde tedavisi sürmektedir. 
l'i dışında hepsinin durumu iyidir. Kaza sonrası en kısa sürede ilkyardım ve kurtarma ekipleri kaza 
mahalline intikal etti. Yaklaşık 1,5 saat içinde de, kazadan etkilenenlerin tamamı hastanelere taşın
mıştır. Burada bu çalışmalara katılan herkese bir kez daha huzurlarınızda teşekkür ediyorum. 

Kazanın muhtemel sebepleriyle ilgili olarak birçok kişi tarafından, medya aracılığıyla yapılan 
değerlendirmelere dayanarak, oluşturulan henüz hiçbir rapor olmazken, çeşitli spekülasyonlar 
yapıldı. Ömründe "deray, livre, kurp, dever" gibi terimleri duymayan kişiler, kırk yıllık demiryolu 
uzmanı kesilmiş gibi açıklamalar yaparak kamuoyunda bilgi kirliliğine neden olmuşlardır. Bu 
değerlendirmelerin aslının astarının olmadığı, bugün elimize gelmeye başlayan uzman raporlarında 
da görülmeye başlamıştır. Milletimiz, bir kere daha, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olanların yanıl
dığına tanık olmuştur. 

Değerli Başkan, değerli üyeler; Genel Başkan Sayın Baykal'ın konuşmasında dile getirdiği, bu 
projenin siyasî iradenin tepeden yön vermesiyle kararlaştırıldığına ilişkin bir beyanı var, bir iddiası 
var. Burada şunu söylemek istiyorum. Elimde 2001 ve 2002 yılı Yüksek Denetleme Kurulu rapor
ları var. 2001 yılı raporuna göre, mevcut altyapı, cer, tesis ve diğer işletme imkânlarının daha verim
li, etkin kullanılarak toplam taşıma sürelerinin kısaltılması gerekir. Bizim yaptığımız, altyapının 
iyileştirilerek kayıp zamanların giderilmesidir. 

Bir kez daha şunu ifade etmek istiyorum. Meydana gelen kazanın olduğu yerde bütün trenlerin 
uymaları gereken hız 80 kilometre/saattir, bunun adı ister hızlandırılmış olsun ister normal tren ol
sun ister yük treni olsun ve bu bölgede, dolayısıyla, hızlandırılmış tren uygulamasından dolayı bir 
kaza meydana gelmemiştir. Bu gerçek, en temel gerçektir. Eğer bu tren kazası, düz bir yolda, düm
düz bir yolda, tren yüksek hızla, müsaade edilen hızın üzerinde bir hızla gitseydi, traversler par-
çalansaydı, raylar yerinden oynasaydı, bu kaza olsaydı, o zaman bu kaza, hızlandırılmış tren kazası 
olarak adlandırılabilirdi. Bu gerçeğin, bu temel hakikatin bir kez daha kamuoyunca bilinmesi 
gerekir; ben bunu ifade etmek istiyorum. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Makinistleri yargısız infaz ediyorsun, mahkûm ediyorsun! 
BAŞKAN - Sayın Bakan, toparlar mısınız. 
ULAŞTIRMA BAKANI BİNALI YILDIRIM (Devamla) - Diğer taraftan, yine, Sayın Genel 

Başkanın... Mine Kanatlı adlı bayanın noter kanalıyla bir ihbarname gönderdiği ve hızdan dolayı 
duyduğu rahatsızlığı belirttiği doğrudur. Ancak, bu bayan. Başkent Ekspresi adlı normal trenle 
seyahat etmiştir, hızlı trenle seyahat eden bir yolcu değildir. (AK Parti sıralarından alkışlar, CHP 
sıralarından gürültüler) 

ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Özrün kabahatinden büyük! 
ULAŞTIRMA BAKANI BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - Dolayısıyla, değerli arkadaşlar, bu 

bir gerçek. Ben, bir yanlışı düzeltiyorum. Hızlı trenle seyahat etmemiştir; normal trenle seyahat 
eden bir yolcunun, duyduğu huzursuzluğu idareye bildirmesidir. Bir yanlışı düzelttim; sadece onu 
söylüyorum.(CHP sıralarından gürültüler) Demek ki... 
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NAİL KAMACI (Antalya) - Önlemini al!.. 
BAŞKAN - Değerli arkadaşlar, rica ediyorum... 
Sayın Bakan, konuşmanızı tamamlar mısınız. 
ULAŞTIRMA BAKANI BİNALÎ YILDIRIM (Devamla) - Peki efendim; toparlıyorum Sayın 

Başkan. 
Sayın Başkan, değerli üyeler; şimdi, biz kaza sonrası yaptığımız basın toplantısında bir şey 

söyledik. Bakın, demiryollarının yüzkırksekiz yıllık tarihinde kazalara nasıl müdahale edileceği, 
neler yapılacağı belli ve bunun yüzlerce, binlerce uygulaması var. Bu uygulamada, Demiryolları, 
640 sayılı kendi İç Yönetmeliği vasıtasıyla kaza yerine heyetlerini gönderiyor, raporlarını tutuyor 
ve hemen demiryolu ulaşıma açılıyor. 

ALİ TOPUZ (İstanbul) - Delilleri yok ediyorsunuz! 
ULAŞTIRMA BAKANI BİNALÎ YILDIRIM (Devamla) - Şimdi, oraya da geliyorum. 
Ancak, biz, bu kazada, çok fazla şey söylenildiği için, bilimadamlarının uyarılarına kulak asıl

madı denildiği için ve binbir türlü spekülasyonlara yol açıldığı için, farklı bir uygulama yaptık. 
Dedik ki, Demiryolları yine raporlarını tutsun, araştırmalarını yapsın; ama, bunun yanı sıra, bağım
sız bir bilim kurulu da olayı incelesin, tespit etsin; yabancı ülkelerin bilimadamları, uzmanları gel
sin, bunlar da tespitlerini yapsın. Bunun yanı sıra, tabiî, savcılık, ölümlü bir kazadır, olaya doğal 
olarak el koymuştur ve 25 dakika sonra da olay yerine savcı intikal etmiştir. Savcının 24 Temmuz 
tarihli açıklamasında, delillerin karartılmasının söz konusu olmadığı beyan edilmiştir. 

Şimdi, demokratik hukuk sisteminde, işinize geldiği zaman yargıya güveneceksiniz, işinize 
gelmediği zaman yargıya güvenmeyeceksiniz; böyle bir şey yok! (AK Parti sıralarından alkışlar) 

ALİ TOPUZ (İstanbul) - Onu siz yapıyorsunuz Sayın Bakan!.. 
ULAŞTIRMA BAKANI BÎNALİ YILDIRIM (Devamla) - Devletin savcısı, eğer "burada delil 

karartma yok" diyorsa "burada herhangi bir problem yok" diyorsa, buna herkesin saygı duyması 
lazım. 

ALİ TOPUZ (İstanbul) - Gerçekleri saptırıyorsunuz Sayın Bakan; raporlar var; "deliller karar
tıldı" diye bilirkişi raporları var. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - İstanbul Barosu "var" diyor. 
ULAŞTIRMA BAKANI BİNALÎ YILDIRIM (Devamla) - Bunun dışında, ben, devletin adlî 

kurumlarının söyleyeceğini esas alırım değerli arkadaşlar. 
ALİ TOPUZ (İstanbul) - Adlî kurumlan söylüyorum ben de size; bilirkişi heyeti, mahkeme 

heyeti "deliller karartılmış" diye rapor vermiş. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Danıştay kararı var... 
ULAŞTIRMA BAKANI BİNALÎ YILDIRIM (Devamla) - Değerli arkadaşlar, diğer bir konu 

da makinistlerin... 
MEHMET SEVİGEN (İstanbul) - Sabaha kadar neredeydiniz Sayın Bakan?! Biz, o insanların 

yanındaydık, siz sabaha kadar neredeydiniz?! 
ULAŞTIRMA BAKANI BÎNALİ YILDIRIM (Devamla) - ... Sayın Genel Başkana... 
BAŞKAN - Değerli arkadaşlar, eğer siz izin verirseniz, yerinizden konuşmakta ısrar etmez

seniz, Sayın Bakan sözlerini tamamlayacak. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - 21 dakika oldu... 
ULAŞTIRMA BAKANİ BİNALÎ YILDIRIM (Devamla) - Sayın Genel Başkan... Sayın Genel 

Başkan... 
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BAŞKAN - Rica ediyorum; böyle bir usulümüz yok. Herkesin yerinden istediği gibi konuştuğu 
şeklinde, bu Parlamentoda usul yok; rica ediyorum arkadaşlar. 

ULAŞTIRMA BAKANI BİNALI YILDIRIM (Devamla) -...makinistlerin kendilerine gösteril
mediği, görüşmesine izin verilmediğini dile getirdi. Sayın Baykal hukukçudur, ben hukukçu 
değilim. Gözaltındaki insanlarla nasıl görüşüleceğinin usul kanununda yeri yordamı bellidir; ben, 
orada, savcının tasarrufunun yorumunu yapacak değilim; çünkü, bunu, Sayın Baykal da savcı da en 
iyi şekilde bilmektedir. 

Değerli arkadaşlar, şimdi, bilimadamlarının uyarılarına kulak aşılmadığı yönünde çok önemli 
vurgular yapıldı; bu, çok önemli bir konu ve hakikaten, bu kazayı çok daha önemli yapan da bu 
husustur. Şimdi, o değerli bilimadamımızın, Yıldız Teknik Üniversitesindeki bilimadamımızın 
zaman zaman uyarılar yaptığı doğrudur... 

ALİ RIZA BODUR (İzmir)- Aydın Bey... 

ULAŞTIRMA BAKANI BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - Bu uyanlar üzerine, kendisiyle 
temasa geçilmiş ve kendisinden destek de istenilmiştir; ama, bu, bir türlü gerçekleşmemiştir. Fakat, 
uygulama başladıktan sonra, 4 Temmuz 2004 tarihinde uluslararası bir toplantı olan Dünya Ulaştır
ma Araştırma Konferansındaki açış konuşmasından sonra, kendisiyle görüştüm ve davet ettim; 
diğer bilimadamlarını da davet ettik. Ankara'da, Ulaştırma Komisyonu Başkanı ve ulaştırma 
konularında uzman milletvekillerimizin de katıldığı bir toplantı organize edildi; toplam 13 kişi 
katıldı. Ben, bu toplantıda yoktum; ama, keşke olsaydım diye düşünüyorum. Şimdi, bu toplantının 
40 sayfa tutanağı var. Bu toplantı, bir karar toplantısı değildir, proje hakkında yapılan çalışmaları 
bilimadamlarına, uzmanlara anlatma toplantısıdır. Peki, buradan ne sonuç çıkmıştır; buradan çıkan 
sonuç şudur: Bu bilimadamımız hariç -bu, fikrini muhafaza etmiştir- diğerleri "bu proje iyi bir 
girişimdir, düzgün bir projedir, takip etmeli; ancak sürekli kontrol edilmelidir" demişlerdir ve top
lantı böylece bitmiştir, bunun gereği de yapılmıştır. Kaldı ki, bu sayın bilimadamımızın öngördüğü 
4 maddelik işlem var; biz, bu 4 maddenin hepsini yapmışız; bunun detayları var; burada, 2 klasör 
bunun detayı var; ben, bunları, siz ne zaman isterseniz sizinle paylaşmaya hazırım. 

TUNCAY ERCENK (Antalya) - Sayın Bakan, "bu kaza olmadı" de, çık işin içinden!.. 
ULAŞTIRMA BAKANI BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - Şimdi, dolayısıyla, bilime, bilimin 

ışığına kapalı olmak, bunları reddetmek diye bir şey mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlar... 

BAŞKAN - Sayın Bakan, sürenizi çok aştınız... 

ULAŞTIRMA BAKANI BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - Efendim, toparlıyorum. (CHP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN - Arkadaşlar, rica ediyorum... 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Süresi 20 dakikaydı, eksüre 24 dakikaya çıktı. 

BAŞKAN - İşte, Başkanlık gereğini yapıyor. 

Buyurun efendim. 

ULAŞTIRMA BAKANI BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - Şimdi, tabiî, tren yolu neden sefere 
açılmadı; bu soru da önemli bir soru. Bir yanda delil karartma iddiası var, bir yanda demiryolunun 
hemen açılması; başka sıkıntıların da getirileceği düşünülmüştür ve onun için, ilk gün de dediğimiz 
gibi, uzmanların raporlarının ortaya çıkması ve izin vermeleriyle başlayacağız demişizdir... 
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ZEKERİ YA AKINCI (Ankara) - 1 saat de konuşsanız gerçekleri değiştiremezsiniz... 

ULAŞTIRMA BAKANI BİNALI YILDIRIM (Devamla) - ...çünkü, demiryolu ulaşıma 
açılabilir, problem yok, ilk gün de açılabilirdi; ancak, bu hassasiyeti dikkate alarak... Bundan son
ra, demiryolunun seferleri başlayacaktır. Dün, bu bağımsız kurul "demiryolu seferleri başlayabilir" 
diye açıklamasını yapmıştır. Devlet Demiryolları, o yolu da henüz yapmamıştır. Şimdi, süratle 
yapacak, birkaç gün içerisinde açıklayacaktır. Ayrıca, Almanya'dan, Kore'den, İspanya'dan ve Hol
landa'dan ilk raporlar çıkmıştır. Savcılığın bilirkişi araştırması halen devam etmektedir. Diğer yan
dan, İstanbul Barosunun talep ettiği, sulh mahkemesinde istediği bilirkişi de çalışmalarını sürdür
mektedir; görüldüğü gibi, olayın beş koldan takibatı sürmektedir. 

Şimdi, bunların sonuçlarının bir kısmı çıkmıştır, bir kısmı yakında ortaya çıkacaktır; hatta, 
bunların bir kısmı, kamuoyunda, gazetelerde yer almıştır; ama, ortak bir kanaat var, raporlara bak
tığımızda iki noktaya vurgu yapılıyor; bir, yolun altyapısı ve üstyapısında problem yok, geomet
risinde bozukluk yok, çeken-çekilen araçlarda sorun yok. Bu, ortak bir kanaattir. Demek ki, orada 
yoğunlaşılan nokta, bir hız aşımı olduğu yönündedir; ama, olay bütün boyutlarıyla değerlen
dirilecek, çıkan raporları da kamuoyuyla paylaşacağız. 

Haa "Bakan istifa etsin..." Şimdi, Sayın Genel Başkanım, Bakan ilk gün şunu söyledi: Bu işin 
araştırılması yapılsın, gerçekler ortaya çıksın, benim ne sorumluluğum varsa... 

ALİ TOPUZ (İstanbul) - Sen yaptırıyorsun... 
ULAŞTIRMA BAKANI BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - Ben yaptırmıyorum, yabancı uz

manlar yapıyor. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Kim seçiyor o uzmanları?! 

ULAŞTIRMA BAKANI BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - Bağımsız kurullar yapıyor, savcılık 
yapıyor, mahkeme yapıyor. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Şimdiye kadar, Devlet Demiryolları, sadece kendi yaptığı araştırmaları beş koldan yaptırıyor. 
Bu, Türkiye'de bir ilktir, bizim şeffaflığımızın da bir delilidir, bir göstergesidir değerli arkadaşlar. 
(AK Parti sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Sayın Bakan, vicdanınız rahat mı, geceleri rahat uyuyor 
musunuz?! 

ULAŞTIRMA BAKANİ BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - Ben, tekrar, bu kazadan dolayı 
hayatını kaybeden insanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. 

K.KEMAL ANADOL (İzmir) - Cinayet!.. Kaza değil, cinayet!.. 

ULAŞTIRMA BAKANI BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - Onların yakınlarının duyduğu acıyı 
bizim duymamız mümkün değil. Ne kadar üzülsek, onların acısını hissedemeyiz... 

ALİ TOPUZ (İstanbul) - Üzül üzül otur orada, istifa etme!.. 
ULAŞTIRMA BAKANI BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - Ancak, şunu da söyleyeyim ki; 

başından beri, bu işle ilgili her türlü sorumluluğu almışım ve bundan sonra da, yaptığım bütün iş
lerin arkasındayım. Bunun doğuracağı sonucu da memnuniyetle kabul etmeye hazırım. 

Bu duygularla, yüce milleti, yüce halkımızı saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. (AK 
Parti sıralarından alkışlar) 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - İstifa et... 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Bakan. 
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İSMET ATALAY (İstanbul) - Sayın Başkan, tutumunuz hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri... 
İSMET ATALAY (İstanbul) - Sayın Başkan, yarım saatten fazla konuşturdunuz, tutumunuz 

hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN - Buyurun efendim, yerinize oturun lütfen. 
İSMET ATALAY (İstanbul) - Söz istiyorum efendim... 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Hollanda Parlamentosu üyesi Türk asıllı iki milletvekili, 

Sayın Coşkun Gürüz ve Sayın Nihat Eski, Genel Kurulumuzu teşrif etmişlerdir. (Alkışlar) 
Kendilerine Yüce Meclis adına hoş geldiniz diyorum. 
Sayın milletvekilleri, Sayın Ağar, İçtüzüğün 60 inci maddesine göre, yerinden kısa bir söz is

teğinde bulunmuşlardır; Başkanlığımızca uygun görülmüştür. 
OSMAN COŞKUNOĞLU (Uşak) - Sayın Başkan, soru sormak istiyorum. 
BAŞKAN - Efendim, söz isteği daha önce, zatıâlinizden önce yazılı olarak yapılmıştır. 
OSMAN COŞKUNOĞLU (Uşak) - Ama, ben, İçtüzüğün 60 inci maddesine göre soru sor

mak istiyorum. 
BAŞKAN - Sayın Ağar, kısa bir açıklama rica ediyorum. 
Buyurun Sayın Ağar. 
MEHMET KEMAL AĞAR (Elazığ) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye'yi onbeş 

günden bu yana çok yakından ilgilendiren bir konunun görüşmesi tamamlanmış gözüküyor; ancak, 
kabul etmek gerekir ki, bu kadar süreyle bu kadar detaylı bir konu kamuoyu önünde yeterli ölçüde 
aydınlığa kavuştu mu? Umut ve tahmin ediyoruz ki, bu görüşmelerin yapılması, müspet oylar veril
diği takdirde, Danışma Kurulu kararı gereğince, önümüzdeki cumartesi günü devam edegelecektir. 

Ben, bir konunun üzerinde durmak istedim. Sayın İktidar Partisi sözcüsü ve Sayın Bakanın zor
luğunu anlamamak mümkün değil. Ancak "meseleyi, muhalefet partileri bunu bir siyasî rant haline 
çevirdiler" sözünü yanlış bir söz olarak anladığımı ifade etmek istiyorum. 

Türkiye'de, burada siyaset yapmayacaksınız, milletin talebi üzerine, vatandaşın arzusu üzerine 
olay yerine gitmeyeceksiniz, insanlarla hayatı paylaşmayacaksınız, bilim ve teknolojinin net ve açık 
ikazlarına rağmen böylesine emirle yapılan bir iş sonunda ortaya çıkmış bir facia var olduğunda siz 
orada olmayacaksınız da ne zaman olacaksınız; bunun çok açıkça bilinmesi lazım ve bu konuyla il
gili siyasî takip de elbette devam edecektir. 

Burada sormak isterim; ateşin düştüğü yeri, yanan yürekleri bu konuşmalar tatmin etmiş 
midir?! Vicdanî bir rahatlama söz konusu olmuş mudur?! Haklarını size helal etmişler midir?! 
Bunu, ben şahsen, bu ailelerden tahkik etmeye devam edeceğim. 

Bir diğer konu da, Sayın İktidar Partisi sözcüsü, yine "enflasyon düştü, hükümetin başarıları, 
kem gözlerin nazarı" dedi, Allah ülkemizi nazardan korusun. Eğer bu konuda tartışmayı arzu 
ediyorsanız, bir genel görüşme yaparız; enflasyonun düşmesi yanında cari açığı, 40 derece sıcakta 
kuyruklarda Toprak Mahsulleri Ofisine buğday satmaya çalışan çiftçiyi, köylüyü, işçiyi, emekliyi, 
işsizi, hep beraber, hazır Meclis açılmışken, kapatmayı-z, görüşürüz; üzümü, pamuğu, tütünü, inciri, 
her şeyi oturur görüşürüz; millet nezdinde kimin haklı, kimin başarılı kimin başarısız olduğu belli 
olur. Elbette ki, Türkiye'de her hükümetin başarısı herkesi memnun eder; ama, ortada, birtakım ek
sikler ve noksanlar varsa, hazır Meclis açılmışken ve millet ıstırap içerisindeyken Türkiye'nin her 
tarafında, Yüce Meclisin çatısı altında bunlar tartışılırsa, zannederim ki daha iyi olur. 
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Son olarak ifade edeceğim bir konu, 3 Kasım öncesi ve sonrasıdır. Farklı bir siyaset anlayışı 
var olduğu için, geçmişte bu çatı altında olan birçok siyasî parti bugün yok. Bunu bilerek, anlayarak, 
siyasette yeni bir dönemin, düzenin başladığını ifade eden İktidar Partisinin bilmesi lazımdır ki, ay
nı bakış açısı içerisinde, geçmiş dönemlerde de üstü örtülen soruşturmalar, farklı şekilde kalkan par
maklarla kamuoyundan kaçırılan manzaralar, sizin oturduğunuz sıralarda sizin oturmamanız 
sonucunu doğurabilir. Bu ihtimal gözden ırak tutulmaksızın, farklı bir siyaset anlayışını var et
tiğinizi ifade ediyorsanız, o zaman, mutlak şekilde buna müspet oy kullanmak suretiyle, milletin 
gözünün önünde bu tartışmaların daha açık ve seçik olarak yapılması gerekiyor. Tarihte var olan 
olaylardan ders almak, tekerrürü önlemek içindir. Zannediyorum ki, yeni, şeffaf ve gerçek anlamda 
vatandaş taleplerine uyan siyaset anlayışını var etmek, hepimizin temel görevi olmalıdır. 

Saygılar sunuyorum Başkanım. (DYP ve CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Ağar. 
OSMAN COŞKUNOĞLU (Uşak) - Sayın Başkan, söz istedim ve ışığım yanıyor. Söz değil, 

soru sormak istiyorum zaten, İçtüzüğün 60 inci maddesine göre. 
BAŞKAN - Efendim, İçtüzüğe göre böyle bir usulümüz yok. 
OSMAN COŞKUNOĞLU (Uşak) - Usulümüz var efendim. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri... 

OSMAN COŞKUNOĞLU (Uşak) - Buradaki düğmeye basarak söz istedim ve ışığım yanıyor. 
Söz değil, soru sormak istiyorum. 

BAŞKAN - Sayın Coşkunoğlu, bu, bir gensoru. Gensoruda, Anayasanın ilgili maddesine göre, 
kimin ne şekilde konuşabileceği açık ve net. Başkanlığımız, Anayasa ve İçtüzüğe bağlı olduğuna 
göre, böyle bir soru sorma usulü yoktur. 

Teşekkür ediyorum. 
OSMAN COŞKUNOĞLU (Uşak) - Sayın Başkan, burada açık ve net; görüşmeler genel 

hükümlere göre yapılır. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, bir hususu açıklamak istiyorum. Bu görüşmeler başladığın

da, kimlerin, ne kadar süre içerisinde konuşabileceğini Genel Kurula arz ettim ve bu arada da, gen
soru önergesinin sahibi olarak Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Genel Başkanının konuşmasında her
hangi bir kesinti olmadı. Diğer konuşmada da süreye herhangi bir engelim olmadı. 

DENİZ BAYKAL (Antalya) - Sayın Başkan, 10 dakika konuştum; bilseydim süreyi 2 katına 
çıkarırdım. 

BAŞKAN - O sizin takdiriniz. 
Sayın Bakan, işin tekniği itibariyle süresini elbette aştı, Başkanlık da kendisini ikaz etti. 
Bu bakımdan, Başkanlığın, usule aykırı herhangi bir tutumu olmamıştır. 
ALİ RİZA BODUR (İzmir) - Süre 2 kat artacak; usulsüzlük olmayacak?!.. 

BAŞKAN - Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım hakkında (11/1) esas numaralı gensoru öner
gesinin gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı hususunu oylarınıza sunacağım; ancak, oy
lamanın, açıkoylama şeklinde yapılmasına dair bir önerge vardır. 

Önergeyi okutup, önerge sahiplerinin Genel Kurulda olup olmadıklarını arayacağım. 
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Önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan (11/1) esas numaralı, 22 Temmuz 2004 tarihinde Pamukova'da meydana 
gelen ve 38 yurttaşımızın yaşamlarını yitirmesiyle sonuçlanan kazaya neden olan "hızlandırılmış 
tren" olarak adlandırılan uygulamayı, mevcut altyapı eksiklikleri tamamlanmadan başlattığı id
diasıyla Ulaştırma Bakanı Binalı Yıldırım hakkındaki gensoru oylamasının açıkoylamayla yapıl
masını arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN - Şimdi, önerge sahiplerinden ismini okuduğumuz arkadaşlarımız, lütfen Genel 
Kurulda olduklarını bildirsinler. 

Ali Topuz?.. Burada. 
Önder Sav?.. Burada. 
Eşref Erdem?.. Burada 
Kemal Anadol?.. Burada. 
Haluk Koç?.. Burada. 
Erdoğan Kaplan?.. Burada. 
Haşim Oral?.. Burada. 
Halil Tiryaki?.. Burada. 
Ali Oksal?.. Burada. 
Ferit Mevlüt Aslanoğlu?.. Burada. 
Atila Emek?.. Burada. 
Osman Kaptan?.. Burada. 
Birgen Keleş?.. Burada. 
Muharrem Eskiyapan?.. Burada. 
Mehmet Işık?.. Burada. 
Teşekkür ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım. 
Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir)- Sayın Başkan, oylamanın şeklini izah eder misiniz? 
ALİ TOPUZ (İstanbul) - Oylamanın şeklini, ret ve kabulün ne anlama geldiğini açıklar mısınız? 
BAŞKAN - Değerli arkadaşlar, arkadaşlarımızın bir ikazı var. 
Ulaştırma Bakanımız hakkında -biraz önce detaylarını dinledik, tartıştık- bir gensoru önergesi 

verilmiştir. Önergenin gündeme alınıp alınmaması hususunda elektronik cihazla oylama yapacağız. 
Şimdi, bu gensoru önergesinin gündeme alınmasını kabul edenler kabul oyu kullanacak, kabul 

etmeyenler de ret oyu kullanacak. Bu bakımdan, bu bilgiler dahilinde oylama yapacağız. 
Oylama için 5 dakika süre vereceğim. Bu süre içerisinde sisteme giremeyen üyelerin teknik 

personelden yardım istemelerini, bu yardıma rağmen de sisteme giremeyen üyelerin, oy 
pusulalarını, oylama için öngörülen 5 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica 
ediyorum. 
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Ayrıca, vekâleten oy kullanacak sayın bakanlar var ise, hangi bakana vekâleten oy kullandığını, 
oyunun rengini ve kendisinin ad ve soyadı ile imzasını da taşıyan oy pusulasını, yine, oylama için 
öngörülen 5 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum. 

Oylama işlemini başlatıyorum. 

(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım hakkında verilen (11/1) 

esas numaralı gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmaması hususunda yapılan açıkoylama 
sonucunu arz ediyorum: 

Kullanılan oy sayısı: 493 
Kabul : 171 

Ret: 319 
Çekimser: 1 
Mükerrer 2 (X) 
Böylece, gensoru önergesinin gündeme alınması kabul edilmemiştir. 
Sayın milletvekilleri, olağanüstü toplantıyı gerektiren konu üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
1 Ekim 2004 Cuma günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 
Hepinize hayırlı günler diliyorum. 

Kapanma Saati: 17.46 

(X) Açıkoylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir. 
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VII. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARİ 
1. - İstanbul Milletvekili Ali Rıza GÜLÇİÇEK'in, mahkûmlara yönelik sağlık hizmetlerine iliş

kin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/2645) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSÎ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Cemil ÇİÇEK tarafından 
yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 

Ali Rıza GÜLÇİÇEK 
İstanbul Milletvekili 

114 mahkumun ölüm oruçlarında yaşamını yitirdiği, 6000 mahkumun 
dönüşümlü açlık grevinde, 13 mahkumun ölüm orucunda ve 551 mahkumun bir 
çoğunun felçli, kanserli ve hayati fonksiyonlarının %80' ini yitirmiş, çeşitli 
hastalıklardan dolayı bakıma muhtaç olduğu cezaevlerimizde; 

1- İnsan Haklan Derneği 'nin cezaevlerinde uygulamayı planladıkları 
"Tutuklu ve Hükümlü Sağlık İzleme Formu" ile sağlık anketi 
uygulanması için başvuru yapmalarına karşın Adalet Bakanlığı tarafından 
bu istemleri neden reddedilmiştir? 

2- Bu istem reddedildiğine göre Bakanlığınız tarafından cezaevlerinde 
periyodik olarak sağlık taraması yapılmakta mıdır? 

3- Poliklinik tedavisi mümkün olmayan hasta mahkumların, İhtisas 
Hastanelerine zamanında ve acil şevkleri ve tedavileri yapılmakta mıdır? 

4- Bakanlığınız bünyesinde cezaevlerine yönelik yeterli sağlık personeli 
istihdam edilmekte midir? İhtiyaç varsa giderilmesi konusunda bir 
çalışmanız var mıdır? 
T.C. ANKARA 

ADALET BAKANLIĞI Vn~/.*±72004 
Bakan 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 24/5/2004 tarihli ve A.01.0. 
GNS.0.10.00.02-5742 sayılı yazınız. 

b) 1/6/2004 tarihli ve 362 sayılı yazımız. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan, İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilen ve yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/2645 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. 

Cemil ÇİÇEI 
Bakan 
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Sayın Ali Rıza GÜLÇİÇEK 
İstanbul Milletvekili 

T.B.M.M. 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/2645 Esas 

No.lu soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

1/8/1967 tarihli ve 12662 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 
Ceza İnfaz Kurumlan ile Tevkifevierinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair 
Tüzüğün, "Kurumlarda Sağlık Tedbirleri" başlıklı Sekizinci Kısmında yer alan 221 ilâ 
237. maddelerindeki hükümler uyarınca, hükümlü ve tutuklulara gerekli sağlık 
hizmetinin verilmesi, ileri tetkik ve tedavisi gerekenlerin Devlet veya üniversite 
hastanelerine sevk edilmeleri, ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve 
tutukluların sağlık sorunlarının giderilmesi için her türlü çabanın gösterilmesi 
gerekmekte olup, hükümlü ve tutukluların şikâyetlerini; cezaevi yönetimlerine, 
Cumhuriyet başsavcılıklarına, Bakanlığımıza, infaz hâkimliklerine veya izleme 
kurullarına iletebilmeleri, ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını 
İnceleme Komisyonu Başkanlığına da başvurabilmeleri mümkün olduğundan, soru 
önergesinde adı geçen Derneğin talebinin uygun görülmediği; 

Söz konusu Tüzüğün 227. maddesinde; hasta olduğu bildirilen hükümlü ve 
tutukluların her gün belli saatlerde kurum tabibi tarafından muayene ve tedavi 
edilmesinin öngörüldüğü, 228. maddesinde; kurum tabibince bütün-, hükümlü ve 
tutukluların her üç aj'da bir muayeneden geçirilerek tespit edilen zafiyet, kansızlık, 
asabiyet ve bu gibi ahvalin sebeplerinin araştırılmasının, alınması gereken' tedbirlerin 
kurum müdürüne raporla bildirilmesinin ve ayrıca tutukluların kutuma; konulmadan 
önce sağlık muayenesinden geçirilmesinin zorunlu kılındığı, 232 ilâ 234. maddelerinde 
de; kurum revir veya hastanesinde tedavisi mümkün olmayan hükümlü ve tutukluların 
doktor raporuyla başka bir hastaneye yatırılmasının veya daha geniş sağlık teşkilâtı 
bulunan diğer bir kuruma naklinin hükme bağlandığı; 

Ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların tedavi giderlerinin 
Devlet tarafından karşılandığı; acil vak'alarda ise Bakanlığımızdan izin alınmaksızın 
hükümlü ve tutukluların muayene ve tedavileri için ilgili sağlık kuruluşuna doğrudan 
şevklerinin yapıldığı; 

Müdürlük teşkilâtı bulunan ceza infaz kurumlarında hâlen 159 tabip, 68 diş 
tabibi, 68 sosyal çalışmacı, 57 psikolog ve 117 sağlık memurunun görev yaptığı; 
müdürlük teşkilâtı bulunmayan 328 ceza infaz kurumunda ise sağlık personeli 
kadrosunun bulunmadığı; tabibi bulunmayan ceza infaz kurumlarında bu ihtiyacın 
mülkî makamlarca haftanın belli günlerinde geçici olarak görevlendirilen tabiplerle 
karşılandığı; ceza infaz kurumlarında açık bulunan sağlık personeli kadrolarının ilgili 
makamlar ile irtibat hâlinde tamamlanmaya çalışıldığı; 

Öte yandan, ceza infaz kurumlarında, 5/7/2004 tarihi itibanyİa, terör 
suçlarından tutuklu ve hükümlü bulunan 3 kişinin örgüt disiplini altında F Tipi 
cezaevlerini protesto etmek amacıyla ölüm orucu tuttuğu; 4'ü terör, 6'sı adlî suçlardan 
olmak üzere toplam 10 tutuklu ve hükümlünün ise kişisel nedenlerle açlık grevinde 
bulunduğu; 

Bakanlığımız kayıtlarının incelenmesinden anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz olunur. 
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2. - Malatya Milletvekili Muharrem KILIÇ'ın, yurtdışındaki vatandaşlarımızın boşanma istem-
leriyle ilgili sorunlarına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/2646) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın, Adalet Bakanı Sayın Cemil ÇİÇEK tarafından Anayasanın 98. ve İç 
Tüzüğün 99. maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 12.05.2004 

Muharrem KILIÇ . 
Malatya Milletvekili 

Yurtdışında boşanmış olan vatandaşlarımızın, bulundukları ülkenin mahkeme kararlarının Türkiye'de 
tanınması için açtıkları tanıma ve tenfız davaları uzun zaman almakta ve çok masraflı olmaktadır. 

Yurtdışında boşanan vatandaşlarımızın yabancı ülke makamlarından aldıkları boşanma ilamlarının 
Türkiye'de tanınması veya tenfızinin zaman alması vatandaşlarımızın şikayetlerine neden olmaktadır. 

8u bağlamda; 

1- Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın yaşadıkları ülke makamlarından 
aldıkları boşanma ilamlarının Türkiye'de tanıma ve tenfız işlemlerinin kısa 
sürede tamamlanabilmesi ve vatandaşlarımızın bu konuda sorunlar 
yaşamaması için ne tür çalışmalar yapmayı düşünüyorsunuz? 

2- Bununla ilgili olarak, 2675 sayılı "Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku 
Hakkında Kanun"da herhangi bir değişiklik çalışması yapılması 
düşünülmekte midir? 

T.C. ANKARA 
ADALET BAKANLIĞI I 7-/E/2004 

Bakan 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İLGİ: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 24/5/2004 tarihli ve A.01.0. 

GNS.0.10.00.02-5742 sayılı yazınız. 
b) 1/6/2004 tarihli ve 563 saydı yazanız. 

Ûgi (a) yazınız ekinde alınan, Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilen ve yazalı olarak cevaplandırılması istenilen 7/2646 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. 
ul^lÇEK 
Bakan 
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Sayın Muharrem KILIÇ 
Malatya Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/2646 Esas 
No.lu soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Bilindiği üzere, yabancı mahkeme kararlarının tenfîzi ve tanınması, 20/5/1982 
tarihli ve 2675 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanunun 
34 ilâ 42 . maddeler inde düzenlenmiş olup, anılan Kanunun 36. maddesinde tenfız 
isteminin dilekçe ile yapılacağı, 38. maddesinde tenfizin şartları, 39. maddesinde tenfîz 
istemine ilişkin dilekçenin duruşma günü ile birlikte karşı tarafa tebliğ edileceği, 42. 
maddesinde yabancı mahkeme ilâmının kesin delil veya kesin hüküm olarak kabul 
edilebilmesinin yabancı ilâmın tenfiz şartlarını taşıdığının mahkemece tespit edilmiş 
olmasına bağlı olduğu, ancak tanımada 38. maddenin (a) ve (d) bentlerinin 
uygulanmayacağı hususları hükme bağlanmıştır. 

Bu düzenlemeler doğrultusunda, tenfîz ve tanıma taleplerinin bir dilekçeyle 
mahkemeye sunulmasının ardından, dilekçe ile birlikte duruşma gününün her davada 
olduğu gibi karşı tarafa tebliği gerekmektedir. Yargılama sonunda verilen kararın 
kesinleşmesi ve icrası için de taraflara tebliğinde zorunluluk bulunmaktadır. 

Tenfiz ve tanıma davalarının kısa sürede sonuçlanmaması esas itibarıyla 
tebligat işlemlerinin uzun zaman almasından kaynaklanmakta olup, bu davalarda 
mahkemece yapılacak incelemenin yalnızca yabancı mahkeme ilâmının tenfiz ya da 
tanıma şartlarını taşıyıp taşımadığına münhasır olması nedeniyle, tebligat işlemleri 
tamamlanan davalar kısa süre içinde sonuçlandırılmaktadır. 

Bununla birlikte, tenfiz veya tanıma davalarında davalı tarafın yurtdışında" 
bulunması hâlinde, tebligat işlemlerinin zaman zaman uzun sürdüğü" ha\:ta sonuçsuz 
dahi kaldığı görülmektedir. Ancak bu durum, tenfiz ve tanımaya ilişkin kanunî 
düzenlemelerden değil, yurtdışı tebligatın kendine has özelliklerinden 
kaynaklanmaktadır. 

Yurtdışında bulunan Türk vatandaşlarına yurtdışı temsilciliklerimiz aracılığıyla 
yapılacak tebligatların kolaylaştırılması ve hızlandırılması amacı ile, 11/2/1959 tarihli 
ve 7201 sayılı Tebligat Kanununa, 19/03/2003 tarihli ve 4829 sayılı Kanunla 25/a 
maddesi eklenmiştir. Ancak, yurtdışında bulunan tarafın Türk vatandaşı olmaması ya 
da tebligatın 7201 sayılı Kanunun 25/a maddesine göre yapılamaması durumunda, 
tebligat işlemleri ilgili ülke ile Ülkemiz arasındaki ikili anlaşma veya çok taraflı 
sözleşme hükümlerine göre yürütülmektedir. Bu gibi durumlarda tebligat işlemlerinin 
süresi, o ülkenin iç hukukuna, muhatabın adresinin doğru ve tam olarak bilinip 
bilinmediğine veya kişinin adresini değiştirmiş olup olmadığına bağlı olarak farklılık 
arz etmektedir. 

Öte yandan, Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanunun; 
yirmi yılı aşkın bir süreden beri yürürlükte olmasından dolayı toplumsal, siyasal, 
sosyal ve ekonomik değişimler karşısında eskimiş olan ve günümüz şartlarına göre 
ihtiyaçlara cevap vermeyen yönlerinin ıslah edilmesi için gerekli değişiklikleri 
yapmak; 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunuyla getirilen yeni 
hükümlere uygunluğunu sağlamak ve Avrupa Birliği mevzuatıyla uyumlu hâle 
getirmek için bir Kanun Tasarısı hazırlamak amacıyla; 29/3/1984 tarihli ve 2992 sayılı 
Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 34. maddesi hükmü uyarınca, 10/5/2004 
tarihli "Olur" ile Komisyon kurulması kararlaştırılmış olup, söz konusu Komisyon en 
kısa sürede çalışmalarına başlayacaktır. 

Bilgilerinize arz olunur. 

Cemfl ÇİÇE] 
/ B a k a n 
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3. - Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜK'ün, Troya kalıntısına ve hazinelerine ilişkin sorusu 
ve Kültür ve Turizm Bakanı Erkan MUMCU'nun cevabı (7/2694) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılmasını arz ederim.Saygılarımla. 

Ahmrft Kilçük . 
Çanajkkalfe Milletvekili 

[m 
Troya Filmi ile dünyâ gündemine gelen kültür ve tabiat varlıkları açısından zengin, 

turizm açısından cazibeli Asya ve Avrupa'yı birleştiren Ege'nin incisi Çanakkale , yoğun bir 
tanıtım ve turizm potansiyeli ile karşı karşıyadır. 

Homeros, İlyada Destanı ile Çanakkalemizden 32 km uzaklıkta olan Troya'yı 
ölümsüzleştirmiştir.Troya tarihi alanındaki kazılarda 9 şehir diğer tarihi eserlerin yanında bir 
tapınak ve tiyatro ortaya çıkarılmıştır.Efsanevi savaşın en önemli ve anlamlı simgesi olan 
Troya Atı'nın bulunduğu , ilk kazı çalışmalarının başladığı Hisarlıtepe tarih ve hazine 
açısından zengin bir tabiat varlığıdır.Ne acıdır ki, bu zengin hazinelerimiz ait olduğu 
topraklardan kaçırılarak dünyanın 50 ye yakın ülkesinde sergilenmektedir. 

Turizm ve milli gelir açısından bugün İstanbul Arkeoloji Müzesinde sergilenmekte 
olan ve değişik ülkelere kaçırılan Troya kültür varlıklarının Çanakkale'ye getirilerek 
uluslararası düzeyde bir müzede sergilenmesi Çanakkalelüerin olduğu gibi tarihe saygılı tüm 
insanların özlemidir. 

Bu doğrultuda; 

1-Yurtdışına çıkarılarak yaklaşık 50 değişik ülkede sergilenen Troya kalıntıları ve 
hazinelerinin Ülkemize getirilmesi konusunda bir çalışmanız var mıdır, varsa bu güne kadar 
bu konuda neler yapılmıştır, yoksa, böyle bir çalışma yapmayı ne zaman düşünüyorsunuz? 

2-Yurtdışında ve İstanbul Arkeoloji Müzesinde bulunan Troya kültür ve tabiat varlıklarını 
Çanakkale Troya gezi alanında sergilenmesine olanak sağlayacak modem bir müze yapmayı 
düşünüyormusunuz? 

3-Dünyada hayranlıkla izlenen Troya Filminde kullanılan sembolik Troya Atı'nın , tarihi 
anlam taşıyan kostüm ve silahların turizm ve kültür açısından ülkemize kazandırılarak 
Çanakkale Troya'da sergilenmesi konusunda bir çalışmanız var mıdır, varsa bu güne kadar 
neler yapılmıştır? 

T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : 16APK0201ARGE-940\<5-Ul^- ot I Cr*/ 2004 
KONU : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : T.B.M.M. Başkanlığı KAN.KAR.DAİ.BASK.'nın 26.05.2004 gün ve 
A.01.0.GNS.010.00.02-5796 sayılı yazınız. 

Çanakkale Milletvekili Sayın Ahmet KÜÇÜK'ün 7/2694-5784 esas no'lu yazılı soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Erkan MUMCU 
Bakan 

< s ^ n ^ > j ^ — 
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ÇANAKKALE MİLLETVEKİLİ SAYIN AHMET KÜÇÜK'ÜN 7/2694-5784 ESAS NO'LU YAZILI 
SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

Troya Filmi ile dünya gündemine gelen kültür ve tabiat varlıkları açısından zengin, turizm açısından 
cazibeli Asya ve Avrupa'yı birleştiren Ege'nin incisi Çanakkale, yoğun bir tanıtım ve turizm potansiyeli ile 
karşı karşıyadır. 

Homeros, İlyada Destanı ile Çanakkalemizden 32 km uzaklıkta olan Troya'yı ölümsüzleştirmiştir. 
Troya tarihi alanındaki kazılarda 9 şehir diğer tarihi eserlerin yanında bir tapınak ve 'tiyatro ortaya 
çıkarılmıştır. Efsanevi savaşın en önemli ve anlamlı simgesi olan Troya Atı'nın bulunduğu, ilk kazı 
çalışmalarının başladığı Hisarlıtepe tarih ve hazine açısından zengin bir tabiat varlığıdır. Ne acıdır ki bu 
zengin hazinelerimiz ait olduğu topraklardan kaçırılarak dünyanın 50 ye yakın ülkesinde sergilenmektedir. 

Turizm ve milli gelir açısından bugün İstanbul Arkeoloji Müzesinde sergilenmekte olan ve değişik 
ülkelere kaçırılan Troya kültür varlıklarının Çanakkale'ye getirilerek uluslararası düzeyde bir müzede 
sergilenmesi Çanakkalelilerin olduğu gibi tarihe saygılı tüm insanların özlemidir. 

Bu doğrultuda; 

SORU 1. Yurtdışına çıkarılarak yaklaşık 50 değişik ülkede sergilenen Troya kalıntıları ve hazinelerinin 
Ülkemize getirilmesi konusunda bir çalışmanız var mıdır, varsa bu güne kadar bu konuda neler yapılmıştır, 
yoksa, böyle bir çalışma yapmayı ne zaman düşünüyorsunuz? 

CEVAP 1. a - Almanya'daki Troya Eserleri : Çanakkale ili, Tevfikiye Köyü yakınlarındaki bu günkü 
adı Hisarlık olan Antik Troya Kenti 1868 yılından itibaren Heinrich SCHLIEMANN tarafından kazılmaya 
başlanmış ve 1871-1890 yılları arasında bulunan 17 grup eser yurt dışına kaçırılmıştır. 1945 yılına kadar 
Berlin'de sergilenen eserler hakkında 2. Dünya Savaşından itibaren herhangi bir bilgi alınamamıştır. Dışişleri 
Bakanlığı kanalıyla temin edilen 1994 tarihli Troya Katalogunun incelenmesinden 480 civarında eserin 
Almanya'da olduğu belirlenmiştir. Başkonsolosluğumuzca orada bulunan eserlerimizin listesi verilerek 
iadeleri hususunda resmi girişimler başlatılmış ve günümüze kadar devam etmiştir. 

b - Rusya Federasyonunda Bulunan Troya Eserleri : 2. Dünya Savaşı ile birlikte kaybolduğu 
sanılan Troya Eserlerinin 1990 yılı sonlarında büyük bölümünün Moskova - Pushkin ve St. Petersburg -
Hermitage Müzelerinde saklandıkları öğrenilmiştir. 1991 Yılı itibariyle söz konusu eserlerin Ülkemize 
kazandırılması amacıyla çalışmalar sürdürülmektedir. 

Almanya'da ve Rusya'da bulunan eserlerimizin iadeleri hususunda yapılan çeşitli girişimler sonuçsuz 
kalmış, Almanya'nın 1970 tarihli Kültür Varlıkları'nın ait oldukları ülkelere iadesi konulu UNESCO 
sözleşmesini onaylamamış olması bu eserlerin Ülkemize iade edilmemesinde gerekçe gösterilmiştir. Ancak 
bu ülkelerle mevcut ilişkilerimiz de dikkate alınarak bir uzlaşma sağlanmasına yönelik çabalarımız Dışişleri 
Bakanlığımız ile birlikte sürdürülmektedir. 

SORU 2. Yurtdışında ve istanbul Arkeoloji Müzesinde bulunan Troya kültür ve tabiat varlıklarını 
Çanakkale Troya gezi alanında sergilenmesine olanak sağlayacak modern bir müze yapmayı düşünüyor 
musunuz? 

CEVAP 2. Kültür ve Turizm Politikası kapsamında tarihi, kültürel, sanatsal ve turistik zenginliklerimizin 
yaşatılması, korunması, geliştirilmesi ve tanıtılması amacıyla Truva'da uluslar arası standartlarda büyük ve 
donanımlı bir müze yapılması için Bakanlığımızca gerekli çalışmalar başlatılmıştır. 

SORU 3 . Dünyada hayranlıkla izlenen Troya Filminde kullanılan sembolik Troya Atı'nın, tarihi anlam 
taşıyan kostüm ve silahların turizm ve kültür açısından ülkemize kazandırılarak Çanakkale Troya'da 
sergilenmesi konusunda bir çalışmanız var mıdır, varsa bu güne kadar neler yapılmıştır? 

CEVAP 3. Bakanlığımızca Wamer Bross Film Şirketi yetkilileri ile yapılan görüşmeler sonucunda 
Japonya'dan Türkiye'ye getirilmekte olan "Truva" filminde kullanılan sembolik Atın; Çanakkale Troya'ya 
Almanya'dan gelecek uzman bir ekip tarafından yapılacak etüt çalışmaları sonucu belirlenecek alanda 
yaklaşık bir ay içinde monte edilmesi düşünülmektedir. 

Bu bağlamda Bakanlığımız, Çanakkale Valiliği ve VVarner Bross Film Şirketi arasında koordineli bir 
dizi çalışma yürütülmekte olup, konunun en kısa zamanda sonuçlandırılması için gerekli çaba 
gösterilmektedir. 
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4. - Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, İznik İlçesindeki Ayasofya Müzesinin bakım ve 
onarımına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/2699) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Erkan MUMCU 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Kemal DEMİREL ' 
Bursa Milletvekili 

Bursa'nın 86 kilometre kuzeydoğusunda yer alan İznik İlçesi, aynı adla anılan 
gölün doğu kıyısında kurulmuştur. Çevresi zeytinlik, bağ ve bahçelerle çevrili olan 
İznikln etrafı yaklaşık 5 kilometre uzunluğundaki surlarla çevrilmiştir. İlk çağda 
kurulan kentin ızgara planı aynen korunmaktadır. İznik sadece Bursa civarının değil 
bütün Marmara bölgesinin en önemli tarihi ve turistik yörderindendir. 

Roma, Bizans ve Erken Osmanlı dönemlerine ait çok sayıda eser, tarihsel kent 
dokusu içinde bugün de yaşamaktadır. 

Kültür varlıklarımız geçmişimizi yarınlara taşıyan vasıtalar gibidir. Geleceği 
şekillendirmek için bu varlıklara ihtiyacımız vardır. Tarihi eserleri korumak 
gelişmişliğin ve uygarlığın en önemli özelliklerinden biridir. 

Kültür varlıkları korunmalıdır, ama korumak onları ziyarete kapatmak değildir. 
Önemli olan oralardaki hazinelerin genç nesillere aktarılmasıdır. 

İznik Müslümanlığın yanı sıra, Hıristiyanlık dünyasının da önemli olaylarına 
sahne olmuştur. Senato Sarayında 325 yılında I.Konsil, 787 yılında İznik Ayasofya 
Ktlisesi'nde 7. Konsil toplantıları yapılmıştır. İznikte Roma döneminden kalma kent 
surları ve anıtsal Lefke ve İstanbul Kapılan Tiyatro'su, Beştaş anıtı, Bizans 
döneminden kalma Ayasofya ve diğer kilise kalıntıları, Hipoje mezar odası, Osmanlı 
döneminden kalan Yeşil Camii ile çekid bir turistik merkez olmuştur. İznik Çinilerinin 
ünü bugün, İznik eğitim ve öğretim vakfı atölyelerinde aynca yerli sanatkarlarca 
atölyelerinde sürdürülmektedir. 

Yaşadığım ve vekilliğini yürüttüğüm Bursa ilinin hak ettiğinden daha az bir 
tanıtım yüzünden, yerli ve yabana turistleri yeterince çekemediğini düşünüyorum. 

Amaamız hem kültürleri koruyup gelecek nesillere aktarmak, hem de bu 
zenginliklere sahip olan yörelerimizin ekonomik kalkınmalarını sağlayıcı tedbirler 
almak olmalıdır. 

1. Bursa ili İznik ilçesinde bulunan Ayasofya müzesi ile ilgili yeterli tanibm neden 
yapılmamaktadır? 

2. Ayasofya Müzesinin düzenli olarak açık tutulması neden sağlanamamaktadır? 
3. Yabana turistlerin ilgisini çekebilecek bu eser, neden ilgisizliğe terk edilmiştir? 
4. Ayasofya müzesi ile ilgili tanıtımların ve İznik ilçesinde bulunan tarihi ve turistik 

eserlerin tanıtımının daha iyi yapılması için neler yapmayı planlıyorsunuz? 
5. Aynca Ayasofya müzesinin bahçesinde yıkık durumda bulunan minarenin 

onarılması için çalışmalarınız var mıdır? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.002/ LJO^ ANKARA 
Konu : 

'2£^&2004 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM Başkanın, 08.07.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/2699-5817/19520 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in, Kültür ve Turizm Bakanı Sayın 
Erkan MUMCU'ya tevcih ettiği, ancak ilgisi nedeniyle Bakanlığıma gönderilen 7/2699 
esas no'hı yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Mehmet AÎfŞAHİN ' 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 

BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN T.B.M.M. BAŞKANLIĞINA 
VERMİŞ OLDUĞU 20.05.2004 TARİH VE 7 /2699 SAYILI SORU ÖNERGESİNE 
VERİLEN CEVAPLAR: 

SORU 1 - Bursa ili İznik ilçesinde bulunan Ayasofya Müzesi ile ilgili yeterli tarjıtım neden 
yapılamamaktadır.? 

SORU 2- Ayasofya Müzesinin düzenli olarak açık tutulması neden sağlanamamaktadır? 

Öncelikle proje çalışmalan ve onanmın yapılması planlanmaktadır. 27.05.2004 
tarihinden itibaren bir görevli tayin edilmiş olup, açık tutulmaktadır. 

SORU 3- Yabancı turistlerin ilgisini çekebilecek bu eser, neden ilgisizliğe terk edilmiştir? 

SORU 4- Ayasofya Müzesi ile ilgili tanıtımlann ve İznik İlçesinde bulunan tarihi ve turistik 
eserlerin tanıtımının daha iyi yapılması için neler yapmayı planlıyorsunuz? 

SORU 5- Ayrıca Ayasofya Müzesinin bahçesinde yıkık durumda bulunan minarenin onanlması 
için çalışmalannız varmı dır? 

Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon projeleri çalışmalan henüz tamamlanmamış 
olduğundan onanma başlanmamıştır. 

Söz konusu minare Orhan Gazi tarafından Ayasofya Kilisesinin camiye dönüştürülmesi 
aşamasında inşaa edilmiş olup, yapının bir parçasıdır. Yapının tümünün projelerinin 
tamamlanmasından sonra onanlabilecektir. 

^ 
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5. - Konya Milletvekili Atilla KART'ın, İstanbul'daki bazı mahkemelerle ilgili bilgilere ilişkin 
sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/2709) 

TBMM Başkanlığına 

-Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sn.Cemil Çiçek tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasa'nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri 
gereğince arz ve talep ederim. 

Atilla Kart 
CHP Konya Milletvekili 

-Tarafımızdan yapılan gözlemlere ve aynca ulaşan bilgilere göre İstanbul 
Tüketici Mahkemesinde; halen S900 civarında derdest dosyanın bulunduğu, 2004 yılındaki esas 
sayının 3500'e ulaştığı, mahkemede 2 Hakimin görev yaptığı, Mahkeme Kaleminde 3 Katip ve 1 
Müdürün görev yaptığı, 2 personelin geçici olarak çalışmakta olduğu, haftada 4 gün aralıksız 
duruşma yapıldığı, yeni duruşma günlerinin 2005 yılma verildiği, aynca 2004 yılında ihtiyati haciz 
dosyalarının sayısının 1000'i aştığı; 

buna mukabil Îstanbul-Sirkeci Adliyesinde mevcut olan 10 Asliye Hukuk 
Mahkemesindeki toplam derdest dosya sayısının 2000'ler civarında olduğu yolunda bilgiler 
edinilmiştir. 

-Yapılan gözlemlerde gerek Mahkeme Hakimlerinin ve gerek Mahkeme 
Personelinin olağanüstü bir özveriyle ve sorumluluk duygusuyla görevlerini sürdürdükleri 
görülmüştür. Ancak kabul etmek gerekir ki, böylesine ağır bir iş hacmi karşısında arzu edilen 
yargı etkinliği ve verimliliğinin sağlanması mümkün olamaz. Kişi kapasitesini alt-üst eden, 
psikolojik dengesini bozacak boyutlardaki bu iş hacmi karşısında yapılmakta olan yargısal 
faaliyetin amaca ulaşmasını beklemek gerçekçi bir değerlendirme olamaz. 

--öte yandan; bilindiği gibi 4822 sayılı Yasayla değişik 4077 Sayılı Tüketicinin 
Korunması Hakkında Kanunun 23. maddesine göre; tüketici örgütjerince açılacak davalarda 
bilirkişi ücretlerinin, 29. maddeye göre kaydedilen özel ödenekten- Bakanlıkçai-^karşılanması 
gerekmektedir. Ancak, uygulamada mahkemeler tarafından yapılan müteaddit başvurulara rağmen, 
bilirkişi ücreti ödemeleri Bakanlık tarafından ya yapılmamakta ya da çok geç 
yapılmaktadır.Sorunun bu bölümü Sanayi ve Ticaret Bakanlığını ilgilendirmekle birlikte, olayın 
doğrudan muhatabının Adalet Bakanlığı olması ve bu konudaki koordinasyonun sağlanmasının da 
bu Bakanlığın görev alanına girmesi sebebiyle, sorunun bu bölümü de Adalet Bakanlığına 
yöneltilmiştir. 

- B u bilgi ve değerlendirmeler karşısında aşağıdaki hususların 
sorulması zorunluluğu doğmuştur; 

1-İstanbul Tüketici Mahkemesi ve İstanbul Sirkeci Adliyesindeki Asliye 
Hukuk Mahkemelerine ilişkin olarak yukarıda sözü edilen personel ve dosya sayısına 
yönelik bilgiler doğrumudur? 

- 6 5 -



T.B.M.M. B : 118 4.8.2004 O : 1 

—İstanbul Tüketici Mahkemesinde, Mahkemeden kaynaklanmayan 
olağanüstü iş birikiminin olağan boyutlara dönüştürülmesi için ne gibi çalışmalar 
yapılmaktadır? Bu çalışmalar ne zaman sonuçlanacaktır? Sirkeci Adliyesinde 
Mahkemeler arasında mevcut olan bu iş dağılımının bu aşamada ve gecikmeden 
dengeli bir hale getirilmesi yönünde neden çalışma yapılmamaktadır? 

2-Tüketici Mahkemelerinin niteliği, sosyal yapısı, başvuruda bulunan 
kişilerin ekonomik yönden güçsüz durumda olmaları nazara alındığında ve esasen 
adaletin gecikmeden tecelli etmesi gereği ve İstanbul'un il olarak büyük bir nüfusu 
bünyesinde barındırması karşısında; 

yeni Tüketici Mahkemeleri kurulması yolunda herhangi bir çalışma 
yapılmaktamıdır? Yapılmakta ise bu çalışmalar hangi aşamadadır? 

3-Yargılama mercilerinde yukarıda sözü edilen sorunların dışında, 
bilirkişi ücretlerinin ödenmesi aşamasındaki aksamalar sebebiyle yargılamanın ayrıca 
uzaması karşısında; Adalet Bakanlığı olarak ne gibi tedbirler alınmaktadır? 

—Sanayi ve Ticaret Bakanlığının, ilgili yasanın 29. maddesiyle ilgili 
olarak hazırlamış olduğu yönetmelikte bilirkişi ücretleri için gerekli ödenek 
ayrılmışmıdır? Ödenek aynldıysa bunun 2004 yılındaki tutarı nedir? Bu tutar, 
Tüketici Mahkemelerinin 2004 yılındaki muhtemel bilirkişi ücretlerini karşılayacak 
miktardamıdır? 

T.C. ANKARA 
ADALET BAKANLIĞI \%/^f2Q04 

Bakan 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 26/5/2004 tarihli ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2709-5797/19500 sayılı yazınız. 

b) 1/6/2004 tarihli ve 864 sayılı yazımız. 

İlgi (a) yazınız ekinde alman, Konya Milletvekili Atilla Kart tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilen ve yazılı olarak cevaplandınlması istenilen 7/2709 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. 

Cemil ÇİÇEK 
Bakan / 
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Sayın Atilla KART 
Konya Milletvekili 

TBMM 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/2709 Esas 
No.lu soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

İstanbul Tüketici Mahkemesine 2002 yılında 885 dava açıldığı, 1111 davamn 
ise 2001 yılından devrettiği, aynı yıl içinde verilen karar sayısınm 1245 olması 
nedeniyle, 2003 yılma 751 davamn devrettiği; 2003 yılı içinde 3266 davamn açıldığı, 
aynı yıl 1012 davamn karara bağlanması nedeniyle 3005 davamn 2004 yılma 
devrettiği; bu yıl 29/3/2004 tarihine kadar açılan dava sayısının 2309 olduğu, bu tarihe 
kadar 357 davamn karara bağlanması nedeniyle, 29/3/2004 tarihi itibanyla söz konusu 
Mahkemedeki derdest dava sayısınm 4957 olduğu; 

İstanbul Adliyesinde on adet asliye hukuk mahkemesi bulunduğu; 2003 yılı 
itibanyla, önceki yıldan kalan, yeni açılan ve temyiz incelemesi neticesinde bozularak 
gelen olmak üzere bu mahkemelere intikal eden toplam dava sayısınm 12369, aynı yıl 
içinde verilen karar sayısının 7071, 2004 yılma devreden dosya sayısınm ise 5298 
olduğu; 

İstanbul ilindeki Tüketici Mahkemesindeki dava sayısı ile asliye hukuk 
mahkemelerindeki dava sayısı arasında fark bulunmaktaysa da, 4077 sayılı Tüketicinin 
Korunması Hakkında Kanunun 23. maddesinin ikinci fıkrasında, Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanununun Yedinci Babının Dördüncü Faslına yapılan atıf nedeniyle 
tüketici mahkemelerinde basit muhakeme usulü uygulanmasına karşılık, asliye hukuk 
mahkemelerinde yazdı yargılama usulünün uygulandığı; 

İstanbul Tüketici Mahkemesinde görülmekte olan dava sayısındaki artış göz 
önünde bulundurularak, 31/5/2004 tarihli "Olur" ile İstanbul 2. Tüketici 
Mahkemesinin kurulduğu; Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca 2004 yılı yaz 
kararnamesi ile bu mahkemede görev yapmak üzere atanan hâkimin görevine 
başlamasıyla söz konusu Mahkemenin faaliyete geçirileceği; 

Yukarıda yazılı "Olur" ile İstanbul Tüketici Mahkemesinin mevcut 1 yazı 
işleri müdürü, 5 zabıt kâtibi ve 1 mübaşir kadrosuna 2 zabıt kâtibi kadrosunun .daha 
ilâve edilerek personel sayısının arbnldığı; söz konusu Mahkeme kaleminde çahşacak 
personelin görevlendirmesinin ise İstanbul Adlî Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı 
tarafından yapılacağı; 
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Bakanlığımız bütçesinde mahkemeler için ayrılan ödenekler ile 2004 Malî 
Yılı Bütçe Kanununun 19. maddesinin (e) bendi gereğince özel olarak ayrılan 
ödeneklerin yargı hizmetlerinin mali açıdan desteklenmesi için ilgili birimlere tahsis 
işlemlerinin yerine getirildiği; Maliye Bakanlığınca 2004 Mali Yılı Bütçesi ile 
mahkemeler için tahsis edilen ödeneklerin, ayrıntılı harcama programına göre % 54'e 
tekabül eden bölümünün dördüncü üç aylık dönemde (Ekim, Kasmı, Aralık) 
kullanılmak üzere harcama izni verilmesinin, 2004 yılının ilk altı aylık döneminde 
Bakanlığımıza intikal eden ödenek taleplerinin yeterli düzeyde karşılanamaması 
sonucunu doğurduğu; ilk altı aylık dönem için yıl ödeneklerinin ancak % 25'lik 
bölümünün serbest bırakıldığı, bu durumun yargı hizmetleri için özel olarak kaydı 
yapılan ödenek ve sonraki dönem ödeneklerinin revizesi suretiyle kullanıma müsait 
hâle getirilerek bir ölçüde giderildiği; ancak, yargı hizmetlerinin gecikmeye meydan 
vermeksizin yerine getirilmesinde önemli bir yeri olan ödeneklerin, » m a ı m H » ve 
ihtiyacı karşılayacak miktarda tahsis edilmesini temin amacıyla dördüncü üç aylık 
dönemde revize işlemlerinin yaptırılması amacıyla Maliye Bakanlığı nezdinde gerekli 
girişimde bulunulmak için işlemlerin devam ettiği; 

Bakanlığımız kayıtlarının incelenmesinden anlaşılmıştır. 

Bilindiği üzere, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 27S. 
maddesinde; "Mahkeme, çözümü özel veya teknik bir bilgiyi gerektiren hallerde 
bilirkişinin oy ve görüşünün alınmasına karar verir. Hâkimlik mesleğinin gerektirdiği 
genel ve hukukî bilgi ile çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişi dmlenemez." 
hükmü yer aldığından hâkim, bilirkişi incelemesi yaptırılmasına, kendiliğinden ya da 
taraflardan birinin talebi üzerine karar verebilir. Aynı Kanunun 414. maddesinde; 
yargılama esnasında bilirkişi incelemesi talebinde bulunan tarafın bu inceleme için 
yeterli olan meblağı mahkeme veznesine tevdie mecbur olduğu, hâki»" tarafından tayin 
olunan süre içinde masrafı vermeyen tarafın bu isteğinden sarfınazar etmiş 
addolunacağı, 415. maddesinde de; hâkimin, re'sen bilirkişi incelemesine karar 
vermesi durumunda bilirkişi ücretinin taraflardan birinin veya her ikisinin ödemesine 
karar verileceği, tarafın veya tarafların hâkim tarafmdan belirlenen süre içinde bilirkişi 
giderlerini mahkeme veznesine yaarmadığmın anlaşılması hâlinde bu miktarın, ileride 
haksız çıkacak taraftan alınmak şartıyla, Devlet Hazinesinden ödenmesine karar 
verilebileceği hükme bağlanmıştır. 

Buna karşılık, 4077 saydı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 
"Tüketici Mahkemeleri" kenar başlıklı 23. maddesinde; tüketici mahkemeleri nezdinde 
tüketiciler, tüketici örgütleri ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca açılacak davaların her 
türlü resim ve harçtan muaf olduğu; tüketici örgütlerince açılacak davalarda bilirkişi 
ücretlerinin Kanunun 29. maddesine göre kaydedilen özel ödenekten adı geçen 
Bakanlıkça karşılanacağı; davanın, davalı aleyhine sonuçlanması durumunda, bilirkişi 
ücretinin 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanım hükümlerine 
göre davalıdan tahsil olunarak bütçeye özel gelir kaydedileceği hükmüne yer 
verilmiştir. Bu konuda ödenek ayrılıp ayrılmadığı, ayrıldıysa tutan ve yeterli olup 
olmadığı konularında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığından alınacak 
bilgiler doğrultusunda aynca cevap verilecektir. 

ö t e yandan, yargı reformu çerçevesinde olmak üzere; Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanununda uygulamadan kaynaklanan aksaklıkları gidermek, davaların 
hızlı, basit, en az giderle ve etkin bir biçimde görülmesini ve bir kısım uyuşmazlıkların 
nizasız kaza, sulh, uzlaşma gibi yöntemlerle çözümünü sağlamak, karşılaştırmalı 
hukuktaki gelişmeleri hukuk yargılamasına yansıtmak amacıyla Kanun Tasarısı 
hazırlamak üzere, 16/12/2003 tarihli "Olur" ile oluşturulan Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanunu Komisyonu çalışmalarına devam etmektedir. Aynca , 
bilirkişilik kurumuyla ilgili yasal düzenlemeler yapmak amacıyla kurulan komisyon 
çalışmalarına en kısa zamanda başlayacaktır. 

Bilgilerinize arz olunur. 
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6. - Antalya Milletvekili Atila EMEK'in, yapımı planlanan golf alanlarına ilişkin sorusu ve 
Kültür ve Turizm Bakanı Erkan MUMCU'nun cevabı (7/2745) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

1/2500 ölçekli çevre düzeni planmda, 'Orman İçi Turistik Mesire Alam' olarak ayrılmış olan 
3120 dönümlük Manavgat ilçesi Sorgun Çamlığı alanmın, Kültür ve Turizm Bakanlığınca 1450 şer 
dönümlük 2 adet 27 şer delikli Golf Alam şeklinde tahsis edilmesi çalışmaları ile ilgili olarak 
aşağıdaki sonılanmm Kültür ve Turizm Bakam tarafindan yazıh olarak cevaplandırılmasını saygı ile 
arz ederim. 

'J 
Atik EMEK 

Antalya Milletvekili 
Sorular 

1. Ülkemizin en turistlik beldelerinden birisi olan ve en fazla göç alan ilçeler 
sıralamasında başta gelen ,400.000 sirkülasyon nüfuslu Manavgat ilçesinde , yerli 
halkın ve buraya gelen yerli yabancı turistlerin ihtiyacını karşılayacak bir kent parkı 
mevcut değil iken ,beldenin yegane kent parkı yapımına elverişli olan Sorgun Çamlığı 
alanmın, halkın yararlanmasına kapalı olacak bir golf alanı olarak tahsisi 
doğrumudur? 

2. Manavgat İlçesi civarında; Oymapınar beldesinde 4 adet, Kızılağaç-Boğaz mevkiinde 
3 adet farklı boyutlarda golf alanı planlanmış iken, İlçenin kent parkı olacak nitelikli 
tek noktası durumundaki Sorgun Çamlık alanınında golf sahasına çevrilmek istenmesi 
bölgenin ve yöre halkının zararına değil midir? 

3. Şayet ilçe çevresinde halen yapımı planlanmış değişik ebatlardaki 7 adet golf alanının 
yeterli olamayacağı düşünülmekte ise, yöredeki kent parkı yapımına elverişli tek 
nokta olan Sorgun çamlığı yerine, yakın mesafedeki, Manavgat ırmağının doğusunda 
yer alan Ulualan altındaki boş alanın aynı amaçla kullanılması alternatifi mümkün 
değil midir? 

4. Önümüzdeki 10 yıl içinde, Side, Sanlar, Ilıca ve merkeze yakın beldelerin ilçe ile 
bütünleşerek metropolitan bir yapı oluşturacağı kaçınılmaz olan bu bölgedeki halkın 
ve gelecek yerli ve yabancı turistlerin medeni ihtiyaçlarının karşılanması 
zorunluluğuna rağmen, sadece golf oynayanların istifade etmesi amacıyla bu gözde 
alanın kapatılmasına yöre halkı da karşı çıkmaktadır. Bu nedenle Sorgun Çamlığının ' 
Manavgat İlçesi Kent Parkı' olarak Manavgat Belediyesine tahsiseMnesuün toplum 
yararına olacağı göz önünde tutularak bu hususun gerçekleştirilmesi konusunda 
bakanlığınızca ne gibi işlemler yapılması düşünülmektedir? 
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T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : BAPK0201AR-GE-940/a&2_ 1£> / ?-/2004 
KONU : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M. Başkanlığı KAN.KAR.MÛD.' nün 04 Haziran 2004 gün ve 
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-5856 sayılı yazısı. 

Antalya Milletvekili Sayın Atila EMEK'in 7/2745-5962 esas no'lu yazılı soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Bakan 
ANTALYA MİLLETVEKİLİ SAYIN ATİLA EMEK'İN 7/2745-5962 

ESAS NO'LU SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN 
BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

SORU 1: Ülkemizin en turistik beldelerinden birisi olan ve en fazla 
göç alan ilçeler sıralamasında başta gelen, 400.000 sirkülasyon nüfuslu 
Manavgat ilçesi, yerli halkın ve buraya gelen yerli yabancı turistlerin 
ihtiyacına karşılayacak bir kent parkı mevcut değilken, beldenin yegane 
kent parkı yapımına elverişli olan Sorgun Çamlığı alanının, halkın 
yararlanmasına kapalı olacak bir golf alanı olarak tahsisi doğru mudur? 

SORU 2: Manavgat İlçesi civarında; Oymapınar beldesinde 4 adet, 
Kızılağaç-Boğaz mevkiinde 3 adet farklı boyutlarda golf alanı planlanmış 
iken, İlçenin kent parkı olacak nitelikli tek noktası durumundaki Sorgun 
Çamlık alanında golf sahasına çevrilmek istenmesi bölgenin ve yöre 
halkının zararına değil midir? 

CEVAP 1-2: Soru önergenizde Manavgat civarında Oymapınar 
beldesinde 4, Kızılağaç-Boğaz mevkiinde 3 adet farklı boyutta golf alanı 
planlandığından söz edilmektedir. Ancak Manavgat bölgesinin Ilıca, Side ve 
Kızılağaç kesimleri de dahil olmak üzere Manavgat Çayı doğusunda 1 adet 
planlı golf alanı bulunmaktadır. Ülkemizin en önemli turistik beldelerinden biri 
olan Manavgat 'da Sorgun Çiftliği olarak adlandırılan alan, orman içi turistik 
mesire alanı olarak planlanmadan önce bir bölümünde golf alanı düzenlemesi 
30.09.1991 tarihinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca onaylanan 1/25.000 
ölçekli çevre düzeni planı ile yapılmıştır. Söz konusu alanın sahil şeridinde 
turistik tesis alanları yer almaktadır. Planlanan golf alanı turistik tesislerin 
aktivite eksikliklerinin giderilmesini sağlayacaktır. 

Golf sporu ve turizmi sözkonusu bölgenin turistik yapısının 
geliştirilmesinde katkıda bulunacak bir faaliyet olarak görülmektedir. Bu 
nedenle Sorgun bölgesinde 2 adet golf alanı planlaması yapılmıştır. 

SORU 3: Şayet ilçe çevresinde halen yapımı planlanmış değişik 
ebatlardaki 7 adet golf alanının yeterli olamayacağı düşünülmekte ise, 
yöredeki kent parkı yapımına elverişli tek nokta olan Sorgun çamlığı 
yerine, yakın mesafedeki, Manavgat ırmağının doğusunda yer alan Ulualan 
altındaki boş alanın aynı amaçla kullanılması alternatifi mümkün değil 
midir? 
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CEVAP 3: Ulualan mevkii olarak belirtilen alanda planlı bir adet golf 
alanı bulunmaktadır. Söz konusu alan Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca 
09.10.1995 tarihinde onaylanan 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planı ile 
halihazırda golf alanı kullanımına ayrılmıştır. 

SORU 4 : Önümüzdeki 10 yıl içinde, Side, Sarılar, Ilıca ve merkeze 
yakın beldelerin ilçe ile bütünleşerek metropolitan bir yapı oluşturacağı 
kaçınılmaz olan bu bölgedeki halkın ve gelecek yerli ve yabancı turistlerin 
medeni ihtiyaçlarının karşılanması zorunluluğuna rağmen, sadece golf 
oynayanların istifade etmesi amacıyla bu gözde alanın kapatılmasına yöre 
halkı da karşı çıkmaktadır. Bu nedenle Sorgun Çamlığının Manavgat İlçesi 
Kent Parkı olarak Manavgat Belediyesine tahsis edilmesinin toplum 
yararına olacağı göz önünde tutularak bu hususun gerçekleştirilmesi 
konusunda Bakanlığınızca ne gibi işlemler yapılması düşünülmektedir? 

CEVAP 4: Onaylı çevre düzeni planlan ile rekreasyon alanı olarak 
ayrılan Titreyengöl mevkiinden Manavgat Çayımn denize döküldüğü alana 
kadar olan kesiminde halkın hem günübirlik aktivitelerini gerçekleştirebileceği 
hem de denize girebileceği uzun bir kıyısı olan alanlar bulunmaktadır. Bu 
alanların en doğusunda Manavgat Belediye Başkanlığına Bakanlığımızdan 
tahsisli turizm tesis alanı yer almakta olup bu alanın yerel halkın kullanımına 
daha bütünsel bir şekilde sunulmasını sağlayabilecek büyüklüktedir. 

7. - Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, turizm amaçlı arazi tahsisine ilişkin sorusu ve Kül
tür ve Turizm Bakanı Erkan MUMCU'nun cevabı (7/2747) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Erkan MUMCU 
tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla dilerim. 

Nail Kamacı < 
Antalya Milletvekili 

Kültür ve Turizm Bakanı Erkan MUMCU'nun turizm amaçlı arazi tahsislerine ilişkin olarak 
sarf ettiği "Eskisi gibi olmayacak, artık Hasan değil, basan tahsisleri alacak" şeklindeki 
kaygı verici ve şüphe uyandırıcı sözleri basın organlarımıza yansımıştır. Bu bağlamda; 
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1. Bu haberlerde yer alan "eskisi gibi olmayacak" ifadesi, daha önceki bakanlann 

dönemlerinde turizm amaçlı arazi tahsislerinde yapılmış bir takım usulsüzlüklerin 

oraya çıkarıldığı anlamında mı kullanılmıştır? 

2. Bu konuda tespit edilen usulsüzlükler var ise, bunlar hangi bakanlann döneminde, 

hangi arazilerin tahsisi için yapılmıştır? 

3. Usulsüz turizm amaçlı arazi tahsisi yapılan kişiler ile bu kararlann altında imzası 

bulunanlar hakkında herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatılmamış ise, 

bunun gerekçeleri nedir? 

4. Daha önceki dönemlerde usulsüz arazi tahsisi yapıldığım ima eden beyanatlann 

doğruluğu yok ise, eski dönemlerde arazi tahsisi yapılan vatandaşlarımızı zan altında 

bırakmamak için olayın tüm boyutlarını ortaya koyan yeni bir açıklama yapmayı 

düşünüyor musunuz? 

T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : 16APK0201ARGE-940-l3S^L ^ / Qj 2004 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M. Başkanlığı KAN.KAR.DAİ.BAŞK.'nın 04.06.2004 gün ve 
A.Ol.O.GNS.010.00.02-5856 sayılı yazınız. 

Antalya Milletvekili Sayın Nail KAMACI'nın 7/2747-5909 esas no'lu yazılı soru önergesinin 
cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

firkan MUMCU 
Bakan 
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ANTALYA MİLLETVEKİLİ SAYIN NAİL KAMACPNIN 7/2747-5909 
ESAS NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN 

BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

Kültür ve Turizm Bakam Erkan MUMCU'nun turizm amaçlı arazi tahsislerine ilişkin 
olarak sarf ettiği "Eskisi gibi olmayacak, artık Hasan değil, basan tahsisleri alacak" 
şeklindeki kaygı verici ve şüphe uyandırıcı sözleri basın organlarımıza yansımıştır. Bu 
bağlamda; 

SORU 1. Bu haberlerde yer alan "eskisi gibi olmayacak" ifadesi, daha önceki bakanların 
dönemlerinde turizm amaçlı arazi tahsislerinde yapılmış bir takım usulsüzlüklerin ortaya 
çıkarıldığı anlamında mı kullanılmıştır? 

SORU 2. Bu konuda tespit edilen usulsüzlükler var ise, bunlar hangi bakanların 
döneminde, hangi arazilerin tahsisi için yapılmıştır. 

SORU 3. Usulsüz turizm amaçlı arazi tahsisi yapılan kişiler ile bu kararların altında 
imzası bulunanlar hakkında herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır ? Başlatılmamış ise, 
bunun gerekçeleri nedir? 

SORU 4. Daha önceki dönemlerde usulsüz arazi tahsisi yapıldığım ima eden beyanatların 
doğruluğu yok ise, eski dönemlerde arazi tahsisi yapılan vatandaşlarımızı, ZEUI . altında 
bırakmamak için olayın tüm boyutlannı ortaya koyan yeni bir açıklama yapmayı düşünüyor 
musunuz ? 

CEVAP 1-2-3-4. Bakanlığımızca arazi tahsisi 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ve bu 
Kanunun 8. maddesine göre çıkarılan Kamu Arazisinin Turizm Yatırımcılarına Tahsisi 
Hakkında Yönetmelik'in 10. maddesi gereği ilan edilmekte ve 11. maddesi kapsamında da tahsis 
talepleri Arazi Tahsis Komisyonunca yine Yönetmelik'in 14. maddesi kapsamında 
değerlendirilerek sonuçlandırılmaktadır. 

Bugüne kadar Kamu Arazisi Tahsis Şartnamesi kapsamında 21 adet kamu arazisi ilam 
gerçekleştirilerek sonuçlandırılmıştır. 

Yapılan 21 adet tahsis tamamen 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ve buna bağlı 
çıkartılan yukarıda belirtilen yönetmelik hükümleri doğrultusunda yapılarak sonuçlandırılmıştır. 

Ancak 2004/1 Kamu Arazisi îlan Şartnamesi sonucunda çok yoğun başvuruların olması 
başvuran firmaların yönetmelik ve şartname kapsamında Kalkınma Bankası Uzmanlarınca 
hazırlanan inceleme raporuna göre % 90'ımn yeterlilik almış olması nedeniyle yatırımcıların 
4957 sayılı Kanun kapsamında teknik ve sosyal alt yapıya katkılarının sağlanması amaçlanmış 
olup, tahsis başvurularının bu yöntemle belirlenmesi yoluna gidilmesi şeffaflığın sağlanması 
hedeflenmiştir. Nitekim firmalarla kamuoyu önünde yapılan müzakereler sonucu her parsel için 
en fazla altyapıya katılımı teklif edenler belirlenmiş ve 191 trilyon TL. kaynak elde edilmiştir. 
Kamuoyunun önünde şeffaf yapılan bu yöntem bugüne kadar ilk defa uygulanmıştır. Yeni ve ilk 
defa uygulanan bir yöntem olması nedeniyle eskilerden farklı bir model olmuştur. 
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8. - Hatay Milletvekili Züheyir AMBER'in, Irak'taki savaş hurdalarının Türkiye'ye ithalinin 
denetimine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'in cevabı (7/2768) 

T O R K İ Y E B G Y t K M İ U J E T M E C X İ S İ B A ^ ^ 
A ? * 6 w * « i r i « " " • * " • • " " TV-gtg* « a ı f a m Saryra K f t r y ı t iTmAtti U m H u A m y a z i h o larak 

y a n ı t l a n m a s ı i y m y ı r g i ı ı î ı ı j a p h ı m u u a r r e r i r r â n 7 S OS 7VOA 

1- Son günlerde Irak'taki savaş hurdalan Türkiye'ye ithal gelmekte ve çeşidi tartışmalara 
yol açmaktadır. 19 Mayıs 2004 gunu İskenderun'da ÜUIIMIMI özel bir dcamr-çcrik 
fabrikasında bu hurdalar, aynştmbıkeıı bir paftama olmuştur. Bu panamada 2 
yurttaşmnz hayatım fcayfaclnnştir. Dolayısıyla andan bn hurdalar Türkiye'ye hangi 
yollarla ve hangi snnr kapdanndan ithal edihnektedîr. 

2- Irak'taki savaş hurdalan Türkiye'ye ithal rdfliılrn hangi krncricre dayandarak 
demlimi yapılmaktadır? Bn denetimler srrasmda radyoaktif denetim yapılıyor mu? 

3- Bu denetim esnasında kumrumda (Savaş HiftlıiııaııaılaM, bonlann hurdalao vs.) azman 
çalışanlarınız var mıdır? 

4- Bu hurdaların nasıl kullanılacağı v e parcatnıauagı konusunda irbal eden firmalara-
gerekli uyan yaprhmş rmdrr? İthalatçı firmalar bu hurdaları hangi alanlarda ve nasıl 
kollanacaklarına dair beyanları var nndrr? Bundan somaki yapılarak hurda imalatında 
b u n u n g i b i a c ı « L ı y L ı m ı n H ı m m g i y r a » i m a y ı t lrtylmli ıgi i ıHi j - rtııit J I I I T T T M ' h n\W? 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI 
Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü 

SAYI : B.02.1.DTM.0.07.05.01.104 2 3 . 0 7 . 0 4 * 4 1 6 1 9 
KONU : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) 04/06/2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-5826 sayılı yazılan 
b) 06/07/2004 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-19781 sayılı yazıları 

İlgide kayıtlı yazılar konusu Hatay Milletvekili Züheyir AMBER tarafından tevcih 
edilen 7/2768 sayılı yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 

V^UAA*ÖNAAAM>0 
Kürşad TÜZMEN 

Devlet Bakanı 
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Hatay Milletvekili Züheyir AMBER'in 7/2768 sayılı yazılı soru önergesine ilişkin 
görüşlerimiz aşağıda belirtilmiştir. 

31/12/2003 tarih ve 25333 (3.Mükerrer) Resmi Gazete'de yayımlanan "Çevrenin 
Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Yakıt ve Atıklara ilişkin Tebliğ" (Dış 
Ticarette Standardizasyon: 2004/3) hükmü uyarınca, söz konusu tebliğ eki Ek.II-B (Metal 
Hurdaları) listesi kapsamındaki "metal hurdalarının" ithalatında Çevre ve Orman 
Bakanlığı'nca düzenlenen "Kontrol Belgesi" aranılmaktadır. 

Söz konusu Tebliğde belirtilen "Kontrol Belgesi"nin alınabilmesi için Tebliğ'in 2 nci 
maddesinin (e) fıkrası hükmü uyarınca, (Ek II-B) listesinde yer alan metal hurdaların 
ithalatında, menşe veya ihracatçı ülkede analizi yapan resmi kurum veya uluslararası kabul 
görmüş bir akreditasyon konseyi tarafından akredite edilmiş uluslararası gözetim şirketi veya 
laboratuvar tarafından onaylı radyasyon belgesinin aslı ve tercümesi ile Çevre ve Orman 
Bakanlığı'nca istenecek taahhütname ve diğer bilgi ve belgelerle birlikte malların ihracatçı 
ülkede çıkış işlemleri tamamlanmadan önce anılan Bakanlığa başvurulması gerekmektedir. 

Aynı Tebliğin 8 inci maddesi ise; "Ekli listede (Ek II-B) yer alan metal hurdalann 
ithalatında, bu hurdalann en az %85 veya üzerinde metal ihtiva etmeleri gerekmektedir. Eğer 
metal hurdası alaşım ise, alaşımı meydana getiren metallerin toplamı, en az %85 veya 
üzerinde olmalıdır. İthal edilecek metal hurdalann dağılmayan katı formda bulunmalan, ithali 
yasaklanmış tehlikeli madde ve atıklarla kanştınlmamalan ve kontamine olmamaları 
zorunludur. 

Metal hurdayı ergiterek üretim yapan sanayi kuruluşlannın radyasyon ölçüm sistemine 
(bu iş için uygun ve kalibre edilmiş sabit ve portatif radyasyon ölçüm çüjazlan ile radyasyon 
güvenliği konusunda eğitilmiş personele) sahip olduklarının Türkiye 'ÂtÜİA .Enerjisi Kurumu 
tarafından yerinde yapılacak tespit çerçevesinde belgelenmesi halinde,' ilgili işletmelere hurda 
metal ithalatı için Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından süresi 1 (bir) yıl olan Uygunluk 
Yazısı verilir. Söz konusu Uygunluk Yazısı ile her parti ithalat içirİ- düzenlenecek analiz 
belgesinin gümrük idaresine ibrazı halinde, ekli listede (Ek II-B) yer alan metal hurdalan için 
Kontrol Belgesi aranmaz, ithal metal hurdasının bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen 
özellikleri taşımaması durumunda, anılan hurda metal ithalatçı firma tarafından menşe ülkeye 
geri gönderilir. Bu hususlar için Uygunluk Yazısı alınması aşamasında Çevre ve Orman 
Bakanlığı'nca ek taahhütname alınır. Tebliğ hükümlerine ve taahhütnamelere aykın hareket 
edenlerin Uygunluk Yazısı iptal edilerek Kontrol Belgesi uygulamasına tabi tutulur. 

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu gerekli gördüğü zamanlarda firma tesislerinde 
sistemin işleyişinin denetlemesini yapabilir. Sistemin çalışmadığının tespit edilmesi 
durumunda ilgili firmanın Uygunluk Yazısı iptal edilir." hükmünü amirdir. 

Bu kapsamda, ithal ve ihraç edilecek hurda malzemede radyoaktif, kirliliğin 
belirlenmesi amacıyla 15 gümrük idaresinde (Esenboğa, Kapıkule, Dilucu, Türkgözû,. Habur, 
Esendere, Sarp, Cilvegözü, Haydarpaşa, Ambarlı, Atatürk Havalimanı Yolcu Salonu, Atatürk 
Havalimanı Giriş-Çıkış, Alsancak, Mersin, Mersin Serbest Bölge) Nükleer Kapı Dedektörü ve 
Radyasyon Çanta Dedektörü bulunmaktadır. Aynca, tüm gümrük ve muhafaza 
başmüdürlüklerine 65 adet Radyasyon El Dedektörü dağıtılmış bulunmaktadır. 

Gümrük kapılanınıza yerleştirilen nükleer madde dedektörleri ile ilgili olarak Türkiye 
Atom Enerjisi Kurumu'nca hazırlanan talimatlar ilgili birimlerimize gönderilmiştir. Halen 
personelimiz bu talimatlara titizlikle uymakta ve çalışmalarım bu talimatlara göre yürütmekte 
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olup Nükleer ve Radyoaktif Madde tespitine yönelik sabit dedektörler ve el dedektörleri ile 
eğitimli personel tarafından Habur Sınır Kapısının giriş-çıkış noktalarında sürekli olarak 
kontroller yapılmaktadır. 

Hurda metallerin ithalatı ve ihracatına ilişkin olarak ise; 

Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın 07/01/2003 günlü 6200000013-866 sayılı yazısından 
hareketle, tüm gümrükler başmüdürlüklerine yazılan Gümrük Müsteşarlığı'nın 03/02/2003 
günlü 2948 sayılı yazısında, özetle; belirli gümrük kapılarına nükleer madde tespit 
dedektörlerinin yerleştirilmiş olduğu ve söz konusu sistemin tüm araç, eşya, kargo ve kişiler 
üzerinde bulunan en düşük seviyelerdeki radyasyonu tespit edebildiği, böylece hurda 
malzemelerin yurda giriş ve çıkışında radyoaktivite içeriyor olması halinde kolayca tespit 
edilebileceği göz önünde bulundurularak, DTS (2002/3) sayılı Dış Ticarette Standardizasyon 
tebliği eki Ek-III sayılı "Kontrole Tabi Metal Hurdaları" listesinin tümüyle Dış Ticarette 
Standardizasyon (2003/3) sayılı Tebliğ ekinden çıkarılarak bu maddelerin ithalatında Çevre 
ve Orman Bakanlığı'nca düzenlenmiş kontrol belgelerinin aranması uygulamasına son 
verildiği; diğer taraftan hurda demir-çelik ithalatında gümrük kapılarına nükleer madde tespit 
dedektörlerinin yerleştirilmesi ile etkin bir koruma sistemine geçilmiş olmakla beraber söz 
konusu sistemin etkinliğinden maksimum derecede faydalanmak amacıyla bu kapsamda 
yapılacak ithalatın mutlaka nükleer madde tespit dedektörlerinin yer aldığı gümrük 
kapılarından yapılması gerektiğinin düşünüldüğü hususları belirtildiğinden; hurda demir-çelik 
ithalatının nükleer madde tespit dedektörlerinin olmadığı gümrük idarelerinden yapılmak 
istenilmesi durumunda. Gümrük Muhafaza İdaresi ile temasa geçilerek yükün el dedektörleri 
ile kontrol edilmesinin gerektiği ifade edilmiştir. 

16/09/2003 tarih ve 25231 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Çevrenin Korunması 
Yönünden Kontrol Altında Tutulan Yakıt ve Atıklara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Tebliğ" (Dış Ticarette Standardizasyon: 2003/23) ile "metal hurdalarının" 
ithalatında Kontrol Belgesi aranılması uygulamasına tekrar başlanmıştır. 

Çevre ve Orman Bakanlığı'ndan alınan 07/10/2003 günlü 2225-19988 sayılı yazıdan 
hareketle de, tüm gümrük ve muhafaza başmüdürlüklerine yazılan 14/10/2003 günlü 26283 
sayılı (aym konuda Habur Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne muhatap aynı tarihli 
yazımızda) yazımızda, özetle; metal hurdalarım ithal etmek üzere müracaat eden firmalar 
tarafından anılan Bakanlığa sunulan bilgi ve belgeler arasında, ithal edilen malın fiziksel, 
kimyasal özellikleri ve radyoaktivite içerikleri ile ilgili olarak menşe ülke veya ihracatçı 
ülkenin resmi kuruluşları veya akredite edilmiş laboratuvarlarından ya da uluslararası gözetim 
şirketlerinden alınmış analiz ve radyasyon sertifikalan ile tebliğ kapsamında istenen diğer 
bilgi ve belgelerin değerlendirildiği ve ithalat talebinde bulunan firmalar adına kontrol 
belgesinin düzenlendiği; Irak'taki olağanüstü koşullar nedeniyle Irak hurdalarına ait daha 
önce yapılmış olan ölçüm ve tespitlerin gümrük kapılarında teyit edilmesini sağlayacak ikinci 
bir fiili denetim mekanizmasının oluşturulmasına ihtiyaç duyulduğu; metal hurdaların ithalatı 
ile gerekli belgelerin taraflarınca titizlikle incelendiği, özellikle Irak'tan getirilecek olan hurda 
metallerle ilgili olarak, bu ülkenin özel durumu göz önünde tutularak radyasyon ölçümü ile 
tehlikeli madde ve tehlikeli atık içermediği veya bunlarla kontamine olmadığına dair analiz 
belgesinin de istendiği, burada kastın hurda metal içinde olması muhtemel askeri mühimmat 
olduğu, bu kapsamda yapılabilecek analizlerin Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu 
(MKEK) tarafından gerçekleştirilebileceği hususunun bu Kurumla yapılan görüşmede 
taraflarına ifade edildiği hususlarının anılan Bakanlığın mezkur yazısında konu edildiğinden; 
Irak orijinli hurdaların ithalat işlemlerinde gümrük kapılarında ikinci kez kontrol için 
radyasyon ve kalite ölçüm tespitlerinin Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna veya akredite 
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olmuş uluslararası gözetim şirketlerine yaptırılarak Irak hurdalarının ithalat işlemlerinin 
tamamlanmasının sağlanması belirtilmiştir. 

Söz konusu metal hurdaların ithalatına ilişkin olarak; gerçeğe aykırı her türlü 
beyanname ve belge ile gümrük idaresini yanıltarak işlemini yaptırmak suretiyle bu eşyayı 
ithal etmek veya teşebbüs etmek kaçakçıklık suçunu oluşturmaktadır ve bu fiil hakkında 4926 
sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca işlem yapılması gerekmektedir. 

Bu hukuki çerçevede; metal hurdalarının/eşyanın sınır kapılarımızdan girişlerinde 
(metal hurdaların ithalatında) kapılarımıza yerleştirilen Nükleer Madde dedektörleri ile 
yapılan kontrollerinde, radyoaktif madde ihtiva ettiğinin tespit edilmesi halinde, personelimiz 
tarafından söz konusu eşyalar entegre edilerek durum Atom Enerjisi Kurumu'na intikal 
ettirilmekte ve Kurumun vereceği rapor doğrultusunda gereği yapılmaktadır. Dedektörler ile 
yapılan kontrollerde, radyoaktif madde ihtiva ettiği anlaşılan hurdalann/eşyamn ithalatçı ve 
taşıyıcısı hakkında yapılan araştırma sonucunda kasıt unsuruna rastlanması veya yalan 
beyanda bulunulması halinde ise, firmalar ve şahıslar hakkında ayrıca 4926 sayılı 
Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca gerekli işlemler personelimizce 
yerine getirilmektedir. 

Ayrıca, Çevre ve Orman Bakanlığı'nın 28/6/2004 tarih ve 34050 sayılı yazısında, 
Irak'tan yapılan hurda metal ithalatı hususunda yapılan toplantıdan bahisle, 

- Yaşanan olumsuzluların ortadan kaldırılması amacıyla Makine ve Kimya Endüstrisi 
(MKE) Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından elektrik ark ocaklı demir-çelik 
tesislerinde çalışan ikişer elemana (kimya mühendisi, makine mühendisi veya bu 
mesleklere ait tekniker veya teknisyenlere) askeri mühimmat hurdalarının kontrolü ve 
incelenmesi konularında teorik ve pratik olarak sertifika eğitimi verilebileceği, 

- Demir-çelik tesisleri depolama sahaları ve tesislerinde yukarıda belirtilen teknik 
inceleme yapılacak alanda şüpheli hurda ve parçaların ayrı depolanması için depo 
mahallerinin ve şartlarının tespiti konusunda İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel 
Müdürlüğü ile temas kurularak ilgilendirmekte ise 87/12028 sayılı Tüzük hükümleri 
çerçevesinde hareket edileceği, depolara konulacak bu şüpheli hurda malzemenin 
MKE Kurumu Genel Müdürlüğüne bildirilerek imkanları çerçevesinde en kısa sürede 
imhasının sağlanmasına ilişkin düzenlemelerin MKE Kurumu Genel Müdürlüğü 
tarafından belirleneceği, 

- İthali yapılacak metal hurdası içinde can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak askeri 
mühimmat bulunmaması için gerekli tedbirlerin alınması, analizi, kontrolü ve işletme 
sırasında çevre ve insan sağlığına olabilecek zararların tüm sorumluluğunu ilgili tesise 
ait olacağı, 

- Hurda metal ithalatı için uygunluk belgesi verilen firmaların belgelendirme sırasında 
belirlenen esaslara uymamaları veya aksine gelişecek olaylardan sorumlu olacakları ve 
kendilerine verilen uygunluk belgesinin iptal edilerek, kontrol belgesi uygulamasına 
tabi olacakları, kontrol belgesi kapsamında yapılacak ithalat sonucu yaşanabilecek 
olumsuzluklarda ise vermiş oldukları taahhütname muvacehesinde işlem yapılacağı 

hususlarının kararlaştınldığı belirtilmiş, 7/7/2004 tarih ve 38063 sayılı yazımız ile de söz 
konusu işlemlerin gerçekleştirilmesinin Dış Ticaret Müsteşarlığınca da uygun görüldüğü 
bildirilmiştir. 

Bilgilerine arz ederim. 
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9. - İğdır Milletvekili Dursun AKDEMIR'in, barajlar nedeniyle sular altında kalan antik kent
lerin kurtarılmasına yönelik çalışma ve projelerin olup olmadığına ilişkin sorusu ve Kültür ve 
Turizm Bakanı Erkan MUMCU'nun cevabı (7/2873) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Erkan MUMCU tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla 

o ^ 
Prof. Dr. Dursun AKDEMİR 
DYP İğdır Milletvekili 

Ülkemizde inşa halinde bulunan veya projesi bitmiş ve planlanmakta olan barajlar 
yüzünden, Anadolu'da yer alan bir çok "Antik Alan" sular altında kalma tehlikesiyle karşı 
karşıya bulunmaktadır. 

Uzmanlar Karakamış ve Birecik barajları ile 97 antik alanın suya gömüldüğünü ,Ilısu 
barajıyla da 215 antik alanın sular altında kalacağını söylemektedirler. 

Bergama yakınlarındaki Aliianoi antik kenti,Yortanlı Barajı'nın sulan altında kalması 
söz konusuyken^, Belkıs Köyü'nün Zeugma'sı ile Hasankeyf de aynı tehlikeyle karşı 
karşıyadır. 

1 . Bu tarihi Antik Kentlerin kurtarılması için Turizm ve Kültür Bakanlığı'nca herhangi 
bir girişimde bulunulmuş mudur? 

2. Bu ve bunun gibi bir çok tarihi kentin yok olmasını önlemeye yönelik olarak 
bakanlığınızca yeni bir proje geliştirilmiş midir ? Varsa, bu konuda hangi çalışmalar 
yapılmıştır ? 

T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : 16APK02O1ARGE-940- ( *%J2.£> J2& ' ^ 2004 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M. Başkanlığı KAN.KAR.DAİ.BAŞK.'nın 17.06.2004 gün ve 
A.01.0.GNS.010.00.02-6063 sayılı yazınız. 

İğdır Milletvekili Sayın Prof. Dr. Dursun AKDEMIR'in 7/2873-6034 esas no'lu yazılı soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

.VJULLAA^^--
Erkan MUMCU 

Bakan 
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İĞDIR MİLLETVEKİLİ SAYIN PROF.DR. DURSUN AKDEMİR'İN 7/2873-6034 
ESAS NO'LU SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN 

BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

Ülkemizde inşa halinde bulunan veya projesi bitmiş ve planlanmakta olan barajlar 
yüzünden, Anadolu'da yer alan birçok "Antik Alan" sular altında kalma tehlikesiyle karşı 
karşıya bulunmaktadır. 

Uzmanlar Karakamış ve Birecik barajları ile 97 antik alanın suya gömüldüğünü, 
Ilısu barajıyla da 215 antik alanın sular altında kalacağını söylemektedirler. 

Bergama yakınlarındaki Allianoi antik kenti, Yortanlı Barajı'nın sulan altında 
kalması söz konusuyken, Belkıs Köyü'nün Zeugma'sı ile Hasankeyf de aynı tehlikeyle 
karşı karşıyadır. 

SORU 1. Bu tarihi Antik Kent'lerin kurtarılması için Turizm ve Kültür 
Bakanlığı'nca herhangi bir girişimde bulunulmuş mudur? 

SORU 2. Bu ve bunun gibi birçok tarihi kentin yok olmasını önlemeye yönelik 
olarak Bakanlığınızca yeni bir proje geliştirilmiş midir? Varsa, bu konuda hangi 
çalışmalar yapılmıştır? 

CEVAP l-2.İzmir İli Bergama İlçesi Yortanlı Baraj Bolgesi(AUianoi Antik 
Kenti) : İzmir İli, Bergama İlçesinin yaklaşık 25 km. kuzeydoğusunda Çaltıkoru Köyü 
yakınında Yortanlı Baraj ımn yapımı ön çalışmaların başlamasıyla birlikte baraj alanındaki 
kültür varlıklarının açığa çıkarılması amacıyla, 04.05.1994 tarihinde Bakanlığımız mülga 
Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile DSİ Genel Müdürlüğü arasında bir protokol 
imzalanmıştır. Yapılan protokoller çerçevesinde, DSİ'nin maddi katkısı ile Müze 
Müdürlüklerimiz ve Üniversitelerin ilgili bölümlerinin bilimsel desteğiyle kurtarma 
kazılan yapılmaktadır. 1994 yılından bu yana Yortanlı Baraj bölgesinde yapılan 
çalışmalarda Geç Bizans Dönemine ait bir yerleşim Nekropol (mezarlık açığa 
çıkanlmıştır. Protokol kapsamında, DSİ'nin ödenek aktanlmasıyla kurtarma kazılan 
yapılmaktadır. 

Aynca, Yortanlı Barajı alanında sürdürülen kurtarma kazılarında açığa çıkartılan 
antik yerleşim merkezinin baraj altında kalmaması ve bir set çekilerek korunması 
hususunda Yrd. Doç. Dr. Ahmet YARAŞ tarafından hazırlanan ve antik kenti kurtarmak 
için geliştirdiği alternatif proje ile işin keşfini gösteren bir rapor 2003 yılında Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğü'ne iletilmiştir. 
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Batman İli Hasankeyf İlçesinde Hasankeyf Örenyeri: Batman İli, Hasankeyf İlçesinde 
bulunan ve Ilısu Barajının etkilenme alanı içinde yer alan Hasankeyf Örenyerinde, Mardin 
Müze Müdürlüğü başkanlığında ve Prof. Dr. M.Oluş ARIK sorumluluğundaki bir ekibin 
katılımıyla 1986 yılında kazılara başlanmıştır. 

1991 yılında, Bakanlığımız mülga Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, GAP 
Bölge Kalkınma İdaresi (GAP-BKİ) Başkanlığı ve Hasankeyf Projesi Başkanı Prof. 
Dr.M.01uş ARIK arasında Hasankeyf te yapılacak kurtarma ve belgeleme çalışmalanna 
ilişkin bir protokol imzalanmıştır. Protokol uyarınca, projeye GAP-BKİ Başkanlığı 
tarafından yapılacak mali destek ile çalışmalar sürdürülmüştür. 

Bu çalışmalar ile "Aşağı Şehir" deki Konut Bölgesi, Koç Camii doğusunda bir han, 
bir çarşı, bir dergah, bir zaviye, bir medrese, seramik fırını, Zeynel Türbesi civannda han 
ve medrese kalıntılannı içeren alan ortaya çıkanlmıştır. Orenyerindeki hasar bozulmalarm 
saptanması ve bunlann geçici koruma önlemlerinin uygulanması ile muhtemel nakil 
projeleri için hazırlık çalışmalan da yapılmaktadır. 

2004 yılından itibaren örenyerinin özel durumu nedeniyle çalışmaların bir bütün 
olarak ele akarak gerçekleştirilmesi ve bu alandaki çalışmalann yeni bir bilim heyetince 
sürdürülmesi amacıyla başlatılan çalışmalar sürdürülmektedir. 

Ilısu ve Kargamış Baraj Alanları : GAP kapsamında kalan Ilısu ve Kargamış Baraj 
Gölleri altmda kalacak kültür varlıklarının belgelenmesi ve kurtanlmasına yönelik olarak 
ODTÜ, TAÇDAM (Tarihsel Çevre Değerlerini Araştırma Merkezi) tarafından hazırlanan 
protokol uyarınca Bakanlığımız, DSİ Genel Müdürlüğü'nün maddi desteği ve ODTÜ 
(TAÇDAM) koordinatörlüğünde çalışmalar yürütülmektedir. Söz konusu protokol 
22.07.1998 tarihinde taraflarca imzalanmış ve bu tarihten itibaren çalışmalara başlanmıştır. 
Bu alanlara ilişkin istatistik veriler aşağıda verilmiştir. 

- 8 0 -



BAKANLIĞIMIZCA BARAJ BÖLGELERİNDE İZİN VERİLEN KAZI VE YÜZEY AR 
İLİŞKİN SAYISAL VERİLER 

1998-2003 

YILLAR 

1998 
1999 
2000 
2001 

ILISU-KARGAMIŞ 
BARAJ KAZILARI 

4 
13 
17 
19 

BJSU-KARGAMIŞ BARAJLARI 
YÜZEY ARAŞTIRMALARI 

-
7 
4 
4 

YILLAR 

2002 
2003 

ILISU-KARGAMIŞ 
BARAJ KAZILARI 

18 
17 

ILISU-KARGAMIŞ 
BARAJLARI 
YÜZEY 
ARAŞTIRMALARI 

8 
5 

BİRECİK 
BARAJI 
KAZILARI 

1 
1 

BİRECİK BARAJ 
YÜZEY 
ARAŞTIRMALARI 

5 
1 

DİĞER KAZ 
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10. - Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU'nun, Sırp asıllı bir şarkıcının bir beyanatına ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın cevabı (7/2777) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tafafindan 
yazılı olarak cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ederim. 

Atillâ BAŞOĞLU , 
Adana Milletvekili 

1. 49. Eurovision Şarkı yarışması katılımcılarından Sup katılımcı Joksimoviç, 
"Pink Tv'ye vermiş olduğu demeçte, Sırp Kurtuluş Ordu'sunun armasını 
kaldırarak, "Konstantinopolis'i fethedip, Sırp köleliğinin bedelini 
ödettireceğim" sözlerini sarf etmiş midir? 

2. Türklerin Sırpları köleleştirdikleri iddiasına hükümetinizin cevabı nedir? Bu 
cevabı Sırp hükümetiyle paylaştınız ve tartıştınız mı? 

3. Bu ifadeler nasıl bir toplumsal komplekse işaret etmektedir; Sırpların ulusal 
bilinçaltına bu şekilde tepkimeyi öğreten Sup eğitim sistemini tahlil ettiniz mi, 
değiştirilmesi hususunda bir girişiminiz olacak mıdır? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAYI : B.02.0.005yOJ///>?5" /SI 0^/2004 
KONU: 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 17.06.2004 tarih ve 
B.02.0.KKG.0.12/106-364-10/2855 sayılı yazısı. 

Adana Milletvekili Sayın Atillâ BAŞOĞLU tarafından Sayın Başbakanımıza 
tevcih edilen, Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım 
koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını tensip ettikleri 7/2777 esas sayılı yazılı soru 
önergesi ile ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı ile Türkiye Radyo Televizyon Kurumu 
Genel Müdürlüğünden alınan cevabi yazılar ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

l 
Beşir ATALAY 

Devlet Bakanı 
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T . C . 
D I Ş İ Ş L E R İ B A K A N L I Ğ I 

Siyaset Planlama Genel Müdür Yardımcılığı 

Sayı : 026.21/2004/SPGY/275750 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

/: $ fe 20C-4 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sayın Beşir Atalay) 

İlgi: 21.06. 2004 tarih ve B.02.0.005/031/1546 sayılı yazılan. 

Adana Milletvekili Sayın Atilla Başoğlu'nun 7/2777 sayılı yazılı soru önergesine 
Bakanlığım yönünden verilecek yanıtlar ilişikte sunulmaktadır. 

Saygılarımla rica ederim. 

Abdul lah GÜL 
Dışişleri Ba <sn! ve 

Başbaka-t Vardımcısı 
ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN ATİLLA BAŞOĞLU'NUN 

YAZILI SORU ÖNERGESİ 

SORULAR: 

1. 49. Eurovision şarkı yarışması katılımcılarından Sırp katılımcı Joksimovic Pink TV'ye 
vermiş olduğu demeçte, Sırp Kurtuluş Ordusu'nun armasını kaldırarak, 
"Konstantinopolis'i fethedip, Sırp köleliğinin bedelini ödettireceğim" sözlerini 
sarfetmiş midir? 

2. Türklerin Sırpları köleleştirdikleri iddiasına hükümetinizin cevabı nedir? Bu cevabı 
Sırp hükümetiyle paylaştınız ve tartıştınız mı? 

3. Bu ifadeler nasıl bir toplumsal komplekse işaret etmektedir? Sırpların ulusal 
bilinçaltına bu şekilde tepkimeyi öğreten Sırp eğitim sistemini tahlil ettiniz mi, 
değiştirilmesi hususunda bir girişiminiz olacak mıdır? 

YANITLAR: 

49. Eurovision şarkı yarışmasında Sırbistan ve Karadağ'ı temsil eden Zeljko 
Joksimovic'in soru önergenizde belirtilen yönde bazı ifadelerine dair haberin ne ölçüde 
gerçeğe uygun olduğu bilinememektedir. Gerçek ise, bu ifadeler adıgeçen sanatçımn kişisel 
görüşlerini yansıtmakta olup, Sırbistan ve Karadağ hükümetine maledilemeyeceği takdir 
Duyurulacaktır. Bu itibarla, resmi bir kimliği olmayan bu şahsın sarfetmiş olabileceği talihsiz 
ifadelerin hükümet nezdinde girişim konusu yapılmasına da gerek duyulmamaktadır. 
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Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu 
Genel Müdürlüğü 
Hukuk Müşavirliği 

SAYI : B.02.2.TRT.0.61.00.00/2O2C J.kl.~k.../2004 
KONU: 7/2777 sayüı Önerge Cevabı. 

DEVLET BAKANLIGI'NA 
(Prof.Dr.BeşirATALAY) 

İLGİ: 17/06/2004 tarih ve B.02.0.005/031/1546 sayüı yazınız. 

Adana Milletvekili Sayın Atilla BAŞOĞLU'nun, Başbakan Sayın Recep Tayyip 
ERDOĞAN tarafından yazılı olarak cevaplandırılması talebiyle verdiği 7/2777 saydı Soru Önergesi 
ile ilgili Kurumumuz görüşü aşağıda arz olunmuştur. 

Sırp katılımcı Joksimoviç'in, "Konstantinopolis'i fethedip, Sırp köleliğinin bedelini 
ödettireceğim" sözlerini sarfettiği iddiası, Eurovision Şarkı Yarışması organizasyonu devam 
ederken Türk basınında yer almış ve Türk basm mensupları tarafından Joksimoviç'e bu konudaki 
düşünceleri sorulmuş, Sırp katılımcı Joksimoviç ise "Böyle bir şey söylemedim. Beni politik 
konuların içine çekmeye çalışmayın. Ben buraya Eurovision Şarkı Yarışmasında ülkemi başarım üe 
temsil etmek için geldim" cevabını vermiştir. Konuyla ilgili Kurumumuza intikal eden başka bilgi 
bulunmamaktadır. 

Arz ederim. 

li GÜNEY 
Genel Müdür V. 
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11. - Adana Milletvekili Kemal SAG'ın, Eti Gümüş AŞ'nin özelleştirilmesine ilişkin Başbakan
dan sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UN AKITAN'in cevabı (7/2780) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayip Erdoğan tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim, i8.or .2oov 

Kemal SAĞ ' 
Adana Milletvekili 

özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nca, 6 Mayıs 2004 tarihinde yapılan açıklama ile, Eti 
Gümüş A.Ş.'nin özelleştirilmesine ilişkin nihai pazarlık görüşmelerinin tamamlandığı ve 
Söğütsen Seramik Sanayi İnşaat Madencilik İthalat İhracat A.Ş.'nin, 41.200.000 ABD Dolan 
ile en yüksek teklifi verdiği duyurulmuştur. 

Eti Gümüş A.Ş.'nin, daha önce de özelleştirme amaçlı ihaleye çıkarıldığı ve "3S" adlı 
firmanın o ihaleyi aldığı ifade edilerek, yeni ihaleye katılan ve en yüksek fiyatı verdiği 
açıklanan Söğütsen Seramik A.Ş.'nin, ilk ihaleyi alan "3S" adlı firmanın isim değiştirmiş hali 
olduğu öne sürülmektedir. Bu bağlamda; 

1- 3S Madencilik Seramik ve İnşaat Yapı Malzemeleri Dış Ticaret A.Ş. olarak anılan 
firmanın gerçek kimliği, "Söğüt Seramik Sanayi Şirketi"nin isim değiştirilmiş hali 
olan ve 3 yıl önce bankalara olan borçlan nedeniyle iflas ederek, Sermaye Piyasası 
Kurulu'na "artık üretim yapamıyoruz, fabrikamızı kiraya verdik" şeklinde bildirimde 
bulunan "Söğütsen Seramik" midir? 

2- Söz konusu firmanın madencilik deneyimi nedir? Daha önce gümüş yada benzeri 
işletmeciliği yapmış mıdır? 

3- Firmanın, işletmede hiçbir teknik incelemede bulunmadan, yalnızca işletmenin mevcut 
nakit ve nakde çevrilebilir varlıklarına bakarak teklif verdiği doğru mudur? Detay 
teknik inceleme yapılmadan böylesi bir işletmeye talip olabilmek mümkün müdür? 

4- işletmenin kasasında nakit 13 milyon ABD Dolan, stoklarında 4 milyon ABD Dolan 
ve Kütahya şehir merkezinde 3 milyon ABD Dolan değerinde lojman ve sosyal 
tesisler olmak üzere, nakit ve nakde çevrilebilir toplam 20 milyon ABD Dolan varlığı 
bulunduğu, işletme faaliyetlerinin sürmekte olması nedeniyle, belirtilen varlık 
miktarının sürekli artmaya devam ettiği doğru mudur? 

5- işletmeyle birlikte özelleştirilen Eti Gümüş A-Ş.'ye ait cevher yatağında, 3.500 ton 
metal-gümüş rezervi bulunduğu, bu rezerv işlendiğinde, 2.100 ton satılabilir gümüş 
elde edilebileceği ve bunun da, bugünkü fiyatlarla, 450 milyon ABD Dolan edeceği 
doğru mudur? 

6- Teklif edilen 41 milyon 200 bin ABD Dolan, ne şekilde ve hangi sürede devlete 
ödenecektir? 

7- En yüksek teklifi verdiği açıklanan firmanın nakit sıkıntısında olduğu, piyasaya ve 
bankalara yüklü miktarlarda borçlan bulunduğu ve ihalenin söz konusu firmaya 
verilmesi ile ilgili işlemlerin iktidara yakın bazı siyasilerce takip edildiği doğru 
mudur? 

8- Eti Gümüş işletmesinin sahip olduğu cevher yatağında toryum, uranyum gibi ender 
toprak elementleri bulunma olasılığı var mıdır, varsa bu olasılık göz önüne alınmakta 
mıdır? 

9- Böyle bir olasılığın ortaya çıkarılmasına yönelik bir çalışma yapılması düşünülmüş 
müdür? Söz konusu çalışma yapılmadan, cevher yatağının herhangi bir firmaya 
verilmesi doğru mudur? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

SAYI : B.02.1.ÖİB.0.65.00.00/ G 7 6 9 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Adana Milletvekili Kemal SAG tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tevcih edilen 7/2780 esas sayılı yazılı soru önergesinde yer alan sorulara verilen cevaplar aşağıda 
sunulmuştur: 

SORU 1- 3 S Madencilik Seramik ve İnşaat Yapı Malzemeleri Dış Ticaret A.Ş. olarak 
anılan firmanın gerçek kimliği, "Söğüt Seramik Sanayi Şirketinin" isim değiştirilmiş hali olan ve 
3 yıl önce bankalara olan borçları nedeniyle iflas ederek, Sermaye Piyasası Kurulu'na "artık 
üretim yapamıyoruz, fabrikamızı kiraya verdik"şeklinde bildirimde bulunan "Söğütsen 
Seramik"midir? 

CEVAP 1- İhale sürecinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığına verilen belgelerde, Söğütsen 
Seramik Sanayi İnşaat Mad. İth. İhr. AŞ. (Firma) 29.06.2000 tarih ve 5077 sayılı Ticaret Sicil 
Gazetesinde Ana sözleşmesi tescil edilmiş olup 10 trilyon TL sermayeli, Türk Ticaret Kanunu 
hükümlerine göre faaliyet gösteren bir Anonim Şirkettir. Söğüt Seramik AŞ. ile Firma arasında bir 
ilişki olup olmadığına dair Özelleştirme İdaresi Başkanlığı kayıtlarında herhangi bir bilgi ve belge 
bulunmamaktadır. 

SORU 2- Söz konusu firmanın madencilik deneyimi nedir? Daha önce gümüş yada 
benzeri işletmeciliği yapmış mıdır? 

CEVAP 2- Eti Gümüş A.Ş. ülkemizde doğrudan üretim yapan (birincil gümüş işletmecisi 
olan) ilk ve tek tesis olup bu konuda faaliyet gösteren başka bir kuruluş bulunmamaktadır. İhale 
Şartları Belgesi çerçevesinde Firmanın Özelleştirme İdaresi Başkanlığına vermiş olduğu Ana 
Sözleşmesinde faaliyet konuları içerisinde; madencilik sektöründe her türlü maden araştırılması, 
işletilmesi, maden ürünlerinin toptan ve parekende pazarlanması, her türlü maden taş ocağı sahası 
devir almak, genişletmek, devir etmek, cevherlerin elde edilebilmesi için gerekli tesisleri kurmak, 
işlenmemiş veya işlenmiş maden ürünleri almak ve satmak, ithalat ve ihracatını yapmak, her türlü 
madenin işletilmesi için gerekli olan makine ve aksanı yurt içinden ve yurt dışından temin etmek 
yer almaktadır. Eti Gümüş AŞ.'nin özelleştirilmesi için 15.03.2004 tarihinde verilen ihale ilanı ve 
İhale Şartları Belgesi çerçevesinde Firma, 2.000.000 ABD Doları tutarında geçici teminat 
mektubunu Özelleştirme İdaresi Başkanlığına vermiş olup ihaleye ilişkin yükümlülüklerini yerine 
getirmiştir. 

SORU 3- Firmanın, işletmede hiçbir teknik incelemede bulunmadan, yalnızca işletmenin 
mevcut nakit ve nakde çevrilebilir varlıklarına bakarak teklif verdiği doğru mudur? Detay teknik 
inceleme yapılmadan böylesi bir işletmeye talip olabilmek mümkün müdür? 

O : 1 

19 hm 2004 
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CEVAP 3- Eti Gümüş A.Ş.'nin satışına ilişkin hazırlanan Tanıtım Dokümanında; idari ve 
mali yapı, gümüş madeninin jeolojisi, mineralojisi, rezerv ve dereceleri, üretim tesisleri, 
gayrimenkulleri, makine teçhizat, demirbaş üstesi, devam etmekte olan hukuki sorunlar olmak 
üzere Şirkete ilişkin detaylı bilgiler yer almıştır. Aynca bahse konu Firma, Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığından izin almak kaydıyla ihale sürecinde Şirkette incelemelerde de bulunmuştur. 

SORU 4- İşletmenin kasasında nakit 13 milyon ABD Dolan, stoklarında 4 milyon ABD 
Dolan ve Kütahya şehir merkezinde 3 milyon ABD Dolan değerinde lojman ve sosyal tesisler 
olmak üzere, nakit ve nakde çevrilebilir toplam 20 milyon ABD Dolan varlığı bulunduğu, işletme 
faaliyetlerinin sürmekte olması nedeniyle, belirtilen varlık miktarının sürekli artmaya devam 
ettiği doğru mudur? 

CEVAP 4- Eti Gümüş A.Ş.'deki %100 oranındaki Özelleştirme İdaresi Başkanlığı hissesi 
blok satış yöntemiyle özelleştirilmektedir. Şirketin üretim faaliyetlerinin devam ediyor olması 
nedeniyle, elektrik, cevher üretim maliyeti, işçi ve memur ücretleri, vergiler vb. maliyet 
unsurlarının varlığı Şirket aktiflerinin sürekli değişmesine neden olmaktadır. Bu itibarla Hisse Satış 
Sözleşmesi imzalanmasını müteakip devir tarihindeki mevcut tüm aktif ve pasifleri ile birlikte 
(borç/alacak) Firmaya devredilecektir. 

SORU 5- İşletmeyle birlikte özelleştirilen Eti Gümüş AŞ. 'ye ait cevher yatağında 3.500 
ton metal-gümüş rezervi bulunduğu, bu rezerv işlendiğinde 2.100 ton satılabilir gümüş elde 
edilebileceği ve bunun da bugünkü fiyatlarla, 450 milyon ABD Dolan edeceği doğru mudur? 

CEVAP 5- Şirket 122,4 ton gümüş işleme kurulu kapasitesine sahip olup 2002 yılında 91 
ton, 2003 yılında ise 90,8 ton gümüş üretilmiştir. Cevher yatağında 3.100 ton metal gümüş rezervi 
bulunmaktadır. Söz konusu cevher işlendiğinde, fiili metal kurtarma randımanına göre 1.750 ton 
satılabilir gümüş elde edilebilecektir. Şirketin fiili üretim kapasitesi dikkate alındığında İ.750 ton 
gümüşün elde edilebilmesi için 19 yıllık bir süreç gerekmektedir. Bu süreçteki üretim maliyetleri 
(personel, elektrik, hammadde vb.) de dikkate alındığında elde edilecek değer bu değişkenlerin 19 
yıllık süreç içindeki maliyetlerine bağlı olacaktır. 

SORU 6- Teklif edilen 41 milyon 200 bin ABD Dolan, ne şekilde ve hangi sürede devlete 
ödenecektir? 

CEVAP 6- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 24.06.2004 tarih ve 2004/51 sayılı kararıyla 
Şirketin 41.200.000 ABD Doları bedelle Firmaya satışı onaylanmış olup İhale Şartları Belgesi 
çerçevesinde; Firma tamamını peşin veya %50'si sözleşme imza tarihinde peşin bakiye anapara 
borcu, azami 12 ayda bir ödeme yapmak kaydıyla en çok 24 ayda ve eşit taksitlerle ödeyebilecektir. 
Firma peşin veya taksitli ödeme alternatiflerine göre kendi ödeme planım belirleyip Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığına sunacaktır. 
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SORU 7- En yüksek teklifi verdiği açıklanan firmanın nakit sıkıntısında olduğu, piyasaya 
ve bankalara yüklü miktarlarda borçları bulunduğu ve ihalenin söz konusu firmaya verilmesi ile 
ilgili işlemlerin iktidara yakın bozu siyasilerce takip edildiği doğru mudur? 

CEVAP 7- 15.03.2004 tarihinden itibaren başta Resmi Gazete olmak üzere, tirajı yüksek 
gazetelerde yayımlanan ilanlarla ihaleye çıkılmış ve son teklif verme tarihi olan 26.04.2004 
tarihinde 7 (yedi) firma teklif vermiştir. Alınan tekliflerin değerlendirilmesi neticesinde 7 (yedi) 
firma ile 05.05.2004 tarihinde pazarlık ve bilgilendirme görüşmeleri yapılmış ve devamında ihale, 
06.05.2004 tarih, saat ll.OO'de tüm teklif sahiplerinin katılımıyla kamunun yüksek menfaatleri 
korunarak hiçbir siyasi etki altında kalınmadan kamuoyuna açık ve şeffaf olarak gerçekleştirilmiş 
olup, nihai pazarlık görüşmeleri 16 tur açık artırma yapılmak suretiyle sonuçlandırılmıştır. 

Firmadan ihaleye katılabilmesi için 2.000.000.- (iki milyon) ABD Dolan tutarında İdare 
lehine gayrikabili rücu, kayıtsız şartsız, ilk talepte ödemeli, süresiz geçici teminat mektubu 
alınmıştır. Firmanın Hisse Satış Sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi, kesin teminatı 
vermemesi, ödeme planını vermemesi, peşinatı yatırmaması veya diğer yükümlülüklerini yerine 
getirmemesi halinde geçici teminatı paraya çevrilerek İdare lehine irat kaydedilecektir. 

Firmanın satış bedelini vadeli olarak ödemesi halinde, bakiye anapara borcu ile toplam faiz 
miktarını, gecikme faizi ve ceza-i şartı da kapsayacak şekilde İdare'ce kabul edilecek, gayrikabili 
rücu, kayıtsız şartsız, ilk talepte ödemeli, süresiz kesin teminat mektubu alınacaktır. Firma 
tarafından ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi durumunda alınan kesin teminat 
mektubunun/mektuplarının o tarihe kadar ödenmesi gereken tutarlara tekabül eden kısmı faizi ile 
birlikte paraya çevrilerek tahsil edilecektir. 

SORU 8- Eti Gümüş işletmesinin sahip olduğu cevher yatağında toryum, uranyum gibi 
ender toprak elementleri bulunma olasılığı var mıdır, varsa bu olasılık göz önüne ahnmakta 
mıdır? 

CEVAP 8- Yapılan çalışmalarda atık havuzu numunelerinde uranyum (U) %0,005 olarak 
tespit edilmiştir. Ancak bu orandaki doğal uranyumun zenginleştirilmesi için gerekli teknolojinin 
bulunmaması nedeniyle bugün itibariyle ekonomik bir değeri bulunmamaktadır. Ekonomik amaç 
dışında kullanılması mümkün değildir. 

SORU 9- Böyle bir olasılığın ortaya çıkarılmasına yönelik bir çalışma yapılması 
düşünülmüş müdür? Söz konusu çalışma yapümadan, cevher yatağının herhangi bir firmaya 
verilmesi doğru mudur? 

CEVAP 9- Bugüne kadar madencilik firmalarının özelleştirilmesinde, bu hususta yasalarla 
yetkilendirilmiş olan MTA'mn raporları dikkate alınmıştır. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı en kısa 
zamanda ve en yüksek verimin elde edilmesi ilkesini gözeten özelleştirme uygulamalarım 
gerçekleştirmektedir. 

Bilgilerinizi ve gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim. S&/j£' 

:emal UNAKUAN 
Maliye Bakanı 
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12. - izmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, köy ve mahalle muhtarlarının sorunlarına ilişkin Baş
bakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/2781) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIÖI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip 
ERDOĞAN tarafından yazılı olarak yanıtlarvmasını^lep ederim. 

^ Saygılarımla; l / W l I 1 ^ 
Ahmet ERSİN 
İzmir Milletvekili 

Seçimle işbaşına gelen Köy ve Mahalle muhtarları, 
vatandaşlarımızın sorunlarının çözümünde önemli görevler 
yapmaktadırlar. Sorumlulukları büyüktür. Bunun karşılığında 
aldıkları ödenek, Bağ-Kur primini bile karşılamamakta ve primlerini 
ödeyemediklerinden, çoğu sosyal güvenceden yoksundur. Üstelik, 
görev yaptıkları yerin kira, elektrik ve su parası ile kırtasiye giderleri 
de kendilerine aittir. Bir çoğu da, deıme-çatma, küçücük ve 
sağlıksız kulübelerde hizmet vermektedir. 

Halen Meclis Komisyonlarında görüşülmekte olan Mahalli 
İdareler Reformu kapsamında yapılan yasal düzenlemelerle, Köy 
Muhtarlarının İl Genel Meclisi'nde, Mahalle Muhtarlarının Belediye 
Meclisi'nde temsil edilmeleri dışında, bir yenilik ve iyileştirme 
getirilmemektedir. Dolayısiyle, Köy ve Mahalle Muhtarlarının bilinen 
bu sorunlarının devam edeceği anlaşılmaktadır. 

1- Devletin saygınlığını da zedeleyen sağlıksız kulübelerde hizmet 
vermeye çalışan muhtarlar için, her mahallede kalıcı bir muhtarlık 
binası yaptırmayı düşünüyor musunuz? 

2- Muhtarların, muhtarlık binasında kullandıkları elektrik ve su 
parası ile telefon ve kırtasiye giderlerinin % 50'indirimli olması 
için, bir çalışma başlatacak mısınız? 

3- Bağ-Kur Primini bile karşılamayan muhtar ödeneklerinin, hiç 
olmazsa asgari ücret düzeyine, çıkarılması gerekmektedir. 
Hükümet olarak bu konuda bir düzenleme ve iyileştirme yapacak 
mısınız? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Mahalli idareler Genel Müdürlüğü 
SAYI :B.05.0.MAH.0.65.00.002/&lûl\ V ^ / 2 0 0 4 
KONU: Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :a) Başbakanlığın 17.06.2004 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-364-14/2864 sayılı yazısı. 
b)TBMM Başkanlığının 09.06.2004 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.Û0.02-7/2781-

5983/19928 sayılı yazısı. 

İzmir Milletvekili Sayın Ahmet ERSİN tarafından Sayın Başbakanımıza tevcih edilen ve 
Başbakan adına Bakanlığım koordinatörlüğünde cevaplandırılması uygun görülen yazılı soru 
önergesine cevap teşkil edecek bilgiler aşağıya çıkartılmıştır. 

Bakanlığımız tarafından Köy Kanunun değiştirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir. 
Bu kapsamda muhtarların özlük haklarında gereken iyileştirmelerin sağlanması mümkün olacaktır. 

Ayrıca, Bakanlığımızca hazırlanıp, TBMM'ye sunulan Belediyeler Kanunu Tasarısında; 
belediyelere; mahallelerin ve muhtarlıkların ihtiyaçlarının karşılanması ve sorunlarının çözümü için 
gerekli yardım ve desteği sağlamaları; alacakları kararlarda mahallelinin ortak isteklerini gözönünde 
bulundurmaları ve hizmetlerin ihtiyaca uygun biçimde yürütülmesini sağlamaya yönelik görevler 
verilmektedir. İl Özel idarelerimiz ise köylere belli bir program dahilinde bütçe imkanları ölçüsünde 
yardım yapmaktadır. 

Öte yandan, muhtar ödeneklerinin artırılabilmesi için, Bakanlığımca yeni bir yasal düzenleme 
yapılıncaya kadar halen "3000" olan gösterge rakamının, 2108 sayılı Muhtar ödenek ve Sosyal 
Güvenlik Kanununun 1 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak "5000"e yükseltilmesi için Maliye 
Bakanlığına 03.02.2003 tarihli ve 40083 sayılı teklif yazısı gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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13. - Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri SAYGUN'un, hurda araçlarda uygulanan ÖTV indirim 
miktarının azaltılmasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın 
cevabı (7/2782) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

30 Temmuz 2003 *te Çıkarılan 4962 sayılı Kanunla 1 Ağustos 
2003'ten itibaren motor hacmi 1600 cm3'ü geçmeyen araç alımlarında 20 
yaş ve daha büyük yaştaki taşıt araçlarının bir daha kullanılmamak üzere 
hurdaya çıkarılması durumunda 2003 yılı için 3,5 milyar, 2004 yılı için de 
4,5 milyar lira Özel Tüketim Vergisi indirimi yapılması öngörülmüştü. 

Buna göre; 

1) Bu güne kadarki uygulama ile 20 yaş ve üzeri kaç araç hurdaya 
ayrılmıştır? Bu araçlar trafikten men edilmiş midir? Men edildi ise bu 
araçlar nerede muhafaza edilmektedir? 

2) Bu yasa çıkmadan önce, yasanın çıkacağından haberdar olup da 
20 yaş ve üzeri araç toplayanlar olmuş mudur? Bunlar tespit edilmiş 
midir? 

3) Kanunun çıktığı tarihten bu güne kadar Özel Tüketim Vergisi 
indiriminden dolayı Devlet zarar etmiş midir? Zarar etti ise bu zarar 
kimlerin hanesinde kâra dönüşmüştür? 

4) Devlet zarar etmedi ise daha önce 4,5 milyar qlafr$k uygulanan 
Özel Tüketim Vergisi, Bakanlar Kurulu Kararıyla necfen 2 milyar 250 
milyon liraya indirilmiştir? Bu indirimden ne amaçlanmaktadır? 

5) Bu uygulama ne kadar süre daha devam edecektir? Devam 
edecekse 1600 cm3 silindir hacmini geçen araçlar içinde uygulanacak 
mıdır? 
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T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

Gelirler Genel Müdürlüğü 

SAYI : B.7.0.GEL.0.82/8211-323 
KONU : Soru Önergesi 

19.07.04*034110 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 17.06.2004 tarih ve 
B .02.0.KKG.0.12/106.364-15/2868 sayılı yazısı 

Tekirdağ Milletvekili Sayın Mehmet Nuri SAYGUN'un Başbakanımız Sayın 
Recep Tayyip ERDOĞAN'a tevcih ettiği ve Sayın Başbakanımızın da 
koordinatörlüğümde cevaplandırılmasını istediği 7/2782-2117 sayılı yazılı soru 
önergesinde yer alan hususlara ilişkin Bakanlığımız görüşü aşağıda açıklanmıştır. 

1- 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa 4962 sayılı Kanunun 10 uncu 
maddesi ile eklenen geçici 3 üncü madde hükmüyle, 4962 sayılı Kanunun Resmi 
Gazetede yayımlandığı 07.08.2003 tarihinden 31.12.2004 tarihine kadar Kanuna ekli 
(II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi 20 ve daha büyük yaştaki taşıt araçları adına 
kayıtlı olan gerçek veya tüzel kişiler tarafından, bu araçların bir daha kullanılmamak 
üzere hurdaya çıkartılarak, hurdaya çıkarılan araçla aynı cinsten bir aracın ilk 
iktisabında ÖTV'nin 3.500.000.000 (2004 yılı için 4.500.000.000) lira eksik 
hesaplanacağı, verginin bu tutarın altında olması halinde ise ÖTV hesaplanmayacağı 
hüküm altına alınmıştır. 

Kanunun sözü edilen geçici 3 üncü maddesiyle Bakanlar Kurulu'na bu madde 
uyarınca eksik hesaplanacak Özel Tüketim Vergisi tutarını yarısına kadar indirmeye 
ve kanuni tutarına kadar yeniden çıkarmaya yetki verilmiştir. 

Bakanlar Kuruluna verilen bu yetki kullanılmış ve 25.05.2004 tarih ve 25472 
mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2004/7334 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararıyla, Özel Tüketim Vergisi indirim tutarı 26.05.2004 tarihinden geçerli olmak 
üzere 2.250.000.000 lira olarak yeniden belirlenmiştir. 

Hurda indirimi uygulamasının yürürlüğe girdiği 07.08.2003 tarihinden bugüne 
kadar hurdaya ayrılan yaklaşık yüz yirmi bin araç karşılığı ilk iktisap edilen araç için 
ÖTV indirimi uygulanmıştır. 

Hurdaya ayrılma işlemleri Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 39 uncu 
maddesine göre Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı trafik tescil şubeleri tarafından 
yapılmakta ve bu suretle hurdaya ayrılan araçlar trafikten men edilmektedir. Hurdaya 
ayrılan araçlar, trafiğe çıkarılmamaları kaydıyla araç sahiplerinin tasarrufunda 
bulunmaktadır. 

2- Bahsi geçen Kanun değişikliğinden önce hurda araç toplandığına ilişkin 
olarak Bakanlığımıza gelen herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. 
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3- Özel Tüketim Vergisi Kanununun geçici 3 üncü maddesiyle, eski araçların 
can ve mal emniyeti açısından yarattığı sorunların, ekonomik kayıpların ve çevreye 
verdiği zararların önlenmesi, otomotiv sektöründe talep artışı ile ekonominin 
canlanması amaçlanmıştır. Bu düzenleme sonucu sıfır araç üretim ve satış 
miktarında meydana gelen artış, özel Tüketim Vergisi dışındaki vergiler açısından ek 
vergi geliri de yaratmıştır. 

Söz konusu uygulama sonucu, üretim, istihdam ve satış miktarında meydana 
gelen artış nedeniyle OTV dışındaki KDV, MTV, Gelir Vergisi Stopajı gibi vergilerde 
ve dolayısıyla toplam vergi gelirlerinin üzerinde buradan kaynaklanan kayıptan fazla 
artış sağlanmıştır. 

öte yandan araç üreten firmaların ve bayilerin araç satışlarının artması, söz 
konusu mükelleflerin beyan edecekleri kurumlar vergisi ve gelir vergisini de 
arttıracaktır. 

4- Uygulamanın yürürlüğe girdiği 07.08.2004 tarihinden bu güne kadar 
hurdaya ayrılan yaklaşık yüz yirmi bin araç karşılığı ilk iktisap edilen araç için OTV 
indirimi yapılmış olması , hedeflerin büyük oranda gerçekleştiğini göstermektedir. 
Ancak uygulama yeni araç ithalini arttırarak ülkemizin dış ticaret dengesinde olumsuz 
sonuçlar yaratmış, konunun yeniden incelenerek, değerlendirilmesini zorunlu hale 
getirmiştir. 

5- Kanunun geçici 3 üncü maddesine göre, hurda araç karşılığı ilk iktisapta 
Özel Tüketim Vergisi indirimi uygulanmasına ilişkin söz konusu düzenleme 
31.12.2004 tarihinde sona erecektir. Bu sürenin sona ereceği tarihlerdeki ekonomik 
konjonktür ve sektörün yapısı göz önüne alınarak sürenin uzatılmasına ilişkin yasal 
değişiklik yapılması hususunun değerlendirileceği tabiidir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

tinal UNAKITAN 
Maliye Bakanı 

14. - İzmir Milletvekili Oğuz OYAN'ın, Siirt Belediye Başkan Yardımcılığına atama yapıldığı 
iddiasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/2795) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞPNA 

14 Mayıs 2004 tarihinde Birgün Gazetesi'nde, 15 Mayıs 2004 tarihinde Vatan 
Gazetesi'nde yer alan ve tekzip edilmeyen habere göre Siirt Belediye Başkanı 
Mervan Gül. Hizbullah davasında idam istemiyle yargılanan ve 5,5 ay cezaevinde 
kalan Abdurrahman Tetik'i Belediye Başkan Yardımcılığına atamıştır. 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir Aksu tarafından yazılı 
olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 

1. Bu atama haberi doğru mudur? 
2. Doğruysa, Hizbullah adına eylemlere katılmaktan yargılanan ve hakkında 

idam cezası istenen bir kişinin bu tür bir göreve atanması konusunda bir işlem 
yapmayı düşünüyor musunuz? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Mahalli idareler Genel Müdürlüğü 

SAYI : B.05.Ö.MAH.0.65.00.002/ 8 l O I X l V * . / 2 0 0 4 
KONU : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: TBMM Başkanlığının 09.06.2004 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2795-
5948/19839 sayılı yazısı. 

İzmir Milletvekili Sayın Oğuz OYAN'ın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ve Sayın 
Başbakanımızın da kendileri adına koordinatörlüğümde cevap verilmesini tensip buyurduktan "Siirt 
Belediye Başkanı Mervan Gül'ün Hizbullah davasında idam istemiyle yargılanan ve 5,5 ay cezaevinde 
kalan Abdurrahman Tetik'i Belediye Başkan Yardımcılığına atamasına ilişkin" ilişkin yazılı soru 
önergesiyle olarak Siirt Valiliği'nin Siirt Belediye Başkanlığından alınan yazı ve eklerine dayanan 
18.06.2004 tarih ve B054VLK4560700.2-3/467 sayılı yazısında; 

Siirt Belediye Başkanlığınca yürütülen hizmetlerin daha verimli ve süratli bir şekilde yerine 
getirilmesi için Belediye bünyesinde boş bulunan kadrolara diğer kurumlardan geçici personel 
alımlarının gündeme geldiği, 

Bu çerçevede Siirt Belediye Başkanlığının 05.04.2004 tarih ve 46/4 sayılı yazısı ile, SSK 50. Yıl 
Hastanesi Baştabipliğinden bu kurumda Laboratuar Teknikeri olarak görev yapmakta olan 
Abdurrahman TETİK'in, Belediye Başkanlığı bünyesinde geçici görevle görevlendirilmesinin talep 
edildiği, 

Talep üzerine SSK 50.Yıl Hastanesi Baştabipliğince, Abdurrahman TETİK'in Siirt Belediye 
Başkanlığı bünyesinde geçici görevle görevlendirilmesinde herhangi bir sakınca olmadığı hususunun, 
SSK 50.Yıl Hastanesi Baştabipliğinin 05.04.2004 tarih ve 1968 sayılı yazısı ile Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığına iletildiği, 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın SSK.50.Yıl Hastanesi Baştabipliğinin 05.04.2004 
tarih ve 1968 sayılı yazısına cevaben, SSK Kurumu Başkanlığının 13.05.2004 gün ve 59 436 sayılı 
yazısı ile Abdurrahman TETİK'in görevlendirilmesinin 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 8 inci 
maddesinin (c) bendi gereğince Siirt Valiliğince yapılması gerektiğinin bildirildiği, 

Bunun üzerine Siirt Belediye Başkanlığınca, Abdurrahman TETİK'in belediye bünyesinde geçici 
olarak görevlendirilmesi için 07.06.2004 gün ve 183/6 sayılı yazı ile Siirt Valiliğine müracaat edildiği, 

Ancak, bakanlıklar arası geçici görevlendirmeler, 657 sayılı DMK'nın Ek-8 ve Ek-9 maddeleri 
uyarınca ve aynı Kanunun Ek-9 uncu maddesine istinaden çıkarılan "Devlet Memurları Geçici Süreli 
Görevlendirme Yönetmeliği" kapsamında yapıldığından, adı geçen personelin Siirt Belediyesi 
bünyesinde geçici görevle görevlendirilmesi konusunda ilgili birimler nezdinde gerekli girişimlerin 
yapılması için konunun 15.06.2004 gün ve 453 sayılı yazı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na 
iletildiği, 

Ayrıca Siirt Belediyesi'ndeki hizmetlerin aksamaması ve verimli olarak yürütülmesinin temini 
amacıyla Abdurrahman TETİK'in 18.06.2004 gün ve 466 sayılı Valilik Oluru ile Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığınca yapılacak işlemler sonuçlanıncaya kadar Siirt Belediye Başkanlığında geçici 
olarak görevlendirildiği, 

Bakanlığıma verilen soru önergesinde Abdurrahman TETİK'in, Belediye Başkan Yardımcılığına 
atandığı şeklindeki ifadenin aksine adı geçen kişinin, Siirt Valiliğince Belediye Başkan Yardımcısı 
olarak değil, Belediye Başkanlığı emrinde geçici olarak görevlendirildiği, 

belirtilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

/
bdülkadir AKSU 

Bakan 
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15. - Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU'nun, Truva isimli film vesilesiyle Türkiye'nin 
tanıtımına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Erkan MUMCU'nun cevabı (7/2801) 

TÜRKİYE B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür v e Turizm Bakam Sayın Erkan M U M C U 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ederim. 

^4U 
Atillâ BAŞOGLTJ . 

Adana Milletvekili 

Hollywood film sanayi, yeni bir filimle gişe rekorları kırmaya başlamıştır. 
Anadolu topraklarında geçmekte olan Ilyada destanını konu alan "Truva" isimli bu 
filmin, Türkiye'nin tanıtımında önemli bir i ş lev' göreceği açıktır. Gerek devletler, 
gerek şirketler, gerekse bireyler için meşru para kazanmanın bilim, teknoloji Oretimi 
ve sanayi-ticaretten geçtiği göz önüne alınırsa; 

a. Filimin çekimine başlanıldığında Türk hükümetinin, ataşelikleri vasıtasıyla bu 
husustan haberi olmuş mudur; ülkemizin bu hadiseden en yüksek getiriyi 
sağlaması için neler yapılmıştır? 

b. Eğer filmin çekiminden haberiniz var idiyse, çekimlerin gerçek mekanı olan 
topraklarımızda yapılması hususunda bir girişiminiz olmamış' mıdır; orijinal 
mekanında yapılabilecek olan çekimler niçin Malta adasında yapılmak zorunda 
kalınmıştır? 

c. Bu film vesilesiyle Türkiye'nin tanıtımını en etkili yöntemlerle 
gerçekleştirdiğinize inanıyor musunuz; Çanakkale ilimize gelen turist sayısında 
nasıl bir artış öngörüyorsunuz? 

d. Turist sayısında bir artış beklenmekteyse, Çanakkale ilimizin üst ve alt yapı 
durumu bu büyük tarih anıtını layıkıyla sunacak durumda mıdır yoksa başka 
milletlere "bu varlıklar bizde olsaydı hak ettiği değeri verirdik, çimlerini keser, 
tuvaletlerine kağıt koyardık, bunun ötesinde ne güzellikler yapardık" sözlerini 
söyletmeyecek bakıma sahip midir? 

e. Truva kazısında çıkarılan eserlerin bölgede gösterilerek ticari girdiye çevrilmesi 
yerine İstanbul Arkeoloji müzesinde kem gözlerden saklanmakta olduğu doğru 
mudur? Yani söz konusu eserler gösterime gerçekten kapalı mıdır; yöreye 
taşıyarak gösterime sunacak mısınız? 

f. Bu filimle istenmeksizin ülkemizin reklamı yapılmıştır, bu reklamdan 
faydalanarak bunu ticari girdiye dönüştürecek bir programınız var mıdır? 

g. Yukarıdaki sorularımıza verilecek cevapların olumsuz olacağı tahmin edilirse, 
bundan sonraki filmlerde gerekli tedbirleri alarak Türkiye'nin gelirlerine bir 
katkı sağlayacak girişimlerde bulunacak mısınız? 

T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : 16APKO201ARGE-940^ö«S I 3 0 / 3 ~ / 2004 
KONU : Yazıh Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : T.B.M.M. Başkanlığı KAN.KAR.DAİ.BAŞK.'nın 09.06.2004 gün ve 
A.Ol.O.GNS.010.00.02-5993 sayılı yazınız. 

Adana Milletvekili Sayın Atilla BAŞOĞLU'nun 7/2801-5964 esas no'lu yazılı 
önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Erkan MUMCU 
Bakan 
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ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN ATİLLA BAŞOĞLU'NUN 7/2801-5964 
ESAS NO'LU SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN 

BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

Hollywood film sanayi, yeni bir filmle gişe rekorları kırmaya başlamıştır. 
Anadolu topraklarında geçmekte olan İlyada destanını konu alan "Truva" isimli 
bu filmin, Türkiye'nin tanıtımında önemli bir işlev göreceği açıktır. Gerek 
devletler, gerek şirketler, gerekse bireyler için meşru para kazanmanın bilim, 
teknoloji üretimi ve sanayi-ticaretten geçtiği gözönüne alınırsa; 

SORU 1: Filmin çekimine başlanıldığında Türk hükümetinin, ateşelikleri 
vasıtasıyla bu husustan haberi olmuş mudur; ülkemizin bu hadiseden en yüksek 
getiriyi sağlaması için neler yapılmıştır? 

CEVAP 1: Troy filminin yapım aşamasından başlayarak, gösterime girdiği 
güne kadar hemen her aşaması, Los Angeles Başkonsolosluğumuz ve Dışişleri 
Bakanlığı'nın duyarlı ve etkin yaklaşımlan ile de desteklenen bir "lobi" anlayışı ile 
takip edilmiştir. 

Truva filmi ile ilgili olarak ABD'de Türkiye Tatilli Ödüllü bir tanıtım 
kampanyasının da dahil olduğu Bakanlığımız ve yurtdışı 
Müşavirlik/Ataşeliklerimizin koordinatörlüğünde çeşitli tanıtım kampanyaları 
uygulanmış ve uygulanmaya da devam edilecektir. 

Filmin yapımcı firması ile ABD'nin New York kentinde faaliyet gösteren 
Kültür ve Tanıtma Ataşeliğimiz aracılığıyla sürekli temas halinde bulunulmuş olup, 
filmin yapımcı firması olan Warner Bros ve Bakanlığımız işbirliğinde gerçekleştirilen 
"Truva Tanıtım Kampanyasının Warner Bros firması tarafından yapılması 
sağlanmıştır. 

Bakanlığımız tanıtma faaliyetlerimiz ve reklam kampanyalarımız kapsamında; 
filmin gösterimiyle eş zamanlı ve içinde Truva atının da yer aldığı Açıkhava 
kampanyalarımız, sinemalarda TROY filmini gösteriminden önce ve film arasında 
reklam filmimizin gösterilmesi vb. gibi yollarla Kültür ve Tanıtma 
Müşavirlik/Ataşeliklerimizin talepleri doğrultusunda ülkeler bazında 
gerçekleştirilmiştir. 
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SORU 2: Eğer filmin çekiminden haberiniz var idiyse, çekimlerin gerçek 
mekanı olan topraklarımızda yapılması hususunda bir girişiminiz olmamış 
mıdır; orijinal mekanında yapılabilecek olan çekimler niçin Malta adasında 
yapılmak zorunda kalınmıştır? 

CEVAP 2: Troy (Truva) Filminin çekimlerine ilişkin bilgi verilen Dışişleri 
Bakanlığının yazısı üzerine 2003 Ağustos ayı başında konu ilk kez Bakanlığımıza 
intikal etmiştir. Söz konusu yazının ekinde yer alan ve internet aracılığı ile temin 
edilen bilgilerden, filmin çekimlerinin 2003 Nisan ayında başladığı anlaşılmıştır. 
Yapımcı firmadan filme ilişkin dolaylı yada doğrudan herhangi bir izin başvurusu 
yapılmamış, Los Angeles Başkonsolosluğumuzun girişimleri sonucu film ve yapım 
aşamaları hakkındaki bilgilere ulaşılmıştır. 

Troy filminin çekimlerinde Türkiye'nin tercih edilmemesi gibi bir husus söz 
konusu değildir. Filmin dış çekimleri için Fas, Malta ve Meksika, plato olarak film 
yapımcıları tararından en uygun yerler olarak seçilmiş ve çekimler bu ülkelerde 
gerçekleştirilmiştir. 

Ayrıca, kış aylarında çekimleri tamamlanmış olan filmin izlenmesinden de 
anlaşılacağı üzere; film çekimlerinin, kış mevsiminde dahi uygun iklim şartlarına 
sahip olması nedeniyle Fas, Meksika ve Malta'da gerçekleştirilmesinde önemli bir 
etken olmuştur. 

SORU 3: Bu film vesilesiyle Türkiye'nin tanıtımını en etkili yöntemlerle 
gerçekleştirdiğinize inanıyor musunuz; Çanakkale ilimize gelen turist sayısında 
nasıl bir artış öngörüyorsunuz? 

CEVAP 3: Ülkemiz dünyada en başarılı tanıtım kampanyaları uygulayan 
ülkelerin başında gelmektedir. Bu da Bakanlığımızca yapılan tanıtma 
kampanyalarının başarısını göstermektedir. 

Dünya Turizm Örgütü tarafından her yıl yayınlanan ülkelerin turist artışlarına 
ait trendler de incelendiğinde ülkemize gelen turist sayısındaki artışlar da bunu 
doğrulamaktadır. 

2004 yılı başlarında tüm dünyadaki tanıtım kampanyalarında kullandığımız 
tanıtım filmimiz ABD'nin en büyük reklam yarışması olan (HSMAI)'nın 5 ödülünü 
birden kazanmıştır. 

Yine reklam kampanyalarına ait tanıtım filmimiz ABD'nin Waveland Pres 
yayınevi tarafından basılmış olan ve yazarlığım Gary Woodward ile Robert 
Denton'ın yaptığı "Persuasian and Influence in American Life" isimli ders kitabında 
çarpıcı iletişim konusu olarak yer verilmiştir. 
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Bunlara ilaveten, 2003 ve 2004 yıllarında; 
• Rusya Federasyonu: "Informbank Ajansı" Yaym-Enformasyon Kuruluşu-En 

İyi Reklam-Enformasyon Projesi Dalında "Altın Taç" ödülü, 
• Almanya: Der Spiegel Dergisi-Reklam Dalında Birincilik Ödülü, 
• Fransa: 1.Uluslararası Turizm Filmleri Festivali-40 saniyelik "İstanbul 

Reklam Filmi"-"Altın Boynuzlu At 2003" En Büyük Ödülü, 
• Polonya: Ponzan Turizm Fuarı çerçevesinde düzenlenen 6.Üluslararası 

Turizm Reklam Filmleri Festivali-"I Dream of Turkey" başlıklı reklam 
fılmil.lik 

ödüllerini almışlardır. 

Çanakkale 'ye gelen turist sayısında artış gözlenmektedir 

SORU 4 : Turist sayısında bir artış beklenmekteyse, Çanakkkale ilimizin 
üst ve alt yapı durumu bu büyük tarih anıtını layıkıyla sunacak durumda mıdır 
yoksa başka milletlere "bu varlıklar bizde olsaydı hak ettiği değeri verirdik, 
çimleri keser, tuvaletlerine kağıt koyardık, bunun ötesinde ne güzellikler 
yapardık" sözlerini söyletmeyecek bakıma sahip midir? 

CEVAP 4: 2004 yılı Ocak-Mayıs aylarında ülkemizi ziyaret eden yabancı 
sayısı geçen yılın aynı aylarına göre %52,82'lik bir artışla 4.829.889 olmuştur. Yine 
aym aylarda ülkemize gelen yabancıların sınır kapılarının bağlı olduğu bölgelere göre 
dağılımında ise Marmara Bölgesini ziyaret eden 2.058.940 yabancının, toplam gelen 
turist sayısındaki payı % 42.63 olmuştur. Gerek bu veriler itibariyle ve gerekse filmin 
gösterimi sırasında/sonrasında gerçekleştirilen/gerçekleştirilecek yoğun reklam 
kampanyalarımız sonucunda önümüzdeki süreçte Çanakkale ilimizi ziyaret edecek 
turist sayısında da önemli bir artış beklenmektedir. 

Çanakkale İli, Ezine İlçesi, Geyikler Beldesi'nde atık su arıtma tesisi yapımı 
için incelemeler yapılmış ve tesisin yapımının 2005 yılı Bakanlığımız yatınm 
programında yer alması sağlanacaktır. 

Ayrıca, Bakanlığımızca turizm aktivitelerinin çeşitlendirilerek tüm yıla ve ülke 
geneline yaygınlaştınlmasına yönelik olarak, İnanç Turizmi, İpek Yolu, Antik 
Kentler ve Tarihi Çekim Merkezleri, Yayla, Termal, Kış, Yat Golf, Akarsu, Dağ-
doğa Yürüyüşü, Mağara, Kongre, Sualtı Dalış ve Olta Balıkçılığı Turizmi 
faaliyetlerimize ilişkin çalışmalar sürdürülmektedir. 
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Bu çerçevede; Çanakkale il sınırlarındaki Gelibolu tarihi Milli Park içerisinde 
bulunan Truva ile diğer tarihi değerlerimizle ilgili olarak bakım, onarım, restorasyon, 
altyapı ve çevre düzenlemelerine ait bilgilere yerli/ yabancı ziyaretçilerin 
bilgilendirilmesi amacıyla Bakanlığımızca her yıl daha da geliştirilip 
güncelleştirilerek basımı gerçekleştirilen yayınlarımızdan Seyahat-Otel 
Rehberlerinde, Türkiye Genel, Marmara Bölgesi, İnanç Turizmi ve Kampçılık 
Broşürlerinde, Türkiye ve İnanç turizmi Haritaları ile Türkiye'nin turizm değerlerini 
içeren "81 İl Envanteri Kitabf'nda yer verilmiştir. 

SORU 5: Truva kazısında çıkarılan eserlerin bölgede gösterilerek ticari 
girdiye çevrilmesi yerine İstanbul Arkeoloji müzesinde kem gözlerden 
saklanmakta olduğu doğru mudur? Yani sözkonusu eserler gösterime gerçekten 
kapalı mıdır yöreye taşıyarak gösterime sunacak mısınız? 

CEVAP 5 : İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde Truva katı müzenin 100. açılış 
yıldönümü olan 13.06.1991 tarihinde ziyarete açılmış, ancak zaman içerisinde 
personel yetersizliği nedeniyle ziyarete kısıtlanmıştır. Talep olması durumunda grup 
ziyaretçilerin bu bölümü ziyaret etmeleri sağlanmıştır. Personel açığının giderilmesi 
sonucu Truva katı ziyarete devamlı açıktır. Bundan sonra da aynı sorunla 
karşılaşmamak için gerekli tedbirler alınmıştır. 

SORU 6: Bu filmle istenmeksizin ülkemizin reklamı yapılmıştır, bu 
reklamdan faydalanarak bunu ticari girdiye dönüştürecek bir programınız var 
mıdır? 

CEVAP 6: Önceki yıllarda da olduğu gibi bu yıl da ülkemizin tanıtımı en 
başarılı tanıtım kampanyalan ile gerçekleştirilmiştir. Kriz dönemleri haricinde, yıllar 
bazında ülkemize giriş yapan turist sayısına bakıldığında devamlı artış kaydedildiği 
görülmektedir. 

Bakanlığımız tanıtım politikalarının ana hedefi, yabancı turistlerden sağlanacak 
döviz girdisinin ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlaması yönündedir. 

SORU 7: Yukarıdaki sorularımıza verilecek cevapların olumsuz olacağı 
tahmin edilirse, bundan sonraki filmlerde gerekli tedbirleri alarak Türkiye'nin 
gelirlerine bir katkı sağlayacak girişimlerde bulunacak mısınız? 

CEVAP 7: Gerekli tedbirler her düzeyde alınmış ve bugüne kadar doğru 
adımlar atılmıştır. Bu gelişme ve çalışmalar bilinmeden, objektif değerlendirilmesi 
yapılmadan, varsayımlara dayanarak yargıda bulunmak gerçeği yansıtmamaktadır. 
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16. - Adana Milletvekili Atilla BAŞOGLU'nun, Eurovision Şarkı Yarışması ile ülke tanıtımında 
izlenen politikaya ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Erkan MUMCU'nun cevabı (7/2802) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Erkan MUMCU 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ederim. 

<c3"m\h 
Atillâ BAŞOG11U 
Adana Milletvekili 

Eurovision Şarkı Yarışmasının da, İzleyici ve ilgili kitlesinin sayısı 
açısından, NATO zirvesinden daha az önemli ve daha az ses getirecek bir 
organizasyon olmadığı bilinmekteyken; 

Eurovision Şarkı yarışmasında, Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak: 

1) Türk Kültür ve Turizm Rezervlerinin gerektiği şekilde, yeterli 
derecede tanıtılmasını sağladığınıza inanıyor musunuz ? 

2) NATO zirvesine katılacak kırmızı pasaportlulara tanıtmak ve 
sergilemek üzere; Gaziantep Zeugma Antik kentinin, Dünyada tek 
olan mozaik ve heykellerini, Mahkeme kararına'rağmen, her karış 
toprağı ayrı bir tarih olan İstanbul'a taşıma azim ve kararlılığında 
olan bakanlığınız, Eurovision Şarkı Yarışmasına gelen katılımcıları, 
böyle bir zevkten neden mahrum bırakmıştır ? 

3) Böyle bir külfete; ulaşılacak kitlenin çokluğu dikkate alınmaksızın, ancak 
muhatapların sosyal statüsü gereği girilebileceğini mi düşünüyorsunuz ? 

4) Bir başka,- antik tarihi kültür mirasımızı da; bu yarışma 
organizasyonunda sergilemek için gönüllü bir sponsor 
bulunamamış mıdır ? 

5) Daha önce, NATO zirvesi için, zeugma antik kentine ait eserlerin 
yerinden naklinde, gönüllü sponsor olan, böylece ülke turizm ve 
tanıtmasına katkıda bulunarak, milli bir hizmet yapmış olan sponsor 
firma; bu defa Eurovision'a katılacak kitlenin, Diplomat 
olmamasından dolayı mı, böyle bir milli görevi ifa etmekten geri 
durmuştur ? 

6) NATO zirvesi gibi, Diplomatik, başka bir organizasyona ülkemiz 
ev sahipliği yapacak olduğunda daha önce sponsor olan firma hazır 
mıdır ? 

T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

16APK0201ARGE-940 - < *& <-t ^ Q^ / ö'fy 2004 
KONU :Yazıh Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İLGİ : T.B.M.M. Başkanlığı KAN.KAR.MÜD.'nün 09.06.2004 gün ve 

A.01.0.ONS.0.10.00.02-5993 sayılı yazınız. 

Adana Milletvekili Sayın Atilla BAŞOGLU'nun 7/2802-5967 esas no'lu yazılı soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

SAYI 

Bilgilerinize arz ederim. 

Erkan MUMCU' 
Bakan 
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ADANA MİLLETVEKİLİ ATİLLA BAŞOĞLU'NUN 7/2802-5967 ESAS NO'LU 
SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZKLANAN BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

Eurovision Şarkı Yarışmasının da, izleyici ile ilgili kitlesinin sayısı açısından, NATO 
zirvesinden daha az önemli ve daha az ses getirecek bir organizasyon olmadığı 
bilinmekteyken; 

Eurovision şarkı yarışmasında, Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak; 

SORU 1: Türk Kültür ve Turizm rezervlerinin gerektiği şekilde, yeterli derecede 
tanıtılmasını sağladığınıza inanıyor musunuz? 

CEVAP 1: Gerekli ve yeterli derecede tanıtılmıştır. Mayıs ayında İstanbul'da 
gerçekleştirilen Eurovision Şarkı Yarışmasının tüm Avrupa ülkelerinin televizyonlarında canlı 
olarak yayınlanacağı dikkate alınarak, bu etkinliğin ülke tanıtımı için önemli bir fırsat 
olduğundan hareketle, 36 yarışmacı ülkenin yanşma sırasmdakı şarkı tamtımlan Türkiye'nin 
kültürel, tarihi ve turistik değerlerim gösteren her biri lale animasyonu ile bütünleştirilmiş 46 
adet 30 saniyelik Türkiye'yi tanıtıcı filmlerle yapılmış (36 final, 10 yan final) ve aynca 
İstanbul'u havadan gösteren bir filmin de yanşma sırasında gösterilmesi sağlanmıştır. 
Tanıtım kampanyalarımızda kullanılan tanıtım filmimizde de olduğu gibi filmlerin tüm 
stüdyo montaj çalışmalan yurtdışında gerçekleştirilmiştir. 

Söz konusu yanşma sonrasında alınan son derece olumlu tepkilerden de anlaşılacağı 
üzere; ülkemizin tarihi ve kültürel değerleri ülkemize yakışır şekilde tanıtılmıştır. 

Belçika'da Flamanca olarak faaliyet gösteren devlet televizyon kanallarından biri olan 
VRT -TV l'de yayınlanacak, "Vlaanderen Vakantielan" adlı kültür programında yer 
verilmesi planlanan İstanbul'u tanıtıcı filmin çekim çalışmalarını gerçekleştirmek amacıyla , 
anılan televizyon kuruluşuna mensup 5 kişilik bir ekip, 14-21 Nisan 2004 tarihleri arasında 
Bakanlığımız konuğu olarak İstanbul'da ağırlanmışlardır. Söz konusu program 15 Mayıs 2004 
tarihinde tüm Avrupa'da naklen yayınlanacak olan Eurovision Şarkı Yanşmasından hemen 
önce prime time'da ve aynı hafta sonunda art arda iki kez daha yayınlanmıştır. 

Almanya'da faaliyet gösteren NDR televizyon kanalı tarafından Eurovision Şarkı 
Yanşması nedeniyle tasarlanan, ülkemizin tanıtımına yönelik "Antik ve Modem Çağ 
Arasındaki Ülke Türkiye" adlı aktüel film projesinin ön çalışmalannı gerçekleştirmek 
amacıyla, Stüdyo Film 38 adlı kuruluş mensubu 2 kişilik ekip 8-22 Mart 2004 tarihleri 
arasında Kayseri, Nevşehir, Adana, Muğla, İstanbul ve Mersin'de; bilahare 15 kişilik çekim 
ekibi ise, 22 Nisan-4 Mayıs 2004 tarihleri arasında yine aynı yörelerimizde Bakanlığımız 
konuğu olarak ağırlanmışlardır. 

Yanşma için ülkemize gelen, EBU yetkilileri, sanatçılar, resmi delegasyon, katılımcı 
delegeler, basın mensuptan için Sayın Bakanımızın ev sahipliğinde, 9 Mayıs 2004 tarihinde 
İstanbul'da Çırağan Oteli'nde 3.000 kişilik bir "Hoş Geldiniz Partisi" (Kokteyl Prolonge) 
düzenlenmiş olup, Yanşmacı ülkelerin sunumlan sırasında Türkiye'nin turizm değerlerinin 
tanıtılacağı 40 saniyelik post kartlann Bakanlığımızca hazırlanması ve kullanım hakkı 
sağlanmıştır.(Bakanlığımız reklam ajansından teknik yardım alınmıştır.) 
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Ülkemizin tanıtımı için katılımcılara sunulacak hediye paketlerine konulmak üzere 2600 
kişi için Türkiye'yi tanıtıcı yayın, DVD, gümüş lale rozet temin edilmiştir. Bu kitlerin dışında, 
Delegasyon Başkanları için ek olarak 100 Adet kadife kutu içerisinde Kütahya Tabağı ve 100 
adet Prestij Kitabı, ülke spikerlerine 70 adet Kütahya Tabak ve 70 Adet Prestij Kitabı, resmi 
delegelere ve sanatçılara 600 adet Kütahya Tabak Bakanlığımızca sağlanmıştır. 

Bakanlığımızca "Eurovision Şarkı Yarışması" için İngilizce ve Türkçe davetiye 
bastırılmış, TRT'ye yabancı konukların bulunacakları çeşitli yerlerde kurulacak panolarda 
kullanılmak üzere 53 adet diapozitif ve canlı yayında kullanılmak üzere tanıtım filmlerimizin 
kayıtlı olduğu 3 takım Betacam Kaset verilmiştir. 

Ayrıca, anılan etkinlikte dağıtımı gerçekleştirilmek üzere 16.500 adet yayın TRT'ye 
gönderilmiştir. 

SORU 2: NATO zirvesine katılacak kırmızı pasaportlulara tanıtmak ve sergilemek 
üzere, Gaziantep Zeugma Antik kentinin, Dünyada tek olan mozaik ve heykellerini, Mahkeme 
karanna rağmen, her karış toprağı ayn bir tarih olan İstanbul'a taşıma azim ve kararlılığında 
olan Bakanlığınız, Eurovision Şarkı Yanşmasına gelen katılımcılan, böyle bir zevkten neden 
mahrum bırakmıştır? 

CEVAP 2: Serginin önce Gaziantep'te daha sonra İstanbul'da gerçekleştirilmesi 
planlanmıştır. NATO zirvesinin çerçevesi bellidir. Serginin amacı da bellidir. Yargı 
karanndan sonra ise işlemlere devam edilmemiştir. 

SORU 3: Böyle bir külfete; ulaşılacak kitlenin çokluğu dikkate alınmaksızın, ancak 
muhatapların sosyal statüsü gereği girilebileceğini mi düşünüyorsunuz? 

CEVAP 3: Bakanlığımızın tanıtım için sosyal statü arama gibi bir çabası 
bulunmamaktadır. Bakanlığımızın temel amacı, her yaşta, her statüde insana kültürel 
zenginliklerimizi tanıtmak olmuştur. 

SORU 4: Bir başka, antik tarihi kültür mirasımızı da; bu yanşma organizasyonunda 
sergilemek için gönüllü bir sponsor bulunamamış mıdır? 

SORU 5: Daha önce, NATO zirvesi için, zeugma antik kentine ait eserlerin yerinde 
naklinde, gönüllü sponsor olan, böylece ülke turizm ve tanıtmasına katkıda bulunarak, milli 
bir hizmet yapmış olan sponsor firma; bu defa Eurovision'a katılacak kitlenin, Diplomat 
olmamasından dolayı mı, böyle bir milli görevi ifa etmekten geri durmuştur? 

CEVAP 4-5: Zeugma Antik Kentine ait eserlerin sergilenmesi için sponsor olan 
Vakıf, söz konusu teklifini, teşhirin özellikle NATO toplantısı sırasmda gerçekleştirilmesi 
amacıyla yapmamıştır. Temel amaç, kültürel mirasın tanıtımını sağlamaktır. 
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Zeugma mozaiklerinin bulunduğu yerden çıkarılışı sırasında ve restorasyonunda da 
sponsor olan Vakıf, serginin önce Gaziantep'de sonra istanbul'da teşhiri amacıyla bir teklifte 
bulunmuş ve bu teklifin İstanbul'daki uluslararası etkinlikler sırasında da değerlendirebileceği 
Bakanlığımızca düşünülmüştür. 

Ancak, yukarıda da belirtildiği gibi, organizasyonlarda belirli bir süreye ihtiyaç 
duyulması nedeniyle söz konusu serginin ancak NATO zirvesine yetiştirilebileceği 
anlaşılmıştır. 

NATO zirvesi ve diğer etkinliklerin kapsamı ve çerçevesi ile sergi faaliyetinin amacı 
ve hedefi farklı şeylerdir. 

Eurovision ve NATO toplantılarından hareketle yoruma dayalı olarak bazı soruların 
sorulması anlamsızdır. 

SORU 6: NATO zirvesi gibi, Diplomatik, başka bir organizasyona ülkemiz ev 
sahipliği yapacak olduğunda daha önce sponsor olan firma hazır mıdır? 

CEVAP 6: Zeugma Sergisinin sponsoru olan Vakfın ülkemizde gerçekleştirilecek 
diğer toplantı ve organizasyonlara sponsor olma gibi bir talebi bulunmamaktadır. Aynca söz 
konusu Vakfın anılan sergiye sponsor olma sebebini, yukarıda da değinildiği gibi kazı 
çalışmaları sırasında sağladığı fınans desteği ile olan bağlantısında aramak gerekir. Sponsorun 
amacı ve kapsamı bellidir. Bu faaliyeti NATO toplantısı ile belirtildiği şekilde 
ilişkilendirmek anlamlı olamaz. 

17. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Antalya Kaleiçi'ndeki tarihî Kesik 
Minare'nin restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/2804) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
Sn.Başkanuğına 

Aşağıda sunulan sorularımın, Anayasa'nın 98. ve T.BM.M İçtüzüğü'nün 96. vd. 
maddelerine göre Kültür ve Turizm Bakanı Sn. Erkan Mumcu tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

28.05.2004 
Feridun F. BALOĞLU 

Antalya Milletvekili 

1- Antalya Kaleiçi'ndeki tarihi "Kesik Minare", geçmişi asırlar öncesine 
dayalı bir kültür alanıdır. Onlarca yıldır halka kapalı olan "Kesik Minare" 
için Bakanlığınızın bir projesi var mıdır? 

2- "Kesik Minare"yi restore etmeyi düşünüyor musunuz? Asırların 
tahribatına dayanan bölümlerini düzenleyerek halka açmayı düşünüyor 
musunuz? "Kesik Minare"nin müze olarak kullanılması düşünülebilir mi? 

3- Turistik özellikleri nedeniyle sürekli inceleme gezileri yaptığınız 
Antalya'da (daha önce görmediyseniz) yakında bir gün "Kesik Minare"de 
incelemede bulunmayı düşünüyor musunuz? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.002/ LOHİ ANKARA 
Konu: ~ _ 

'2&.tf72004 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM Başk.nın, 08.07.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/2804-5982/19927 saydı yazısı. 

Antalya Milletvekili Sayın Feridun Fikret BALOĞLU'nun Kültür ve Turizm 
Bakanı Sayın Erkan MUMCU'ya tevcih ettiği, ancak ilgisi nedeniyle Bakanlığıma 
gönderilen 7/2804 esas no'lu yazdı soru önergesi cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Mehmet AliŞAHİN 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 

ANTALYA MİLLETVEKİLİ SAYIN FERUDUN BALOĞLU'NUN T.B.M.M. 
BAŞKANLIĞINA VERMİŞ OLDUĞU 31.05.2004 TARİH VE 7/2804 SAYILI SORU 
ÖNERGESİNE VERİLEN CEVAPLAR: 

SORU 1 - Antalya Kaleiçi'ndeki tarihi "Kesik Minare", geçmişi asırlar öncesine dayalı bir kültür 
alanıdır. Onlarca yıldır halka kapalı olan "Kesik Minare" için Bakanlığınızın bir projesi var 
mıdır? 

SORU 2- Kesik Minareyi restore etmeyi düşünüyor musunuz? Asırların tahribatına dayanan 
bölümlerini düzenleyerek halka açmayı düşünüyor musunuz? "Kesik Minare"nin müze olarak 
kullanılması düşünülebilir mi? 

SORU 3- Turistik özellikleri nedeniyle sürekli inceleme gezileri yaptığınız Antalya'da (daha 
önce görmediyseniz) yakında bir gün "Kesik Minare"de incelemede bulunmayı düşünüyor 
musunuz? 

Turizm ve kültür açısından önemli eserlerimizden biri olan Antalya İli, Kaleiçinde 
bulunan Kesik Minare"de Genel Müdürlüğümüzce restorasyon ön çalışmalarına başlanmış ve 
Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 19.02.1999 tarih ve 4122 sayılı karan 
ile yapıda bir birim heyeti danışmanlığında araştırma kazısının başlatılması öngörülmüş ve 
kazı sonucuna bağlı olarak rölöve, restitüsyon projelerinin hazırlanacağı belirtilmiştir. 

Ancak Genel Müdürlüğümüzce bahse konu araştırma kazısı yapılamadığından onarıma 
ilişkin projeler hazırianamadığından onarıma başlanamamaktadır. Ancak anılan eserin etrafı 
koruma altına alınmıştır. Araştırma kazısının yapılmasına müteakiben rölöve-restitüsyon-
restorasyon projeleri hazırlanarak alınacak Koruma Kurulu Karan doğrultusunda gerekli 
çalışmalar yapılacaktır. 
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18. - İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, Atatürk Orman Çiftliğine ait arazilerin kul
lanımına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ali BABACAN'ın cevabı (7/2818) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Ali Babacan tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. tfjd^L 

Prof. Dr. Dursun AKDEMİR 

DYP İğdır Milletvekili 

Atatürk Orman Çiftliğindeki bir kısım araziler özel şahıslar, kamu kurum ve 
kuruluşları ile belediyelerce işgal edilmiştir. 

Bu nedenle; 

1 . Bu alanların tekrar AOÇ'ye devredilmesi için çalışmalarınız var mıdır? 

2 . Satış, kiralama ve işgaller sonucu "Çiftlik bütünlüğü içinde özel mülkiyet 
adaları" oluşmuş mudur ? 
3 . Arsa ve arazilerin yapılan kiralamalar sonucu bir nevi mülkiyet devrine 
dönüşmesi ve hukuki sorunlara neden olması gibi sebeplerden dolayı 
yeniden hukuksal düzenlemeye gidecek misiniz? 

4 . AOÇ'nin doğal dokusunun bozulmasına sebep olan uygulamaları ortadan 
kaldırmak için ne gibi çalışmalar yapılmıştır? 

5 . Özelleştirme hedefinin çok gerisinde kalan hükümetin, ani bir kararla 
AOÇ arazisinin satılmasını gündeme getirmesini doğru bir yaklaşım olarak 
görüyor musunuz ? Bu kararın anlam ve amacı nedir ? 

6 . Ayrıca AOÇ alanı dışına çıkarılan arazilerde yabancıların taşınmaz mal 
almalarına olanak tanınmasının getireceği sakıncaları nasıl telafi 
edeceksiniz? 

7 . Türk milletine bağışlanan arsa ve arazilerin, çeşitli kurum ve kuruluşlara 
verilmesine ve bağış mektubundaki amaç dışında kullanılmasına engel 
olmak için yaptığınız bir çalışma var mıdır?. 
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T.C. 
D E V L E T B A K A N L I Ğ I 

SAYI: B.02.0.006/ fi ' i 1S ^ S Z2./.0.&/2OO4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : a) 09.06.2004 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2818-5941/ 
19835 sayılı, 05.07.2004 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/2818-5941/19835 sayılı yazılarınız. 

b) Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 16.07.2004 tarihli ve KDD.SÖ. 1.01/3383 
sayılı yazısı. 

İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR tarafından Bakanlığıma yöneltilen 7/2818-
19835 sayılı yazılı soru önergesi hakkındaki ilgi (a) yazınız üzerine Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı'ndan alınan ilgi (b) yazı ve ekinin sureti ilişikte gönderilmektedir. 

Bilgilerine arz ederim. 

Ali BABACAN 
Devlet Bakanı 

T.C. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

SAYI : KDD.SÖ.1.01/ 
KONU: Yazılı Soru Önergesi 

16 TEMMUZ 2004 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sayın Ali BABACAN) 

İLGİ: 10.06.2004 tarih ve B.02.0.006/16-2196 sayılı yazınız. 

ilgi yazınız ekinde gönderilen, İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'e ait 7/2818-5941 
esas numaralı yazılı soru önergesinde yer alan hususlar incelenmiştir. 

Söz konusu önergede yer alan konularla ilgili Bakanlığımız görüşü ekte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Sami GÜÇLÜ 
Bakan 

- 1 0 6 -



T.B.M.M. B : 118 4 . 8 . 2 0 0 4 0 : 1 

İĞDİR MİLLETVEKİLİ DURSUN AKDEMİR'İN 7/2818 ESAS NOLU ÖNERGESİNE 
İLİŞKİN BAKANLIĞIMIZ BAĞLI KURULUŞLARINDAN ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ 

MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖRÜŞÜ AŞAĞIDA BELİRTİLMEKTEDİR. 

Soru 1: Bu alanların tekrar AOÇ'ye devredilmesi için çalışmalarınız var mıdır? 

Cevap 1 :llk defa yapılan tespit çalışmalan sonucunda belirlenen işgallerden, 
a) 2096 ada 30 parsel, 3314 ada 7 nolu parsel, 3309 ada 11 parsel, 3245 ada 2 parsel, 

3301 ada 1 parsel, 676 parsel, 2092 ada 8 parsel üzerindeki yapılar yıktırılıp temizlendi, 
boşalttırılarak geri alındı. 

b) Macun 61 parselde 10 adet villa yıkılarak arazisi geri alındı. 
c) 2104 ada 30 parsel araba pazarı olarak kullanılıyordu boşalttırılmak suretiyle geri 

alınmıştır. 
Ayrıca men-i müdahale ve ecrimislller için 11 0 adet dava açılmış olup, 27 adet dava lehimize 
neticelenmiş bulunmaktadır. Geri kalan davaların yargılama süreci devam etmektedir. 
Kamunun haksız kullanımlarıyla ilgili olarakta, kullandıkları alanın ecrimisillerini ödemeleri 
ve boşaltmaları, mutlak kullanma mecburiyeti olan alanlan kiralama talebinde bulunmaları için 
talepte bulunmaları istenmiş olup, gelen cevâplara göre işlem tesis edilmektedir. 

Özelleştirme kapsamında olan arazilerle ilgili olarak 
02.03.2000 gün ve B 121 AOÇ 000001-515 sayı, 
13.12.2000 gün ve B 121 AOÇ 000001-3039-95 sayılı 
10.12.2000 gün ve B121 AOÇ 0000030/3077 sayılı yazımız ve 27.04.2004 gün ve B 121 
AOÇ 000006/2 sayılı yazılarımızla tekrar çiftliğe iadesi istenmiştir. 

Soru 2: Satış, kiralama ve işgaller sonucu "Çiftlik bütünlüğü içinde özel mülkiyet adaları" oluşmuş 
mudur? 

Cevap 2: 5656 sayılı Kuruluş Kanunun 10ncu maddesi uyarınca AOÇ arazilerinin devir ve temliki 
ancak meclisten kanun çıkması halinde söz-konusu olabilecektir. Bu doğrultuda geçmiş yıllarda 
kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan arazi satışları neticesinde ve daha sonra yapılan 
özelleştirmelerle özel mülkiyet alanları oluşmuştur. 

Kiracılarla ilişkiler hukuksal anlamda devam etmekte olup özel mülkiyete 
dönüştürülmesi mümkün değildir, işgaller içinse özel mülkiyet oluşturulmasına izin verilmemekte 
fuzuli şagiller hakkında yasal yollara başvurulmaktadır. 

Soru 3: Arsa ve arazilerin yapılan kiralamalar sonucu bir nevi mülkiyet devrine dönüşmesi ve 
hukuki sorunlara neden olması gibi sebeplerden dolayı yeniden hukuksal düzenlemeye gidecek 
misiniz.? 

Cevap 3: Kiracılarla olan ilişkiler kanunlar çerçevesinde yürütülmekte her hangi bir hukuki sorun 
yaşanması halinde yasal yollara başvurulmaktadır. 

Soru 4: AOÇ' nin doğal dokusunun bozulmasına sebep olan uygulamaları ortadan kaldırmak 
için ne gibi çalışmalar yapılmıştır? 

Cevap 4: Bu yıl itibariyle AOÇ arazilerinden 6300 dekar alan daha ağaçlandırılmış olup, Ankara'nın 
yeşil bir örtüye kavuşturulması için ağaçlandırma çalışmalarına devam edilmektedir. Ayrıca AOÇ 
arazilerinin korunması ve çağdaş bir yapıya kavuşturulması için master plan çalışmaları 
sürdürülmektedir. 

Soru 7: Türk Milletine bağışlanan arsa ve arazilerin, çeşitli kurum ve kuruluşlara verilmesine 
ve bağış mektubundaki amaç dışında kullanılmasına engel olmak için yaptığınız bir çalışma 
var mıdır? 

Cevap 7: Kanunla, çeşitli kurum ve kuruluşlara verilmiş yerler bulunmakla beraber, bu gibi taleplere 
asla uygun görüş verilmemektedir. AOÇ arazisinde yapılan tecavüz teşebbüslerine anında 
müdahalede bulunulmakta ve konu yargıya intikal ettirilmektedir. 
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19. - İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR'in, patates ve elma ihracatında teşvik uy
gulamasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Ali BABACAN'ın cevabı (7/2828) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın, Başbakan sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını arz ederim. 

^ A „ „ f 
Erdal KARADEMİR \ 

İzmir Milletvekili 

Para- Kredi ve Koordinasyon Kurulu, Patates ihracatında ihracat iadesi yapılmasına ilişkin 
17/5/2004 tarihli ve 2004/6 sayılı karan ve Elma ihracatında ihracat iadesi yapılmasına ilişkin 
17/5/2004 tarihli ve 2004/7 sayılı kararı çerçevesinde, çıkartılan 2004/3 nolu tebliğinde 
patatese uygulanacak teşvikin uygulama dönemini" 1 Nisan 2004- 31 Mayıs 2004", 2004/4 
nolu tebliğinde ise elmaya uygulanacak teşvikin uygulama dönemi "1 Mart 2004- 31 Mayıs 
2004 M olarak belirlemiştir. 
Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunca hazırlanan bu tebliğler 23 Mayıs 2004 tarih ve 25470 
sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Bu bağlamda; 

1- Söz konusu elma ve patates ihracatında bulunan ve destek priminden yararlanan 
firmalar ve ortaklan kimlerdir? 

2- Elma ve Patates İhracatı gerçekleştiren firmalar kaç ton elma ve kaç ton patates ihraç 
etmişlerdir? 

3- Resmi gazetede yayımlandıktan 7( yedi) gün sonra sona erecek patates ve elma ihracat 
teşvikinin daha önceden, belli firmalar tarafından bilindiği iddiaları doğrumudur ? 

4- Yürürlükteki mevzuatımıza göre, ihracat teşvik ve tedbirlerine ilişkin bilgi, belge ve 
bürokratik işlemler 7(yedi) gün içinde hazırlanıp ve gerçekleştirilebilir mi ? 

5- 7 günde başlayıp ve sona erdirilen destek priminden üreticilerin ve firmaların 
yararlanma durumları ve oranları nedir ? 

6- İhraç edilen elmaların içinde ithal edilen elma var mıdır ? 
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T.C. 

D E V L E T B A K A N L I Ğ I 

SAYI : B.02.0.006/ ?t.2Ç£3 /'.&../.<?.?...12004 

KONU : 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 11.06.2002 tarihli ve KAN.KAR. 
MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2828-6025/20006 sayılı. 06.07.2004 tarihli 
ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-6025 sayılı yazıları. 

b) Başbakanlığın 17.06.2004 tarihli ve B.02.0.KKG.0.12/106-365-4/2859 sayılı, 
09.07.2004 tarihli ve B.02.0.KKG.0.12/106-365-4/3304 sayılı yazıları. 

c) Dış Ticaret Müsteşarlığının 14.07.2004 tarihli ve B.02.1.DTM.0.02.01.03/ 
39565 sayılı yazısı. 

İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR'in Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ve 
Sayın Başbakanımızca kendileri adına koordinatörlüğümde cevap verilmesi tensip 
olunan 7/2828-20006 sayılı yazılı soru önergesi konusunda Dış Ticaret 
Müsteşarlığından alınan ilgi (c) yazı ve eklerinin suretleri ilişikte gönderilmektedir. 

Bilgilerine arz ederim. 

Ali BABACAN 
Devlet Bakanı 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI 
İhracat Genel Müdürlüğü 

SAYI : B.O2.1.DTM.0.O2.01.03 
KONU: Soru önergesi 

^ U.07.(H* 3 9 5 6 5 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sayın Ali BABACAN) 

İLGİ: 05.07.2004 tarih ve 16-2293 sayılı yazınız. 

İlgide kayıtlı yazınız konusu, İzmir Milletvekili Sn. Erdal Karademir'in patates ve 
elma ihracatında ihracat iadesi yapılması hakkındaki 7/2828-6025 sayılı yazılı soru 
önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 

Kürşad TÜZMEN 
Devlet Bakanı 
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İzmir Milletvekili Sn. Erdal Karademir'in "patates ve elma ihracatında 
ihracat iadesi yapılmasına" ilişkin 7/2828-6025 sayılı yazdı soru önergelerine verilen 
cevap: 

Ülkemizde taran ürünleri ihracatında verilen teşvikler, bu ürünlerin ticaretini 
uluslararası kurallara bağlayan Dünya Ticaret örgütü Taran Anlaşması çerçevesinde 
düzenlenmektedir. Anlaşma hükümleri gereği ülkeler, taahhüt listelerinde belirttikleri 
ürünler ve miktarlara bağlı kalarak ihracat sübvansiyonu sağlayabilmektedir. Ülkemiz, 
ihracat iadesi yapılacak ürünlerin ve ödeme oranlarının tespitinde DTÖ ihracat 
sübvansiyonu taahhütlerimizin yanında üretim, maliyet, dış piyasa şartlan ve ihracat 
potansiyelini dikkate almakta ve bölgesel ayırana gidilmemektedir. Bahse konu Dünya 
Ticaret örgütü Anlaşması Eki Taahhüt Listesinde elma ve patates de yer almaktadu-. Söz 
konusu ürünlerde stok durumuna göre geçmiş yıllarda da dönemsel olarak ihracat iadesi 
yardımları yapılmıştır. 

İhracat iadesi yardımları, Bakanlar Kurulu'nun 11/1/1995 tarih ve 94/6401 sayılı 
İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı'nın 4. maddesi gereğince, Dış Ticaret 
Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, DPT, Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankasının üyesi 
bulunduğu Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu kararlanyla yürürlüğe girmektedir. Karar 
taslaklan, sözkonusu 94/6401 sayılı Karar kapsamında Dış Ticaret Müsteşarlığınca 
hazırlanarak, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Sekreteryasına intikal ettirilmekte, 
Sekreterya ise bu Karar Taslaklarım Kurul üyelerinin görüşlerine açmaktadır. Üzerinde 
görüş birliğine vanlan Kararlar, müteakiben Kurul üyelerinin imzalarına sunulmakta ve 
imza ikmali neticesinde yürürlüğe girmektedir. Kararların çok önceden sevk edilmesine 
rağmen uygulama dönemi sonunda veya uygulama döneminin bitmesine birkaç gün kala 
istihsali, karar alma sürecinde yaşanan bu gecikmeden kaynaklanmaktadır. Aynca bu yıl, 
teşviklerin amacına uygun kullanılmasını teminen, kararların mahsup karan şeklinde 
istihsali de süreci uzatan bir etken olmuştur. 

Nitekim patates ihracatında, ihracatı müteakip tebliğde belirtilen giderlerin mahsup 
yoluyla karşılanması amacıyla gerekli P-KKK kararının istihsalini teminen, sözkonusu 
karar taslağı 16.12.2003 tarih ve 61881 sayılı yazı ile Dış Ticaret Müsteşarlığınca P-KKK 
Sekretaryasına sevkedilmiş olup Kurul karan ancak 23.05.2004 tarihinde Resmi Gazete'de 
yayınlanmıştır. Elma ihracatına ilişkin karar taslağı ise 30.1.2004 tarihinde sevkedilmiş 
olmasına karşın Kurul karan yine 23.5.2004 tarihinde yayınlanabilmiştir. 

Sözkonusu ihracat iadesi kararlan, elma için 1 Mart-31 Mayıs 2004, patates içinse 
1 Nisan-31 Mayıs 2004 tarihleri arasında yapılan fiili ihracatlan kapsamakta olup bu 
teşviklerden yalnızca kararın Resmi Gazete'de yayınlanmasını müteakip yapılan ihracatlar 
değil, belirtilen süre içerisinde usulüne uygun olarak gerçekleştirilen tüm ihracatlar 
faydalanabilmektedir. ihracat iadesi kararlarının, Resmi Gazete'de yayınlanmadan önce 
belli firmalar tarafından bilindiği iddialan kesinlikle doğru değildir. 

Tebliğ kapsamındaki mahsup işlemlerinden faydalanabilmek için, firmalarımızın 
fiili ihraç tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde müracaat etmeleri gerekmekte olup bu süre 
henüz dolmamıştır. Bu nedenle sözkonusu karardan tam olarak hangi firmaların 
yararlandığım tesbit etmek bu aşamada mümkün olamamaktadır. Diğer taraftan ilgili 
kanun hükümleri gereği, firmalara ait ticari su* niteliği taşıyan bilgiler, ancak gizli veya 
hizmete özel kaydıyla verilebilmektedir. 
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ihracatçı Birliklerinden alınan Türkiye geneli kayıt rakamlarına göre; ilgili 
dönemdeki elma Ye patates ihracatımız ile bu miktarlara göre firmaların mahsup işlemine 
konu hakedişleri aşağıda gösterilmektedir. 

1 Mart-31 Mayıs 2004 arası elma ihracatımı: 
Miktar: 4.444 ton Değer: 2.190.768 ABD $ 
Mahsup işlemine konu olabilecek hakediş tutarı: 4.444*40=177.760 ABD $ 

1 Nisan-31 Mayıs 2004 arası patates ihracatımız: 
Miktar: 38.173 ton Değer: 3.569.345 ABD $ 
Mahsup işlemine konu olabilecek hakediş tutarı: 38.173*19=725.287 Ancak % 
20 azami ödeme oram nedeniyle 713.862.5 ABD $ 

İhracat iadesi yardımlarına konu patates ve elma ihracatının 2003-2004 yıllan 
dönemsel karşılaştırması aşağıda yer almaktadır. 

Elma İhracatımız 

2003 Mart-Mayıs 
Miktar (ton) 

1.966,1 
Değer ($) 
738.996 

2004 Mart-Mayıs 
Miktar (ton) 

4.444 
Değer ($) 
2.190.768 

Artış Oram 
Miktar (%) 

126 
Değer (%) 

196 

Patates İhracatımız 

2003Nisan-Mayıs 
Miktar (ton) 

13.874,7 
Değer ($) 
1.051.940 

2004Nisan-Mayıs 
Miktar (ton) 

38.173,3 
Değer ($) 
3.569.345 

Artış Oranı 
Miktar (%) 

175 
Değer (%) 

239 

Tabloların incelenmesinden de anlaşılacağı üzere; 2004 yılı 1 Nisan -31 Mayıs 
döneminde patates ihracatımız, teşvik uygulanmayan 2003 yılının aynı dönemine göre 
miktar bazında % 175, değer bazında % 239 artış göstermiş, 2004 yılı 1 Mart-31 Mayıs 
dönemi elma ihracatımız ise bir önceki yıl aynı döneme göre miktar bazında % 126, değer 
bazında % 196 artmıştır. Teşvik uygulanmayan 2002 yılının aynı döneminde elma 
ihracatımız 622 ton iken 2004 yılı 1 Mart-31 Mayıs döneminde ihracatımız 4.444 ton 
olarak gerçekleşmiştir. Bu artışlar, ihracat iadelerinin, stokların ihracata yönlendirilmesi 
hedefine ulaşılması bakımından son derece olumlu etkisinin olduğunu göstermektedir. 
İhracat iadesi sağlanan bu ürünler, tümüyle ülkemizde yetiştirilen ürünler olup Tebliğ 
hükümleri gereği, ithalat rejimi çerçevesinde ithal edilmiş bulunan yabancı mallarm 
ihracatı için herhangi bir ödeme veya mahsup işlemi yapılmamaktadır. 
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20. - Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOGDU'nun, Sağlıkta Dönüşüm Projesi uy
gulamalarına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/2835) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakam Sayın Recep AKDAĞ tararından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını Anayasanın 98. ve İçtüzüğün 96. Maddeleri gereğince arz 
ve talep ederim. 

Un 
LSamiTaadoğdıı , 
Ordu Milletvekili 
İnsan Haklan incelenle Koalisyonu Üyesi 

Bakanlığınızın "Sağlıkta Dönüşüm ProjesTnin bir parçası olarak başlattığı performans sistemine göre; 
Sağlık Bakanlığı'na bağlı çalışan hekimlere, gerçekleştirdikleri ameliyat ve muayene gibi her türlü tıbbi 
işlem için önceden belirlenen oranlarda puan verilmekte ve hekimler hastanenin döner sermaye gelirinden 
ay sonunda topladıkları puanlara göre pay almaktadırlar. Ebe, hemşire, teknisyen gibi yardımcı sağlık 
personeli ise görev yaptıkları kurumun genel performansına göre döner sermaye geliri elde etmektedirler. 

1) Bu sistem şu anda kaç il ve kaç hastanede uygulanmaktadır? Uygulanıa ne zaman başlamıştır? 
Uygulamanın Türkiye'nin diğer illeri ve hastanelerine de yaygmlaşünlması düşünülmekte midir? 
Düşünülmekte ise ne zaman bu sistem Türkiye genelinde uygulanacaktır? 

2) Kamuda performans uygulamasını getiren Kamu Yönetimi Temel Kanunu henüz yasalaşmadığına 
göre bu uygulamanın yasal dayanakları nedir? 

3) Bu uygulamanın amaçlan nelerdir? Performansa göre döner sermaye payı ödenmesinin verilen 
sağlık hizmetlerinin kalitesini artırdığına dair bilimsel bulgular var mıdır? Eğer varsa şu ana kadar 
yapılan uygulamanın sonuçlan bu bilimsel bulgulan desteklemekte midir? 

4) Hekimlerin gerçekleştirdikleri tıbbi işlemlerin puanlan kimler tarafından hangi bilimsel ölçütler göz 
önüne alınarak saptanmıştır. Hekimlerin gerçekleştirdikleri işlemlere hastanelerde kimler tarafından 
puan verilmektedir? Bunların kayıtlan kimler tarafından tutulmaktadır? Verilen puanların 
doğruluğu, tutarlılığı ve kayıtlan nasıl denetlenmektedir? Kayırmalar veya kişisel görüşlere göre 
puan verilmesinin ve verilen puanlann arttınlmasımn ya da azaltılmasının önüne nasıl 
geçilmektedir? 

5) Bakanlığınıza bağlı kurumlarda çalışan kaç sağlık personeli perfonnansa dayalı döner sermaye payı 
almıştır? Aynı uzmanlık alanında, aynı statüde ve aynı kıdem ve derecede çalışan hekimlere bu 
sistem sonucunda ödenen en küçük ve en büyük pay kaç Türk Lirasıdır? Aynı görevi yapan ve aynı 
kıdem ve derecede yardımcı sağlık personeline bu sistem sonucunda ödenen en küçük ve en büyük 
pay kaç Türk Lirasıdır? Hekimlerde en düşük ve en yüksek pay hangi hastanelerde, hangi uzmanlık 
alam ve kadrolarda bulunanlara verilmiştir? 
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6) Hekimlere gerçekleştirdikleri tıbbi işleme göre döner sermayeden pay verilirken yardımcı sağlık 
personeline ise görev yapakları kurumun genel performansına göre döner sermaye geliri verilmesi 
yardımcı sağlık personeli ve hekimler arasında bir eşitsizlik yaratmayacak mıdır? Bu durum 
hekimler ve yardımcı sağlık personeli arasındaki uyumlu ve birbirini tamamlayıcı çalışma ortamını 
zedelemeyecek midir? 

7) Bazı doktorların yardımcı sağlık personeline yaptırdığı enjeksiyon, apse açma, pansuman, aşı vb. 
işleri kendi yapmış gibi göstererek performansa dayalı döner sermayeden daha fâzla para aldıkları 
doğru mudur? Bazı sağlık personelinin daha fazla döner sermaye payı elde etmek için gerekmeyen 
işlemler yaptıkları doğru mudur? Bazı sağlık personelinin başka kliniklerde çalışan tanıdıklarının 
daha fazla döner sermaye payı elde etmeleri için gereksiz yere hasta gönderdikleri doğru mudur? Bu 
tür olasılıklar bu sistemin hekimleri ticari düşünmeye teşvik edici nitelikte olduğunu göstermemekte 
midir? 

8) Yukarıdaki soruda belirtilen türdeki usulsüzlüklerin performansa dayalı ücret sisteminde ortaya 
çıkarılması mümkün müdür? Eğer mümkünse bu tür usulsüzlüklerle nasıl mücadele etmeyi 
düşünüyorsunuz? 

9) Sağlık hizmeti sunmanın yanında yönetim görevi üstlenen klinik şefleri, başhekimler ve 
yardımcıları gibi yönetici kadrolarında yer alan personelin işleri gereği fâzla hastaya bakamacbklan 
için daha az döner sermaye payı aldıkları doğru mudur? Eğer doğru ise bu sistem yönetim görevleri 
üstlenen sağlık personelin aleyhine bir eşitsizlik yaratmayacak mıdır? 

10)Bakanlığınızın Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Sebahattin Aydın yaptığı bir açıklamada sistemdeki 
aksaklıkların zamanla giderileceğim söylemiştir. Bu aksaklıklar nelerdir? Bunların nasıl giderilmesi 
düşünülmektedir? 

11) Meslek odalan tarafından "tıbbın ticarileşmesi" olarak değerlendiren bu sistemin devam ettuılmesi 
ve pilot proje olmaktan çıkarılarak yaygınlaştırılmasında kararlı mısınız? 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Araştırma'Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanllğı 

Sayı .-B.IO.O.APK.O.OO.OO.OO/.?^^ 
K o n u : Yazılı Soru Önergesi A N K A R A 

1 3' feme 2004 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Ordu Milletvekili Sayın İ. Sami TANDOĞDU tarafından "performansa dayalı 

döner sermaye uygulaması"na ilişkin olarak verilen 7/2835 Esas numaralı Yazılı Soru 

önergesi 'nin cevabı ilişikte gönderilmektedir. / \ -

Arz ederim. y r N ^ A I 

Prof. Dr. Recep AKDAĞ 
Bakan 
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Ordu Milletvekili Sayın 1. Sami TANDOĞDU tarafından "performansa dayalı döner 
sermaye uygulamasına ilişkin olarak verilen yazılı soru önergesi'nin cevabıdır. 

SORULAR: 
Bakanlığınızın "Sağlıkta Dönüşüm Projesi"nin bir parçası olarak başlattığı performans 

sistemine göre; Sağlık Bakanlığı'na bağlı çalışan hekimlere, gerçekleştirdikleri ameliyat ve 
muayene gibi her türlü tıbbi işlem için önceden belirlenen oranlarda puan verilmekte ve 
hekimler hastanenin döner sermaye gelirinden ay sonunda topladıktan puanlara göre pay 
almaktadırlar. Ebe, Hemşire, teknisyen gibi yardımcı sağlık personeli ise görev yaptıkları 
kurumun genel performansına göre döner sermaye geliri elde etmektedirler. 

"1) Bu sistem şu anda kaç il ve kaç hastanede uygulanmaktadır? Uygulama ne zaman 
başlamıştır? Uygulamanın Türkiye'nin diğer illeri ve hastanelerine de yaygınlaştırılması 
düşünülmekte midir? Düşünülmekte ise, bu sistem ne zaman Türkiye genelinde 
uygulanacaktır? 

u2) Kamuda performans uygulamasını getiren Kamu Yönetimi Temel Kanunu henüz 
yasalaşmadığına göre, bu uygulamanın yasal dayanaktan nedir? 

u3) Bu uygulamanın amaçlan nelerdir? Performansa göre döner sermaye payı 
ödenmesinin verilen sağlık hizmetlerinin kalitesini artırdığına dair bilimsel bulgular var 
mıdır? Eğer varsa şu ana kadar yapılan uygulamanın sonuçları bu bilimsel bulgulan 
desteklemekte midir? 

"4) Hekimlerin gerçekleştirdikleri tıbbi işlemlerin puanlan kimler tarafından hangi 
bilimsel ölçütler göz önüne alınarak saptanmıştır? Hekimlerin gerçekleştirdikleri işlemlere 
hastanelerde kimler tarafından puan verilmektedir? Bunlann kayıtlan kimler tarafından 
tutulmaktadır? Verilen puanlann doğruluğu, tutarlılığı ve kayıtlan nasıl denetlenmektedir? 
Kayırmalar veya kişisel görüşlere göre puan verilmesinin ve verilen puanlann arttın İmasının 
ya da azaltılmasının önüne nasıl geçilmektedir? 

M5) Bakanlığınıza bağlı kurumlarda çalışan kaç sağlık personeli performansa dayalı 
döner sermaye payı almıştır? Aynı uzmanlık alanında, aynı statüde ve aynı kıdem ve derecede 
çalışan hekimlere bu sistem sonucunda ödenen en küçük ve en büyük pay kaç Türk Lirasıdıı? 
Aynı görevi yapan ve aynı kıdem ve derecede yardımcı sağlık personeline bu sistem 
sonucunda ödenen en küçük ve en büyük pay kaç Türk Lirasıdır? Hekimlerde en düşük ve en 
yüksek pay hangi hastanelerde, hangi uzmanlık alanı ve kadrolarda bulunanlara verilmiştir? 

u6) Hekimlere gerçekleştirdikleri tıbbi işleme göre döner sermayeden pay verilirken 
yardımcı sağlık personeline ise görev yaptıklan kurumun genel performansına göre döner 
sermaye geliri verilmesi yardımcı sağlık personeli arasındaki uyumlu ve birbirini tamamlayıcı 
çalışma ortamım zedelemeyecek midir? 

u7) Bazı doktorların yardımcı sağlık personeline yaptırdığı enjeksiyon, apse açma, 
pansuman, aşı vb. işleri kendi yapmış gibi göstererek performansa dayalı döner sermayeden 
daha fazla para aldıklan doğru mudur? Bazı sağhk personelinin haşka kliniklerde caİışan 
tanıdıklannın daha fazla döner sermaye payı elde etmeleri için gereksiz yere'^hasta 
gönderdikleri doğru mudur? Bu tür olasılıklar bu sistemin hekimleri ticari düşünmeye teşvik 
edici nitelikte olduğunu göstermemekte midir ? 

M8) Yukandaki soruda belirtilen türdeki usulsüzlüklerin performansa dayalı ücret 
sisteminde ortaya çıkanlması mümkün müdür? Eğer mümkünse bu tür usulsüzlüj^flrifmtsıl 
mücadele etmeyi düşünüyorsunuz? 
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**9) Sağlık hizmeti sunmanın yanında yönetim görevi üstlenen klinik şefleri, 
başhekimler ve yardımcıları gibi yönetici kadrolarında yer alan personelin işleri gereği fazla 
hastaya bakamadıklan için daha az döner sermaye payı aldıkları doğru mudur? Eğer doğru ise 
bu sistem yönetim görevleri üstlenen sağlık personelinin aleyhine bir eşitsizlik yaratmayacak 
mıdır? 

u10) Bakanlığınızın Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Sabahattin Aydın yaptığı bir 
açıklamada sistemdeki aksaklıkların zamanla giderileceğini söylemiştir. Bu aksaklıklar 
nelerdir? Bunları nasıl giderilmesi düşünülmektedir? 

M l l ) Meslek odaları tarafından "tıbbın ticarileşmesi" olarak değerlendiren bu-sistemin 
devam ettirilmesi ve pilot proje olmaktan çıkarılarak yaygınlaştırılmasında kararlı mısınız? 

Hususları sorulmaktadır. 

CEVAPLAR: 

Cevap 1- Bu sistem Sağlık Bakanlığına bağlı 81 İl Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında 
uygulanmaktadır. Bu uygulamaya 01.01.2004 tarihinden itibaren geçilmiştir. 

2004 Malî Yılı Bütçe Kanunu'nun 49 uncu maddesinin <k) bendi ile de, anılan 
Kanun'un S inci maddesinin ikinci fıkrasından sonraki hükümlerinin 2004 malî yılında geçerli 
olmak üzere uygulanma şekli düzenlenmiş ve "personelin katkısıyla elde edilen döner 
sermaye gelirlerinden yapılacak ek ödemenin oram ile usûl ve esaslarının, personelin unvanı, 
görevi, hizmete katkısı gibi unsurlar göz önüne alınarak Maliye Bakanlığının uygun görüşü 
üzerine Sağlık Bakanlığınca belirleneceği" hükme bağlanmıştır. 

Anılan hüküm çerçevesinde, yürürlüğe giren "Sağlık Bakanlığına Bağlı Birinci 
Basamak Sağlık Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermayeden Ek ödeme 
Yapılmasına Dair Yönerge" ve "Sağlık Bakanlığına Bağlı İkinci ve Üçüncü Basamak Sağlık 
Kurumlarında Görevli Personele Döner Sermayeden Ek ödeme Yapılmasına Dair 
Yönergelerle" performansa dayalı ek ödeme sistemi getirilerek. Bakanlığıma bağlı bütün 
birinci basamak sağlık kuruluşları ile ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarında 
uygulanmaktadır. 

Cevap 2- Bakanlığıma bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarının döner sermaye hizmetleri, 
209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumlan İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) 
Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkındaki Kanun ile düzenlenmiş olup: 2004 Malî 
Yılı Bütçe Kanunu'nun 49 uncu maddesinin (k) bendi ile, anılan Kanun'un S inci maddesinin 
ikinci fıkrasından sonraki hükümlerinin 2004 malî yılındaki uygulama şekli düzenlenmiştir. 

Dolayısıyla, uygulamanın kanunî dayanağı, 209 sayılı Kanun ile 2004 Malî Yılı Bütçe 
Kanunu'nun 49 uncu maddesinin (k) bendidir. 

Cevap 3- Performansa dayalı döner sermaye uygulamasının amacı; Bakanlığıma bağlı 
sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin "unvanı, görevi, çalışma şartlan ve süresi, 
hizmete katkısı, performansı, serbest çalışıp çalışmaması, kurumlarda yapılan muayene, 
girişimsel işlemler ile özellik arz eden riskli bölümlerde çalışma ve koruyucu sağlık 
hizmetlerinde gösterilen performans" .gibi unsurlar esas -alınarak ek ödeme yapılması ve 
böylelikle personelin teşvik edilerek, hizmette verimliliğinin arttınlmasıdır. Bu suretle de, 
sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, kaliteli ve verimli hizmet sunumunun teşvik edilmesi 
sağlanacaktır. 

Hasta odaklı, hastaya hekim seçme hakkı veren, sağlık çalışanına ürettiği hizmete 
paralel olarak ek ödeme öngören, sağlık kurum ve kuruluşlarımızdaki hizmet veĵ HrîjjİjgfpF' 
arttıracak olan bu uygulama, neticede hem sağlık çalışanlarını ve hem '̂dje*. haSTaS 
memnuniyetini artıracaktır. 
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Cevap 4- Anılan Yönergelerde, "muayene ve girişimsel işlemler" puanlandınlmıştır. 
Puanlamaların yapılmasında, 2004 Malî Yılı Bütçe .Uygulajna Talimatı'nın ekindeki (8) sayılı 
Liste'de yer alan ve sağhk kurum ve kuruluşlarında uygulanacak olan fiyat' listesi esas 
alınmıştır. 

öncelikle belirtilmelidir kij Bütçe Uygulama Talimatı önceki yıllara göre muhteva 
olarak önemli ölçüde değiştirilmiştir. Bu bağlamda, CPT 4 ve Türk Tabipleri Birliği Asgari 
Ücret Fiyat Kitapçığı esas alınarak, sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan bütün işlemler 
yeniden tanımlanmış; anatomik bir sınıflama yapılmış ve bu yıl ilk defa uzmanlık dallarının 
yapmış oldukları işlemlerin birbirine göre ağırlıkları dikkate alınarak, her işleme bir puan 
verilmiştir. Sözkonusu puanlar da, Bakanlığımızın getirdiği performansa dayalı ek ödeme 
uygulamasında esas alınmıştır. Bütçe Uygulama Talimatı'nda yer alan puanların büyük 
çoğunluğu birebir alınmakla birlikte, bizzat hekimler tarafından yapılmayan, fakat onun 
direktifi ile yaptırılan, hekimin bizzat kendi payının olmadığı veya kısmen olduğu işlemlerin 
puanlan ya düşürülmüş ya da sıfırlanmıştır. 

Yukarıda belirtilen anlayış ile hazırladığımız Yönergelerin ekindeki muayene ve 
girişimsel işlem puanlan, bütün uzmanlık branşlardaki hekimlerin bizzat kendileri tarafından 
yapılan işlemlerin karşılığı olmakta ve bu puanlama da, dünya standartlarında kabul görmüş 
mahiyette olup, uzmanlık branşlan arasındaki dengeyi de sağlamaktadır. 

Diğer yandan, hastane başhekimliklerince; hastanelerde yapılan hizmetlerin düzenli 
olarak kayıt altına alınması ve kurumlara gönderilen faturaların hatasız düzenlenmesini 
sağlamak için, Sağlık Bakanlığına Bağlı İkinci ve Üçüncü Basamak Sağlık Kurumlarında 
Görevli Personele Döner Sermayeden Ek ödeme Yapılmasına Dair Yönerge'nin EK-4 sayılı 
Listesi'nde yer alan girişimsel işlemlerin, Bütçe Uygulama Talimatı ilkelerine uygunluğunun 
ve bu işlemlerin nitelik ve nicelik yönünden değerlendirilmesi ve denetlenmesi amacıyla 
inceleme heyeti oluşturulmaktadır. 

İnceleme heyetleri girişimsel işlemlerin yapılmasından itibaren, bunların tahakkukuna 
ve faturalanmasına kadar geçen bütün safhalarda, tıbbî etik ve deontoloji kuralları ile kayıtlara 
uygunluk yönünden inceleme yapmaktadırlar. 

Cevap 5- Döner sermayeden, Bakanlığıma bağlı sağlık kurum ve kuruluşlannda 
çalışan bütün personele, -hiçbir ayınm olmaksızın- sağlık kurum veya kuruluşunun gelir-
gider, borç-alacak durumuna göre ek ödeme yapılmaktadır. 

Son (4) aylık verilere göre; hekimlere en yüksek (5.800.000.000.) TL. tutannda ek 
Ödeme yapılmış; en düşük ise (16.900.000.) TL. ek ödeme yapılmıştır. Hemşirelere en yüksek 
(780.000.000.) TL. tutannda ek ödeme yapılmış; en düşük ise (6.250.000.) TL. ek ödeme 
yapılmıştır. 

Bazı hastanelerden alınan ek ödeme tu tarlan aşağıda gösterilmiştir: 

VAN YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ EK ÖDEME TABLOSU TL. 

BAŞHEKİM 
BAŞHEKİM YARDIMCISI 
BAŞHEKİM YARDIMCISI 
UZMAN (kalp damar cerrahı) 
UZMAN (kalp damar cerrahı) 
UZMAN (kalp damar cerrahı) 
UZMAN (kardiyoloji! 
PRATİSYEN TABİP 
DİŞ TABİBİ 

serbest meslek var 

serbest meslek var 
serbest meslek var 
serbest meslek var 
serbest meslek var 
serbest meslek var 

serbest meslek var 

ESKİ 
812.898.000 
596.233.000 
599.590.000 
922.038.000 
811.495.000 
925.735.000 
820.803.000 
726.963.000 
484.033.000 

OCAK 2004 
2.717.600.000 
2.960.100.000 
1.786.000.000 
1.876.200.000 
1.300.350.000 
1.906.500.000 
4.074,OOO:-m. 
ı.ş&*b<*3uV 
pA*ssm' 
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MÜDÜR YARDIMCISI 
ANESTEZİ TEKNİSYENİ 
RÖNTGEN TEKNİSYENİ 
LABORATUAR TEKNİSYENİ 
TIBBI SEKRETER 
SAĞLIK MEMURU 
SAĞLIK MEMURU 
SAĞLİK MEMURU 
HEMŞİRE 
HEMŞİRE 
HEMŞİRE 
MEMUR 
HİZMETLİ 

, 318.784.000 
355.258.000 
285.940.000 
286.688.000 
230.044.000 
229.772.000 
366.214.000 
231.880.000 
366.214.000 

- 234.736.000 
291.006.000 
140.862.000 
131.716.000 

593.500.000 
705.500.000' 
532,353.000 
533.746.000 
428.288.000 
427.750.000 
681.800.000 
575,600.000 
681.800.000 
437.000.000 
541.750.000 
262.250.000 
245.200.000 

MANİSA İLİ SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EK ÖDEME TABLOSU 
KADRO ADI 
MÜDÜR (serbest çalışan) 
MÜDÜR YRD. (gelir tahakkuk memuru) 
MÜDÜR YRD. 
ŞUBE MD. (gider tahakkuk) 
ŞUBEMD. 
SAĞLIK GRUP BAŞKANİ 
112 BAŞTABİBİ 
SAĞLIK OCAĞI SORUMLU TABİBİ 
112 TİM SORUMLU TABİBİ 
HALK SAĞLİĞİ LAB. MD. 
TABİP SAĞLIK OCAĞİ 
TABİB A.Ç.S.A.P 
DİŞ TABİBİ 
TABİP (mobil sağlık) 
ECZACI 
MÜHENDİS 
BİYOLOG 
KİMYAGER 
ŞEF (sağlık md.) 
BİRİM SORUMLUSU (sağlık md.) 
SHS PERSONEL 
THS PERSONEL 
GİHS PERSONEL 
YHS PERSONEL 
SAYMAN MUTEMEDİ 
AYNİYAT SAYMANI (AÇSA?) 
AYNİYAT SAYMANI (sağlık md.) 
SAĞLIK GRUP BAŞKANI 
112 BAŞTABİBİ 
SAĞLIK OCAĞI SORUMLU TABİBİ 
112 TİM SORUMLU TABİBİ 
HALK SAĞLIĞI LAB. MD. 
TABİP SAĞLIK OCAĞI 

OCAK 2004 
659.000.000 
595.600.000 
476.357.143 
468.900.000 
398.903.846 
434.807.143 
405.500.000 
238.521.181 
304.130.000 
282.050.000 
193.106.600 
74.878.125 

128.381.818 
253.465.000 
215.400.000 
194 .«86.364 
164.000.000 
88.475.000 

206.820.000 
215.400.000 

97.878.292 
87.620.000 

102.690.556 
74.638.018 

111.633.451 
148.575.000 
197.000.000 
434.807.143 
405.500.000 
238.521.181 
304.130.000 
282.050.000 
193.106.600 

ŞUBAT2004 
560.750.000 
506.850.000 
402.071.429 
399.000.000 
323.803.846 
370.450.000 
345.050.000 
220.218.116 
258.790.000 
323.500.000 
323.902.353 
132.317.647 
141.430.769 
237.250.000 
183.300.000 
166.545.833 
147.800.000 
139.450.000 
185.259.091 
194.075.000 
83.048.519 

103.812.500 
84.448.925 
65.179.452 

100.508.170 
129.400.000 
183.300.000 
370.450.000 
345.050.000 
220.218.116 
258.790.000 
323.500.000 
323.902.353 

MART 2004 
1.339.641.638 
1.210.829.942 

907.977.134 
870.375.000 
682.348.789 
966.345.042 
772.870.000 
491.347.187 
631.177.310 
772.870.176 
412.048.055 
173.054.837 
250.990.055 
566.771.462 
400.562.822 
402.709.683 
437.959.766 
386.435.088 
394.951.669 
382.198.552 
211.959.042 
270.504.561 
210.686.643 
157.928.574 
245.160.326 
309.148.070 
370.725.000 
966.345.042 
772.870.000 
491.347.187 
63 U 77,310;; 
772*870.17tf 
41İ04;8$5$ 
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TABİB (AÇSAP) 
DİS TABİBİ 
TABİP (mobil sağlık) 
ECZACI 
MÜHENDİS 
BİYOLOG 
KİMYAGER 
SEF (SAĞLIK MD.) 
BİRİM SORUMLUSU (sağlık md.) 
SHS PERSONEL 
THS PERSONEL 
GİHS PERSONEL 
YHS PERSONEL 
SAYMAN MUTEMEDİ 
AYNİYAT SAYMANI (AÇSAP) 
AYNİYAT SAYMANI (sağlık md.) 

74.878.125 
128.381.818 
253.465.000 
215.400.000 
194.886.364 
164.000.000 
88.475.000 

206.820.000 
215.400.000 
97.878.292 
87.620.000 

102.690.556 
74.638.018 

111.633.451 
148.575.000 
197.000.000 

132.317.647 
141.430.769 
237.250.000 
183.300.000 
166.545.833 
147.800.000 
139.450.000 
185.259.091 
194.075.000 
83.048.519 

103.812.500 
84.448.925 
65.179.452 

100.508.170 
129.400.000 
183.300.000 

173.054.837 
250.990.055 
566.771.462 
400.562.822 
402.709.683 
437.959.766 
386.435.088 
394.95.1.669 
382.198.552 
211.959.042 
270.504.561 
210.686.643 
157.928.574 
245.160.326 
309.148.070 
370.725.000 

ANKARA NUMUNE HASTANESİ MART AYI SONUÇLARI 

KLİNİK ŞEFİ VE ŞEF YARDIMCISI 
BAŞASİSTAN VE UZMANLAR 
ASİSTAN 
TABİP 
DİŞ TABİBİ 
HASTANE MÜDÜRÜ 
MÜDÜR YARDIMCISI 
ECZACİ 
HEMŞİRE 
DlYETİSYEN,PSİKOLOG, FİZYOTERAPİST VB 
SAĞLİK MEMURU 
MEMUR 
HİZMETLİ 

En az 
225.000.000 
50.000.000 

100.000.000 
380.000.000 
300.000.000 

450.000.000 
580.000.000 
50.000.000 

330.000.000 
180.000.000 
110.000.000 
30.000.000 

En fazla 
5.800.000.000 
4.700.000.000 
2.300.000.000 
1.800.000.000 
1.600.000.000 

815.000.000 
720.000.000 
750.000.000 
780.000.000 
650.000.000 
750.000.000 
390.000.000 
350.000.000 

AYDIN DEVLET HASTANESİ OCAK AYI SONUÇLARİ 
BAŞHEKİM 
BAŞHEKİM YRD 
UZMAN TABİP 
PRATİSYEN TABİP 
DİŞ TABİBİ 
MÜDÜR 
HASTANE MÜDÜRÜ YARD. 
ECZACI 
DİYETİSYEN,PSİKOLOG, FİZYOTERAPİST VB 
HEMŞİRE 
SAĞLIK MEMURU 
MEMUR 
HİZMETLİ 

En az 

1.500.000.000 
200.000.000 

1.000.000.000 
200.000.000 

450.000.000 

510.000.000 
350.000.000 
360.000.000 
270.000.000 
200.000.000 

En fazla 
4.425.000.000 
2.500.000.000 
4.500.000.000 
3.000.000.000 

700.000.000 
805.000.000 
750.000.000 
740.000.000 
560.000.000 
650.000.000 
650.000.000 
360.000.000 
370.000.000 
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Cevap 6- 209 sayılı Kanun uyarınca elde edilen döner sermaye gelirleri, sadece 
sunulan sağlık 'hizmetlerinin karşılığıdır.. Başka bir ifade ile, ek ödemenin yapılmasına esas 
alınan hizmet "sağlık hizmeti"dir. Sağlık hizmeti, aslî olarak tabip tarafından görülen yani, 
hastaya yapılan muayene ve tedavi işleminin sevk ve idaresi ile kontrolü tabip tarafından 
yürütülen bir hizmettir. Diğer sağlık personeli ise, sağlık hizmetinin yürütülmesinde ekip başı 
olan tabibin talimatları doğrultusunda ona yardımcı olmakla görevlidir. Bu çerçevede, 
hastalara verilen sağlık hizmeti, eltip işi olup, kurumda görev yapan tüm personelin katkısıyla 
ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla, kurumda ortaya konulan hizmet, ekip olarak tüm personelin 
basan durumunu, yani kurumun performansını ve verimliliğini ortaya koymaktadır. 'Tabibin 
verdiği sağlık hizmetindeki başarısı, diğer sağlık personelin katkısı ile ortaya çıkmaktadır. 
Tabiplerin yaptıkları girişimsel işlemleri puanlandırılması suretiyle bulunan "hastane hizmet 
puan ortalaması" -dolaylı olarak tabip dışındaki personelin başarısını ve performansını da 
yansıtmaktadır. 

Cevap 7- Doktorların ve yardımcı sağlık personeline yaptırdığı enjeksiyon, apse açma, 
pansuman, aşı vb. işleri kendi yapmış gibi göstermesi ve performansa dayalı döner 
sermayeden daha fazla gelir sağladıklarına dair-bir uygulama mevcut «legüdir. 

Cevap 8-Yukarıda 4 üncü soruya cevaben belirtildiği gibi, hastane başhekimliklerince; 
hastanelerde yapılan hizmetlerin düzenli olarak kayıt altına alınması ve kurumlara gönderilen 
faturaların hatasız düzenlenmesini sağlamak için. Sağlık Bakanlığına Bağlı İkinci ve Üçüncü 
Basamak Sağlık Kurumlarında Görevli Personele Döner Sermayeden Ek ödeme Yapılmasına 
Dair Yönerge'nin EK-4 sayılı Listesi'nde yer alan girişimsel işlemlerin. Bütçe Uygulama 
Talimatı ilkelerine uygunluğunun ve bu işlemlerin nitelik ve nicelik yönünden 
değerlendirilmesi ve denetlenmesi amacıyla bir "inceleme heyeti" oluşturulmaktadır. 
İnceleme heyetleri girişimsel işlemlerin yapılmasından itibaren, bunların tahakkukuna ve 
faturalanmasına kadar geçen bütün safhalarda, tıbbî etik ve deontoloji kuralları ile kayıtlara 
uygunluk yönünden inceleme yapmaktadırlar. 

Gerek, kurumlarımızda oluşturulan inceleme heyetlerince tespit edilecek ve gerekse, 
genel olarak Bakanlıkça yapılacak denetimlerde ortaya çıkabilecek usulsüzlük hallerinde. 
ilgili personel hakkında gerekli Kanunî işlemlerin yapılacağı tabiidir. 

Cevap 9- Başhekim ve başhekim yardımcıları, hem bizzat elde ettikleri "tabip 
muayene ve girişimsel işlemler puanı" ve hem de, idarecilik görevlerinden dolayı "hastane 
hizmet puan ortalaması" birlikte değerlendirilerek, uygun miktarda ek ödemeden 
faydalandınlmaktadırlar. Bu sebeple, herhangi bir mağduriyetleri söz konusu değildir. 

Cevap İO- Anılan Yönergelerin yürürlüğe girdiği 01.01.2004 tarihinden itibaren 
Bakanlığımca aktif bir şekilde geri bildirim değerlendirme çalışması yürütülmüştür. Bu 
çalışmaya istinaden, uygulamanın geliştirilmesi ve kurumlarımızdan gelen taleplerin 
karşılanması amacıyla hazırlanan. Yönerge Değişikliği Taslağı, Nlaliye Bakanlığının 
30.06.2004 gün ve 13843 sayılı uygun görüş yazısına istinaden 01 Haziran 2004 tarihinden 
itibaren geçerli olmak üzere 01 Temmuz 2004 tarihinde yürürlüğe konulmuştur. 
Değişikliklere kısaca değinmek gerekirse; 

1) Yapılan en önemli değişiklik; "Serbest Meslek Katsayısı"nın "0,7" den "0,5"e 
düşürülmesidir. Mevcut YOnerge'ye göre, muayenehanesi olan hekimlere döner sermayeden 
%30 oranında düşük ödeme yapılırken, değişiklik ile bu oranın °/o SO'ye çıkarılması 
planlanmaktadır. 

2) Yönergelerdeki önemli değişikliklerden biri de, döner sermaye komisyonu karan ile 
hastane veya il performans puan ortalamasının %S'i ilâ % 23'i oranında belirlenecek olan 
"taban puan" uygulamasıdır. 

3) Bakanlığımca, hem bizzat yapılan ve hem de, bazı hastanelere yaptmlan çalışmalar 
neticesinde, cerrahi branşlar ile dahili branşlar arasında % 1 5 gibi bir oranda cerrahi branşlar 
lehine fark tespit edilmiştir. Aradaki bu farkın kapatılması amacıyla, dahili branşlar için 
YOnerge'ye "hasta yatış puanı" ilave edilmiştir. 

4) Enfeksiyon hastalıktan ve klinik mikrobiyoloji uzmanlarının, hastane 
enfeksiyonunun önlenmesine yönelik olarak, YOnerge'ye konulan (8) madde halindeki 
hususlan yerine getirmeleri halinde, hastane hizmet puan ortalamasından ek ödeme almalarına 
imkan tanınmıştır. 

5) Diş hekimliği, radyasyon onkolojisi, nükleer tıp branşlarının puanlan yeniden 
düzenlenmiş ve bu branşlara ait bazı temel puanlar tanımlanmıştır. 

6) Bütçe.Uygulama Talimatı'nda olmayan ve RİA takılması, implant uygulanması gibi 
bilhassa aile planlaması hizmetlerine ilişkin olan işlemler puanlandın İmi ştır. 

7) Bazı işlemlerin ise puanlan düşürülmüştür (Nlesela, şevkli yapılan muayene (10) 
puandan (5) puana, psikiyatri uzmanının muayene puanı (30) puandan (21) puana 
düşürülmüştür). 

Cevap 11- Tıbbın ticarileşmesi ifadesine katılmak mümkün değildir. Hasta 
memnuniyeti odaklı hastaya hekim seçme hakkı veren, sağlık çalışanına ürettiği hizmet 
oranında ek ödeme öngören ve sağlık kurum ve kurulUşlanmızdaki hizmet verimliliği ile 
hasta memnuniyetini arttıracak olan bu uygulamaya devam edilecektir. 

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederim. 
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21. - Bursa Milletvekili Kemal DEMÎREL'in, nöbetçi eczacıların güvenliğine ilişkin sorusu ve 
İçişleri Bakam Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/2841) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMÎREL 
Bursa Milletvekili 

Sağlık, bir çok mesleğin iç içe çalışmalarını yürüttüğü, ekip çalışmasını 
gerektiren bir alandır. Eczacılar da bu ekibin en önemli parçalarından birini 
oluşturmaktadır. Bununla birlikte ülkedeki sistemlerin iyi çalışmasının birinci! gerekleri 
arasında asayişin düzenli işlemesi gelmektedir. 

Eczacılık mesleği bilim ve teknolojideki gelişmelerden en çok pay alan, bilim ve 
teknolojideki değişime paralel dinamik bir gelişmeyi beraberinde götüren ender 
mesleklerden biridir. Türkiye'de halen 22.000 dvannda eczane faaliyet 
göstermektedir. Halkımızın sağlık sorunlarının 24 saat aralıksız bir sistem dahilinde 
giderilmesi esas alınarak, eczanelerimiz geceleri ve hafta sonlan nöbetçi kalarak 
faaliyet göstermektedir. Ancak bu nöbetler her zaman sakin geçmemektedir. Her 
yerde olduğu gibi, kötü niyetli kişiler nöbet tutan eczanelere de çeşitli saldırılarda 
bulunabilmektedir. Canlan ve mallarıyla ilgili saldırılar bu meslek grubunun en büyük 
kabusunu oluşturmaktadır. 

Nöbet tutan eczacıların kendilerini daha güvenli hissedebilmeleri için daha 
güvenli bir sistemin oluşturulması gerektiği düşüncesindeyim. Daha güvenli çalışma 
ortamları, daha sağlıklı bir yaşam şansı yaratır. Hastalanna ilaç ve çare aramak için 
yola çıkan kişilerde, bu ilaçlan sağlamakla yükümlü olan eczanelerde kendilerini 
güvende hissettikleri sürece aksaklıklar en az düzeyde kalacakbr. 

1. Eczacılanmızın nöbetçi olduklan süre içerisinde can ve mal güvenliğinin 
sağlanması için sistemli olarak yürüttüğünüz bir çalışmanız yar mıdır? 

2. Nöbetçi eczanelerin takibi ve güvenlikle ilgili işlemleri emniyet teşkilatı 
tarafından yapılmakta mıdır? 

3. Nöbetçi eczacıların, sorunlu durumlarla karşılaşbklannda, yerel emniyet 
görevlileri ile daha hızlı bir bağlantı kurmalan için hazırlanmış bir sisteminiz var 
mıdır? 

4. Eczaneler ve eczacılara nöbetleri sırasında herhangi bir saldın vb olay 
yaşandığında hangi işlemler uygulanmaktadır? 
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T C . 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Sayı :B.Q5.1.EGM.0.12,04.01 -Lv<yg l . f < y S % g 
Konu:Yazılı Soru Önergesi %./ .../07/2004 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

ÎLGİ: 11.06.20O4 tarih ve A.01.0.GNS.O.I0.00.02 -7/2841-6023 sayılı yazı. 

Bursa Milletvekili Kemal DEMÎREL tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan 
cevaplandırılması istenilen, (7/2841) nolu sora önergesinin cevabı aşağıya çıkartılmıştır. 

Güvenlik güçleri, ilgili mevzuatın kendisine verdiği görev ve yetkinin gereği olarak, görev yaptığı 
yerde suçun önlenmesi için 24 saat esasına göre hizmet vermektedir. İlgili yerin bölge nüfusuna ve suç 
yapısına göre teşkilatlandırılan polis merkezleri, karakolları ve motorize ekipleri suçun haber alınması ile 
birlikte suça ilk müdahale edecek birimkr olarak teşkilatlandırılmaktadır. 

Bu doğrultuda, eczacıların nöbetçi oldukları sûre içerisinde can ve mal güvenliklerinin sağlanması için 
mmtıka Karakol veya Polis Merkezme ait yaya ve motorize devriye ekipleri tarafından nöbetçi eczanenin 
bulunduğu cadde veya sokaklar kontrol edilmektedir. 

Ayrıca, tüm nöbetçi kurum, kuruluşlar ve vatandaşlarımız herhangi bir sorunlu durumla 
karşılaştıklarında, Polise anında ulaşabilecekleri 24 saat kesintisiz hizmet veren 155 Polis İmdat servisi 
bulunmaktadır. Bununla birlikte, döviz büroları ve kuyumcular gibi eczanelerin de "alarm sistemi" 
taktırmalarında mevcut yasal düzenlemelere göre bir engel bulunmamaktadır. 

Herhangi bir saldın vb. olayın nöbetçi eczanelere vuku bulması halinde konu müessir fiil kapsamında 
değerlendirilmekte, takibi şikayete bağlı bir suç olduğundan mağdur konumundaki eczacının şikayetçi 
olması halinde gerekli tutanaklar tanzim edilip doktor raporları alındıktan sonra, tanzim edilen tahkikat 
evrakı Cumhuriyet Savcılığına gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

« f l a & A K S U 
İçişleri Bakam 
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22. - İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, yabancı sermayenin ülkemize girişini kolaylaştırmaya 
yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Ali BABACAN'ın cevabı (7/2845) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞFNA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla 

Prof. Dr. Duttun AKDEMİR 
DYP İğdır Milletvekili 

15 Mart 2004 tarihinde İstanbul' da çok uluslu 20 şirketin CEO'lannın katıldığı 
Yatırımcı Danışma Konseyi'nde düzenlenen toplantıda, yabancı sermayenin ülkemize 
girişinin sağlanması için yapılması gerekenler 13 başlık altında belirlenmişti. 

Yabancıların yatırım konusunda, Türkiye'de maden başta olmak Üzere fınans, 
kimya, hipermarket, ilaç sektörleriyle yakından ilgilendiklerini ve ülkemizde yatınm 
yapmak istediklerini belirtmelerine rağmen bugün, pek çok yabancı yatırımcı yatırım 
yapmaktan vazgeçmiştir. 

Yabancıların çalışma izni almaları konusunda önceden 1-2 haftalık sürelerde 
çözümlenen çalışma müsaadeleri konusu, bugün 3-4 aya kadar süren ve çok işlem 
gerektiren hale gelmiştir. 

1 - Yabancı Sermayenin ülkemize girişini kolaylaştırmaya yönelik olarak 
bürokratik engellerin kaldırılması ile ilgili hükümetinizce bugüne kadar hangi 
çalışmalar yapılmıştır ? 
2 - Yatırımcı Danışma Konseyi için 15 Mart'ta İstanbul'a gelen CEO'lara verilen 
sözler, aradan 70 gün geçmesine rağmen niçin yerine getirilmemiştir ? Bu konuda 
hangi çalışmalar yapılmış ve hangi aşamaya gelmiştir? 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Hazine Müsteşarlığı 
SAYI : B.02.1.HM.0.YSGM.O8.OO/ 
KONU: Soru önergesi Hakkında 19L07 0 4 * 4 £ D 7 7 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: Başbakanlığın 23.06.2004 tarih ve B.02.0.KKG.0.12 /106-366-9/2983 sayılı 
yazısı. 

Başbakanlığın ilgide kayıtlı yazısı ekinde gönderilen, İğdır Milletvekili Dursun 
Akdemir tarafından Sn. Başbakanımıza tevcih edilen 7/2845 esas numaralı soru 
Önergesine cevaben Hazine Müsteşarlığı tarafından hazırlanan bilgi notu ekte 
gönderilmiştir. 

Bilgi edinilmesini ve gereğini arz ederim. 

Ali Babacan 
Devlet Bakanı 
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İğdır Milletvekili Dursun Akdemir Tarafından Sn. Başbakanımıza Tevcih edilen 
7/2845 Esas Numaralı Soru önergesine Cevaben Hazırlanan Bilgi Notu 

Sorul: 

Yabancı sermayenin ülkemize girişini kolaylaştırmaya yönelik olarak bürokratik 
engellerin kaldırılması ile ilgili hükümetinizce bugüne kadar hangi çalışmalar 
yapılmıştır? 

Cevap 1: 

Ülkemizde yatırımların önündeki idari engellerin kaldırılması, mevzuat ve 
uygulamada gerekli değişikliklerin yapılarak, yatırım ortamının yerli ve yabancı 
yatırımcılar için elverişli duruma getirilmesi amacıyla kurulan Yatırım Ortamını 
İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmalarını sürdürmektedir. 

YOİKK çalışmaları kapsamında bugüne kadar 16 yasa yürürlüğe girmiş, 1 yasa 
TBMM gündeminde bulunmaktadır. 8 yasa üzerindeki çalışmalar devam etmektedir. 
Doğrudan yabancı sermayenin önündeki engelleri azaltmak amacıyla "Doğrudan 
Yabancı Yatırımlar Kanunu" 17.06.2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yeni yasayla 
birlikte doğrudan yabancı yatırım yapmak için aranan minimum sermaye miktarı ve 
ön izin alma şartı ortadan kaldırılmış, doğrudan yabancı yatırım, yatırımcı gibi 
kavramlar uluslararası standartlarda tanımlanmıştır. Ayrıca, 06.03.2003 tarihinde 
yürürlüğe giren "Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun" ile Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı yabancıların çalışma izinleri konusunda tek yetkili 
kılınmıştır. Bu kanunla yabancı personel çalışma izinlerindeki dağınıklık kaldırılarak 
izin yetkisi tek mercide toplanmıştır. Bunlara ilaveten Türk Ticaret Kanunu'nda 
17.06.2003 tarihinde yapılan değişiklikle bir günde şirket kurmak mümkün hale 
gelmiş, şirket kurmak için gerekli olan 19 işlem 3 işleme indirilmiş ve tek adres ticaret 
sicil memurlukları olmuştur. 

Soru 2 : 

Yatırım Danışma Konseyi için 15 Mart'ta İstanbul'a gelen CEO'lara verilen sözler, 
aradan 70 gün geçmesine rağmen niçin yerine getirilmemiştir? Bu konuda hangi 
çalışmalar yapılmış ve hangi aşamaya gelmiştir? 
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Cevap 2 : 

Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, ilk toplantısı 15 Mart 2004 
tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilen Yatırım Danışma Konseyi sonuç bildirgesinde 
yer alan hususlardan yola çıkılarak 15 Mart 2004 tarihinden sonra YDK ve YOİKK 
Teknik Komiteleri arasında bir bağ kurulmuş ve teknik komitelerin çalışmalarını YDK 
sonuç bildirgesinde yer alan önerilere odaklı olarak devam ettirmeleri istenmiştir. 
YDK önerileriyle ilgili 15.03.2004 tarihinden sonrasına ait gelişmeler aşağıda 
özetlenmiştir: 

• YDK'nın sektörel düzeyde ihtiyaç duyulan işlerin basitleştirilmesi başta olmak 
üzere idari ve bürokratik engellerin kaldırılmasına yönelik önerisi 
doğrultusunda Sektörel Lisanslar Teknik Komitesi'nin gündeminde bulunan 
kararlar toplu olarak ele alınmış ve sektörel izin ve onaylara ilişkin süreçlerin 
rasyonel hale getirilmesi konusunda çalışmalar önemli ölçüde tamamlanmıştır. 
Sektörel Lisanslarla ilgili olarak; Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve 
Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü 
Hakkında Kanun (No:5179) 5 Haziran 2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 5177 
Sayılı Maden Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Kanun 5 Haziran 2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Mera Kanunu ve Bazı 
Kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki 5178 Sayılı Kanun 8.6.2004 
tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanunla Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığının mera hizmetlerinin geliştirilmesi ile ilgili faaliyetlerde yıllara sari 
taahhütlerde bulunabilmesine imkan tanınmaktadır. 

• 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Maddesinin irdelenmesi konusunda Bayındırlık 
ve Iskan Bakanlığınca 5.4.2004 tarih ve 840-3401 sayılı Genelge çıkarılmış 
olup, Genelge ile pratikte yaşanan sorunlara çözüm getirilmesi amaçlanmıştır. 

• Fikri Mülkiyet Haklan'nın iyileştirilmesi konusunda önemli adımlar atılmış olup, 
bu kapsamda çıkarılan yasalar; AB ile uyum gereği olan yasalar arasında yer 
alan ve ülkemizde yeni bir sınai mülkiyet hakkının tesisine yönelik "5147 sayılı 
Entegre Devre Topografyalarının Korunması Hakkında Kanun" 30.04.2004 
yürürlüğe girmiştir. Türk Patent Enstitüsü tarafından hazırlanan "5118 sayılı 
Marka Kanunu Anlaşması" 14.04.2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir. "5117 
sayılı Endüstriyel Tasarımların Uluslararası Tesciline İlişkin Lahey Anlaşması" 
14.04.2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Fikri mülkiyet sistemini güçlendirmek 
suretiyle bu alanda yatırımcının önündeki engellerin kaldırılması ve yatırım 
ortamının iyileştirilmesini sağlayacak yönde korsanlığın önlenmesi ve Fikir ve 
Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan fikri mülkiyet ürünlerinin 
kullanımına ilişkin üretici sektörleri temsil eden taraflarla kullanıcılar arasında 
yaşanan sorunların giderilmesi amacıyla kanunlarda değişiklik yapan 5101 
sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun 12.03.2004 
tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu kanunla fikri mülkiyet alanında yaratıcılığın 
teşvik edilmesi amaçlanmıştır. 
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23. - Kastamonu Milletvekili Mehmet YILDIRIM'ın, SSK Sağlık İşleri Genel Müdürü ile ilgili 
iddialara ilişkin Başbakandan sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞ-
LU'nun cevabı (7/2846) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanmm Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını 

arz ederim. 

23 ve 24 mayıs 2004 tarihli Vatan gazetesinde ve 25 Mayıs tarihli Hürriyet gazetesinde 

gündeme çıkan SSK Sağlık İşleri Genel Müdür Prof. Dr. Servet Rüştü KARAHAN hakkında hem etik hem 

de ahlaki kuşku uyandıracak izlenimler doğmaktadır. 

1. SSK Sağlık İşleri Genel Müdürü Prof. Dr. Servet Rüştü KARAHAN, AKP milletvekili adayı 

yapılmazken, SSK gibi hayati önemi olan, Türkiye bütçesinin sekizde birinin döndüğü bir 

kurumun sağlık işlerinin başına neden getirilmiştir? 

2. Prof. Dr. Servet Rüştü KARAHAN Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca soruşturulup 

rapor edilmesine rağmen, vekaleten yürüttüğü görevine asaleten atanmasını siz nasıl 

karşılıyorsunuz? 

3. Bu kişinin 3 tane sağlık şirketi, 2 tane hastanenin ortağı olması ve İstanbul Hospital 

hastanesi yönetim Kurulu başkanı olmasına rağmen katrilyon liraların döndüğü bir sağlık 

bütçesinin başına getirilmesi normal midir? Bu hisseleri, kağıt üzerinde devretse de; bu 

hastanelerle ilişkisisin sürmesi ve de özellikleri ve yetenekleri ulusal basında anlatılan SSK 

Sağlık İşleri Genel Müdürü olarak görevine devam etmesi sizce etik midir? 

4. İstanbul ve dışında SSK, hangi özel hastanelerle anlaşma yapmış ve ne kadar fatura bedeli 

ödemiştir? 
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5. Bir devlet memuru olmasına rağmen, her tarafta Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri hangi 

izinle Ankara dışına çıkmaktadır? SSK'nın bu kadar problemi varken bu kişinin her hafta 

Ankara dışına çıkması normal midir? 

6. İki hastaneye ortak olan bu kişinin, Cuma-Cumartesi-Pazar günleri bu hastanelerde 

çalıştığı ve ameliyat yaptığı ihbar edilmektedir. Bir devlet memuru, genel Müdür tam gün 

çalışma yasasına göre maaş alırken; il dışına çıkarak, özel bir hastanede çalışması ve 

ameliyat yapması yasal mıdır? Bu konuda bir müfettiş görevlendirmeyi düşünüyor 

musunuz? 

7. Bu kişinin eski ortağı olduğu tıbbi şirketlerden, SSK herhangi bir tıbbi malzeme ya da tıbbi 

hizmet sabn almış mıdır? 

8. Prof. Dr. Servet Rüştü KARAHAN, Kızılay Derneği Yönetim Kurulu üyeliğine atanmış mıdır? 

Hangi nedenle bu görev verilmiştir? Bu görevi nedeniyle herhangi bir ödenek, yolluk, 

ulaşım bedeli vb kendisine ödenmekte midir? 

9. Bu kişinin kayınpederinin Eskişehir de Kızılay Derneği'nin Tıp Merkezinin yönetimine 

getirildiği doğru mudur? Doğruysa bu kişinin görevi nedir, ne kadar maaş almaktadır? 

başka akrabaları da Kızılay Demeğinde çalışmakta mıdır? 

10. Prof. Dr. Servet Rüştü KARAHAN'ın eski ortağı olduğu tıbbi şirketleri veya hastanelerin 

Kızılay Derneği ile herhangi bir ticari iş, sabn alma, satma işlemi yapmış mıdır? Yapmışsa 

miktarı ve cinsleri nelerdir? 

11. Özellikleri medyada yer alan bu şahıs, Türkiye Cumhuriyetinin en önemli problemi olan 

sağlığın başında halen görevde tutmayı düşünüyor musunuz? 
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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/ ZtO - 7J&< 
KONU:Yazılı Soru Önergesi 26 TEMMUZ 2004 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 17.06.2004 tarih ve KAN.KAR.MDA01.0.GNS.0.10.00.02-7/2846-6045/20066 
sayılı yazınız. 

Kastamonu Milletvekili Mehmet YILDIRIM'ın, Sayın Başbakanımıza tevcih 
ettiği, 7/2846 Esas No'lu Yazılı Soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, 
konuya ilişkin cevabi bilgi ve değerlendirmeler aşağıda sunulmuştur. 

SSK Sağlık İşleri Genel Müdürü Prof. Dr. Servet Rüştü KARAHAN, mesleki 
tecrübesi ile yapmış olduğu idarecilik görevleri de gözönünde bulundurularak SSK 
Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne 27.02.2004 tarih ve 2004/5605 sayılı Kararnameyle 
atanmıştır. 

Prof. Dr. Servet Rüştü KARAHAN'ın; SSK Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne 
atanma sürecinde kendisi hakkında, Bakanlığımıza ulaşan bazı iddialarla ilgili olarak 
idari inceleme yapılmış, yapılan inceleme sonucunda atanmasına engel herhangi bir 
somut bilgi ve belgeye rastlanmamıştır. 

Yine yapılan incelemede soru önergesinin 3 üncü maddesinde belirtilen "Prof. 
Dr. Servet Rüştü KARAHAN'ın bazı özel sağlık kuruluşlarının ortağı ve yönetim 
kurulu başkanı olduğu" konuları da atanma sürecinde incelenmiş, iddiaları doğrular 
nitelikte herhangi bir bilgi veya belgeye ulaşılamamıştır. 

Prof. Dr. Servet Rüştü KARAHAN'ın, halen Özel Halkalı Sağlık Hiz.Tic.AŞ. 
(İstanbul Hospital) dışında 3 tane daha sağlık şirketinin ortağı olduğu iddialarını teyit 
eder yasal bir belge olmadığı gibi, özel Halkalı Sağlık Hiz.Tic.A.Ş. (İstanbul Hospital) 
ortaklığı bulunduğu dönemde Kurum ile herhangi bir sözleşme ilişkisi de olmamıştır. 

Prof. Dr. Servet Rüştü KARAHAN'ın, eski ortaklığı bulunan Özel Halkalı Sağlık 
Hiz. Tic. A.Ş. (İstanbul Hospital) ile Kurum arasında 2004 yılında çeşitli sağlık 
hizmetleri alanında sözleşme imzalanmıştır. 

Kurumca sunulamayan veya yeterince karşılanamayan sağlık hizmetleri, 506 
sayılı Kanun'un 123 üncü maddesine istinaden imzalanan sözleşmeler yoluyla Kurum 
dışı resmi ve özel sağlık tesislerinden karşılanmaktadır. 

- 1 2 7 -



T.B.M.M. B : 118 4 . 8 . 2004 O: 1 

Söz konusu bu yasal dayanak çerçevesinde, Ülke genelinde 2003 yılında 
sözleşme yapılmış bulunan Kurum dışı sağlık tesisi sayısı 632, bu sağlık tesisleri ile 
imzalanan sözleşme sayısı 1350; 2004 yılında sözleşme yapılmış bulunan Kurum 
dışı sağlık tesisi sayısı 1022, bu sağlık tesisleri ile imzalanan sözleşme sayısı ise 
1464'dür. 

Dışarıdan sağlanan hizmetlere ilişkin olarak Kuruma intikal eden veriler 
doğrultusunda; 2003 ve 2004 yıllarında sözleşmeli Kurum dışı sağlık tesislerine 
yapılan ödemelere ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 

İL ADI 
TÜRKİYE 
GENELİ 

YIL İ « ' - ' l 
i KESİNTİ TUTARI 

r:r,'\\ 
ÖDENEN TUTAR 

4.249.063 
2003 

442.193.325.888.300 
TL 

31.748.324.523.082 
TL 

382.518.030.293.550 
TL 

TÜRKİYE 
GENELİ 

2004 
4 AYLIK 

1.174.658 112.196.344.264.241 
TL 

7.249.054.295.209 
TL 

77.912.237.819.695 
TL 

İL ADI 

İSTANBUL 

İSTANBUL 

YIL 

2003 
2004 

4 AYLIK 

WÜ»TA 
3*Y«W 
157.356 

25.939 

İLETİLteNPftYURA 
WE*fU 

28.679.809.701.964 
TL 

2.803.251.521.759 
TL 

KESİNTİ TUTARI 

1.091.906.315.982 
TL 

59.098.319.799 
TL 

ÖDENEN TUTAR 

26.254.374.597.899 
TL 

2.778.659.371.054 
TL 

Prof. Dr. Servet Rüştü KARAHAN'ın halen iki özel hastaneye ortak olduğunu 
gösterir hiçbir somut, resmi veya hukuki bulgu Bakanlığımıza intikal etmemiştir. 
Ayrıca Prof. Dr. Servet Rüştü KARAHAN*ın hafta sonları özel hastanede çalıştığı 
veya ameliyat yaptığına ilişkin herhangi bir tespit bulunmamaktadır. 

Prof. Dr. Servet Rüştü KARAHAN, SSK İlaç Müessesesi Yönetim Kurulu Üyesi 
olması münasebetiyle de, bu müessesenin iki haftada bir İstanbul'da yapılan Yönetim 
Kurulu toplantılarına iştirak etmek üzere İstanbul'a gitmektedir. 

Prof. Dr. Servet Rüştü KARAHAN 2003/6256 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla 
Kızılay Derneği Genel Merkez Denetçiler Kurulu üyeliğine atanmış, 

Atama kararı; Kızılay Derneği Genel Merkez Kurulu, Genel Merkez Yönetim 
Kurulu ve Genel Merkez Denetçiler Kurulu Üyelerinin Görevlerine Son Verilmesi ve 
Bu Organların Görevlerini Yerine Getirmek Üzere, 2908 sayılı Dernekler Kanunu'nun 
71 inci maddesinin Değişik İkinci Fıkrası'nın 2 numaralı bendin*-göre, Bakanlar 
Kurulu'nca 13.10.2003 tarihinde alınmış, 

Göreve atandığı tarihten bu yana kendisine bu görevi nedeniyle herhangi bir 
ödeme yapılmamıştır. 

Prof. Dr. Servet Rüştü KARAHAN'ın kayınpederi Op. Dr. Yaşar Nafiz 
MERCAN, Eskişehir Kızılay Şube Tıp Merkezinin yönetiminde bulunmadığı ve Tıp 
Merkezi Başhekimi görevini 800.000.000.-TL maaş karşılığında yürüttüğü tespit 
edilmiş, adı geçenin başka bir yakınının Kızılay Demeği'nde çalıştığı konusunda ise 
herhangi bir bilgiye rastlanmamıştır. 

Prof. Dr. Servet Rüştü KARAHAN, SSK Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü 
görevini, Kurumun tabi olduğu yasalar ve mevzuat çerçevesinde sürdürmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Murat BÂŞESGİOĞLU 
Bakan 
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24. - Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, akaryakıt kaçakçılığına karıştığı iddia 

edilen bir şirkete ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı 
(7/2855) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 
• . İ V ı — 

Ümmet KANDOĞAI 
DYP Denizli Milletvekili 

Ol/Haziran /2004 tarihli bazı basın organlarında "Gebze'de açığa çıkan 7,5 
Trilyon Liralık Gazyağı Vurgunu Ankara'ya Uzandı" şeklindeki haberlere yer 
verilmiştir. Aynı haberin içeriğinde "Kurucular inşaat ile onun bir alt kuruluşu olan ZRG 
Grup Dış Ticaret Ltd. Şirketinin sahibi Esat KURUCU'nun motorine dönüştürülebilen 
gazyağı (Gasoil) ithal ettiği halde gümrük bedeli ve ÖTV ödememek için vergi 
alınmayan bir tür solvent olan "safrasol" olarak beyan ettiği, ancak taşınmakta olan 
maddenin gazyağı olduğu tespit edince 700 Milyar Liralık teminatla Yurda sokulduğu, 
bu sırada Ankara'dan bazı hatırlı kişilerin devreye girmesiyle bu maddenin tekrar 
safrasol olarak gösterildiği ve bu nedenle ÖTV alınmadan gümrükten bedelsiz 
geçirildiği" iddiaları yer almıştır. 

Bu itibarla; 

1-Mali Polis'in düzenlediği operasyon sonucunda, değeri trilyonları bulan 
akaryakıt kaçakçılığı ile ilgili olarak ele geçirilen belge ve banka dekontlarında 
emekli Korgeneral Mehmet Altay TOKAT, Ulaştırma Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcısı Kemal ALBAYRAK ve Gümrük Müsteşar Yardımcısı Hüseyin*Hüspü 
GÜLER'in adlarının geçtiği, şirket sahibi Esat KURUCU'nun Akbank Körfez 
Şubesindeki hesabından, Müsteşar Yardımcısı Kemal ALBAYRAK ve emekli 
Korgeneral Mehmet Altay TOKAT'a 42'şer bin Euro'dan toplam 84 bin Euro 
havale yapıldığına dair belgelerin ele geçirildiği tespit edildiğine göre, adıgeçen 
kişiler hakkında bir işlem yapılmış mıdır? Yoksa, böyle zihniyetin var olmasına 
karşı suskunluğunuz ne zamana kadar devam edecektir? 

2 - Şirket sahibi Esat KORUCU'nun Mehmet Altay TOKAT'a 2004 Model 06 AJ 
0102 plakalı Passat marka otomobil, Müsteşar Yardımcısı Kemal ALBAYRAK'a 
2004 Model 06 AJ 1667 plakalı Toyota Jeep, yine Müsteşar Yardımcısı Hüseyin 
Hüsnü GÜLER'in çocuğuna'da Peugeot 307 marka otomobil hediye ettiği 
iddiaları doğru mudur? Doğru ise bu otomobiller adıgeçen kişilere hangi başarılı 
hizmetlerinden dolayı hediye edilmiştir? 

3-Adıgeçen Müsteşar Yardımcıları bu görevlere ne zaman ve hangi iktidarlar 
döneminde atanmışlardır? Bu kişiler daha önce herhangi bir siyasi faaliyette 
bulunmuşlar mıdır? Varsa hangi partide ve ne gibi görevler üstlenmişlerdir? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Sayı :B.05.1.EGM>0.12.04<01 - U o f c O - f i S ^ a 
K«nu:Yazılı Soru Önergesi 2 . | . J07/2004 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) 17.06.2004. tarih ve A.01.GNS.0.K).00.02-7/2855^O89/20157 sayılı yazı 
b)Başbakanlığın 23.06.2004.tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106- 366-19-/2986 sayılı yazısı. 

Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve Saym 
Başbakanımıza tevcih edilen, Saym Başbakanımızca da kendileri adına tararımdan cevaplandırılması 
istenilen, (7/2855) nohı soru önergesinin cevabı aşağıya çıkartılmıştır. 

1-2. önergeye konu olayla ilgili olarak bahsi geçen şahıslar hakkında Kocaeli ili Gebze ilçesi 
Cumhuriyet Başsavcılığınca 30.05.2004/4556 Hz. sayışma kayden soruşturma başlatılmış olup, konu yargı 

Ulaştırma Bakanlığınca Müsteşar Yardımcısı Kemal ALBAYRAK hakkında idari soruşturma 
açılmış olup halen devam etmektedir. 

Gümrük Müsteşar Yardımcısı Hüseyin Hüsnü GÜLER, 15.06.2004 tarihinde 657 sayılı Devlet 
Memurları Kamunu'nun 137 ve 138 nci maddeleri gereğince görevinden uzaklaştırılmıştır. 

3. Kemal ALBAYRAK, Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Ankara Milli Eğitim Gençlik ve 
Spor Müdürlüğünde Şube Müdürü iken 26.03.1989 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimlerine katılarak 
Kırıkkale Ahılı Belediye Başkam seçilmiş ve bu görevim 27.03.1994 tarihine kadar ifa etmiştir. 10.05.1994 
tarihinde EGO Genel Müdürlüğü emrine Daire Başkam olarak naklen atanmış, 24. İZ 1995 tarihinde yapılan 
Milletvekilliği Genel Seçimlerinde Kırıkkale Milletvekili seçilerek 2002 yılı Genel Seçimlerine kadar görev 
yapmış ve 14.12.1998 tarihi itibariyle emekliye ayrılmıştır. 21.01.2003 tarih ve 2003/3602 saym kararname 
ile Müsteşar Yardımcılığı görevine atanmıştır. 

Hüseyin Hüsnü GÜLER, 10.10.1978 tarihinde Gümrük Müfettiş Yardımcısı, 25.01.1982 tarihinde 
Gümrük Müfettişi, 03.02.1988 tarihinde de Gümrük Başmüfettişi olarak atanmış olup, 03.11.2002 
milletvekili genel seçimleri nedeniyle 08,08.2002 tarihinde görevinden istifa etmiş, ancak herhangi biı 
partiden ve seçim çevresinden milletvekili aday adaylığı listesinde bulunmadığından, 08.11.2002 tarihinde 
tekrar Gümrük Başmüfettişliği görevine, 30.12.2002 tarihinde de 58 nci Hükümet döneminde Müsteşar 
Yardımcılığı görevine atanmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

ir AKSU 
İçişleri Bakam 
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25. - Samsun Milletvekili Haluk KOÇ'un, Samsun-Çarşamba'daki bazı özel dersanelere ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELÎK'in cevabı (7/2856) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı 

olarak yanıtlanmasını saygılarımla dilerim. 

Prof. Dr. Haluk Koc 
Samsun Milletvekili 
CHP Grup Başkanvekili 

1. 625 sayılı özel öğretim Kanununun 9. maddesinde içkili yerlerin okullara uzaklığı 

belirtilmiştir. Samsun ili Çarşamba ilçesinde bu kurala aykırı olduğu gerekçesiyle son 

beş yılda hangi özel dershaneler için işlem yapılmıştır? 

2. Bu işlemlerin sonucunda, hangi dershaneler yap\lan idari* İşlemler için İdare 

Mahkemesine başvurmuştur? Bu konuda İdare Mahkemelerinin verdisi tüni kararlar 

için temyize başvurulmuş mudur? 

3. 625 sayılı özel öğretim Kanununun 9. maddesinin uygulanmasına ilişkin, 

Çarşambalılar Dershanesinin açtığı davada İdare Mahkemesinin aldığı karar için 

Danıştay'a başvurulmuş ve Danıştay Sekizinci Dairesi İdare Mahkemesi kararının 

yürütülmesini durdurma karan almıştır. Aynı konuda Samsun Merkez .Özel Akademi 

Dershanesi Subaşı Şubesinin İdare Mahkemesine başvurusundan sonra alınan karar 

için temyize başvuruldu mu? 

4. Eğer bulunulmadı ise, aynı nitelikte idari işlem için Damştay'm aldığı karar ortada 

iken, Çarşambalılar Dershanesi için temyize başvurulurken, Samsun Merkez özel 

Akademi Dershanesi Subaşı Şubesi için temyize başvurulmamasmın gerekçeleri 

nedir? Bu konuda temyiz başvurusu yapmayan görevliler için bir soruşturma açıldı 

mı? Açılmadı ise, bunun gerekçeleri nedir? 

5. Salıpazan Bereket Pansiyonlu İlköğretim Okulu Müdürü Haşim Sağlam, Bafra Halk 

Eğitim Merkezi Müdürü Hasan Yiğit ve Havza İmam Hatip Lisesi Müdürü Zekeriya 

Bilen hakkında 2002 yılında herhangi bir soruşturma açıldı mı? Açıldı ise, bu 

soruşturmaların açılma gerekçeleri nedir ve sonuçlan ne olmuştur? Adı geçen kişiler 

AKP hükümetleri döneminde herhangi bir görevlere atanmış mıdır? 

v 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTlM BAKANLIĞI 

Araştırma, Plânlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.O8.0.APK.0.03.05.O0-03/ t X6S 3<^ />- /2004 
KONU: Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : a) TBMM Başkanlığının 17.06.2004 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2856-6095/20165 
sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 23.06.2004 tarihli ve B.02.0.KKG.0.12/106-366-20/2988 sayılı yazısı. 

Samsun Milletvekili Sayın Haluk KOÇ'un, "Samsun-Çarşamba'daki bazı özel dershanelere 
ilişkin" Saym Başbakanımıza yönelttiği ve Sayın Başbakanımız tarafmdan kendileri adına 
koordinatörlüğümde cevaplandırılması istenen 7/2856 esas numaralı yazılı soru önergesi 
incelenmiştir. 

1. Samsun Valiliğince yaptırılan inceleme sonucu; 

a) 625 sayılı Özel öğretim Kurumları Kanunu'nun 9'uncu maddesinin, açık alkollü içki 
satılan yerlere uzaklığına ilişkin hükümlerine aykırılığı sebebiyle, son beş yılda Çarşamba ilçesindeki 
Özel Çarşambalılar İlköğretim Dershanesi ile özel As Fen Dershanesi -eski adı Yeni Düşünce 
Dershanesi- hakkında işlem yapıldığı, 

b) Özel Çarşambalılar İlköğretim Dershanesi ile ilgili, Valilikçe 20.03.2002 tarihli ve 12660 
sayılı yazı ile tesis edilen işlemin, Samsun İdare Mahkemesinin 23.10.2002 tarihli ve 2002/1483 esas 
2002/1898 karar sayılı kararıyla iptal edildiği, temyiz başvurusu sonucu Danıştay 8'inci Dairesinin 
15.10.2003 tarihli ve 2003/103 esas 2003/4101 karar sayılı kararı ile Samsun İdare Mahkemesinin 
kararının bozulduğu, 

c) Özel As Fen Dershanesinin -eski adı Yeni Düşünce Dershanesi- ile ilgili, Valilikçe 
04.06.2003 tarihli ve 26183 sayılı yazı ile tesis edilen işlemin iptaline ilişkin açılan dava sonucu, 
Samsun İdare Mahkemesinin 18.09.2003 tarih ve 2003/701 esas 2003/929 karar sayılı kararı ile iptal 
talebinin reddedildiği, 

d) Merkez ilçedeki Özel Süper Aktifti Dershanesi -eski adı özel Akademi Dershanesi Subaşı 
Şubesi- ile ilgili, Valilikçe 30.10.2002 tarihli ve 53500 sayılı yazı ile tesis edilen işlemin, Samsun 
İdare Mahkemesinin 14.03.2003 tarihli ve 2002/2209 esas 2003/191 karar sayılı kararıyla iptal 
edildiği, yapılan temyiz başvuru sonucu Danıştay 8'inci Dairesinin 16.01.2004 tarihli ve 2003/2443 
esas 2004/149 karar sayılı kararı ile Samsun İdare Mahkemesinin kararının bozulduğu, 

e) Bereket İlköğretim Okulu Müdürü Haşim SAĞLAM hakkında; Salıpazarı ilçesi Fındıklı 
İlköğretim Okulunun öğrenci taşıma ihalesinde -İhale komisyonu üyesi- usulsüzlük yapıldığı, 
yönetmeliklere aykırı davranıldığı ile ilgili 2002 yılında açılan soruşturmada disiplin yönünden "ihtar" 
cezası ile tecziyesinin teklif edildiği, art niyet olmaması nedeniyle İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 
tarafından ceza uygulamasına gidilmediği, 

Ayrıca, Okulda Bakanlık izni olmayan kitapların bulunduğu, kanunlarca belirlenen usul ve 
esasların yerine getirilmesinde araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kusurlu 
davranıldığı ile ilgili açılan bir soruşturmada ise, disiplin yönünden adı geçen müdüre "1/30 oranında 
aylıktan kesme" cezası teklif edildiği, geçmiş hizmetlerinin değerlendirilmesi sonucu İlçe Millî Eğitim 
Müdürlüğünce "kınama" cezası ile tecziye edildiği, idarî yönden, yöneticilik görevi üzerinden alınarak 
İl içerisinde uygun bir okula öğretmen olarak atanması teklifinin getirildiği ve Havza Bayören 
İlköğretim Okuluna atamasının yapıldığı, fakat Valilikçe, daha önce herhangi bir ceza almadığı ve 
sicil notlan iyi olduğundan getirilen idarî teklifin uygulanmasında kamu yararı ve hizmetin gereği 
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yönünden gerek görülmeyerek çalışmalarının izlenmesinin uygun görüldüğü ve hâlen Salıpazan 
Bereket Pansiyonlu İlköğretim Okulu Müdürü olarak görevine devam etmekte olduğu, 

f) Bafra Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hasan YİĞİT hakkında; 3'üncü Grup İlköğretim 
Müfettişleri Başkanlığınca Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulunda yapılan arşiv taramasında; 
son iki yıldır eşofman dikilmediği, dikilmişse de sayısının 3-5 taneyi geçmediği dolayısıyla Kurum 
Müdürünün Döner Sermayeyi işlevsizleştirerek başka ticarî firmalarla iş ilişkisine girdiği kanaatini 
güçlendirdiği, Merkez Şehit Onbaşı Yücel Unsal İlköğretim Okulunda 254 eşofmanın da benzer 
yöntemlerle dış piyasaya diktirildiği gerekçesiyle açılan soruşturma sonucu; Müdür Hasan YİĞİT'in 
idarecilik görevinin üzerinden alınması ve "1 yıl kademe ilerlemesinin durdurulması" cezası teklifinin 
getirildiği, ancak, İdare Kurulunun 11.09.2002 tarih ve 4604 sayılı karan ile geçmiş hizmetleri ve sicil 
notlan da dikkate alınarak 657 sayılı Devlet Memurlan Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 1/30 
oranında "aylıktan kesme" cezası ile tecziye edildiği, Valilikçe bu cezasmm idarecilik görevine engel 
teşkil etmediği, son üç yıllık sicil ortalamasmm iyi derecenin üzerinde olduğu ve getirilen idarî 
teklifin uygulanmasında kamu yararı ve hizmetin gereği yönünden fayda görülmediği, çalışmalarının 
izlenmesinin ve müdürlük görevine devam etmesinin uygun bulunduğu ve hâlen Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü görevini yürütmekte olduğu, 

g) Havza İmam Hatip Lisesi Müdürü Zekeriya BİLEN hakkında; ilköğretim müfettişlerince 
12.07.2002 tarih ve 410/12 sayılı soruşturma raporu ile okulun bir memurunun kılık kıyafet 
yönetmeliğine uygun olmayarak okulda bulunması nedeniyle müdürlük görevinin üzerinden alınarak 
İl içinde başka bir okula öğretmen olarak atanması teklifinin getirildiği, Valilikçe, daha önceden 
tevbih cezasından daha ağır bir ceza almadığı, sicil notlarının iyi olduğu, aylıkla ödül, takdir ve 
teşekkür belgesinin bulunduğu göz önünde bulundurularak getirilen idarî teklifin uygulanmasına kamu 
yaran ve hizmetin gereği yönünden gerek olmadığı kanaatine varıldığı, hâlen Havza İmam-Hatip 
Lisesi Müdürü olduğu ve Valilikçe Havza İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünü yürütmek üzere 
görevlendirildiği 

anlaşılmıştır. ^^2^ a s 
Bilgilerinize arz ederim. s " ^ ^ v y r ' v w 

L^'Doç. Dr. Hüseyin ÇEÖir,~>^ 

Millî Eğitim Bakaju^-^ 
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26.-Kırıkkale Milletvekili Halil TİRYAKİ'nin, ülkemizde çalışan yabancılara ilişkin sorusu ve 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun cevabı (7/2862) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Murat 
BAŞESGİOĞLU tarafından yazılı olarak yanıtlanması hususunu bilgilerinize arz ederim. 

Saygılarımla. 

Halil TİRYAKİ 
Kırıkkale Milletvekili 

Bilindiği üzere Yabancıların çalıştırılması ile ilgili yasa çıkmadan önce, ülkemizde 1 
milyonun üzerinde yabancı uyruklu çalışanın bulunduğu ifade edilmekteydi. 

Ülkemizde istihdam edilen yabancıların çalışması ile ilgili aksaklıkları giderme 
amacını taşıyan yasa hazırlanmış ve yürürlüğe girmiştir, özellikle ülkemizde kaçak olarak 
çalışan yabancılarla ilgili sorun, hem sosyal hem de ekonomik yönden önem arz 
etmektedir 

Konuyla ilgili olarak; 

1. Ülkemizde bulunan yabancı uyruklu çalışanların sayısı nedir? Söz 
konusu yasa yürürlüğe girdikten sonra bu sayıyı belirlemek amacıyla yeni bir çalışma 
yapılmış mıdır? Yapılmamışsa bakanlığınızın bu konuda her hangi bir çalışması olacak 
mıdır? 

2. Ülkemizde çalışan yabancıların, ne kadarı sigortalı olarak-çalışmaktadır? 

3. Yabancı uyruklu çalışanların, geldiği ülkelere göre dağılımı nedir? Bu 
çalışanların maaş ortalaması nedir? 

4. Son beş yılda, ülkemizde kaçak olarak çalışan yabancı uyruklu, kaç kişi 
ülkelerine geri gönderilmiştir? 

5. Ülkemizde yabancı uyruklu çalışanların, iş gücü piyasamızı, istihdam ve ücretler 
açısından nasıl etkilemektedir? 
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T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.13.APK.0.12.00.00mo-:L!m 19 T E M M U Z 2004 

KONU : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

İLGİ : 17.06.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6063 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan, Kırıkkale Milletvekili Halil TlRYAKl'ye ait 7/2862 
Esas No'lu yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, konuya ilişkin 
cevabi bilgi ve değerlendirmeler aşağıda sunulmuştur. 

Bilindiği üzere 4817 sayılı Yabancıların Çalışma izinleri Hakkında Kanun 
06.09.2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanun, yabancıların Türkiye'deki 
çalışmalarını izne bağlamak ve verilecek çalışma izinleri ile ilgili esasları 
belirlemek, yabancılar için daha önce çeşitli kuruluşlarca verilen çalışma izinlerinin 
tek elden verilmesi ve takibi amacıyla çıkarılmıştır. Kanunun yürürlük tarihi olan 
06.09.2003 tarihi ile 22.06.2004 tarihi arasında Bakanlığımızca 4313 yabancıya 
çalışma izni verilmiştir. Bunlardan 1389 adedi daha önce verilmiş bulunan çalışma 
izinlerinin uzatılması işlemidir. 

Yabancıların çalışma izinleri işlemlerinin daha seri ve sağlıklı olarak 
yürütülebilmesi için hazırlığı devam eden ve muhtemelen 2004 Temmuz-Ağustos 
aylarında faaliyete geçecek olan Bilgisayar Programının devreye girmesiyle birlikte 
çalışma izni alan yabancıların yaş, cinsiyet, ülke (Uyruk), meslek, eğitim durumu 
itibariyle dağılımı ile yabancı çalıştıran işyerlerinin fiili iştigal konuları itibariyle 
dağılımına ilişkin istatistiki bilgilere günlük olarak ulaşılabilecektir. 

Yasa yürürlüğe girdikten bu yana Bakanlığımızca yapılan işlemler ve 
çalışma izni verilen yabancılara ilişkin bilgiler kişinin sigortalılık durumuna göre 
SSK veya Bağ-Kur Genel Müdürlüklerimize intikal ettirilerek gerekli takibatın 
yaptırılması temin edilmektedir. 

Çalışma izni verilen yabancıların uyruk ve diğer özelliklerine ilişkin 
istatistikler yukarıda belirtilen Bilgisayar Programının devreye girmesiyle birlikte çok 
kısa sürede elde edilecektir. 

Son beş yıl içerisinde, ülkemizde kaçak olarak çalışırken ülkelerine geri 
gönderilen yabancı uyruklulara ilişkin kayıtlar İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel 
Müdürlüğü) tarafından tutulmaktadır. 
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4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun 5. maddesi 
uyarınca, çalışma izin taleplerinin değerlendirilmesinde, iş piyasasındaki durum, 
çalışma hayatındaki gelişmeler, istihdama ilişkin sektörel ve ekonomik konjonktür 
değişiklikleri dikkate alınmaktadır. Bu çerçevede İzin isteminin reddi başlıklı 
14 üncü madde gereğince; 

a) iş piyasasındaki durum ve çalışma hayatındaki gelişmeler ve istihdama 
ilişkin sektörel ve ekonomik konjonktür değişikliklerinin çalışma izni verilmesine 
elverişli olmaması, veya 

b) Başvurulan iş için ülke içinde, dört haftalık süre içerisinde o işi yapacak 
aynı niteliğe sahip kişinin bulunması, 

durumlarında çalışma izin istemleri reddedilebilmektedir. 

Bu değerlendirme kriterleri çerçevesinde, Türkiye İş Kurumu, periyodik 
olarak dört haftalık sürelerde, il bazında "yabancıların istihdamının uygun 
görülmediği iş ve meslekler" listesini Bakanlığımıza rapor olarak bildirmektedir. 

Çalışma izin taleplerinin değerlendirme sürecinde söz konusu raporlar 
dikkate alınmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. ^ ^ u ^ A ^ G İ O Ğ L U 
Bakan 

27. - Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN'ın, hakkında soruşturma açılan ve yargıya intikal et
tirilen belediyelere ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/2868) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim. Saygılarımla. 

Orhan ERASLAN 
Niğde Milletvekili 

Kamudaki yolsuzların ve usulsüzlüklerin büyük bir kısmının belediyelerde yaşandığı, 
yürütülen soruşturmalardan, açılan davalardan, ve medyaya yansıyan haberlerden 
görülmektedir. Belediyelerde yaşanan yolsuzluklar toplumsal dokumuza adeta nüfuz etmiş ve 
bu olgu kamuoyunca kanıksanır bir hale gelmiştir. 

1-1994 yılından beri dönemler itibariyle Bakanlığınızca kaç belediye hakkında 
soruşturma açılmıştır. Bunlardan kaç tanesi görevden el çektirmeyle sonuçlanmış ve kaç 
tanesi yargıya intikal etmiştir? 

2- Büyükşehir, il, ilçe ve belde olmak üzere 1999 seçimlerinden sonra açılan müfettiş 
soruşturmaları sonucu el çektirilen ve yargıya intikal ettirilen belediye başkanları 
hangileridir? Bunlar hangi partilere mensuptur? Konulan nelerdir? 

3- Büyükşehir, il, ilçe ve belde olmak üzere halen müfettiş soruşturması sürmekte 
olan belediyeler hangileridir? Bunlar hangi partilere mensuptur? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 

SAYI : B.05.0.MAH.0.65.0O.O02/gr/OOv\ 
KONU: 7/2868 Esas Nolu 

Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM Başkanlığının 17.06.2004 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-6063-7/2868.-6052/ 
20102 sayılı yazısı. 

Niğde Milletvekili Sayın Orhan ERASLAN'ın "Hakkında soruşturma açılan ve yargıya intikal ettirilen 
belediyelere ilişkin" yazılı soru önergesine cevap teşkil edecek bilgiler aşağıya çıkarılmıştır. 

1-1994 yılından bu yana 7046 belediye başkanı hakkında soruşturma açılmıştır. 1994-1999 yılları 
arasında görevinden uzaklaştırılan belediye başkanı sayısı 55 olup; bunlardan 16 belediye başkanı idari 
soruşturmanın selameti açısından, 39 belediye başkanı ise adli makamlarca verilen tutuklama, mahkumiyet 
kararları ve adli soruşturma nedeniyle görevinden uzaklaştırılmıştır. 

18.04.1999 - 29.06.2004 yılları arasında görevinden uzaklaştırılan belediye başkanı sayısı 67 olup; 
bunlardan 12 belediye başkanı idari soruşturmanın selameti açısından, 55 belediye başkanı ise adli makamlarca 
verilen tutuklama, mahkumiyet kararlan ve adli soruşturma nedeniyle görevlerinden uzaklaştırılmıştır. 

2- 1999 seçimlerinden sonra müfettiş soruşturmaları sonucunda 237, 2863 ve 2886 sayılı Kanunlara 
muhalefet, .görevi kötüye kullanma, görevi ihmal, zimmet, evrakta sahtecilik, rüşvet ve kaçak yapılaşmaya göz 
yummak gibi nedenlerle; 2000 yılında 2 belediye başkanı, 2001 yılında 7 belediye başkanı, 2003 yılında 3 
belediye başkanı, 2004 yılında 1 belediye başkanı olmak üzere 13 belediye başkanı görevinden uzaklaştırılmıştır. 
Görevden uzaklaştırılan 13 belediye başkanı da adli mercilere intikal ettirilmiştir. 

3- 137 Belediye Başkanının soruşturması halen devam etmekte olup, soruşturmaları devam eden 
belediyelere ait liste ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

tö.ft.ıım 

flülkadirAKSU, 
Bakan 
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SORUŞTURMASI DEVAM EDEN BELEDİYELERE AİT LİSTE 
SIRA 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

ILI 
Adana 
Kayseri 
Elazığ 
Ankara 
Trabzon 
Antalya 
Ankara 
Kocaeli 
Muğla 
Kastamonu 
Adana 
Samsun 
Mardin 
Balıkesir 
Samsun 
Trabzon 
Gaziantep 
Kırıkkale 
Nevşehir 
Konya 
Konya 
Sinop 
Malatya 
Antalya 
Osmaniye 
Mersin 
Aydın 
Mardin 
Osmaniye 
Ordu 
izmir 
Kırşehir 
izmir 
Denizli 
izmir 
Ardahan 
izmir 
Kayseri 
Malarya 
Batman 

BELEDIYESI 
Karataş 
Yahyalı 
Ancak 
Kazan 
Dernekpazan 
Kemer 
Evren 
Saraybahçe 
Eşen 
Doğanyurt 
Küçükdikili 
Terme 
Derik 
Marmara 
Havza xv: 
Of 
Oğuzeli 
Keskin 
Kozaklı 
Karapınar 
Ereğli 
Gerze 
Darende 
Gazipaşa 
Bahçe 
Çamlıyayla 
Didim 
Mazıdağ 
Düziçi ! 
ikizce 
Bergama 
Akpınar 
Çeşme 
Bekilli 
Urla 
Posof 
Seferihisar 
Pınarbaşı 
Doğanşehir 
Sason ! 
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41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 

izmir 
Adana 
Denizli 
izmir 
Edirne 
Kocaeli 
izmir 
Erzurum 
Tekirdağ 
Antalya 
Çankırı 
Bingöl 
Antalya 
Aksaray 
Antalya 
Siirt 
Niğde 
Ankara 
Balıkesir 
Mersin 
Diyarbakır 
Muğla 
izmir 
Kastamonu 
izmir 
izmir 
Samsun 
Aydın 
Bursa 
istanbul 
Kocaeli 
Sakarya 
Uşak 
Tekirdağ 
Burdur 
Bingöl 
Hatav 
Eskişehir 
Antalya 
KMaraş 
Mersin 
Kastamonu 

Payamlı 
Yumurtalık 
Serinhisar 
Aliağa 
Enez 
Büyükşehir 
Menemen 
Yakutiye 
Merkez 
Muratpaşa 
Merkez 
Merkez 
Kepez 
Merkez 
Büyükşehir 
Merkez 
Merkez'" 
Yenimahalle 
Edremit 
Mezitli 
Yenişehir 
Bodrum 
Balçova 
Merkez 
Narlıdere 
Selçuk 
Gazi 
Merkez 
Yıldırım 
Bakırköy 
Bekirpaşa 
Karasu 
Banaz 
Çorlu 
Bucak 
Yayladere 
Akbez 
Mihalıççık 
Alanya 
Pazarcık 
Erdemli 
Taşköprü 
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83 
84 
«5 

|86 
117 
118 
i\9 
<>o 
\n 
92 
93 
94 
<»5 
i>6 
S7 
$8 
S'9 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 

Yozgat 
Aksaray 
Antalya 
Antalya 
Sivas 
Balıkesir 
Kilis 
Gaziantep 
Antalya 
Gaziantep 
Aksaray 
Hatay 
Niğde 
Burdur 
Bitlis 
Kütahya 
Kastamonu 
Eskişehir 
Kütahya 
Antalya 
Çorum 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Aydın 
Mardin 
Adıyaman 
Çorum 
Tekirdağ 
Van 
Diyarbakır 
Mersin 
Mardin 
Bursa 
izmir 
Muğla 
izmir 
izmir 
Denizli 
Denizli 
İsparta 

Çayıralan 
Ağaçören 
Korkuteli 
Elmalı 
Kangal ve diğer ilçeleri 
Sındırgı 
Elbeyli 
Araban 
Konaklı 
islahiye 
Ortaköy 
Samandağ 
Altım his ar 
Bucak 
Güroymak 
Çavdarhisar 
inebolu • 
Han 
Simav 
Gündoğmuş 
Dodurga 
Havran 
Burhaniye 
Erdek ! 
Bigadiç 
Sultanhisar 
Midyat , 
Besni 
iskilip 
Saray 
Gevaş 
Bismil 
Çiftlikköy 
Savur 
Elbeyli 
Çiğli i 
Dalaman 
Bayındır 
Mordoğan 
Sarayköy 
Tavas i 
Atabey 
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125 
126 
127 
128 
129 
130 J 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 

İzmir 
izmir 
Kırşehir 
istanbul 
Ankara 
Mersin 
Amasya 
Bolu 
Van 
Aydın 
Muğla 
Antalya 
Kırklareli 

Büyükşehir 
Urla 
Merkez 
Büyükşehir 
Çankaya 
Toroslar 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Kuşadası 
Merkez 
Manavgat 
Merkez 

Soruşturmalar eski ve yeni belediye başkanları hakkında olduğundan, 
Eski ve yeni belediye başkanlarının partileri aynı olabildiği gibi farklılıklar 
da bulunduğundan parti isimleri belirtilmemiştir.. 

28. - İstanbul Milletvekili Emin ŞÎRİN'in, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından uy
gulanan peyzaj projelerine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/2870) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 07.06.2004 

Emin ŞİRİN ' 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanmakta olan peyzaj projeleri ve bitki 
dikimleri ile ilgili olarak aşağıdaki sorularımın cevaplandırılmasını arz ederim: 

1 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından veya Belediyenin 
BİT, Ağaç ve Peyzaj A.Ş. veya İST AÇ kanalı veya diğer herhangi bir kanalla son beş 
sene içinde, seneler itibariyle satın aldıkları ve dikmiş oldukları peyzaj güllerinin 
toplamı kaç adettir? 

2- Bu güller arasında bulunan sevillana türü gül kaç adet dikilmiştir? 
3- Biçilmiş olan sevillana türü güllerin kaç adedi ithal, kaç adedi yerli üretimdir? 
4- Yerli üretim sevillana türü güller hangi isim altında satm alınmaktadır? 
5- Yerli üretim sevilana türü güller hangi firma veya firmalardan satın alınmıştır? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 

SAYI : B.05.0.MAH.0.65.00.002/ & l O * 0 İ&/1/2004 
KONU: Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: TBMM Başkanlığının 17.06.2004 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-6063-7/2870-
6082/20134 sayılı yazısı. 

istanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN'in istanbul Büyükşehır Belediyesi tarafından uygulanan 
peyzaj projelerine ilişkin" yazılı soru önergesi ile ilgili olarak İstanbul Valiliği aracılığıyla istanbul 
Büyükşehır Belediye Başkanlığından alınan 09 07.2004 tarih ve 3873 sayılı yazıda; 

1- Büyükşehır Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından son beş yıl içerisinde dikilen 
peyzaj güllerinin dikim sayılarının; 

Yi]!! Adedi 

1999-2000 224.575 

2001-2002 8.557 

2003 5.420 

2004 58.830 

olduğu, 

2- Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından peyzaj projelerinde 
kullanmak üzere istenilen güllerin kuraklığa dayanıklı, İstanbul'un iklim şartlarına uygun, egzoz 
gazlarına dayanıklı, hastalık ve zararlılara karşı mukavemetli özellikle bütün yıl boyuna çiçekli ve 
estetik görünümü güzel gül bitkisi talep edildiğinden, bu özelliği taşıyan güllerin dikildiği, herhangi bir 
özel firmadan özel bir gül türü talep edilmediği, 

3- Park ve Bahçeler Müdürlüğünce kullanılan güllerin İSTAÇ AŞ. ve AĞAÇ A.Ş.'den temin 
edildiği, ne kadarının yerli, ne kadarının ithal olduğu çalışmasının yapılmadığı, güllerin şartnameye 
uygunluğuna bakılarak kabul edildiği, 

4- Talep edilen güllerin, peyzaj gülü olarak istendiği ve kabul edildiği, 

5- Kullanılan güllerin İSTAÇ A.Ş. ve AĞAÇ A.Ş'den temin edildiği, 

belirtilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. ^s* 

kbdülkadir AKSU 
Bakan 
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29. - Ankara Milletvekili Yakup KEPENEK'in, silah taşıma ve bulundurma ruhsatlarına iliş
kin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/2871) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
ANKARA 

7 Haziran 2004 

Aşağıdaki sorumun Anayasanın 98. ve İçtüzüğün 96. ve 98. maddeleri 
uyarınca İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını istiyorum. 

Saygılarımla. 

Prof. Dr. Ydkup KEPENEK, 
Ankara Milletvekili 

Ülkemizde bireysel silahlanmanın tehlikeli ve aşın boyutlara ulaştığı 
kamuoyuna yansıyan olaylardan anlaşılmaktadır. 

1. Türkiye'de 1985 yılından bu yana: 

a) Silah taşıma-bulundurma amacıyla ruhsat almak için ne .kadar başvuru 
yapılmıştır? 

b) Bu başvurulann ne kadanna silah taşıma ve bulundurma nlhsafl 
verilmiştir ve bunlann yıllara göre dağılımı nasıldır? 

c) Reddedilen başvurular gerekçelerine göre nasıl dağılmaktadır? 

d) Ateşli silah ile yaralanan veya hayatını kaybedenlerin sayısı nedir? ve 
bunlann ruhsatlı-ruhsatsız silah kullanımı açısından dağılımı nasıldır? 

2. Ülkemizdeki ruhsatsız silah sayısı tahminen ne kadardır? Bu konu ile 
ilgili olarak bakanlığınızca yapılmış çalışma var mıdır? 

3. Bireysel silahlanmanın önlenmesi ile ilgili olarak ne gibi önlemler 
alınmıştır? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Sayı :B05.1.EGM.012.04.01 - ^%^_ {»a . , 
Konu:Yazm Sora Önergesi ^ 4L}-.../07/2004 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

İLGİ:17.06.2004 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-6063-7/2871 saydı yazı. 

Ankara Milletvekili Yakup KEPENEK tarafindan TBMM Başkanhğına sunulan ve tarafımdan 
cevaplandırılması istenilen, (7/2871) nolu soru önergesinin cevabı aşağıya çıkartılmıştır. 

1- a) Silah ruhsatlarına ilişkin istatistikler verilen ruhsat sayılarına göre tutulmakta olup, müracaat ve 
reddedilen bilgilere ilişirin istatistik hıMnjamalrtaAr , 

b) Yıllara göre verilen silah taşıma ve bulundurma ruhsat sayılarını gösteren liste Ek-1 de gönderilmiştir. 
c) 6136 Sayılı Kanunun 7 ve 9 uncu maddeleri ile 91/1779 karar sayılı yönetmeliğin 16 nci maddesi 

kapsamına giren şahısların başvurulan redoedümektedk. Bu duranılar ise aym 
silah ruhsatı verilmeye engel teşkil eden mahkumiyetler, ruhsatın veriliş sebebi ortadan kalktığı halde durumu 
bildirmeme ile ruhsat talep eden şahısların sıhhi yöolen engel teşkü eden dunımlandır. 

d) Yaralama ve öldürme olayı ile ilgili istatistüd bilgiler 1995 yılı itibari De kayda alınmaya başlanmıştır. 
1995-2000 yıllan arasmda kullanılan istatistiki verilerde olay sayısı ve olayda yaralanan veya hayatım kaybedenlere 
ilişkin bilgiler bulunurken, bu olaylarda kullanılan silahlara ait ayrıntılı bilgiler bulunmamaktadır. 

Mevcut verilere göre 1995- 2000 yıllan arasmda ülke genelinde meydana gelen toplam (108862) olayda 
(113761) kişi yaralanmış, (9070) kişi de hayatım toybetariştir. 

2000 yılından itibaren, istatistiki bilgi formu değiştirilmiştir. Bu yeni form ile, olaylarda kullanılan silahlar 
ruhsatlı ve ruhsatsız olmasına göre tasnif edilmeye başlanmıştır. 

2000-2003 yıllan arasında ateşli silahlar ve bıçak ile diğer aletlerin kullanılması suretiyle meydana gelen 
(94493) olayda (97484) kişi yaralanmış ve (7659) kişi ise hayatım kaybetmiştir. Olaylarda (2112) ruhsatlı silah ve 
(7172) ruhsatsız silahın kullanıldığı tespit edilmiştir. 

2- İzinsiz olarak taşınan, bulundurulan ve ülkeye kaçak olarak sokulup, hakkmda adli işlem yapılanların 
dışında ülkemizde ne kadar ruhsatsız silah olduğu yönünde bir tahminde bulunmanın doğru olmadığı 
değerlendirilmektedir. 

3- Kimlerin silah edinebileceği 6136 saydı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkmda Kanunda 
belirtilmiştir. 6136 sayılı Kanunun Ek 7 nci maddesinde engel hali bulunmayan herkesin bulundurmak maksadıyla 
silah satın alabileceği vurgulamrken, 7 nci ınaddesâxfe ise ta kişilerin knoteolaM 
aynı Kanunun 7 ,9 ve Ek 1 inci maddeleri ile bu Kanunun uygulamasına ilişkin 91/1779 saydı Ateşli Silahlar ve 
Bıçaklar ile Diğer Aleder Hakkmda Yönetmelikte ise silah ruhsatı verilemeyecek kişiler (engel durumlar) 
belirtilmiştir. Buna göre belirtilen suçlardan mahkum olanlar ile sıhhi yönden engel hali bulunanlara silah ruhsatı 
verilmemektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

AKSU^ 
İçişleri Bakam 
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YILLARA GÖRE TÜRKİYE GENELİ SİLAH TAŞIMA VE BULUNDURMA R 

YILLAR 
1990 YILI ÖNCESİ 

1990 
1991 
1992 
1993 l 

1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 

1 2003 

Taşıma 
Ruhsatı 
11489 
9468 
16010 
25806 
32116 
32235 
42615 
39626 
25729 
25131 
22737 
202992 
14742 
16473 

[ 17479 

Kamu Görv. 
Taşıma 
14526 
10650 
14271 
19249 
24986 
26542 
32088 
27039 
19744 
21637 
27494 
114756 
11888 
11644 
9893 

Emekli Kamu 
Görv.Taşıma 

5605 
2303 
2684 
4227 
4609 
4721 
6760 
6806 
5844 
5703 
7443 

86233 
8147 
7656 
6855 

Bulun 
Ru 
84 
16 
24 
28 
36 
41 
52 
47 
44 
41 
43 
272 
45 
45 
44 
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30. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, TUPRAŞ'ın özelleştirilmesi ihalesine ilişkin sorusu 
ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/2877) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Kemal UNAKITAN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 04.06.2004 

Emin ŞİRİN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

13.01.2004 tarihinde, TÜPRAŞ'daki yüzde 65.76 oranındaki kamu payının blok 
olarak satışı ile olarak yapılan ihaleye ilişkin: 

a- İhalenin yapılması için hazırlık ve ihale safhası dahil yapılmış olan toplam masraf 
ne kadardır? 

b- Bu maliyetlerin içinde danışmanlık ücreti var mıdır? Varsa danışman şirket kimdir, 
nasıl seçilmiştir ve kendilerine ne kadar ödeme yapılmıştır? 

c- İhaleye katılan şirketlerden para tahsil edilmiş midir? Edilmişse miktarı nedir? Bu 
meblağ ihalenin iptal edilmesi dolayısıyla geri ödenecek midir? 

T.C. 
B A Ş B A K A N L I K 

öze l leş t irme İdaresi Başkanlığı 

SAYI ; B.02.1 ÖİB.0.65.00.00/ 6 7 6 8 1 9 İME 2004 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 17.06.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6063 sayılı yazınız. 

İlgi yazı eki, İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tevcih edilen 7/2877 esas sayılı yazılı soru önergesinde yer alan sorulara verilen cevaplar aşağıda sunulmuştur: 

13.01.2004 tarihinde, TÜPRAŞ'daki yüzde 65.76 oranındaki kamu payının blok olarak satışı ile 
olarak yapdan ihaleye ilişkin: 

SORULAR-
a- İhalenin yapılması için hazırlık ve ihale safhası dahil yapılmış olan toplam masraf ne kadardır? 

b- Bu maliyetlerin içinde danışmanlık ücreti var mıdır? Varsa danışman şirket kimdir? Nasıl 
seçilmiştir ve kendilerine ne kadar ödeme yapılmıştır? 

c- İhaleye katılan şirketlerden para tahsil edilmiş midir? Edilmişse miktarı ne kadardır? Bu meblağ 
ihalenin iptal edilmesi dolayısıyla geri ödenecek midir? 

CEVAP LAM -
a- İhalenin yapılmasını teminen, ihale ilan masrafları dışında yapılan hiç bir harcama söz konusu 

değildir. İhale ilan masrafları 397.000.000.OOO.-TL'dır. 

b- Bu maliyetin içine danışmanlık ücreti dahil değildir. Danışman Şirket, 1999 yılından beri TÜPRAŞ 
projesinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığına hizmet veren ve o tarihte ismi "Soloman Smith 
Bamey" olan, şimdiki ismi "Citigroup Global Markets Limited"dir. Danışman ile, söz konusu blok 
satış ihalesinde ihale tamamlandığı takdirde "başarı primi" alma karşılığında anlaşmaya varılmış, 
ancak ihale tamamlanmadığından Danışman'a bu çerçevede her hangi bir ödeme yapıjması söz 
konusu olmamıştır. 

c- İhaleye katılabilmek için her bir Yatırımcıdan, İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı 
almaları karşılığında 20.000,- ABD Doları tahsil edilmiş olup, bu tutarın ihalenin iptalinde 
dahi, iadesi söz konusu değildir. Ayrıca ihaleye katılan Yatırımcılardan, Şirketi tanıtıcı 
daha detaylı bilgileri bulmalarının mümkün olduğu "Bilgi Odası"ndan faydalanmaları 
durumunda, iadesi mümkün olmayan 50.000,- ABD Dolan tahsil edilmiştir. Bu kapsamda 
tahsil edilen toplam tutar 770 000,- ABD Dolarıdır. -

Bilgilerinizi ve gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim 

lal UNAKITAN 
Maliye Bakanı 
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31. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan'daki bazı okul binalarının depreme 
dayanıklı hale getirilmesine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/2889) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakam Sayın Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz 
ederim.03.06.2004 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Personel Dairesi Başkanlığınca görevlendirilen teknik 
heyet tarafından Ardahan ilimiz genelinde Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı kurum 
binaları ile tik ve Orta dereceli okul binalarının deprem yönetmeliğine uygun yapılıp, 
yapılmadığın konusunda yapılan incelemeler sonucunda düzenlenen teknik rapora göre; 

1- Aşağıda adı geçen tahliye edilen ve boş duran okullar ve hizmet binaları olup; depreme 
dayanıklı hale getirilip, yeniden eğitim ve öğretime başlaması için herhangi bir çalışma 
yapacak mısınız? 

a) Merkez Halitpaşa İlköğretim Okulu Hizmet Binası, 
b) Göle ilçesi Çayırbaşı Köyü Şehit Er Kemal İzci İlköğretim Okulu, 
c) Göle Köprülü Köyü İlköğretim Okulu, 
d) Hanak Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Hizmet Binası, 
e) Merkez Rekabet Kurumu Lisesi öğretim Binası, 
f) Göle 100 Yıl Lisesi öğretim Binası, 
g) Merkez Yatılı İlköğretim Bölge Okulu Yurt Binası, 

2- Aşağıda adı geçen okul ve hizmet binaları, Ardahan'ın 1. derece deprem bölgesinde yer 
almasından dolayı araştırma ve inceleme yaptırılması gereken okullar ve kurumlar olup; 
bu binaların depreme dayanıklıklarırun tespiti için araştırma ve inceleme yapılması 
konusunda herhangi bir çalışma girişimde bulunacak mısınız? 

a) Merkez 23 Şubat İlköğretim Okulu öğretim Binası, 
b) Merkez Yatılı İlköğretim Bölge Okulu Yurt Binası, 
c) Merkez Atatürk İlköğretim Okulu Hizmet Binası, 
d) Çıldır Kız öğrenci Pansiyonlu İlköğretim Okulu Yurt Binası, 
e) Çıldır Kız öğrenci Pansiyonlu İlköğretim öğretim Binası, 
f) Damal Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel İlköğretim Okulu, 
g) Göle 30 Eylül Pansiyonlu İlköğretim Okulu Binası, 
h) Göle Çardaklı Köyü İlköğretim Okulu öğretim Binası, 
i) Göle 75 Yıl İMKB Yatılı İlköğretim Bölge Okulu Kız Yurt Binası, 
j) Göle 75 Yıl İMKB Yatılı İlköğretim Bölge Okulu Erkek Yurt Binası, 
k) Göle 75 Yıl İMKB Yatılı ilköğretim Okulu öğretim Binası, 
1) Posof Halitpaşa İlköğretim Okulu öğretim Binası, 
m) Merkez Şehit Er Serhat Şanlı Ticaret Meslek Lisesi, 
n) Merkez İmam Hatip Lisesi öğretim Binası, 
o) Merkez İmam Hatip Lisesi Yurt Binası, 
p) Merkez Ardahan Lisesi öğretim Binası, 
q) Merkez Ardahan Lisesi Yurt Binası, 
r) Merkez Endüstri Meslek Lisesi öğretim Binası, 
s) Merkez Hoçuvan Hasköy Çok Programlı Lise öğretim Binası, 
t) Ardahan Merkez Öğretmenevi Binası, 
u) Damal öğretmenevi Binası, 

ÖĞÜT . 
. Milletvekili 

J*f 
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T.C. 
MİLLÎ EĞtTtM BAKANLIĞI 

Araştırma, Plânlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI :B.O8.0.APK.O.03.05.00-03/ 2^6( l£>l ?/2004 
KONU: Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ÎLGl : TBMM Başkanlığının 17.06.2004 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2889-6049/20099 
sayılı yazısı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün, "Ardahan'daki bazı okul binalarının depreme 
dayanıklı hale getirilmesine ilişkin" 7/2889 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. Ardahan Valiliğince yaptırılan inceleme sonucu; 

a) İl'deki Bakanlığımıza bağlı okul ve kurum binalarının tamamının, deprem yönetmeliğine 
uygun olup olmadığı konusunda, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı elemanlarınca incelemelerinin 
yapıldığı, 

b) Anılan Bakanlık elemanlarınca yapılan inceleme sonucu düzenlenen 27.06.2003 tarihli 
raporda tahliyesi yönünde görüş bildirilen soru önergesine konu binaların tahliye edildiği ve 
öğrencilerin diğer eğitim kurumlarında eğitim ve öğretimlerini sürdürmelerinin sağlandığı, 

b) Valiliğin, tahliye edilen binalarla ilgili olarak, Bayındırlık ve İskân Bakanlığından yeniden 
detaylı inceleme yapılmasını istemesi üzerine yapılan incelemeler sonucu düzenlenen 17.06.2004 
tarihli ve 3498 sayılı raporda; Merkez Halitpaşa İlköğretim Okulu, Göle ilçesi Çayırbaşı Köyü Şehit 
Er Kemal İzci İlköğretim Okulu, Göle ilçesi Köprülü Köyü İlköğretim Okulu, Hanak Halk Eğitim 
Merkezi Müdürlüğü hizmet binası ile Meslek Yüksek Okulu öğrencileri için yurt binası olarak 
kullanılan Merkez Rekabet Kurulu Lisesi öğretim binasının takviye edilmesinin gerektiği, Göle 
100'cü Yıl Lisesi öğretim binasının da yıkılmasının uygun olacağının belirtildiği, 

c) Göle ilçesinde, hayırsever bir kuruluş ile Valilik arasında imzalanan protokol gereği, 2005 
yılında bitirilmek üzere bir lise binasının yaptırılmaya başlandığı, 

c) Tahliye edilen binalardan Merkez Yatılı İlköğretim Bölge Okulu yurt binası ile ilgili olarak 
2004 yılı haziran ayında adı geçen Bakanlık elemanlarınca ayrıca düzenlenen detaylı inceleme 
raporunda ise bu binanın da takviye edilmesinin gerektiğinin belirtildiği, 

d) İnceleme raporlarının gereğinin yapılmasına ilişkin sürecin başlatılmış olduğu 

anlaşılmıştır. 

Bakanlığımızın, çocuklarımıza, mevcut imkanlar çerçevesinde her yönüyle en1 iyi eğitim 
ortamlarının sağlanması hususundaki çalışmaları kesintisiz sürdürülmektedir. ! 

Bilgilerinize arz ederim. -^(^l^/O / 

(^^t^um&^m çfeiK 
Mflî EğirimBaka^h 
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32. - Eskişehir Milletvekili Mehmet Vedat YUCESAN'ın, IMF ile birlikte yürütülen ekonomik 
programa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ali BABACAN'ın cevabı (7/2890) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Ali BABACAN tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ederim. 

Mehmet Vedat YÜCESAN' 
CHP Eskişehir Milletvekili 

1) 1999 yılından itibaren IMF ile birlikte yürütülen program, 2004 yılı sonu itibariyle 
tamamlanmış olacaktır. Bundan sonraki süreçte yolumuza tekrar IMF ile mi devam 
etmeyi düşünüyoruz? 

2) Böyle bir yol izleneceği takdirde, uygulanacak programın sonunda ekonomik açıdan 
sıkıntılarımızın son bulacağını söyleyebilir miyiz? Uygulanan bu program da umulan 
sonucu vermezse ne yapmayı planlıyoruz? 

3) Bugüne kadar uygulanan toplam 19 IMF programının başarılı sonuçlar vermediği göz 
önüne alındığında, başarısızlık program hatasından mı, yoksa uygulama hatasından mı 
kaynaklanmaktadır? 

4) IMF'nin dayattığı programlan uygulamak yerine, ülke gerçeklerini göz önüne alan ulusal 
patentli bir ekonomi programı uygulamaya ne zaman başlayacağız? 

5) Ülkemizi içinde bulunduğu borç sarmalından kurtarmak amacıyla, uluslararası 
kuruluşlarla dış borçların yeniden yapılandırılması hususunu görüşmeyi düşünüyor 
musunuz? 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Hazine Müsteşarlığı 

SAYI : B.02.1.HM.0.DEİ. 02.00/3000 1 9 . 0 7 0 4 * 4 6 0 1 7 
KONU: Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MlLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

İLGİ 17 Haziran 2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2890-
6050/20100 sayılı yazınız. 

Eskişehir Milletvekili Sayın Mehmet Vedat Yücesan tarafından tevcih 
edilen yazılı soru önergesine ilişkin Hazine Müsteşarlığınca hazırlanan cevap 
metni ekte yer almaktadır. 

Bilgileri ile gereğini arz ederim. 

Ali BABACAN 
Devlet Bakanı 
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ESKİŞEHİR MİLLETVEKİLİ SAYIN MEHMET VEDAT YÜCESAN 
TARAFINDAN VERİLEN SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN HAZİNE 

MÜSTEŞARLIĞINCA HAZIRLANAN CEVAP METNİ 

1-4. Sorulara İlişkin Cevabımız 

Kararlı bir şekilde yürütülen ekonomik program ve buna bağlı olarak oluşan 
güven ortamında makroekonomik alanda bir çok önemli başarı elde edilmiştir. 
Türkiye üst üste iki yıl yüksek büyüme oranlarını yakalamıştır. 2004 yılının 
başından bu yana elde edilen veriler güçlü büyüme trendinin bu yıl da sürmekte 
olduğunu göstermektedir. Nitekim, 2004 yılının ilk üç aylık döneminde milli gelir 
(GSMH), 2003 yılının aynı dönemine göre %12,4 oranında büyüme kaydetmiştir. 
Diğer taraftan Türkiye'nin uzun yıllar boyunca ekonomik gelişmesinin önündeki 
en önemli engellerden birisi olan enflasyon sorununda sona yaklaşılmıştır. Ayrıca 
uygulanan sıkı maliye ve bununla uyumlu para politikalarımız sonucunda borç 
stokunda önemli düşüşler yaşanmış, net kamu borcunun GSMH'ye oranı 2 yılda 
(2001 sonundan 2003 sonuna) yaklaşık %20 oranında düşürülmüştür. 2004 
yılının başından bu yana ortaya çıkan makroekonomik gerçekleşmeler, Türkiye 
ekonomisinin sağlıklı ilerleyişinin ivme kazanarak devam ettiğine işaret 
etmektedir. 

Ekonomimizin, küresel dalgalanmalara karşı gösterdiği mukavemet, Türkiye 
ekonomisinin girdiği yeni süreci teyit eder özellikte olmuştur. Türkiye ekonomisi 
kırılganlıktan kurtulmuş, zayıf noktalarını güçlendirmiş, köklü yapısal reformlarla 
geleceğe güvenle bakabilir bir hale gelmiştir. Ekonomideki iyileşmenin moral 
etkisi de her geçen gün artmakta, toplumun her kesiminin ekonomik sorunların 
çözümüne ilişkin beklentisi iyileşmekte, güven ortamı daha da güçlenmektedir. 

2005 ve sonrasında uygulayacağımız ekonomik programa ilişkin çalışmalarımız 
aylar önce başlamıştır ve önemli mesafe kaydedilmiştir. Uygulayacağımız 
ekonomik programın şekillenmesi aşamasında toplumun tüm kesimleriyle yoğun 
bir diyalog sürdürülmektedir. Bu diyalog önümüzdeki günlerde de devam edecek, 
gelinen nokta ve beklentilere ilişkin çeşitli kesimlerin görüş ve önerileri 
alınacaktır. 

- Türkiye'nin ihtiyaçlarıyla örtüşen, 
- Ekonominin mevcut sorunlarına odaklanan, 
- Sosyal boyutu ağır basan, 
- Türkiye gerçeklerini dikkate alan, 
- Uzlaşma ve diyaloga dayanan, 
- Ulusal ve uluslar arası piyasalara güven telkin edecek bir ekonomik 

program oluşturmayı hedeflemekteyiz. 

Enflasyonun kalıcı bir biçimde tek haneli düzeylere indirilmesi, sürdürülebilir 
yüksek büyüme ortamının sağlanması ve bütçede disiplininin devam ettirilerek 
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borç stokunun GSMH'ya oranının düşürülmesi, orta vadeli programımızın temel 
unsurlarıdır. 

Bu bağlamda ilgili tüm birimlerle, sivil toplum örgütleriyle ve uluslararası 
kuruluşlarla önümüzdeki döneme ilişkin görüşmelerimiz devam edecektir. 2005 
yılı, yapısal reformların yoğunlaşacağı, doğrudan yabancı sermaye girişindeki 
artışın süreceği, işsizlik ve yoksullukla mücadelenin güçlenerek devam edeceği 
bir yıl olacaktır. Bu program, ekonominin temel ve evrensel gerçeklerini dikkate 
aldığı kadar; Türkiye'ye özgü şartları, Türkiye'nin sosyal ve ekonomik yapısını da 
gözeten bir program olacaktır. Bir başka ifadeyle, sosyal boyutu ön planda olan 
kararlı ve güven tesis edici politikalarımız ekonominin ihtiyaçları ve öncelikleri 
doğrultusunda uygulanmaya devam edecektir. 

5. Soruya İlişkin Cevabımız 

Uyguladığımız sıkı maliye ve bununla uyumlu para politikalarımız sonucunda 
borç stokunda önemli düşüşler yaşanmıştır. Net kamu borcunun GSMH'ye oranı 
2001 sonundaki %91 seviyesinden 2003 sonunda %70,5'e düşürülmüştür. 2003 
yılında uygulanan sıkı maliye politikası sonucu bu başarı elde edilmiştir. Diğer 
taraftan 2004 yılının Ocak-Nisan dönemine ilişkin bütçe gerçekleşmeleri yıllık 
baza getirildiğinde, 2004 yılı faiz-dışı fazla hedefinin üzerinde bir performans 
gösterildiği ortaya çıkmaktadır. 

Bu çerçevede, sosyal politikalarımızdan ödün vermeden ortaya konulan bu 
performansın sürdürülebilir olduğu ve borç oranlarımızın arzulanan seviyelere 
düşürülebilir olduğu görülmektedir. 

33. - İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR'in, İstanbul-Kurtköy'deki FORMÜLA-l yarış pis
tine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/2893) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı sayın Mehmet Ali ŞAHİN 
tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. ^^^ _^ 

^ " ~ ^ Erdal KARADEMİR 
İzmir Milletvekili 

Basında sıkça yer haberlere göre, FORMÜLA-l otomobil yarışlarının İstanbul'da yapılması 
için İstanbul- KURTKÖY 1092 ve 1093 parsel numaralı ve toplam 2066800 m2'lik 
yüzölçümlü "Vakıflar Özel Ormanı" üzerinde inşa edildiği belirtilmektedir. 

Anayasa Mahkemesi'nin, 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 17. maddesinin üçüncü ve 
dördüncü fıkralarının iptaline ilişkin vermiş olduğu, 17.12.2002 günlü ve E.2000/75, 
K.2002/200 sayılı kararında, "... Devlet ormanlarının gerçek ve tüzel kişilere tahsisinin, 
karayolları, telefon, elektrik, su, gaz, petrol boru ishale hatları, Savunma tesisleri, 
sanatoryum gibi öncelikli kamu hizmetlerinin ormandan geçmesi ya da anılan bina ve 
tesislerin orman arazileri üzerinde yapılması zorunlu bulunduğu hallerle sınırlı olması 
gerekir. Başka bir anlatımla, kamu yararmm bulunması ve zorunluluk hallerindeiDevlet 
ormanları üzerinde ancak irtifak hakkı tesisine olanak tanınabilir..." denilmektedir. 
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Belirtilen karara aykırı olarak, eğitim ve sağlık tesisleri yanı sıra daha pek çok tesisinde 
ormanlarda yapılmasını öngören Bakanlar Kurulunun 21.01.2004 tarihli teklifi TBMM Genel 
Kurulunda reddedilmiş bulunmaktadır. 

Bu durumda, orman arazisi üzerinde, FORMÜLA-1 otomobil yarış pistinin inşa edilmesi için 
anayasal ve yasal bir yetkinin kullanılması da mümkün olmamaktadır. Konu bu anlamda 
ormanlarımızı ve anayasal düzenimizi yakından ilgilendirmektedir. 

Bu bağlamda; 

1- FORMÜLA-1 otomobil yarış pistinin inşa edildiği, İstanbul-Kurtköy 1092 ve 1093 
no' lu parseller, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün yetki sahasında mıdır? Ayrıca, bu 
parseller "Vakıflar Özel Ormanı" olarak Vakıflar Genel Müdürlüğünce mi^evk ve 
idare edilmektedir ? 

2- Bu araziler üzerinde, FORMÜLA-1 yarış pisti inşası için Vakıflar Genel 
Müdürlüğünce bir izin verilmiş midir ? Verildi ise hangi kanun ve mevzuata göre ve 
kaç yıllığına izin verilmiştir? 

3- Vakıflar Genel Müdürlüğü idaresinde olan parseller, 2634 sayılı Turizm Teşvik 
Kanunu'na göre " Turizm Merkezi" ilan edilerek, tasarruf hakkı bir başka Bakanlık 
veya Kuruma devredilebilir mi ? Bu konuda, Vakıflar Kanununda ne tür bir 
düzenleme mevcuttur ? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.002/ (^2JO ANKARA 
Konu : 

0 2~/£/2004 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM Başk.mn, 17.06.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-
7/2893-6091/20161 sayılı yazısı. 

İzmir Milletvekili Sayın Erdal KARADEMİR'in, Bakanlığıma tevcih ettiği, 
7/2893 esas no'lu yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Mehmet AfcflAHIN 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 
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İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN ERDAL KARADEMİRİN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 
MECLİSİ BAŞKANLIĞINA VERMİŞ OLDUĞU 07.06.2004 TARİH VE 7/2893 SAYILI 
SORU ÖNERGESİNE VERİLEN CEVAPLAR: 

SORU 1: FORMULA -1 otomobil yanş pistinin inşa edildiği, İstanbul-Kurtköy 109i ve 1093 
nolu parseller, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün yetki sahasında mıdır? Aynca, bu parseller 
"Vakıflar Özel Ormanı" olarak Vakıflar Genel Müdürlüğünce mi sevk ve idare edilmektedir? 

İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Tepeören Köyü, Karaaliler Çiftliğinde bulunan ve tapunun 9-
10-11 pafta, 1092 -1093 parsellerinde kayıtlı taşınmazların mülkiyeti mazbut bir vakıf olan, 
Hazinedar Sadr-ı Ali Mehmet Süheyl Efendi Vakfına aittir. Özel hukuk tüzel kişiliğine haiz 
mazbut vakıfların idare ve temsili Vakıflar Genel Müdürlüğü yetkisindedir. 

SORU 2: Bu araziler üzerinde, FORMULA -1 yarış pisti inşası için Vakıflar Genel 
Müdürlüğünce bir izin verilmiş midir? Verildi ise hangi kanun ve mevzuata göre kaç yıllığına 
izin verilmiştir? 

Anılan taşınmazlar üzerinde Türkiye ekonomisine katkıda bulunacak ve ülkemizin 
tanıtımında büyük yararlar sağlayacak olan 5 km yarış pisti, otopark, garaj, oteller, 
konaklama evleri, bakım atölyeleri ve yedek parça üniteleri içeren tesislerin yapılması 
kaydıyla 20 yıl süreyle yap-işlet-devret modeli çerçevesinde, 2886 sayılı Devlet ihale 
Kanununun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü kira ihalesine çıkarılması Vakıflar 
Meclisinin 24.04.2003 tarih ve 348/396 sayılı karan ve Devlet Bakanlığı ve Başbakan 
Yardımcılığının 28.04.2003 tarih ve 1746 sayılı olurlarıyla uygun görülmüştür. Bu kapsamda 
20.05.2003 tarihinde yapılan ihalesinde özel bir teşebbüs olan Formüla İstanbul Yatırım 
A.Ş.'ye ihale işin ihalesi yapılmış olup, inşaata başlanmış durumdadır. 

SORU 3: Vakıflar Genel Müdürlüğü idaresinde olan parseller, 2634 sayılı Turizm Teşvik 
Kanunu'na göre "Turizm Merkezi" ilan edilerek, tasarruf hakkı bir başka Bakanlık veya 
Kuruma devredilebilir mi? Bu konuda, Vakıflar kanununda ne tür bir düzenleme mevcuttur? 

Anılan taşınmazlar özel teşebbüse ihale usulü ile verilmiş olup, sözleşmesi gereği 
taşınmazların işin yüklenicisi tarafından Turizm Alanına alınması ve yatırımın gerçekleştirilerek 
işletim süresi sonunda İdareye tesisi çalışır durumda devretmesi söz konusu olacaktır. 
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34. - Hatay Milletvekili Züheyir AMBER'in, Kuzey Irak'ta rehin alınan bir vatandaşımıza iliş
kin sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GUL'ün cevabı (7/2895) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sayın Abdullah GÜL 
tarafından yazılı olarak cevaplandınLması için gerekli işlemlerin yapılmasını saygılarımla arz 
ederim. 07.06.2004 

1- 31 Mayıs 2004 tarihinde yazılı ve görsel basından öğrendiğimiz; Kuzey 
Irak'ta rehin alınan; Hatay lli'nin, Reyhanlı İlçesi, Sıçanlı Köyü'ne kayıtlı 
Tır sürücüsü Bülent Yanık ne zaman rehin alınmıştır?. ; 

2- Bugüne kadar vatandaşımız Bülent Yanık'ı kurtarmak için yapılan işlemler 
nelerdir? 

3- Eşi Süreyya Yanık ve ailesine bugüne kadar herhangi bir bilgi verilmiş 
midir? Mağduriyetleri giderilmiş midir? 

4- Vatandaşımızı rehin alan kişilerin isteği olan; "Irak'taki ABD varlığının 
kınanması halinde esirlerin serbest bırakılacağını" açıklaması, konusunda 
ne yapmayı düşünüyorsunuz? 

5- Vatandaşımızı sağ olarak kurtarılması için yapılan çalışmaları ne zaman 
sonuçlandırmayı düşünüyorsunuz? 

6- Kuzey Irak'ta çalışan Türk vatandaşlarının can ve mal güvel iğini nasıl 
korumayı düşünüyorsunuz? Bu konuda sağlıklı bir çalışmanız var mı? 

T.C. 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 2 j i m 2Q04 

Siyaset Planlama Genel Müdür Yardımcılığı 

Sayı : 026.21/2004/SPGY/287815 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 17.06.2004 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2895-6109/20210 sayılı yazılan. 

Hatay Milletvekili Sayın Züheyir Amber'in 7/2895 Esas No'lu yazılı soru önergesinin 
yanıtı ilişikte sunulmaktadır. 

Saygılarımla arzederim. 

Abdul lah GOL 
Dı»l?leM Bakanı ve 

Bafbaka ı Ve>-dımc!»ı 
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HATAY MİLLETVEKİLİ SAYIN ZÜHEYİR AMBERİN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ 

SORULAR: 

1. 31 Mayıs 2004 tarihinde yazılı ve görsel basından öğrendiğimiz, Kuzey Irak'ta 
rehin alman; Hatay îli'nin Reyhanlı İlçesi, Sıçanlı Köyü'ne kayıtlı TIR sürücüsü 
Bülent Yanık ne zaman rehin alınmıştır? 

2. Bugüne kadar vatandaşımız Bülent Yanık' ı kurtarmak için yapılan işlemler 
nelerdir? 

3. Eşi Süreyya Yanık ve ailesine bugüne kadar herhangi bir bilgi verilmiş midir? 
4. Vatandaşımızı rehin alan kişilerin isteği olan, "Irak'taki ABD varlığının kınanması 

halinde esirlerin serbest bırakılacağı" açıklaması konusunda ne yapmayı 
düşünüyorsunuz? 

5. Vatandaşımızın sağ olarak kurtarılması için yapılan çalışmaları ne zaman 
sonuçlandırmayı düşünüyorsunuz? 

6. Kuzey Irak'ta çalışan Türk vatandaşlarının can ve mal güvenliğini nasıl korumayı 
düşünüyorsunuz? Bu konuda sağlıklı bir çalışmanız var mı? 

YANITLAR: 

Hatay îli'nin, Reyhanlı İlçesi, Sıçanlı Köyü nüfusuna kay ıtlr Vatandaşımız, 
kamyon sürücüsü Bülent Yanık, 2 Haziran 2004 tarihinde Kuveytken Irak'a yük 
taşırken Irak'ta kaçırılarak rehin alınmıştır. 

Bülent Yanık'm kurtarılmasına yönelik olarak, rehin alındığı günden itibaren 
Bağdat Büyükelçiliğimizce Irak'taki Koalisyon Geçici Yönetimi'nde <€PA)görev 
yapan Amerikan yetkililerle ve adıgeçen vatandaşımızın serbest bırakılması için 
yararlı olabileceği düşünülen nüfuzlu Iraklı kişi ve gruplarla temas kurularak tüm 
gayretler gösterilmiştir. 

Bülent Yanık, 17 Haziran 2004 tarihinde serbest bırakılarak akşam saat 20:30 
civannda Bağdat Büyükelçiliğimize getirilmiştir. Kendisi 18 Haziran 2004 tarihinde 
Türkiye'ye izinli gelmekte olan bir Büyükelçilik görevlisiyle birlikte karayoluyla 
hareket ederek Habur Sınır Kapısı'ndan ülkemize giriş yapmıştır. 

Bülent Yanık'in rehin bulunduğu dönemde ve serbest bırakılmasının ardından, 
eşiyle ve ailesinin diğer fertleriyle bizzat telefon görüşmeleri yaptım, ve kgffdileritii 
şahsen bilgilendirdim. 

Irak'taki vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması tabiatıyla 
Bakanlığımın en öncelikli görevleri arasında yeralmaktadır. 
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35. - Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU'nun, bir mülkiye başmüfettişinin vali yar
dımcılığına atanmasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/2902) 

TÜRKÎYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafı 
olarak cevaplandırılmasını Anayasanın 98. ve İçtüzüğün 96. Maddeleri gereği 
ve talep ederim. 

Mehmet S. KESİM0ĞLU 
Kırklareli Milletvekili ' 
İçişleri Komisyonu Üyesi 

Bakanlığınız Teftiş Kurulu Başkanlığı 'nda yaklaşık 10 yıldır Mülkiye Başmüfettişi olarak 
çalışan Candan EREN bu görevinden alınarak maaş ve özlük hakları yönünden daha düşük 
bir görev olan Zonguldak Vali Yardımcılığına atanmıştır. Kamuoyunda yolsuzlukların ve 
usulsüzlüklerin üstüne giden müfettiş olarak tanınan Başmüfettiş Eren dönemin Bursa 
Emniyet Müdürünün yaptığı suiistimallerin ortaya çıkarılması, Batman valiliğince 
gerçekleştirilen silah kaçakçılığının ortaya çıkarılması, Hizbullah terör örgütünün para ve 
mal kaynaklarının ortaya çıkarılması, Gebze Belediyesi başta olmak üzere bazı 
Belediyelerde yürütülen irticai faaliyetlerin ortaya çıkarılması ilgili incelemeler ve 
soruşturmaları yapmıştır. 

1. Ülkemizin gündemine oturan pek çok konuda inceleme ve soruşturmalar yaparak 
zanlıların yargı önüne çıkarılmasını ve işledikleri iddia edilen suçlardan dolayı 
yargılanmalarını sağlayan; devlet ve kamu yararına yaptığı hizmetlerden dolayı 
müfettişliğinin ilk 9 yılında 90 üstü sicil alan ve bir yıl kademe ilerlemesi ile taltif 
edilen Başmüfettiş Eren hangi gerekçelerle görevinden uzaklaştırılmıştır? 

2. Başmüfettişlikten vali yardımcılığına atama hangi kanun, yönetmelik ve tüzüğe 
dayanılarak yapılmıştır? Eğer atama Mülkiye Teftiş Kurulu Tüzüğüne göre 
yapılmışsa bu Tüzüğün hangi maddeleri esas alınmıştır? 

3 . Başmüfettiş Eren hakkında Mülkiye Müfettişleri "müfettişlik yapamaz" kanaati ile 
rapor düzenlemişler midir? Düzenlemişlerse bu kanaatin oluşmasına hangi gerekçeler 
neden olmuştur? 

4. Eğer görevden almanın gerekçesi bu rapora dayanıyorsa neden bu raporun 
düzenlendiği tarihten sonra Başmüfettiş Eren çeşitli teftişlerle görevlendirilmiştir? Bu 
durum atama işleminde hukuka ve kamu düzenine aykırılık olduğunun bir göstergesi 
değil midir? 

5. Sayın Eren'in hakkında işlem yapılmasına vesile olduğu AKP 'ye üye kişiler var 
mıdır? Varsa kimlerdir? 

6. Mülkiye Başmüfettişliği ile vali yardımcılığı eşdeğer görevler midir? Vali 
yardımcıları hakkında "değerlendirme raporları ve belgeleri" düzenleyen bir mülkiye 
müfettişi olan Başmüfettiş Eren ' in vali yardımcılığına atanması cezai bir uygulama 
değil midir? 

7. Sayın Eren 'den önce Başmüfettiş olarak görev yapan herhangi bir Bakanlık çalışanı 
vali yardımcılığına atanmış mıdır? Atanmışsa bunların atama gerekçeleri nelerdir? 

8. Sayın Eren ' in bu göreve ne kadar süreyle atanmıştır? Görev yapmaktan-alıkonduğu 
ve bir kariyer mesleği olan mülkiye müfettişliği görevine tekrar atanması 
düşünülmekte midir? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 
Teftiş Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B050TEF0000076 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİĞİNE 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ : 21.8.2004 gün ve 6120 sayılı yazınız. 

İlgide kayıtlı yazınızda belirtilen ve Kırklareli Milletvekili ve İçişleri Komisyon Üyesi 
Sayın Mehmet S.Kesimoğlu'nun Sayın Bakanımız tarafından cevaplandırılmasına ilişkin 
Candan EREN hakkındaki yazılı soru önergesine (7/2902) ait Bakanlığımızı ilgilendiren 
bilgiler aşağıda cevaplandırılmıştır. 

1- 2002 yılında İzmir İli (DSP) Konak Belediye Başkanlığında hakkında ön inceleme 
yaptığı Başkan Yardımcısı Avukat Zübeyde Aydın'a Mülkiye Müfettişliğinin gerektirdiği 
tarafsızlık ve objektif olma niteliğine aykırı olarak hakaret, tehdit ve baskı uygulamak, 
hukuka aybn olarak adı geçeni görevden uzaklaştırıp Belediye hizmetlerini aksatmak, basın 
organlarına bilgi vermek konuları ile ilgili olarak; 

a) Mülkiye Müfettişlerince yürütülen disiplin soruşturması sonucunda Bakanlık 
Makamınca suçu sabit görülerek adı geçene S.S.2003 tarihli onayla 1/30 oranında Aylıktan 
Kesme cezası verilmiş ve adı geçenin anılan ceza kararı aleyhine Ankara 11.İdare 
Mahkemesinde iptal davası açması sonucunda, anılan Mahkemece 18.09.2003 tarih ve 
E.2003/2001 sayı ile yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verilmiştir. 

b) Aynı konularla ilgili olarak adı geçenin genel tutum ve davranışlarının 
değerlendirilmesi hususunda, Mülkiye Müfettişleri tarafindan tanzim edilen 10.3.2003 tarih 
ve 21/15-6/28 sayılı Değerlendirme Raporunda "...keyfi biçiminde davrandığı, görevi 
gereği edindiği bilgilerin basın organlarında yer almaması için gerekli itinayı 
göstermediği görülmüş olup, adı geçenin Mülkiye Müfettişliğinin gerektirdiği 
niteliklerden uzaklaştığı anlaşıldığından, bu görevine devam etmesinin uygun 
olamayacağı, kendisinin aktif olmayan başka bir görevde istihdam edilmesinin uygun 
olacağının" belirtilmesi üzerine; 

Bakanlık Makamına 01.08.2003 tarihinde sunulan onayda, "Mülkiye Teftiş Kurulu 
Tüzüğünün Müfettişlerin Yapamayacaktan İşler başlıklı 37 nci maddesini ihlal ettiği, 
müfettişlik mesleğinin gerektirdiği niteliklerden uzaklaştığından bahisle Mülkiye Başmüfettişi 
Candan EREN'in Mülkiye Müfettişliği görevi dışında taşra teşkilatında bir göreve 
atanması..." teklif edilmiş; Bakanlık Makamı tarafından, anılan onaya derkenar olarak 
"Mülkiye Müfettişliği görevinin statüsü ve sorumluluğu nedeni ile, hakkında hemen bir 
tasarrufta bulunmak yerine onay konusunun yeniden incelenmesini sağlamak üzere yeni bir 
müfettiş görevlendirilmesi ve bu rapora konu iddiaların sabit olduğunun ve müfettişler 

?3-«kfc tL 
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tarafından getirilen önerinin yerinde olduğunun anlaşılması halinde, başka bir görev teklifi 
yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir" denilerek Teftiş Kurulu Başkanlığına havale 
edilmiştir. 

Konunun yeniden başka bir müfettiş grubunca değerlendirilmesi sonucunda 
hazırlanan 10.12.2003 tarih ve F.Ç.92/36-M.E147/79 sayılı Değerlendirme Raporunda; 
hakkındaki keyfi uygulama yaptığı ve tarafsızlığını yitirdiği iddiası, yargı karan ile 
mahkumiyete bağlanmış veya bu yöndeki iddialarla hakkında ceza davası açılmış bir 
müfettişin "müfettişlik görevi ile bağdaşmayacak ve kendisine duyulan itibar ve güven 
duygusunu sarsacak nitelikte davrandığı ve böylece müfettişliğin gerektirdiği niteliklerden 
uzaklaştığı..." belirtilmiştir. 

Bunlara ilave olarak; 

a) Birinci maddede belirtilen konulara ilişkin olarak Bakanlık Makamınca, "tarafsız 
ve objektif olma nitelik ve sınırlanın aşarak hakkında ön inceleme yaptığı Konak Belediye 
Başkan Yardımcısı Avukat Zübeyde Aydın'a hakaret, tehdit ve baskı uygulamak, hukuka 
aykın olarak görevden uzaklaştırmak suretiyle hizmetleri aksatmak" fiillerini işlediği 
konusunda 20.03.2003 tarihinde verilen 2003/80 sayılı "soruşturma izni verilmesi" karan 
üzerine, ilgili tarafından yapılan itiraz Danıştay 2.Dairesince 04.06.2003 tarihinde verilen 
E:2003/553, K:2003/1353 sayılı kararla reddedilerek dosyanın Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığına gönderilmesi üzerine adı geçen hakkında Ankara 7.Ağır Ceza Mahkemesi 
nezdinde kamu davası açılmıştır. 

b) Açılan dava sonucu anılan mahkeme "...sanığın eyleminin subuta erdiği 
anlaşılmıştır" denilerek adı geçenin T.C.K.228 nci maddesi gereği 6 ay hapis cezasına 
çarptırılmasına, TCK. 80 nci maddesi uygulaması ile cezanın artırılarak 7 ay hapis ile 
cezalandırılmasına, T.C.K. 59 ncu maddesi gereği iyi hali nedeni ile 5 ay 25 güne 
indirilmesine, hapis cezasının 647 Sayılı Kanunun değişik 4 ncü maddesi gereğince paraya 
çevrilerek 1.272.075.000 TL. ağır para cezası ile cezalandınlmasına, 647 Sayılı Kanunun 
6'ncı maddesi uyarınca cezanın ertelenmesine avukatlık ve yargılama giderinin sanıktan 
alınmasına..." karar vermiştir. 

Yukarıda verilen bilgilerden de anlaşılacağı gibi Mülkiye Başmüfettişi Candan EREN, 
tıpkı hakimlik savcılık mesleklerinde olduğu gibi müfettişlik mesleğinde de aranan tarafsızlık, 
objektiflik, hukukun ve mesleki yetkilerin sınırları içerisinde kalarak görev ifa etme 
hususlarını ihlal etmiş, bu durum farklı tarihlerde farklı müfettişlere yaptırılan inceleme, 
soruşturma ve değerlendirme raporlan ile tespit edilmiş ve mahkeme kararlan ile 
kanıtlanmıştır. 

Mülkiye Teftiş Kurulu Tüzüğünün "Müfettişlerin Yapamayacakları İşler" başlıklı 37 
nci maddesini defalarca ihlal ettiği, tüzüğe aykın davranışlarının yaygın olduğu, müfettişlik 
mesleğinin gerektirdiği niteliklerden uzaklaştığı sübuta eren adı geçen Müfettiş, açıklanan 
nedenlerle 21.05.2004 tarihli Müşterek Kararname ile Zonguldak Vali Yardımcılığı görevine 
atanmıştır. 

2- Mülkiye Başmüfettişi Candan EREN hakkında yapılan atama işlemi, adı geçenin 
aldığı mahkumiyet ve disiplin cezalan ile Mülkiye Teftiş Kurulu Tüzüğünün 37.maddesini 
defalarca ihlal etmiş olmasından dolayı, 1700 sayılı Dahiliye Memurlan Kanununun 
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8.maddesinde belirtilen "müfettişler lüzumu halinde Dahiliyenin diğer memurluklarına nakil 
veya terfi suretiyle tayin olunabilirler." hükmü uyarınca yapılmıştır. 

3- Bu konunun cevabına 1.maddede ayrıntılı bir şekilde yer verilmiştir. Ayrıca, 
Mülkiye Başmüfettişi Candan EREN'in, görev yaptığı dönemde yürüttüğü görevlerle ilgili 
olarak, "mevzuatça belirlenen usullere uymadığı, yanlı davrandığı, yetkisiz olduğu halde 
yaptığı işler hakkında basına bilgi verdiği" gibi konularda valilik, belediye ve emniyet 
personelinden ve 3.kişilerden çok sayıda yakınma nedeniyle hakkında, değişik tarihlerde 
Teftiş Kurulu Başkanlığınca 4483 Sayılı Kanuna ve disiplin mevzuatına göre bugüne kadar 
müteaddit defalar hakkında inceleme ve soruşturma yapılmıştır. 

4- Adı geçen müfettişe yukarıda belirtilen raporların düzenlendiği tarihlerden sonra 
da müfettişlik görevi verilmeye devam edilmiştir. Çünkü müfettiş raporları işlem yapılması 
için kanaat belirten raporlar olup, kesin hüküm ifade eden işlem niteliğinde olmadığından, 
müfettişlik görevinden Vali Yardımcılığı görevine atanıncaya kadar diğer müfettişlerin tabi 
olduğu usule tabi tutulmuş, farklı uygulama yapılmamıştır. 

5- Adı geçen hakkında işlem yapılmasına vesile olduğu iddia edilen AKP'ye üye 
herhangi bir kişi bulunmamaktadır. 

6- Mülkiye Başmüfettişi Candan EREN'in Vali Yardımcılığına atanma nedenleri 
yukarıdaki maddelerde açıklandığı üzere, 1700 Sayılı Dahiliye Memurları Kanununun 
8.maddesi hükmü uyarınca yapılmıştır. 

7- Daha önce de çok sayıda Mülkiye Başmüfettişi değişik nedenlerle Vali 
Yardımcılığına atanmıştır. 

8- Adı geçen Müfettiş Vali Yardımcılığı görevine herhangi bir süre kaydı 
konulmaksızın atanmıştır. 

Silgilerinize arz ederim. 

föülkadir AKSU 
İçişleri Bakanı 
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36. - Malatya Milletvekili Muharrem KILIÇ'ın, Malatya-Doğanşehir-Topraktepe Köyündeki 
ağaç kesimine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/2903) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın, içişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafından Anayasanın 
98. ve iç Tüzüğün 99. maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 
ederim.08.06.2004 

Bir yılı aşkın süredir Malatya ili Doğanşehir İlçesi, Topraktepe Köyü'nde bulunan 
vatandaşlarımızdan 23 ailenin yaklaşık bir yıllık zaman dilimi içinde-, en az 3000 kök 
kayısı, elma ve diğer meyve ağaçları kesilmiştir. 

Ağaç kesilen mıntıkaların bir kısmı Emniyet sahasında, bir kısmı ise Jandarma 
sahasında yer almaktadır. 

Bu olanlar nedeniyle, vatandaşlarımız büyük mağduriyete uğramışlar, yeni olayların 
beklentisi içinde her an için korku, kuşku ve güvensizlik içinde yaşamaktadırlar, 

Bu bağlamda; 

1- Jandarma ve Emniyet güçlerimizce yapılan soruşturmalarda ne gibi 
sonuçlar elde edilmiştir? 

2- Devletimizin, vatandaşımızın can ve mal güvenliğini sağlamakla 
görevli olduğu düşüncesiyle, ağaçları kesilen vatandaşlarımızın 
zararlarının tazmini düşünülmekte midir? 
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T C . 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 

A N K A R A 

GN.PL.P.: 0111-.2t -04/Kuv.PI.D.PI.Koor.Ş.( a*o8*3 ) ^ TEMMUZ 2004 

K O N U : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 21 
Haziran 2004 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6120 sayılı yazısı. 

1. Malatya Milletvekili Muharrem KILIÇ'ın TBMM Başkanlığına verdiği (7/2903) numaralı 
yazılı soru önergesine cevap teşkil edecek bilgilerin gönderilmesi ilgi ile istenmiştir. 

2. Yapılan inceleme neticesinde; 

a. Malatya İli Doğanşehir İlçe J.K.lığı sorumluluk sahasında, 01 Ekim 2003-28 Mayıs 
2004 tarihleri arasında (5)'l Topraktepe Köyü'nde olmak üzere, meydana gelen (16) ağaç 
kesme olayında toplam (902) adet meyve ağacının kesilmiş olduğunu, olaylardan (13)'ü ile 
ilgili olarak tespit edilen sanıkların adli makamlara intikal ettirildiğini, 

b. Malatya İli Doğanşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde, 08 Ağustos 
2003-08 Mayıs 2004 tarihleri sırasında meydana gelen (9) ayrı ağaç kesme olayında (339) 
adet meyve ağacının kesilmiş olduğunu, konu ile ilgili olarak düzenlenen tahkikat 
evraklarının Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiğini, 

c. Ağaç kesme olaylarının araştırılması, fail veya faillerinin tespiti ve yakalanması 
amacıyla; 

(1) Jandarma ve polis sorumluluk alanlarında meydana gelen olayların birbirleri 
ile bağlantılı olduğu değerlendirildiğinden, Doğanşehir, ilçe J.K.lığı ve İlçe Emniyet 
Md.lüğünün koordineli olarak çalışmalara devam ettiğini, 

(2) Bölgede istihbarat çalışmalarına ağırlık verilerek devriyeler ve sivil ekipler 
görevlendirildiğini, 

(3) Olay yerlerinde gerekli inceleme ve araştırmaları yapmak üzere Olay Yeri 
İnceleme Tim ve Birimlerinin görevlendirildiğini, 

(4) Topraktepe Köyü muhtarlığınca (2) adet kır bekçisi tutulmasının sağlandığın! 
arz ederim. 

»dülkadir AKSU 

Bakan 
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37. - Hatay Milletvekili Gökhan DURGUN'un, Irak'ta rehin tutulan bir vatandaşımıza ilişkin 
sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL'ün cevabı (7/2905) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Dışişleri Bakam ve Başbakan Yardımcısı Sayın 
Abdullah GÜL tarafından yazılı olarak cevaplandmlması hususunu bilgilerinize saygılarımla 
sunarım. O?>06> ZOOL^ 

Gökhan DURGtiJN 
Hatay Milletvekilk 

1. Irak'ta bir örgüt tarafından kaçırılan ve rehin tutulan vatandaşımız, Bülent 
Yanık'in kurtarılması için hangi girişimlerde bulundunuz? 

2. Irak geçici yönetimi ve Irakta bulunan yabancı askeri güçlerin komutasıyla 
vatandaşımızın kurtarılması için görüşmelerde bulundunuz mu?' 

3. Adı geçen vatandaşımız dışmda, Irak'ta kayıp ya da kaçırılan vatandaşımız var 
mıdır? 

4. Türk vatandaşlarının Irak'taki güvenlikleriyle ilgili, Irak geçici yönetimi ve Irak'ta 
bulunan askeri güçlerin komutasına gerekli uyanlarda bulunulmuş mudur? 

T.C. 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

Siyaset Planlama Genel Müdür Yardımcılığı 2 7 KOflUR 2 0 0 4 

Sayı : 026.21/2004/SPGY/287818 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 21.06.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2905-6127/20245 sayılı yazıları. 

Hatay Milletvekili Sayın Gökhan Durgun'un 7/2905 Esas No'lu yazılı soru önergesinin 
yanıtı ilişikte sunulmaktadır. 

Saygılarımla arzederim. ^ / ^ 

Abduüah GUL 
• ? • ? ( • -> !« ' ' ''••.•• - . - : ' v s 

Ba>tıaKE."> •'»"••:!!rnc!8i 
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HATAY MİLLETVEKİLİ SAYIN GÖKHAN DURGUN'UN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ 

SORULAR: 

1. Irak'ta bir örgüt tarafından kaçırılan ve rehin tutulan vatandaşımız Bülent Yanık'in 
kurtarılması için hangi girişimlerde bulundunuz? 

2. Irak Geçici Yönetimi ve Irak'ta bulunan yabancı askeri güçlerin kbmutasıyla 
vatandaşımızın kurtarılması için görüşmelerde bulundunuz mu? 

3. Adıgeçen vatandaşımız dışında, Irak'ta kayıp ya da kaçırılan vatandaşımız var 
mıdır? 

4. Türk vatandaşlarının Irak'taki güvenlikleriyle ilgili, Irak Geçici Yönetimi ve 
Irak'ta bulunan askeri güçlerin komutasına gerekli uyanlarda bulunulmuş mudur? 

YANITLAR: 

Rehin alındığı 2 Haziran 2004 tarihinden itibaren Bülent Yanık'in kurtarılmasına 
yönelik olarak Bağdat Büyükelçiliğimizce Irak'taki Amerikan yetkilileri (CPA) ve 
adıgeçen vatandaşımızın serbest bırakılması için yararlı olabileceği düşünülen nüfuzlu 
Iraklı kişi ve gruplarla temas kurularak tüm gayretler gösterilmiştir. Bülent Yanık tüm 
bu gayretler sonucunda, 17 Haziran 2004'te serbest bırakılmış ve ertesi gün ülkemize 
dönmüştür. 

Bir süre boyunca rehin tutulmuş olan Murat Kızıl, Soner, $ertçalı ve Mehmet 
Hakan Nuri Onur adlı vatandaşlarımız da çabalarımızın sonucunda- 2 Temmuz 2004 
tarihinde serbest bırakılmışlardır. Halihazırda Cemal Uğur isimli.vatandaşımız kayıp 
olup, bu konuyla ilgili olarak gerekli tüm girişimlerde bulunulmaktadır: 

38. - Antalya Milletvekili Atila EMEK'in, Manavgat Irmağından yörenin sulama ve içmesuyu 
ihtiyacının karşılanmasına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi 
GÜLER'in cevabı (7/2914) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Büyük bir tarım ve turizm potansiyeline sahip, Manavgat ilçemizin kuzeydoğu kesiminde yer 
alan Saraçlı, Belenovası, Hocalı, Tepeköy ve Gebece köylerinin sulama ve içme suyu ihtiyaçlarının 
karşılanması konusunda, aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygı ile arz ederim. 

00 
Antalya Milletvekili 
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Sorular 

1. Halen ilkel metodlarla ve kıt imkanlarla gerçekleştirilen bir' sulama sistemi ile Ülkemizin 
en iyi karpuzunu yetiştirmeye çalışan, her yıl muntazaman düzenlenen 'Belenovası Karpuz 
Festivali' ile tüm ülkemizin tanıdığı, yukarıda adıgeçen köylerin içerisinde bulunduğu bu 
bölgeye çok yakın bir konumda bulunan Manavgat ırmağı sularından yararlamlmak suretiyle, 
modern sulamaya geçilebilmesi için mevcut projeler var mıdır? Yoksa, yörenin sulama ve 
içme suyu ihtiyaçlarının Manavgat ırmağı kaynağından karşılanması hususunda ne 
düşünülmektedir? 

2. Özellikle, halen atıl vaziyette bulunan 'Manavgat Su Temin Projesi' tesislerinden 
yararlanılarak hem Manavgat ve çevresinde ki turistik tesislerin hem de Manavgat'ın 
doğusunda kalan bölgelerin içme ve kullanma suyu ihtiyacının "karşılanması projenin 
amaçlarından birisi olarak açıklanmış olmasına rağmen niçin bu gerçekleştirilmemektedir? 

T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

A n k a r a 
Sayı : B.15.O.APK.0.23-300- / 2 4 1 \ 
Konu : Yazılı Soru önergesi fl9 j ^ ı rme 

1 0 6 5 6 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) T.B.M.M. Başkanlığımın 02.07.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0 10.00 
02-7/2914-6148/20262 sayılı yazısı. 

Antalya Milletvekili Sayın Atila EMEK'in tevcih ettiği, 7/2914-6148 esas no.lu yazılı 
soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99. Maddesi gereği, Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü'nden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir, 

Dr. Mehmet Hilmi GÜLER 
Bakan 
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ANTALYA MİLLETVEKİLİ SAYIN ATİLA EMEK'İN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI 

(7/2914-6148) 

Sorular 1.2: 
- Halen ilkel metodlarla ve kıt imkanlarla gerçekleştirilen bir sulama sistemi ile 

Ülkemizin en iyi karpuzunu yetiştirmeye çalışan, her yıl muntazaman düzenlenen 
'Belenovası Karpuz Festivali* ile tüm ülkemizin tanıdığı, yukarıda adı geçen köylerin 
içerisinde bulunduğu bu bölgeye çok yakın bir konumda bulunan Manavgat ırmağı 
sularından yararlanılmak suretiyle, modem sulamaya geçilebilmesi için mevcut projeler 
var mıdır? Yoksa, yörenin sulama ve içme suyu ihtiyaçlarının Manavgat ırmağı 
kaynağından karşılanması hususunda ne düşünülmektedir? 

- özellikle, halen atıl vaziyette bulunan 'Manavgat Su Temin Projesi" tesislerinden 
yararlanılarak hem Manavgat ve çevresinde ki turistik tesislerin hem de Manavgat'ın 
doğusunda kalan bölgelerin içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanması projenin 
amaçlarından birisi olarak açıklanmış olmasına rağmen niçin bu 
gerçekleştirilmemektedir? 

Cevaplar 1.2: 
Manavgat Çayı Su Temin Projesi Bakanlar Kurulu'nun 08.08.1990 tarih ve 

90/750 sayılı kararı ile Kamu Ortaklığı Idaresi'nce finanse edilmek üzere KOl ile DSİ 
arasında düzenlenen bir protokol çerçevesinde yürütülmekte iken KOl'nin yeniden 
düzenlenmesinden sonra daha önce KOİ'ce üstlenilen finansman dahil tüm 
yükümlülükler Hazine Müsteşarlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü tarafından 
yerine getirilmiştir. 

Ülkemizin ve dış ülkelerin içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarının karşılanmasını 
amaçlayan proje günde 500 000 m3 suyun Manavgat çayından alınmasını ve 250 000 
m3'ü'de ham su olarak denizden tankerlere yüklenerek taşımaya hazır hale getirilmesini 
kapsamaktadır. 1992 yılında yerli ve yabancı firmalar arasında ihaleye çıkarılan bu iş; 
10.03.1992 tarihinde imzalanan sözleşme ile EMT-Aydıner Adi Ortaklığına ihale edilmiş 
ve 22.01.2001 tarihi itibariyle kesin kabulü yapılmıştır. 
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Manavgat çayından İsrail'e su satışına ilişkin Hükümetlerarası Anlaşma, Dışişleri 

Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Uğur Ziyal ile İsrail Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı 

Büyükelçi Yaov Biran tarafından 04.03.2004 tarihinde Kudüs'te imzalanmıştır. 

özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 08.09.2003 gün ve 2003/58 Sayılı Karan 

uyarınca "Manavgat Çayı Içmesuyu Tesisleri" özelleştirme kapsamına alınmıştır. 

Daha sonra, yine özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 23.02.2004 gün ve 2004/18 

Sayılı Karan ile bu kez söz konusu tesisler "özelleştirme kapsam ve programına" 

alınmıştır. 

Manavgat Su Temin Projesi tesislerinden yararlanarak Manavgat ve çevresindeki 

yerleşim yerlerinin ve turistik tesislerin içmesuyu ihtiyacının karşılanması amacıyla 

yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir. 

MANAVGAT SU TEMİN PROJESİ İLE ÜRETİLEN SUYUN ANTALYA-

MANAVGAT-SİDE SAHİL ŞERİDİNDE KULLANILMASI 

Manavgat-Alanya kent merkezleri ile Manavgat - Antalya arasındaki sahil şeridi 

ve mücavirindeki bölgenin yerleşik ve turistik amaçlı içme-kullanma, endüstri suyu 

ihtiyaçlarının belirlenerek inşaatı tamamlanmış olan Manavgat Su Temin Projesfnden 

karşılanması amacıyla ön etüt aşamasında bir çalışma yapılmıştır. 

Alanya ve mücavirindeki yerleşik nüfus ile turistik amaçlı içme-kullanma suyu 

ihtiyaçlarının, halen inşaatına devam edilmekte olan Dim barajından karşılanması 

öngörülmüş bulunmaktadır. Yapılan projeksiyona göre Alanya ve civarının içme 

kullanma ve turistik amaçlı su ihtiyacının 2011 yılında 37 hm3 ve 2031 yılında 47 hm3 

olacağı tespit edilmiştir. Halen inşa halinde olan Dim barajı 1996 yılında 3 995 milyar 

TL. bedelle ihale edilmiş olup, 2004 yılı itibariyle fiziki gerçekleşme oranı %60 ve 2004 

yılı ödeneği 15,63 trilyon TL.dır. Alanya kentinin bugünkü içme-kullanma suyu ihtiyacı 

Dim çayı üzerinde inşa edilmiş olan regülatörden karşılanmaktadır. 

Antalya - Alanya arasında yer alan Antalya ve Alanya haricindeki Manavgat, 

Side, Serik ile mücavirlerindeki yerleşik ve turistik amaçlı su ihtiyaçları, yöredeki 
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kaynaklardan ve yeraltı suyu imkanlarından sağlanmaya çalışılmaktadır. Su temini ile 

ilgili tesisler İller Bankası Genel Müdürlüğü, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve 

Manavgat Çevre Koruma Turizm Altyapı Tesisleri Yapma ve İşletme Birlik Başkanlığı 

(MATAB) tarafından yapılmaktadır. 

İller Bankası Genel Müdüriüğü'nce; Manavgat, Side, Sanlar, Oymapınar, Çolaklı, 

Ilıca, Evrenseki, Kızılot, Gündoğdu, Serik, Karadayı, Kadriye, Belek, Belkıs, Taşağıl, 

Boğazkent, Çandır, Yukankocayatak ve diğer yerleşimlerin nüfus ve ihtiyaç 

projeksiyonlarına göre içme-kullanma suyu ihtiyaçları 2010 yılı için 2,42 m3/s ve 2035 

yılı için 6,59 m3/s olarak tespit edilmiştir. Serik, Karadayı, Kadriye, Belek, Belkıs, 

Taşağıl, Boğazkent, Çandır ve Yukarı kocayatak'tan oluşan yerleşim yerlerinin 

ihtiyaçları olan 475 l/s'lik suyun Büğrümköprü kaynağından karşılanması talebi DSİ 

Genel Müdüriüğü'nce uygun görülmüştür. Bu durumda geriye kalan yerleşim yerlerinin 

içme-kullanma suyu ihtiyacının ise Manavgat Su Temin Projesi kapsamındaki 

tesislerden karşılanması mümkün görülmektedir. 

Yapılan ön etüt çalışmaları sonucunda; Manavgat Su Temin Projesi'nde üretilen 

arıtılmış 91,25 hm3 suyun, 30 hm3'ünün Manavgat-Antalya güzergahında ve Antalya 

haricindeki 50 km'lik bir alanda, 61,25 hm3'ünün ise Alanya dahil Manavgat-Alanya 

güzergahında 60 km'lik bir alandaki yerleşim yerlerine isale sistemi ile iletilerek 

kullanılmasının mümkün olduğu tespit edilmiş olup, planlama ve kesin proje 

aşamasında incelenmek üzere söz konusu çalışmalar, 30.05.2000 tarihinde ihale 

edilen "Manavgat Taşkın önleme Tesisleri Planlama ve Kesin Proje Çalışmaları 

Mühendislik Hizmetleri İşi" kapsamına alınarak sürdürülmektedir. 

BELEN OVASI YÖRESİNDEKİ ARAZİLERİN MANAVGAT 
ÇAYINDAN SULANMASI 

1992 yılında tasdik edilen ve 2003 yılında hazırlanan "Antalya-Manavgat-

Belenovası Köyü Arazilerinin Pompajla Sulama Projesi Revize Planlama Raporu" 

kapsamında, Manavgat baraj gölünden sulama için ekonomik sınırlar içerisinde 

maksimum faydayı sağlamak amacı ile 20,0 m kotundan 4x132 kVVIık pompa ile 105 m 

kotuna terfi edilerek bu kot altında kalan 561 ha sahanın sulanması öngörülmekte olup, 

söz konusu planlama raporu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. 
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39. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, duble yol yapımında keşif artışı yöntemiyle maliyetin 
yükseltildiği iddialarına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki ERGEZEN'in cevabı 
(7/2915) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskan Bakanı Sayın Zeki ERGEZEN 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 09.06.2004 

Emin ŞİRİN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

08.06.2004 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan "Duble yolda 3 kat maliyet" 
başlıklı haberde, DPT'nin, Bayındırlık Bakanlığına, "izmit- Gölcük yolu ve kalıcı deprem 
konutları bağlantı yolları" konusunda uyarı mahiyetinde bir yazı gönderdiği bilgisi yer 
alırken, Bayındırlık Bakam Zeki Ergezen'in, eski bakanlan suçlamasına neden olan 'keşif 
artışıyla maliyet yükseltme' yöntemini kendisi de kullandı" iddiasma yer verilmiştir. 

Yukarıda bahsi geçen bu haberdeki iddialar ile ilgili olarak aşağıdaki sorularıma cevap 
verilmesini arz ederim: 

Sorular: 

1- Bakanlığınızın bölünmüş yol ihalesini "keşif artışı" yöntemiyle 3 kat fazlaya mal 
ettiği ve DPT'den Bakanlığınıza bu konuda itiraz geldiği iddiaları doğru mudur? 
İddialar doğru ise,- Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu tarafından hazırlanan 
raporda, "keşif artışı" yoluyla müteahhitlere yüksek kazanç sağlanması konusunun 
sorgulandığı ortada iken- bu yöntemin tercih edilme sebebi nedir? İddia edilen 3 
kat maliyet içerisinde hangi harcamalar mevcuttur? 

2- DPT Müsteşarı Halil İbrahim Akça tarafından Karayolları Genel Müdürlüğüne bir 
yazı gönderilerek, 34 milyon dolar tutarında keşif artışı nedeniyle proje 
maliyetinin revize edilmesi istenmiş midir? Karayolları tarafından, keşif artışları 
nedeniyle maliyetinin revize edilmesi istenen başka projeler mevcut mudur? 

3- Üç kez keşif artışı yapılmış olmasına rağmen, Bakanlar Kurulu karan gereği 
maliyet revizyonu için YPK karan alınması hususunda DPT'ye başvurulmadığı 
iddiası doğru mudur? Doğru ise neden YPK karan alınması hususunda DPT'nin 
görüşüne başvurulmamıştır? Neden maliyet artışlan Bakanlar Kurulu karanna 
aykın olarak sadece Bakan "olur"u ile gerçekleştirilmiştir? 
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T.C. 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
ANKARA 

SAYI : B.09.0.APK.0.21.00.00.17/ 118» 
KONU : İstanbul Milletvekili p * TEMMUZ 2004 

Emin ŞİRİN'in c 

Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ:T.B.M.M.Başkanlığı'nın 21.06.2004 tarih ve KAN.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-6150 
sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan; İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in duble yol yapımında keşif 
artışı yöntemiyle maliyetin yükseltildiği iddialan hakkında, Bakanlığıma yöneltmiş olduğu 
T.B.M.M. 7/2915 Esas Sayılı Yazılı Soru Önergesine ilişkin cevabımız ekte sunulmuştur. 

Bilginizi ve gereğini arz ederim. 

(V^ 
İSTANBUL MİLLETVEKİLİ 

SAYIN EMİN ŞİRİN'İN 
T.B.M.M. 7/2915 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE 

DAİR SORULAR VE CEVAPLARI 
SORULAR: 

08.06.2004 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan "Duble yolda 3 kat maliyet" 
başlıklı haberde, DPT'nin, Bayındırlık Bakanlığına, "İzmit-Gölcük yolu ve kalıcı deprem 
konutlan bağlantı yollan" konusunda uyan mahiyetinde bir yazı gönderdiği bilgisi yer alırken, 
Bayındırlık Bakanı Zeki ERGEZEN'in, eski bakanları suçlamasına neden olan 'keşif artışıyla 
maliyet yükseltme' yöntemini kendisi de kullandı" iddiasına yer verilmiştir. 

Yukarıda bahsi geçen bu haberdeki iddialar ile ilgili olarak aşağıdaki sorularıma cevap 
verilmesini arz ederim: 
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1- Bakanlığınızın bölünmüş yol ihalesini "keşif artışı" yöntemiyle 3 kat fazlaya mal 
ettiği ve DPT den Bakanlığınıza bu konuda itiraz geldiği iddiaları doğru mudur? 
İddialar doğru ise,- Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu tarafından hazırlanan 
raporda, "keşif artışı" yoluyla müteahhitlere yüksek kazanç sağlanması konusunun 
sorgulandığı ortada iken- bu yöntemin tercih edilme sebebi nedir? İddia edilen 3 kat 
maliyeti içerisinde hangi harcamalar mevcuttur? 

2- DPT Müsteşarı Halil İbrahim Akça tarafından Karayolları Genel Müdürlüğüne bir 
yazı gönderilerek, 34 milyon dolar tutarında keşif artışı nedeniyle proje maliyetinin 
revize edilmesi istenmiş midir? Karayolları tarafından, keşif artışları nedeniyle 
maliyetinin revize edilmesi istenen başka projeler mevcut mudur? 

3- Üç kez keşif artışı yapılmış olmasına rağmen, Bakanlar Kurulu karan gereği maliyet 
revizyonu için YPK kararı alınması hususunda DPT'ye başvurulmadığı iddiası 
doğru mudur? Doğru ise neden YPK karan alınması hususunda DPT'nin görüşüne 
başvurulmamıştır? Neden maliyet artışları Bakanlar Kurulu kararma aykın olarak 
sadece Bakan "olur"u ile gerçekleştirilmiştir? 

CEVAPLAR: 

Marmara ve Düzce deprem bölgelerinde "Depremden Etkilenen Yollann 
İyileştirilmesi" (DEYİ) programında yapılacak yollann finansmanı Körfez işbirliği 
Ülkelerinden (Kuveyt, Suudi ve Birleşik Arap Emirlikleri) temin edilen kredi ile 
sağlanmaktadır. 

Marmara depremi sonrası, acil müdahale ve yardım süresince İzmit-Gölcük Devlet 
Yolu hizmette yetersiz kaldığından DEYİ programı içine alınmıştır. 

İzmit-Gölcük Yolu ve Kalıcı Konut Bağlantı Yollan Projesinin finansmanı için Kuveyt 
Kalkınma Fonundan (KFAED) temin edilen 52 Milyon ABD Dolan tutarındaki ikraz anlaşması 
2000 yılında imzalanmış, projenin 3 yapım ve 1 adet Müşavirlik ihalesi de 2001 yılında 
yapılmıştır. 

Kocaeli-Gölcük Deprem Bölgesinde, İzmit-Gölcük-1, Gölcük-2 Kalıcı Konut Alanlan 
Bağlantı Yollan (3.Gurup) yapımı işi 2886 Devlet İhale Kanununun 44. maddesine göre 
18.138.613.327.382,-TL bedelle 12.02.2001 tarihinde ihale edilmiş vjç is «422.01 tenzilatla 
müteahhit TAŞYAPI firmasının taahhüdünde kalmıştır. 

Karayolları Genel Müdürü Dinçer Yiğit ve Bayındırlık ve İskan Bakam Abdülkadir 
Akçan imzalı 16.04.2002 tarihli 1. Bakan oluru ile işe % 30 üzeri % 139.39 oranında keşif 
artışı verilmiştir. 

Karayollan Genel Müdürü Dinçer Yiğit ve Bayındırlık ve İskan Bakanı Abdülkadir 
Akçan imzalı 14.06.2002 tarihli 2. Bakan Olur'u ile işe, 1. Bakan Oluruna ilave, olarak % 
112.70 keşif artışı verilerek toplam % 30 üzeri % 252.09 seviyesinde keşif artışı verilmiştir. 

2003 yılında iş, keşif artışlanndan dolayı Bakanlık Teftiş Kurulunca incelemeye 
alınmış, keşif artışlarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 63. maddesine uygun olmadığı 
konusu yargıya intikal ettirilmiş olup, yargı süreci devam etmektedir. 
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Bakanlık Teftiş Kurulu ve Karayolları Teknik Heyetlerince yapılan inceleme 
neticesinde, 2002 yılında Bakan Olurunun % 30 üzeri, % 92 si kullanılmıştır. 

- 2003 yılında teknik açından zorunlu işler için Bakan Olurunun % 11 'i kullanılmıştır. 
Bu durumda Bakan Olurunun 103.90'ı kullanılmıştır. 

- 11.05.2004 tarihli olur ile işin geri kalan % 148.19'unun işe girilmemiş kesimlerinin 
% 70.37'si iptal edilmiştir. Yapılan iş düşüldükten sonra bugüne kadar yapımı süren 
ve eksik kalan kesimler ile yapılması zorunluluk arz eden işlerin tamamlanması için, 
% 77.82 mertebesinde kalan işlerin tenzilatı % 22,01 'den % 35'e çıkartılmıştır. 

Buna göre; 

- İptal edilen % 7037 keşif artışının 2004 yılı birim fiyat karşılığı 24,889 Trilyon TL, 

- Tenzilatın % 22,01'den % 35'e çıkarılması nedeniyle 5,136 Trilyon TL tasarruf, 

- Proje revizyonu (3 köprünün iptali) ve fiyat farkı kesintisinden dolayı 5,625 Trilyon 
TL tasarruf edilerek proje maliyetinde toplam 35.650 Trilyon TL tasarruf sağlanmıştır. 

Kalan işler 2004 yılı fiyatlarına göre 70 Trilyon TL olarak hesaplanmış olmasına 
rağmen yapılan tasarruflar ve proje revizyonu ile toplam 35 Trilyon TL've tamamlanacaktır. 

Yol Proje Maliyetleri belirlemede; 

- Yolun geçtiği güzergahtaki zemin durumu, deprem ve doğal afetler karşısında 
emniyet katsayısı, 

- Yolda kullanılan malzemelerin uzaklığı, 
- Yolun hizmet amacında, hizmet alınlarına göre alt ve üst geçitlerin sayısı ve 

kilometredeki paylan, 
- Yolun geçtiği yerleşim yerlerinde ilave kamulaştırma bedelini önlemek için yapımı 

zorunlu olan ilave sanat yapılan, 

- Yol inşaat sahasında yer alan Askeriye, Belediye ve diğer kuruluşlara ait tesislerin 
deplase edilmesi veya koruma yapılannın inşası gibi işler etken olup, her proje 
maliyeti kendi proje kriterleri ile değerlendirilmelidir. 

Yukanda verilen bilgiler ışığında; 

1- Yollarla ilgili proje maliyetinin artmasındaki etken avan projesi ile uygulama proje 
arasındaki farktan oluşmuştur. Proje bedelinin artışı sözleşme hükümleri dahilinde olup, 
müteahhide çıkar sağlayıcı bir yöntem değildir. 

2- Proje bedelinin artış revizesi DPT tarafmdan istenmiştir. Bağımsız Müşavirlik 
Teşkilatlan tararından hazırlanan, Yolun Ekonomik Fizibilite Etüt Raporu DPT'ye 
sunulmuştur. 

3- Projenin Afet kapsamında olması ve işin aciliyetine binaen, hazırlanan takribi 
bedellerle proje maliyeti tespit edilmiştir. Proje bedelinin artırılması için 2003 yılı başmda 
DPT'ye müracaatta bulunulmuştur. 
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40. - Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI'nın, iki vakfın Denizli 'deki etkinliklerine yönelik 
iddialara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/2916) 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki soruların İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir Aksu tararından yazılı olarak 

yanıtlanmasını dilerim. 

Saygılarımla. 

Mustafa GAZALCI 

CHP Denizli Milletvekili 

1. 2 Haziran 2004 tarihinde Nakşibendi Tarikatına bağlı olduğu söylenen Kasr-ı Arifan 

Vakfı'nın, Denizli Belediyesi Turan Bahadır Sanat Galerisi'nde dört gün süren bir kermes 

düzenlenmesi yasalarımıza uygun mudur? 

2. Kamuya bağlı bir yerde sanatla ve kamu yaranyla hiçbir ilişkisi bulunmayan bir etkinliğin 

yapılması doğru mudur? 

3. Adı geçen Kasr-ı Arifan Vakfi yöneticisi ve üyelerinin çoğunun, 3 Ekim 1934 tarihli ve 

2596 sayılı "Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceği Dair Kanun"a aykırı 'giysilerle bu sergiyi 

düzenledikleri doğru mudur? 

4. Denizli kamuoyunda büyük tepkilere yol açan bu kermesi düzenleyenler ve belediye 

salonu iznini verenlerle ilgili adli ve idari bir işlem yapılmış mıdır? 

5. Muğla Ortaca'da Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Hasan Ali Erdoğan'ın "Ahiret 

Havayolları" ile uçmaya çağıran irtica broşürlerini okullarda dağıttığı ve bu yüzden açığa 

alındığı, broşürlerinin dağıtımının "Sahabiye Denizli İlmi Araştırmalar ve Hizmet Vakfı" 

tararından yapıldığı doğru mudur? 

6. Laikliğe ve Öğretim Birliği'ne aykın olarak bu broşürleri basan ve dağıtan Sahabiye 

Denizli İlmi Araştırmalar ve Hizmet Vakfı yöneticileri hakkında bir işlem yapılmış mıdır? 

7. Kasr-ı Arifan ve Sahabiye Denizli İlmi Araştırmalar ve Hizmet Vakfı hakkında gerekli 

inceleme ve denetim yapılmış mıdır? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Sayı :B.05.1.EGM.0.12.04.01- U o l - 5 - (3C,2 .S«3 
Konu:Yazılı Soru önergesi 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

ÎLGİ-.21.06.2004 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02 -7/2916-6145/20259 sayılı yazı. 

Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan 
cevaplandırılması istenilen, (7/2916) nohı soru önergesinin cevabı aşağıya çıkartılmıştır. 

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi uyarınca Belediyelerin aralarında sanat 
galerilerinin de bulunduğu kimi tesis, araç ve gereçlerini ücreti mukabilinde üçüncü kişilere kiralamaları 
mümkündür. Bu çerçevede, "Kasr-ı Arifan Adalet Hizmet ve Eğitim Vakfı" na sanat galerisinin 
kiralanmasında yasal bir mahsur bulunmamaktadır. Kaldı ki, bu tesis daha önce de benzer amaçlar için başka 
özel ve tüzel kişilere tahsis edilmiştir. 

Anılan vakıfça düzenlenen kermes sırasında 25% sayılı Yasanın ihlal edildiğine ilişkin yetkili 
C.Başsavcılığına ulaşmış bir iddia bulunmamakta olup, güvenlik görevlilerimizce de bu anlamda bir tespit 
yapılmamıştır. 

Dolayısıyla mevzuata uygun olarak yürütülen bir sosyal etkinlik nedeniyle adli veya idari bir 
soruşturma ihtiyacı duyulmamıştır. 

Muğla ili Ortaca ilçesinde dağıtıldığı iddia olunan broşürlerle M Denizli İlmi Araştırmalar ve Hikmet 
Vakfı" yöneticileri arasında somut delillere dayanan bir ilişki kurulamadığından işlem yapılması cihetine 
gidilmemiştir. 

Kasr-ı Arifan Adalet Hizmet ve Eğitim Vakfı ile Denizli İlmi Araştırmalar ve Hizmet Vakfının 
denetimleri, oluşturulan komisyon marifetiyle yapılmakta olup, vakıf en son 06.05.2004 tarihinde 8 üyeden 
oluşan komisyon tarafından denetlenmiş, herhangi bir olumsuz duruma rastlanılmamıştır. S 

Bilgilerinize arz ederim. J/* 

I Ajrfdülkadir AKSU 
/ / İçişleri Bakanı 

41. - Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN'in, bor madenine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı (7/2917) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın M.Hilmi GÜLER 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Tacidar SEYHAN 
Adana Milletvekili 

/^.../07/2004 
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i. Maden İşleri Genel Müdürlüğüne bor mineralleri bulunduğunu bildiren kişi veya 
kuruluş var mıdır? Var ise Bu kişiler kimlerdir, kuruluşlar hangileridir? Bu 
kuruluşlardan hangilerinin fizibilite raporu hazırlanmıştır? Bu sahalarda bulunduğu 
iddia edilen bor miktarı ne kadardır? 

2. Yeni çıkarılan maden yasasına göre, kanunun yayımından önce bulunan bor 
mineralleri 2840 sayılı kanuna tabi tutulduğundan, bulunan bor alanlarının Eti Maden 
İşleri Genel Müdürlüğüne devredilmesi gerekmektedir. Devredilmesi konusunda 
bakanlığınız ne gibi bir çalışma yürütecektir? 

T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.15.O.APK.0.23-300-/^ f f 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

89? tf6 

A n k a r a 

20ü. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M. Başkanlığı'nın 21.06.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/2917-6149/20263 sayılı yazısı. 

Adana Milletvekili Sayın Tacidar SEYHAN'ın tarafıma tevcih ettiği, 7/2917 esas 
nolu yazılı soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99. Maddesi gereği Maden İşleri Genel 
Müdürlüğü'nden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Mehmet Hilmi GÜLER 
Bakan 

ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN TACİDAR SEYHAN'IN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI 

(7/2917) 

Soru 1 : 

Maden İşleri Genel Müdürlüğüne bor mineralleri bulunduğunu bildiren kişi veya 

kuruluş var mıdır? Var ise Bu kişiler kimlerdir, kuruluşlar hangileridir? Bu kuruluşlardan 

hangilerinin fizibilite raporu hazırlanmıştır? Bu sahalarda bulunduğu iddia edilen bor 

miktarı ne kadardır? 
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Cevap 1: 

Konu hakkında Maden işleri Genel Müdürlüğünce yapılan incelemelerde; Balıkesir 

İli, Susurluk ilçesi, Babaköy sınırları dahilinde Ali önder TAŞCIER sorumluluğunda 

bulunan AR:56723 sayılı saha ile ilgili olarak 27.09.1996 tarih ve 37557 sayılı dilekçe 

ekinde ön işletme projesi verildiği, söz konusu projede, arama faaliyetleri sonucunda 

sahada boraks varlığının tespit edildiği beyan edilmiştir. Sahada ruhsat sahibi tarafından 

herhangi bir üretim faaliyetinde bulunulmadığı anlaşılmıştır. 

Ayrıca Balıkesir İli, Dursunbey İlçesi, Çamköy sınırları dahilinde yine adı geçen 

kişiye Maden işleri Genel Müdürlüğünce 27.03.2001 yürürlük tarihli AR77223 sayılı 

maden arama ruhsatı düzenlenmiştir. Eti Holding A.Ş.'ne ait bor tuzu sahaları ile tedahülü 

olduğundan söz konusu saha taksir edilerek yeniden ruhsat düzenlenmiştir. 

Söz konusu sahalarda bulunduğu beyan edilen bor rezervleri hakkında Maden İşleri 

Genel Müdürlüğünde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. 

Soru 2: 

Yeni çıkarılan maden yasasına göre, kanunun yayımından- önce bulunan bor 

mineralleri 2840 sayılı Kanuna tabi tutulduğundan, bulunan bor alanlarının Eti Maden İşleri 

Genel Müdürlüğüne devredilmesi gerekmektedir. Devredilmesi konusunda bakanlığınız ne 

gibi bir çalışma yürütecektir? 

Cevap 2: 

Yeni çıkarılan Maden Yasasına göre, Kanunun yayımından önce bulunan bor 

mineralleri, 2840 sayılı Kanuna tabi tutulduğundan, bulunan bor alanları Eti Maden 

İşletmeleri Genel Müdürlüğüne devredilecektir. 
42. - Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, elma ve patates ihracatındaki teşvik uy

gulamalarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Ali BABACAN in cevabı (7/2923) 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın R. Tayyip Erdoğan tarafından yazılı 

olarak yanıtlanması hususunu arzederim. 

Saygılarımla, 

Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nun 2004/3 sayılı tebliği çerçevesinde, 17 

Mayıs 2004 tarihli 2004/6 sayılı kararına istinaden patates ihracatı ve yine 17;Mayıs 

2004 tarihli 2004/7 sayılı kararına istinaden, 17 mayıs 2004 tarirj'2004/4 sayılı tebliği 
•v .* 

ile elma ihracatı, ihracat iadesi biçiminde teşvik edilmiştir. (Resmi gazete 23 Mayıs 

2004 sayı 25470) 
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1- Gerek elma gerekse patates ihracatı için teşvik düzenlemesi 23 Mayıs'ta ilan 

edilmekle birlikte teşvik süresi ise 31 Mayıs 2004'te bitmiştir. Tebliğe istinaden 

teşvikten yararlanabilmek için 9 gün içinde ihracat işleminin başlatılıp, fiilen 

tamamlanması için bürokrasiyi hızlandırıcı ne gibi ek düzenlemeler'yâpifimştır? 

2- 1 Mart ile 31 Mayıs 2004 dönemini kapsayacağı ilan edilen teşvik 

düzenlemesinden 1 Nisan-31 Mayıs 2004 arasında hangi firmalar yararlanmıştır? 

3- Teşvik düzenlemesinin daha çok geçmiş fiili ihracatı kapsayacağı biçiminde 

bir bilgi, 23 mayıstan önce fiili ihracat yapan firma çevrelerince bilinmekte midir? 

4-Sözkonusu teşvik düzenlemesinin kapsam süresinin, teşviğin ilanından önceki 

süreleri de kapsıyor olması piyasa rekabet koşullarını zedeleyici olarak görülmekte 

midir? 

T.C. 
D E V L E T B A K A N L I Ğ I 

SAYI: B.02.0.006/ j{,. 2 l#Q &U .&L /2004 

KONU: 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 06.07.2004 tarihli ve KAN.KAR. 
MD.A.01.0.GNS-0.10.00.02-7/2923-6204/20388 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 09.07.2004 tarihli ve B.02.0.KKG.0.12/106-369-5/3303 sayılı 
yazısı. 

c) Dış Ticaret Müsteşarlığının 23.07.2004 tarihli ve 41608 sayılı yazısı. 

Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ve 
Sayın Başbakanımızca kendileri adına koordinatörlüğümde cevap verilmesi tensip 
olunan 7/2923-20388 sayılı yazılı soru önergesi konusunda Dış Ticaret 
Müsteşarlığı'ndan alınan ilgi (c) yazı ve ekinin suretleri ilişikte gönderilmektedir. 

Bilgilerine arz ederim. / " \ 

Ali BABACAN 
Devlet Bakanı 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI 
ihracat Genel Müdürlüğü 

SAYI :B.02.1.DTM.0.02.01.03 
KONU: Soru önergesi 

23.07.04* 4160S 
DEVLET BAKANLIĞINA 

(Sayın Aü BABACAN) 

İLGİ: 19.07.2004 tarih ve 16-2538 sayılı yazınız. 

İlgide kayıtlı yazınız konusu, Antalya Milletvekili Sn. Nail Kamacı'nın patates ve 
elma ihracatında ihracat iadesi yapılması hakkındaki 7/2923-6204 sayılı yazılı soru 
önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 

Kürşad TÜZMEN 
Devlet Bakanı 

Antalya Milletvekili Sn. Nail Kamacı'nm "patates ve elma ihracatında ihracat 
iadesi yapılmasına" ilişkin 77/2923-6204 sayılı yazılı soru önergelerine verilen cevap: 

Ülkemizde tarım ürünleri ihracatında verilen teşvikler, bu ürünlerin ticaretini 
uluslararası kurallara bağlayan Dünya Ticaret Örgütü Tanm Anlaşması çerçevesinde 
düzenlenmektedir. Anlaşma hükümleri gereği ülkeler, taahhüt listelerinde belirttikleri 
ürünler ve miktarlara bağlı kalarak ihracat sübvansiyonu sağlayabilmektedir. Ülkemiz, 
ihracat iadesi yapılacak ürünlerin ve ödeme oranlarının tespitinde DTÖ ihracat 
sübvansiyonu taahhüüerimizin yanında üretim, maliyet, dış piyasa şartlan ve ihracat 
potansiyelini dikkate almakta ve bölgesel ayırıma gidilmemektedir. Bahse konu Dünya 
Ticaret Örgütü Anlaşması Eki Taahhüt Listesinde elma ve patates de yer almaktadır. Söz 
konusu ürünlerde stok durumuna göre geçmiş yıllarda da dönemsel olarak ihracat iadesi 
yardımları yapılmıştır. 

İhracat iadesi yardımları, Bakanlar Kurulu'nun 11/1/1995 tarih ve 94/6401 sayılı 
İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı'nın 4. maddesi gereğince, Dış Ticaret 
Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, DPT, Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankasının üyesi 
bulunduğu Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu kararlarıyla yürürlüğe girmektedir. Karar 
taslakları, sözkonusu 94/6401 sayılı Karar kapsamında Dış Ticaret Müsteşarlığınca 
hazırlanarak, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Sekreteryasına intikal ettirilmekte, 
Sekreterya ise bu Karar Taslaklarını Kurul üyelerinin görüşlerine açmaktadır. Üzerinde 
görüş birliğine vardan Kararlar, müteakiben Kurul üyelerinin imzalarına sunulmakta ve 
imza ikmali neticesinde yürürlüğe girmektedir. Kararların çok önceden sevk edilmesine 
rağmen uygulama dönemi sonunda veya uygulama döneminin bitmesine birkaç gün kala 
istihsali, karar alma sürecinde yaşanan bu gecikmeden kaynaklanmaktadır. Ayrıca bu yıl, 
teşviklerin amacına uygun kullanılmasını teminen, kararların mahsup kararı şeklinde 
istihsali de süreci uzatan bir etken olmuştur. 
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Nitekim patates ihracatında, ihracatı müteakip tebliğde belirtilen giderlerin mahsup 
yoluyla karşılanması amacıyla gerekli P-KKK kararının istihsalini teminen, sözkonusu 
karar taslağı 16.12.2003 tarih ve 61881 sayılı yazı ile Dış Ticaret Müsteşarlığınca P-KKK 
Sekretaryasına sevkedilmiş olup Kurul karan ancak 23.05.2004 tarihinde Resmi Gazete 'de 
yayınlanmıştır. Elma ihracatına ilişkin karar taslağı ise 30.1.2004 tarihinde sevkedilmiş 
olmasına karşın Kurul karan yine 23.5.2004 tarihinde yayınlanabilmiştir. 

Sözkonusu ihracat iadesi kararlan, elma için 1 Mart-31 Mayıs 2004, patates içinse 
1 Nisan-31 Mayıs 2004 tarihleri arasında yapılan fiili ihracatları kapsamakta olup bu 
teşviklerden yalnızca kararın Resmi Gazete'de yayınlanmasını müteakip yapılan ihracatlar 
değil, belirtilen süre içerisinde usulüne uygun olarak gerçekleştirilen tüm ihracatlar 
faydalanabilmeleredir, ihracat iadesi kararlarının, Resmi Gazete'de yayınlanmadan önce 
belli firmalar tarafından bilindiği iddiaları kesinlikle doğru değildir. 

Tebliğ kapsamındaki mahsup işlemlerinden faydalanabilmek için, firmalarımızın 
fiili ihraç tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde müracaat etmeleri gerekmekte olup bu süre 
henüz dolmamıştır. Bu nedenle sözkonusu karardan tam olarak hangi firmaların 
yararlandığını tesbit etmek bu aşamada mümkün olamamaktadır. Diğer taraftan ilgili 
kanun hükümleri gereği, firmalara ait ticari sır niteliği taşıyan bilgiler, ancak gizli veya 
hizmete özel kaydıyla verilebilmektedir. 

İhracatçı Birliklerinden alınan Türkiye geneli kayıt rakamlarına göre; ilgili 
dönemdeki elma ve patates ihracatımız île bu miktarlara göre firmaların mahsup işlemine 
konu hakedişleri aşağıda gösterilmektedir. 

/ Mart-31 Mayıs 2004 arası elma ihracatımız: 
M i k t a r : 4.444 ton Değer : 2.190.768 ABD $ 
Mahsup işlemine konu olabilecek hakediş tutarı: 4.444*40=177.760 A B D S 

1 Nisan-31 Mayıs 2004 arası patates ihracatımız: 
Mikta r : 38.173 ton Değer : 3.569.345 ABD $ 
Mahsup işlemine konu olabilecek hakediş tutan: 38.173*19=725.287 Ancak % 
20 azami ödeme oranı nedeniyle 713.862.5 ABD $ 

İhracat iadesi yardımlarına konu patates ve elma ihracatının 2003-2004 yıllan 
dönemsel karşılaştırması aşağıda yer almaktadır. 

Elma İhracatımız 

1 2003 Mart-Mayı s I 2004 Mart-Mayıs I Artış Oram 
I Miktar (ton) I Değer ($) Miktar (ton) I Defter (S) Miktar (%) 1 Değer (%) " 
| 1.966,1 1 738.996 f 4.444 | 2.190.768 j 126 j 196 

Patates İhracatımız 

| 2003 Nisan-Mayıs 
j Miktar (ton) | Değer ($) 
i 13.874,7 | 1.051.940 

2004 Nisan-Mayıs | Artış Oranı 
Miktar (ton) ) Değer ($) 

38.173,3 1 3.569.345 
Miktar (%} 

175 
Değer (%) 

239 

Tabloların incelenmesinden de anlaşılacağı üzere; 2004 yılı 1 Nisan - 3 1 Mayıs 
döneminde patates ihracatımız, teşvik uygulanmayan 2003 yılının aynı dönemine göre 
miktar bazında °/a 175, değer bazında % 239 artış göstermiş, 2004 yılı 1 Mart-31 Mayıs 
dönemi elma ihracatımız ise bir önceki yıl aynı döneme göre miktar bazında % 126, değer 
bazında % 196 artmıştır. Teşvik uygulanmayan 2002 yılının aynı döneminde elma 
ihracatımız 622 ton iken 2004 yılı 1 Mart-31 Mayıs döneminde ihracatımız 4.444 ton 
olarak gerçekleşmiştir. Bu artışlar, ihracat iadelerinin, stoklamı ihracata yönlendirilmesi 
hedefine ulaşılması bakımından son derece olumlu etkisinin olduğunu göstermektedir. 
İhracat iadesi sağlanan bu ürünler, tümüyle ülkemizde yetiştirilen ürünler olup Tebliğ 
hükümleri gereği, ithalat rejimi çerçevesinde ithal edilmiş bulunan yabancı mallann 
ihracatı için herhangi bir ödeme veya mahsup işlemi yapılmamaktadır. 
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43. - Yalova Milletvekili Muharrem İNCE 'nin, G-8 zirvesine katılan Başbakanın üst düzeyde 
karşılanmadığı iddialarına ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah 
GÜL un cevabı (7/2926) 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Dış işleri Bakanı Sayın Abdullah Gül tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması için gereğinin yapılmasını arz ederim. 

Mu*rcrffem ince 
r'alova Milletvekili 

G-8 Zirvesi nedeniyle 09.06.2004 tarihinde ABD'ne giden Başbakan 
Sayın Recep Erdoğan'ın ABD yetkililerince G-8 üyesi ülke Hderlerinin 
karşılanma biçiminden farklı olarak aralannda Ürdün, Irak, Bâ.hreyn gibi 
ülkelerin liderleriyle birlikte farklı bir karşılama töreni uygulanması 
hakkında; 

1. ABD'nin G-8 üyesi ülkelerin liderlerini karşılamada kırmızı halı 
kullanmasına karşın Türkiye ve yukarıda adı geçen ülke liderlerini 
karşılamada kırmızı halı kullanılmamasının anlamı nedir? 

2. ABD'nin bu uygulaması, yazılı ve görsel basında yer aldığı gibi ABD 
tarafından ülkeler arasında bir öncelik ve önem derecesi sıralaması 
yapıldığı ve Türkiye Cumhuriyeti Başbakanına buna göre bir 
karşılama töreni (basındaki ifadelerle fakir ülke karşılaması) 
yapıldığı iddiası doğru mudur? 

3. Uluslar arası ilişkilerde karşılılık ilkesi esas olduğuna yakında NATO 
Zirvesi nedeniyle ülkemizi ziyaret edecek olan ABp,. Başkanını 
karşılama merasiminde Türkiye Cumhuriyeti Barbakanının 
karşılanmasında gözlenen bu farklılık dikkate alınacak mıdır? 

T . C . 
D I Ş İ Ş L E R İ B A K A N L I Ğ I 

Siyaset Planlama Genel Müdür Yardımcılığı 2 7 Temmuz 2004 

Sayı : 026.21/2004/SPGY/307477 
Konu : Yazılı Soru Önergesi SÜRELİ - ÇOK İVEDİ 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 06.07.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6208 sayılı yazılan. 

Yalova Milletvekili Sayın Muharrem Ince'nin 7/2926 Esas No'lu yazılı soru önergesinin 
yanıtı ilişikte sunulmaktadır. 

Saygılarımla arzederim. 

- . . . . . . ' " • : i " " - ' V « 
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YALOVA MİLLETVEKİLİ SAYIN MUHARREM İNCE'NİN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ 

SORULAR: 

G-8 Zirvesi nedeniyle 09.06.2004 tarihinde ABD'ye giden Başbakan Sayın Recep 
Erdoğan'ın ABD yetkililerince G-8 üyesi ülke liderlerinin karşılanma biçiminden farklı olarak 
aralarında Ürdün, Irak, Bahreyn gibi ülkelerin liderleriyle birlikte farklı bir karşılama töreni 
uygulanması hakkında; 

1. ABD'nin G-8 üyesi ülkelerin liderlerini karşılamada kırmızı halı kullanmasına karşın 
Türkiye ve yukarıda adıgeçen ülke liderlerini karşılamada kırmızı halı kullanılmamasının 
anlamı nedir? 

2. ABD'nin bu uygulaması, yazılı ve görsel basında yeraldığı gibi ABD tarafından ülkeler 
arasında bir öncelik ve önem derecesi sıralaması yapıldığı ve Türkiye Cumhuriyeti 
Başbakanına buna göre bir karşılama töreni (basındaki ifadelerle fakir ülke karşılaması) 
yapıldığı doğru mudur? 

3. Uluslararası ilişkilerde karşılıklılık ilkesi esas olduğundan, yakında NATO Zirvesi 
nedeniyle ülkemizi ziyaret edecek olan ABD Başkanının karşılama merasiminde Türkiye 
Cumhuriyeti Başbakanının karşılanmasında gözlenen bu farklılık dikkate alınacak mıdır? 

YANITLAR: 

G-8 Zin/esi 8-10 Haziran 2004 tarihleri arasında ABD'nin Geojgia Eyaleti'nde Sea 
Island'da düzenlenmiştir. Zirve'de diğer konular meyanında, uluslararası alandaki güncel 
tartışmaların başlıca gündem maddelerinden birini oluşturan Geniş Orta Doğu (GOD) 
konusundaki G-8 Girişimi de ele alınmıştır. 

Ülkemiz GOD girişimine katkı yapabilecek bir ülke olarak ABD tarafından G-8 
çerçevesindeki çalışmalara "demokratik ortak" sıfatıyla davet edilmiştir. Nitekim ülkemiz, 
G-8 girişimi çerçevesinde oluşturulan mekanizmalardan biri olan "Demokrasi Yardım 
Diyaloğu"nun (Democracy Assistance Dialogue) eş-başkanlığım İtalya ve Yemen'le birlikte 
üstlenmiştir. Sayın Başbakanımız Zirve çerçevesinde düzenlenen. çalışma yemeğine 
katılmıştır. 

G-8 Zirvesi'ndeki protokol düzenlemeleri ABD Dışişleri Bakanlığı Protokolü 
tarafından, diğer G-8 üyesi ülkelerle birlikte ortak olarak alman kararlar-doğrultusunda 
düzenlenmiştir. ABD Dışişleri Bakanlığrndan sağlanan bilgilere göre Zirve'ye katılanlar "G-
8 Zirvesi Liderleri" ve "Zirve'ye Davet Edilen Diğer Ülkelerin Liderleri" olarak iki gruba 
ayrılmıştır. Esasen G-8 üyesi olmayan "diğer davetli liderler" için uygulanan yerleşik bir 
protokol düzenlemesi bulunmadığı için evsahibi ABD, diğer G-8 üyeleriyle biüstişare, G-8 
liderleri için ayrı bir protokol düzeni, Saym Başbakanımızın da aralannda bulunduğu '"diğer 
davetli liderler"' için ayrı bir protokol uygulamıştır. "Diğer davetli ülke liderleri" askeri marş 
çalınmadan, kırmızı halı serilmeden, ancak iki Senatör, Georgia Valisi ve Belediye 
Başkanlarıyla eşlerinden oluşan bir grup tarafından karşılanmış olup; Sayın Başbakanımıza 
Zirve'ye davet edilen ;'diğer ülkelerin liderleri"ne uygulanandan farklı bir protokol 
uygulanmamıştır. 

Malumları olduğu üzere, her ülkenin protokolü kendine özgü özellikler taşıyabilmekte, 
ayrıca uluslararası toplantıların niteliği ve özelliklerine bağlı olarak değişik protokol 
uygulamalarına gidilmesi zarureti doğabilmektedir. 
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44. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU'nun Zeugma Mozaiklerinin taşınması 
sırasında zarar gördüğü iddiasına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Erkan MUMCU'nun 
cevabı (7/2928) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
Sn.Başkanhğına 

Aşağıda sunulan sorularımın, Anayasa'nın 98. ve T.BM.M îçtüzüğü'nün 96. vd. 
maddelerme göre Kültür ve Turizm Bakanı Sn. Erkan Mumcu tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

15.06.2004 
Feridun F. BALOĞLU 

Antalya Milletvekili 

1- İSTANBUL'da YAPILACAK NATO ZİRVESİ kapsamında TOPKAPI Müzesi'nde 
sergilenmek için, sandıklara yüklenen ZEUGMA mozaiklerinin daha taşınmaya 
başlamadan hasar gördüğüne ilişkin haberler doğru mudur? Mozaiklerin bir 
bölümünün kırıldığı, dökülmeler olduğu, panel ile mozaikler arasında ayrılmalar 
oluştuğu doğru mudur? 

2- Bu haberler gerçeğe dayalı ise Bakanlığınız, 120 toplum örgütünün bu taşınmaya karşı 
çıkışını neden dikkate almadan, böyle bir program yapmıştır? 

3- Tarihi değerlerimizi özenle korumak ve tanıtmakla görevli bir Bakanlığın; 
finnlanmamış, ıslak çam tahtalardan yapılmış sandıklarla ve gerekli önlemler 
alınmadan eser taşımaya kalkışmasını nasıl açıklayacaksınız? 

4- Yeterli önlem alınmadan ve aceleye getirilerek verilmiş bu taşıma 
emrinin, bizzat tarafınızdan verildiğine ilişkin duyumlar doğru mudur 1 

T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : 16APK0201ARGE-940/9 £ > 2 > / ^ / 2004 
KONU : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : T.B.M.M. Başkanlığı KAN.KAR.MÜD.'nün 06.07.2004 gün ve 
A.0.1.GNS.0.10.00.02-6208 sayılı yazısı. 

Antalya Milletvekili Sayın Feridun Fikret BALOGLU'NUN 7/2928-6251 esas no'lu 
yazılı soru önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Erkan MUMCU 
Bakan 
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ANTALYA MİLLETVEKİLİ SAYIN FERİDUN FİKRET 
BALOĞLU'NUN 7/2928-6251 ESAS NO'LU SORU ÖNERGESİNE 

İSTİNADEN HAZIRLANAN BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

SORU 1. İSTANBUL'DA YAPILACAK NATO ZİRVESİ kapsamında 
TOP KAPI Müzesi 'nde sergilenmek için, sandıklara yüklenen ZEUGMA 
mozaiklerinin daha taşınmaya başlamadan hasar gördüğüne ilişkin haberler 
doğru mudur? Mozaiklerin bir bölümünün kırıldığı, dökülmeler olduğu, panel 
ile mozaikler arasında ayrılmalar oluştuğu doğru mudur? 

CEVAP 1. Zeugma sergisinde teşhir edilmek üzere seçilen eserler 
yargının aldığı tedbir kararı uyarınca iki ayı aşan bir süre kapalı sandıklar 
içerisinde beklemek durumunda kalmıştır. 

Bilindiği üzere, Zeugma Mozaikleri villa odalarının tabanında ele geçtiği 
için her mozaik bir oda ölçüsünde olup, ortalama 30-60 m2 ebatlarındadır. 
Mozaiklerin Zeugma'dan orijinal yerlerinden kaldırılıp müzeye getirilme işlemi 
İtalya'daki uzman bir restorasyon ekibi tarafından gerçekleştirilmiş ve dağılan 
parçaların müzede tekrar restore edilerek bir araya getirilmesi de b u e kipçe 
gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle her zeugma mozaiği aslında bir çok parçadan 
oluşmaktadır. Esasen ayrılmalarda bu birleşme yerlerinden olmuştur.Tedbir 
kararının kaldırılmasından sonra sandıklar açılmış, oluşturulan bir komisyonca 
gerekli tespit yapılmış ve teşhir-tanzime yönelik çalışmalar başlatılmıştır. 

SORU 2 . Bu haberler gerçeğe dayalı ise Bakanlığınız, 120 toplum 
örgütünün bu taşınmaya karşı çıkışını neden dikkate almadan, böyle bir program 
yapmıştır? 

CEVAP 2. Paketleme işlemini üslenen ekip birinci sorunun cevabmda da 
ifade edildiği gibi, mozaikleri ilk buluntu yerinden müzeye taşıyan ve 
restorasyonunu yapan ekiptir. Çalışmanın bu ekip nezaretinde yapılması 
hedeflenmiş, ancak ihtiyati tedbir kararı nedeniyle eserlerin sandıklarda kapalı 
kalması zorunluluğu doğmuştur. 

SORU 3 . Tarihi değerlerimizi özenle korumak ve tanıtmakla görevli bir 
Bakanlığın; fırınlanmamış ıslak çam tahtalardan yapılmış sandıklarla ve gerekli 
önlemler alınmadan eser taşımaya kalkışmasını nasıl açıklayacaksınız? 

CEVAP 3. Birinci ve ikinci soruların cevaplarında da belirtildiği gibi 
sandık yapım işini uzman ekip üstlenmiştir. Ancak program dışı olarak eserlerin 
kapalı olarak bekletilmesi zorunluluğu doğmuştur. 

SORU 4. Yeterli önlem alınmadan ve aceleye getirilerek verilmiş bu 
taşıma emrinin, bizzat tarafınızdan verildiğine ilişkin duyumlar doğru mudur? 

CEVAP 4 . Sergi hazırlıkları için gerekli olan süre yeterli olup, aceleye 
getirilmesi veya yeterli önlemin alınmaması söz konusu değildir. Sergi 
gerçekleştirme konusu Bakanlığımızın yetkisinde olup, yürütülen tüm işlemler 
mevzuatına ve normal bürokratik usullere uygun sürdürülmüştür. 

Ayrıca bilinmelidir ki Bakanlığımız bu güne kadar gerek yurt içinde, 
gerek yurtdışında bir çok eski eser sergisini başarıyla düzenlemiş ve herhangi bir 
problem yaşanmamıştır. 
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45. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, ulusal televizyon kanallarının yayın ağına ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın cevabı (7/2937) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Devlet Bakanı Sayın Prof. Dr. Beşir AT ALAY taralından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 10.06.2004 

Emin ŞİRİN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

Mevcut RTÜK Kanunu'na göre ulusal yayın yapan televizyonların ülke genelinin 
coğrafi olarak yüzde 70'ni kapsama alanı dahilinde tutma şartı aranmaktadır. 

Bu durum çerçevesinde ulusal televizyonlar kendileri açısından haklı ticari sebeplerle 
nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bölgelere teksif olarak yayın ağını kurmakta; nüfus 
yoğunluğunun az olduğu bölgelerde ulusal yayın televizyonları seyredilememektedir. 

Sorular: 

1- RTÜK'ün elinde ulusal televizyonların yüzde 70 şartını hangi bölgelerde, ne 
şekilde getirdiklerine dair bir çalışma var mıdır? Varsa, hangi ulusal 
televizyon kanalının hangi bölgelerde yayın yapmadığı ve hangi bölgelerin 
kapsama alam dışında kaldığı tespit edilmiş midir? 

2- AB Uyum Yasaları çerçevesinde kültürel zenginlik adı altında çeşitli 
lehçelerde yayın yapma imkanı genişletti lirken, ulusal televizyonların 
coğrafi olarak yüzde 100 kapsama mecburiyetine çıkarılmaları 
düşünülmekte midir? 

3- Özellikle Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da TRT'den başka bir 
ulusal kanalın doğru dürüst izlemediği duyumlarının yaygın olduğu bir 
ortamda, bu bölgelerde özellikle yasa dışı örgüt faaliyetlerini öven yurtdışı 
TV'ler seyredilirken, bu bölgelerin ulusal televizyonları kapsama dahiline 
alması ne şekilde temin edilecektir? Yine bu kapsamda ulusal 
televizyonların Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki kapsama alanlarını 
yüzde 100'e çıkarabilmeleri için, bu bölgelere yapacakları verici yatırımları 
için makul bir teşvik verilmesi düşünülecek midir? 

T.C. 
D E V L E T B A K A N L I Ğ I 

SAYI : B.02.0.005fRJ//'?S£ / c T / 0 ^ 2 0 0 4 

KONU : Soru Önergesi 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın 06.07.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00 

02-7/2937-6157/20306 sayılı yazısı. 

istanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN tarafından tevcih edilen 7/2937 esas sayılı 
yazılı soru önergesi ile ilgili olarak, Bakanlığım ilişkili kuruluşu Radyo ve Televizyon Üst 
Kurulu Başkanlığından alınan 15.07.2004 tarih ve A.01.1.RTÜ.0.01.00.2004/040/0007589 
sayılı cevabi yazı ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. Beşir ATALAY 
Devlet Bakanı 
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T.C. 
RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU 

SAYI :A.01.1.RTÜ.0.01.00.2004/040 0007539 14.07.2004 
KONU: Yazılı Soru Önergesi 

1 $ ^ . K ^ L 2004 
Sayın Beşir Ataiay 
Devlet Bakanı 

İlgi: 08.07.2004 tarihli ve 1736 sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Sayın Emin Şirin'in, ilgide kayıtlı yazınıza konu olan 7/2937 
sayılı, yazılı soru önergesine verilecek cevaba esas oluşturmak üzere kurumumuzca 
hazırlanan metin ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Fatih Karaca 
Radyo ve Televizyon 
Üst Kurulu Başkanı 

Soru 1: RTÜK'ün elinde ulusal televizyonların %70 sattım hangi bölgelerde, ne 
şekilde yerine getirdiklerine dair çalışma varaudır.? Varsa hangi ulusal televizyon kanalınm 
hangi bölgelerde yayın yapmadığı ve hangi bölgelerin kapsama alam dışında kaldığı tespit 
edilmiş midir. 

Cevap 1: Üst Kurul kayıtlarına göre bu gün itibariyle ulusal bazda yayın yapan 
kuruluş sayısı 21 dir. 21 Ulusal yayıncı kumlusunun (17/04/2003 tarih ve 25082 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan Yönetmeliğin 4. maddesinde belirtilen) bütün ülkenin yerleşik alanının 
% 70'ini kapsayacak şekilde yayın yapabilmeleri teknik olarak mümkün değildir. 

Ancak kanal ve frekans ihalelerinin yapılması durumunda, ihaleyi kazanacak 
kuruluşlara plandaki sayıya göre yapılacak kanal tahsisi ile, kuruluşların %70 kapsama 
oranına ulaşabilmeleri mümkün olacaktır. 

3984 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik yükümlülüklerine göre, % 70 kapsama 
zorunluluğu ihalenin ardından kanal ve frekans tahsisi yapıldıktan sonraki aşamada yayıncılar 
tarafindan yerine getirilebilecek bir yükümlülüktür. Bu nedenle hangi kanalın hangi bölgede 
% 70 şartım yerine getirdiğine ilişkin bir çalışma yapılmasına ihtiyaç duyulmamıştır. Söz 
konusu %70 kapsama alanı ihaleyi kazanan kuruluşlara yapılacak frekans tahsisi ile Üst 
Kurul'ca sağlanacaktır. 

Bununla birlikte, ulusal yayıncı kuruluşların Üst Kurula ibraz ettikleri verici 
bilgilerinden getirişinin fazla olduğu yerleşim alanlarına yönelik yatırım faaliyetlerinin (yayın 
yapma taleplerinin) ağırlıkta olduğu görülmektedir. 

Soru 2: AB Uyum Yasaları çerçevesinde kültürel zenginlik adı ahında çeşitli 
lehçelerde yayın yapma imkanı genişletilirken, ulusal televizyonların coğrafi olarak % 100 
kapsama mecburiyetine çıkarılmaları düşünülmek temidir. 
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Cevap 2: Frekans ihalesi yapılması durumunda, ihaleyi kazanacak kuruluşlara frekans 
planındaki sayıya göre yapılacak kanal tahsis ile en az % 70 kapsama oranına ulaşabilmeleri 
mümkündür. Bu oran yasada alt sınır olarak belirlenmiş olup, ulusal yaym kuruluşlarının 
ülkenin tüm yerleşim alanlanna ertterferansa neden olmamak kaydı ile yaym yapmalan 
mümkün olabilecektir. 

Soru 3: Özellikle Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da TRT'den başka bir ulusal 
kanalın doğru dürüst izlenemediği duyumlarının yaygın olduğu bir ortamda, bu bölgelerde 
özellikle Yasa dışı örgüt faaliyetlerini öven yurt dışı TVler seyredilirken, bu bölgenin ulusal 
televizyonları kapsama dahiline alması ne şekilde temin edilecektir. Yine bu kapsamda ulusal 
televizyonların Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kapsama alanlarını % 100'e çıkarabilmeleri 
için, bu bölgelere yapacakları verici yatınmlan için makul bir teşvik verilmesi düşünülecek 
midir. 

Cevap 3: Bu gün itibariyle çanak anten ile uydu ortamında yayını bulunan yerli ve 
yabancı bir yayının izlenebilmesi mümkündür. Bu hususta bir müdahale söz konusu 
olmamaktadır. Bununla birlikte yurt dışından yapılan ve yasa dışı örgüt faaliyetlerini öven 
yayınlar Dışişleri Bakanlığı ve ilgili kamu kurumlan ile koordinasyon içerisinde Üsj l^urul'ca 
takip edilmekte ve Avrupa Şuur ötesi Televizyon Sözleşmesi hükümleri doğrultusunda 
gerekli müdahalelerde bulunulmaktadır. 

Ulusal yayıncı kuruluşlar ticari kaygılan nedeniyle genel olarak şehir ve/veya nüfusu 
yoğun ilçelerde yayın yapmayı tercih etmektedirler. 

Bu bölgelere ulusal televizyon yayınlarının daha geniş bir şekilde ulaşunlması ancak 
kanal tahsis ihalelerinin yapılması ile mümkün olabilecektir. Üst Kururun bu konu ile ilgili 
çalışmaları 1996 yılında tamamlamış, 1997 yılında ihale aşamasına girilmiş ve yerel 
televizyonlar ile ilgili ihaleler yapılmıştır. . Ancak daha sonra Yönetmelik ve İhale 
Şartnamesinde yapılması gerekli görülen değişiklikler nedeniyle söz konusu ihaleler iptal 
edilmiştir. Sonraki yıllarda ise Danıştay 10. Dairesinin 25/02/2002 tarihli 2001/892 Esas, 
2002/1651 karar sayılı karan nedeniyle ihalelerin yapılması mümkün olmamıştır. 

3984 sayılı Yasanın 4756 sayılı Yasayla ise RTÜK tarafından yapılmış olan televizyon 
kanal ve FM frekans planlamalaruun Telekomünikasyon Kurumuna devri ve söz konusu 
kurumca hazırlanacak yeni planların Haberleşme Yüksek Kurulu tarafından görüşülmesi ve 
Kurulca alınacak karar çerçevesinde RTÜK'ün ihaleleri yapması öngörülmüştür. Dolayısıyla 
ihale için Haberleşme Yüksek Kurulu karan beklenmektedir. 

Kuruluşlara teşvikler Hazine Müsteşarlığı tarafından verilmektedir. Teşviklerin ne 
şekilde verileceği Hazine Müsteşarlığının Mevzuatında belirlenmiştir. 

Ancak ihale sonrasında kendilerine lisans ve yayın izni verilecek kuruluşlardan 
alınacak ücretlerin belirlenmesinde o yörenin kalkınmada öncelikli yerlerde olması 
durumunda bir teşvik uygulanması düşünülmektedir. 

46. - istanbul Milletvekili Gür soy EROL'un, sac ithalatındaki haksız rekabet iddiasına ilişkin 
sorusu ve DevletBakam Kürşad TÜZMEN 'in cevabı (7/2940) 

08-06-2004 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Kürşat TÜZMEN tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. Gürsoy EROL 

İstanbul Milletvekili 
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SORULAR: 

Bilindiği gibi ülkemizdeki tek sac üreticisi Erdemir ihtiyacı karşılayamadığı zaman,tabii 
olarak açık olan miktar ithalatla karşılanmaktadır.Bize yapılan müracaatlarda,!thalatın bir 
kısmının gümrüklü-fonlu yapılırken diğer bir kısmının gümrüksüz-fonsuz yapılmasımn haksız 
rekabete yol açtığı şikayetleri gelmektedir. 

Bu doğru mudur? Eğer doğru ise son 5 senede fonlu ve fonsuz yapılan toplam( ton 
olarak) sac ithalatı ne kadardır?Gümrüksüz-fonsuz ithalat yapan kişi veya 
kurumlar ve miktarları her yıl için ayn ayrı (son 5 yıl) ne kadardır? 
Gümrüksüz-fonsuz sac ithalatı yapabilmek için ne gibi şartlar aranmaktadır? 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI 
İthalat Genel Müdürlüğü 

SAYI : B.02.1.DTM.0.03.08.03 , 

KONU : Soru Önergesi tdU/.Oİ* 41606 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 06.07.2004 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2940-6196/20376 sayılı yazılan. 
İlgi'de kayıtlı yazılan konusu İstanbul Milletvekili Sayın Gürsoy EROL'un sac 

ithalatındaki haksız rekabet iddiasına ilişkin soru önergesi incelenmiş olup, söz konusu soru 
önergesine cevaben hazırlanan not yazımız ekinde sunulmaktadır. 

Bilgilerine saygılanmla arz ederim. 
V>JLUAA^XAAAATO> 

Kürşad TÜZMEN 
Devlet Bakanı 

YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi Gürsoy EROL 
İstanbul Milletvekili 

Önerge No 7/2940 

SORU: 

Bilindiği gibi ülkemizdeki tek sac üreticisi Erdemir ihtiyacı karşılayamadığı zaman, 
tabii olarak açık olan miktar ithalatla karşılanmaktadır. Bize yapılan müracaatlarda, ithalatın 
bir kısmının gümrüklü-fonlu yapılırken, diğer bir kısmının gümrüksüz-fonsuz yapılmasının 
haksız rekabete yol açtığı şikayetleri gelmektedir. 

1. Bu doğru mudur? Eğer doğru ise son 5 senede fonlu ve fonsuz yapılan toplam (ton 
olarak) sac ithalatı ne kadardır ? Gümrüksüz - fonsuz ithalat yapan kişi veya 
kurumlar ve miktarlan her yıl için ayrı ayrı (son 5 yıl) ne kadardır. 

2. Gümrüksüz-fonsuz sac ithalatı yapabilmek için ne gibi şartlar aranmaktadır ? 
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CEVAP: 

Malumları olduğu üzere, yassı hadde mamulleri Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları ve 
Borçelik A.Ş. tarafından üretilmekte olup, toplam kapasite 3,6 milyon ton'durv Anılan 
ürünlerde tüketim 5,5-6,0 milyon ton civarındadır. Dolayısı ile. üretim açığı ithalatla 
karşılanmak durumundadır. 

Özellikle 1997 yılında Ukrayna ve Rusya'dan yapılan düşük fiyatlı yassı hadde 
mamulleri ithalatının yerli üreticiler üzerinde zarar tehdidi oluşturması üzerine 24.07.1998 
tarihli ve 23412 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 98/11390 sayılı Kararname ile sıcak 
haddelenmiş saclardaki gümrük vergisi % 5'den % 22,5'e, soğuk-haddelenmiş saclardaki 
gümrük vergisi % 5'den % 30'a çıkartılmıştır. Bu nedenle 1998 yılından başlamak üzere her 
yıl ihtiyacımız (üretim açığımız) kadar olan miktar için gümrük vergisi sıfır olarak 2004 
yılına kadar tarife kontenjanı açılarak sanayide ucuz hammadde kullanımı sağlanmıştır. Tarife 
kontenjanlarının uygulanması ile ilgili usul ve esaslar Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğler 
ile belirlenmiştir. Dağıtımda firmaların kapasite raporları ve geçmiş yıllara ait fiili tüketim 
rakamları esas alınmıştır. Diğer taraftan söz konusu ürünler Avrupa Birliğine üye ülkelerden, 
Serbest Ticaret Anlaşması yaptığımız ülkelerden ve Dahilde İşleme Rejimi kapsamında 
gümrüksüz olarak ithal edilebilmektedir. Bu çerçevede, 1998-2003 yılları arasında açılan 
tarife kontenjanı miktarları ile sıcak ve soğuk haddelenmiş saclardaki üretim, tüketim, ithalat 
ve ihracat rakamları ilişikte yer almaktadır. 

2004 yılında ise sıcak ve soğuk haddelenmiş saclardaki gerek yerli üretim gerekse 
uluslararası piyasalardaki gelişmeler, ABD'nin demir çelik ürünlerine uyguladığı -yüksek 
oranlı gümrük vergilerinin kaldırılması, söz konusu ürünlerde Çin'den gelen talebin artması 
sonucunda Rusya ve Ukrayna gibi BDT ülkeleri menşeili sıcak ve soğuk haddelenmiş 
saclardaki birim fiyatlardaki artış dikkate alınarak 1998 yılından beri sürdürülen tarife 
kontenjanı uygulamasına son verilerek sıcak haddelenmiş saclarda uygulanan % 22,5 gümrük 
vergisi % 5'e (sıcak haddelenmiş sacdan soğuk haddelenmiş sac üreten tesislerin doğrudan 
ithalatı için % 3'e), soğuk haddelenmiş saclarda uygulanan % 30 gümrük vergisi ise % 6 
seviyesine düşürülmüştür. 

1998 - 2003 TARİHLERİ ARASINDA AÇILAN TARİFE KONTENJANI 
MİKTARLARI 

YIL 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

1 2003 

Kararname 
Tarih-Sayı 

24.07.1998 
23412 98/11390 

24.02.1999 
23621 99/12376 

05.02.2000 
23955 2000/1667 

23.12.2000 
24269 2000/1667 

28.05.2002 
24768 2002/4091 

10.01.2003 
24989 2002/5098 

Tebliğ 
Tarih-Sayı 

— 

— 

29.02.2000 
23979 

16.01.2001 
24289 

08.06.2002 
24779 

18.02.2003 
25024 

SICAK 
HADDELENMİŞ 

SAC (Ton) 
450.000 

650.000 

800.000 

900.000 

650.000 

800.000 

SOĞUK 1 
HADDELENMİŞ 1 

SAC (Ton) 1 
100.000 1 

200.000 

200.000 

200.000 

100.000 

150.000 
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SICAK HADDELENMİŞ SACLAR 

YIL 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 

ÜRETİM 
(Ton) 

1.851.248 
1.878.436 
1.776.615 
1.830.000 
2.190.000 

TÜKETİM 
(Ton) 

3.200.000 
4.220.000 
3.028.000 
3.850.000 
4.660.000 

İTHALAT 
(Ton) 

1.672.517 
2.540.000 
1.891.017 
2.520.582 
2-835.216 

İHRACAT 
(Ton) 

335.776 
199.800 
640.129 
498.217 
365.038 

SOĞUK HADELENMİS SACLAR 

YIL 
1999 
2000 

2001 
2002 
2003 

ÜRETİM 
(Ton) 

1.285.434 
1.360.000 

1.428.508 
1.286.024 
1.374.000 

TÜKETİM 
(Ton) 

Tam kapasite ile 
çalışıldığında ve ihracat 

yapılmaması halinde açık 
bul unmam aktadır. 

İTHALAT 
(Ton) 

452.024 
593.948 

337.725 
611.799 
674.914 

İHRACAT 
(Ton) 

288.741 
450.819 

556.524 
420.517 
407.867 

47. - Bursa Milletvekili Kemal DEMÎREL'in, bölünmüş yol projesiyle ilgili bazı iddialara 
ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki ERGEZEN'in cevabı (W2941) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskan Bakanı Sayın Zeki ERGEZEN 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılanmla arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Bakanlığınız çalışmaları arasında, en çok gündeme getirilen konulardan bir 
tanesi "Duble Yol" çalışmaları idi. Bu konuyla ilgili olarak halkımızın daha ayrıntılı 
olarak bilgilendirilmesi gerekmektedir. Duble yol çaiışmalannın planlandığı gibi 
devamının sağlanıp sağlanmadığının açıklıkla ortaya konulmasının yararlı olacağı 
inancındayım. 

Tamamlandığı söylenen bazı duble yolların, sık srk bakım dolayısıyla 
kapatılması ve çalışmalar yapılması, duble yollara gereken önemin verilmediği 
kuşkularını arttırmaktadır. Halkımız bu yöndeki şikayetlerini değişik ortamlarda dile 
getirmektedir. 

1. Ülkemizde yapılması planlanan duble yollar toplam kaç km'dir? 
2. Bu yolların illere göre dağılımları nedir? 
3. Duble yollar için 2004 yılında ayrılmış olan ödenek toplam ne kadardır? 
4. 1 km duble yolun maliyeti ne kadardır? 
5. Duble yolların tamamı için toplam ne kadar para ödenecektir? 
6. Duble yollarda ilk planlamaya göre keşif artışları ne kadar olmuştur? 
7. Keşif artışlarında ortaya çıkan artışların sebepleri nelerdir? 
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T .C. 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 

A r a ş t ı r m a , Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
A N K A R A 

SÜRELİ 
SAYI : B.09.0.APK.0.21.00.17//Y &5T .../.../2004 
KONU : Bursa MHletvekili ^ t i b ^ l ü Z «4JÜ* 

Kemal DEMIREL in 
Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M. Başkanlığı'nm 06.07.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
6171/20320 sayılı yazısı. 

îlgi yazı ekinde alman Rursa Milletvekili Kemal DEMÎREL'in, bölünmüş yol projeleriyle 
ilgili çalışmalar hakkında, Bakanlığıma yöneltmiş olduğu T.B.M.M. 7/2941 Esas sayılı yazılı soru 
önergesine ilişkin cevabımız ekte sunulmuştur. 

Bilginizi ve gereğini arz ederim. 

BURSA MİLLETVEKİLİ 
SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
T.B.M.M. 7/2941 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE 

DAİR SORULAR VE CEVAPLARI 

SORULAR: 
Bakanlığınız çalışmaları arasında, en çok gündeme getirilen konulardan bir tanesi "Duble 

Yol" çalışmaları idi. Bu konuyla ilgili olarak halkımızın daha ayrıntılı olarak bilgilendirilmesi 
gerekmektedir. Duble yol çalışmalarının planlandığı gibi devamının sağlanıp sağlanmadığının 
açıklıkla ortaya konulmasının yararlı olacağı inancındayım. 

Tamamlandığı söylenen bazı duble yolların, sık sık bakım dolayısıyla kapatılması ve 
çalışmalar yapılması, duble yollara gereken önemin verilmediği kuşkularını arttırmaktadır. 
Halkımız bu yöndeki şikayetlerini değişik ortamlarda dile getirmektedir. 

1- Ülkemizde yapılması planlanan duble yollar toplam kaç km'dir? 
2- Bu yolların illere göre dağılımları nedir? 
3- Duble yollar için 2004 yılında ayrılmış olan ödenek toplam ne kadardır? 
4- 1 Km duble yolun maliyeti ne kadardır? 
5- Duble yolların tamamı için toplam ne kadar para ödenecektir? 
6- Duble yollarda ilk planlamaya göre keşif artışları ne kadar olmuştur? 
7- Keşif artışlarında ortaya çıkan artışların sebepleri nelerdir? 

CEVAPLAR: 

1- Ülkemizde yapılması planlanan bölünmüş yolların toplam uzunluğu yaklaşık olarak 
15.000 Km.'dir. 

2- Bu yolların illere göre dağılımını gösteren tablo ekte sunulmuştur.. 

3- Bölünmüş yollar için 2004 yılı başında 518 Trilyon 23Milyar TL. ödenek ayrılmıştır. 
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4- Bölünmüş yollann maliyeti arazinin topoğrafik yapısı ile ikmal merkezlerine yakınlık 
ve uzaklık gibi durumlara göre değişmekte olup, 2003 yılı için bu maliyet 300 Milyar 
TL. civarında olmuştur. 

5- Bölünmüş yollann tamamı için gereken para miktanmn ne olduğunu şu an için vermek 
mümkün değildir. Çünkü bunlarla ilgili çalışmalar halen devam etmektedir. 

6- Henüz keşif artışı diye bir durum söz konusu değildir. 

7- Keşif artışlannm olmaması için 4734 sayılı îhale Yasasına göre; ilk keşiflerin çok 
dikkatli ve titizlikle hazırlanması gerekmektedir, ̂ ttfikü bu yaşa keşif artışını meydana 
getirecek sebepleri ortadan kaldırmaktır. *'* .^> ^ ' •• '"X. 

İLLER İTİBARİYLE BÖLÜNMÜŞ YOL HEDEFİ 

ilin Adı 

Adana 
Adıyaman 
Afyon 
Ağrı 
Amasya 
Ankara 
Antalya 
Artvin 
Aydın 
Balıkesir 
Bilecik 
Bingöl 
Bitlis 
Bolu 
Burdur 
Bursa 
Çanakkale 
Çankırı 
Çorum 
Denizli 
Diyarbakır 
Edirne 
Elazığ 
Erzincan 
Erzurum 
Eskişehir 
Gaziantep 
Giresun 
Gümüşhane 
Hakkari 
Hatay 
İsparta 
İçel 
İstanbul 
İzmir 
Kars 
Kastamonu 
Kayseri 
Kırklareli 
Kırşehir 
Kocaeli 
Sayfa Toplamı 

1.öncelikli B.Y.Hedefi 
Km. 

0 
0 

374 
0 

116 
165 
204 

15 
184 
365 
105 

0 
0 

80 
85 

145 
140 
103 
201 

99 
101 

9 
76 

0 
0 

132 
18 
79 

0 
0 

66 
24 
69 
74 

112 
0 

47 
19 
3 

66 
106 

3.382 

Uluslarası Ağ Bütünlüğü 
Nedeniyle B.Y.Hedefi 

Km. 

0 
48 

0 
190 
54 

0 
85 

0 
0 
0 
0 
0 

237 
0 
0 
0 

181 
0 
0 

45 
150 
128 
33 

252 
198 

0 
0 
0 

87 
0 

49 
0 
0 
0 
0 

126 
0 
0 

71 
8 
0 

1.942 

Ulusal Ağ Bütünlüğü 
Nedeniyle B.Y.Hedefi 

Km. 

43 
0 
0 
0 

47 
173 
175 

0 
35 

112 
0 

300 
28 

0 
0 

30 
0 

109 
55 
95 

170 
0 

108 
4 

211 
25 

136 
0 
0 
0 

56 
0 

235 
11 
44 

0 
80 

347 
51 
42 

« - T - ^ ° 
•»'•", " ; . ' : i î v \ 2.722 

TOPLAM 
HEDEF 

Km. 

43 
48 

374 
190 
217 
338 
464 

15 
219 
477 
105 
300 
265 
80 
85 

175 
321 
212 
256 
239 
421 
137 
217 
256 
409 
137 
154 
79 
87 
0 

171 
24 

304 
85 

156 
126 
127 
366 
125 
116 
106 

8.046 

Mevcut 

Bölünmüş Dev. 

Yolu Km. 
120 

18 
55 
22 
23 

266 
184 

23 
85 
67 
20 

5 
11 
70 
35 

173 
23 
13 
31 
86 
43 
21 
32 

7 
82 

106 
63 
37 

1 
2 

64 
77 

131 
105 
192 
22 
51 

113 
7 

40 
40 

2.566 
f » ' - » ' U ' ı / i A 

- 1 9 0 -



T.B.M.M. B: 118 4 . 8 . 2 0 0 4 0 : 1 

İLLER İTİBARİYLE BÖLÜNMÜŞYOL HEDEFİ 

İlin Adı 

Konya 
Kütahya 
Malatya 
Manisa 
K.Maraş 
Mardin 
Mufa 
Muş 
Nevşehir 
Niğde 
Ordu 
Rize 

Sakarya 
Samsun 
(Siirt 

[Sivas 
Tekirdağ 
Tokat 
Trabzon 
Tunceli 
Ş.Urfa 
Uşak 
Van ' : ' . 
Yozgat 
Zonguldak 
Aksaray : : \ \ ; 
Bayburt 
Karaman 
Kırıkkale 
Batman 
Sımak 
Bartın 

[Ardahan 

»fidir 
l Yalova 
Karabük 
Kilis 
Osmaniye 
Düzce 
Sayfa Toplarm 

1 TOPUM Km. 

1.Öncelikli B.Y.Hectefi 
Km. 

329 
122 

0 
179 
48 
16 

192 
0 

31 
21 
86 
74 
92 

165 
0 

66 
0 

154 
0 

146 
0 

244 
100 

0 
0 

143 
81 
0 
0 

150 
0 
0 
0 
0 
0 

22 
24 
0 
0 

60 
2.545 

5927 

UluslarasıAğ Bütünlü^ 
Nedeniyle B.Y.Hedeft 

Km. 
72 
0 

139 
0 

39 
148 

0 
0 

49 
25 
0 
0 
0 
0 

22 
0 

332 
0 

118 
27 
0 

48 
0 

294 
186 

0 
64 
78 
0 
0 

46 
90 
0 

109 
0 
Û 

0 
0 
0 
0 

1.886 

3628 

Ulusal Ağ Bütünlüğü 
Nedeniyle B.Y.Hedefi 

Km. 
298 
24 

117 
121 
161 
43 

129 
154 
68 
40 

115 
81 
63 
0 

30 
0 

361 
62 
94 
0 

35 
0 
0 

70 
128 
27 
43 
0 

71 
57 
28 
52 
23 
0 
0 
0 

37 
22 
42 
22 

2.618 

5340 

TOPLAM 
HEDEF 

Km. 
€89 
146 
256 
300 
248 
207 
321 
154 
148 
86 

201 
155 
155 
165 
52 
66 

693 
216 
212 
173 
35 

292 
100 
364 
314 
170 
188 
78 
71 

207 
74 

142 
23 

109 
0 

22 
61 
22 
42 
82 

7.049 

15095 

Mevcut I 
BötönmüşDev. 

Yolu Km. 
136 
18 
361 
90 
25 
221 
97 
14 
89 
40 
46 
21 
62 

120 
3 
3 

20 
20 
18 
70 
2 

28 
29 
40 
29 
14 
7 
2 

19 
47 
14 
21 
7 
0 
4! 

181 
8 
1 

21 
32i 

1.293 

3859 
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48. - İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR 'in, Muğla-Dalaman Akköprü Baraj inşaatı ve 
kamulaştırma çalışmalarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi 
GÜLER 'in cevabı (7/2943) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Hilmi 
GÜLER tarafından yazılı olarak cevaplandın İması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

c^ 
Prof.Dr.Dursun AKDEMİR 

DYP İğdır Milletvekili 

Muğla İli, Dalaman İlçesi sınırları içinde kalan, Dalaman Çayı üzerinde inşa 
edilen Akköprü Barajı İnşaat alanında sürekli yeni Kamulaştırmalar yapıldığı, bu 
Kamulaştırma sırasında verimli tarım arazilerinin heba edildiği yönündeki haberler 
bazı basın organlarında yer almıştır. 

Bu çerçevede; 

1 - Hidroelektrik ve taşkın önleme amacıyla inşa edilen Akköprü Barajının 
hangi tarihte bitirilmesi öngörülmüştür? Şu anda, Baraj inşaatı çalışmaları 
hangi safhadadır? Barajın maliyeti kaç lira olarak planlanmıştır? Bugün 
itibariyle kaç lira harcanmıştır? 2004 yılı için projeye ne kadar pay 
ayrılmıştır? Ayrılan pay, inşaatın öngörülen süre içerisinde tamamlanması 
için yeterli midir? 

2- Baraj inşaatına dolgu malzemesi temin etmek amacıyla Kamulaştırılan 
alanda, gerekli çalışmalar tamamlanmadan, bu alanların ihtiyacı 
karşılamadığı gerekçesiyle üzerinde narenciye, pamuk, susam, yerfıstığı 
yetiştirilen birinci sınıf tarım topraklarının yeniden kamulaştırıldığı iddia 
edilmektedir. Bu iddialar doğru mudur? Doğru ise, bu durumun tekrar 
etmemesi ve yeni Kamulaştırmalara izin verilmemesi konusunda herhangi 
bir girişimde bulunmayı düşünüyor muzunuz? 

3-Kamulaştırılan alanlarda gelişigüzel biçimde toprak alındığı, oluşan 
boşlukların suyla dolduğu ve verimli tarım alanlarının batakhğfcdönüştüğü 
yönünde tarafınıza herhangi bir bilgi ulaşmış mıdır? Bu -konuda 
Bakanlığınızca herhangi bir araştırma yapılmış mıdır? 
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T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

st y /•> A n k a r a 
Sayı : B.15.O.APK.0.23-300- / T - 4 ^ 7 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 0 2 AHIKTOÇ 2Q0A 

1G652 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T B M M . Başkanlığı'nın 06.07.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/2943-6218/20409 sayılı yazısı. 

İğdır Milletvekili Sayın Prof. Dr. Dursun AKDEMİR'in tarafıma tevcih ettiği, 7/2943 
esas no lu yazılı soru önergesi T.B.M.M. iç Tüzüğü'nün 99. Maddesi gereği Devlet Su 
İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak ekte 
gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Mehmet Hilmi GÜLER 
Bakan 

İĞDIR MİLLETVEKİLİ SAYIN PROF. DR. DURSUN AKDEMİR'İN 

YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI 

(7/2943) 

Sorular 1,2,3: 

Muğla ili, Dalaman İlçesi sınırları içinde kalan, Dalaman Çayı üzerinde inşaa edilen 

Akköprü Barajı inşaat alanında sürekli yeni Kamulaştırmalar yapıldığı, bu kamulaştırma 

sırasında verimli tarım arazilerinin heba edildiği yönündeki haberler bazı basın 

organlarında yer almıştır. 

Bu çerçevede; 

Hidroelektrik ve taşkın önleme amacıyla inşaa edilen Akköprü Barajının hangi 

tarihte bitirilmesi öngörülmüştür? Şu anda, Baraj inşaatı çalışmaları hangi 

safhadadır? Barajın maaliyeti kaç lira olarak planlanmıştır? Bugün itibariyle kaş lira 

harcanmıştır? 2004 yılı için projeye ne kadar pay ayrılmıştır? Ayrılan pay, inşaatın 

öngörülen süre içerisinde tamamlanması için yeterli midir? 
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Baraj inşaatına dolgu malzemesi temin etmek amacıyla Kamulaştırılan alanda. 

gerekli çalışmalar tamamlanmadan, bu alanların ihtiyacı karşılamadığı gerekçesiyle 

üzerinde narenciye, pamuk, susam, yer fıstığı yetiştirilen birinci sınıf tarım 

topraklarının yeniden kamulaştırıldığı iddia edilmektedir. Bu iddialar doğru mudur? 

Doğru ise, bu durumun tekrar etmemesi ve yeni Kamulaştırmalara izin verilmemesi 

konusunda herhangi bir girişimde bulunmayı düşünüyor musunuz? 

Kamulaştırılan alanlarda gelişigüzel biçimde toprak alındığı, oiuşan boşlukların 

suyla dolduğu ve verimli tarım alanlarının bataklığa dönüştüğü yönünde tarafınıza 

herhangi bir bilgi ulaşmış mıdır? Bu konuda Bakanlığınızca herhangi bir araştırma 

yapılmış mıdır? 

Cevaplar 1,2,3: 

Dalaman Akköprü Barajı ve HES inşaatı işinin ikmal tarihi 11.09.2012'dir. Barajda 

derivasyon çalışmaları tamamlanmıştır. Gövde dolgusunun yaklaşık %60'ı, enerji tüneli 

ulaşım tünelleri ve galerilerin %100'ü, dolu savak betonlarının %73'ü tamamlanmış olup, 

santral binası inşaatına henüz başlanmamıştır. Parasal olarak işin %54'ü tamamlanmıştır. 

Bu güne kadar (2004 fiyatlarıyla) 290 Trilyon TL harcanmış olup, 2004 yılı için ayrılan 

ödenek inşaatın öngörülen süre içinde bitirilmesi için yeterli değildir. 

Laboratuar çalışmaları neticesinde uygun olduğu belirlenen ve kati projesinde 

gösterilen alanlarda kamulaştırma yapılarak baraj inşaatı için gerekli geçirimsiz dolgu 

malzemesi temin edilmektedir. 

Kamulaştırılan alanlardan gelişi güzel bir biçimde toprak alındığı, oluşan boşlukların 

suyla dolduğu ve verimli tarım alanlarının bataklığa dönüştüğü yönünde Devlet Su İşleri 

Genel Müdürlüğüne ulaşan herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Geçirimsiz dolgu 

malzemesi, kamulaştırılan alanlardan alınmaktadır, işin sonunda malzeme alınan 

alanlarda gerekli tesviye işlemleri yapılarak arazi düzgün bir şekilde bırakılmaktadır. 

49. - Samsun Milletvekili Musa UZUNtCAYA 'nın, eğitim uçuşu yaparken düşen askerî uçaklara 
ve bazı iddialara ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL ün cevabı (7/2944) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Savunma Bakanı Sayın M.Vecdi SÖNÜL 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini saygılarımla 
arzeden'm. 01.04.2004 

-^=WLMÜsa UZUNKAYA 
Samsun Milletvekili 
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Soru l :Ü lkemizde eğit im uçuşu yaparken, son 4 yıl içerisinde düşen askeri 
uçaklarımızın sayısı, modelleri , düşüş nedenleri ile şehi t olan pilot ve personel 
sayımız nedir?. 

Soru 2: Uçakların düşüşü çok tabi i midir, benzeri ülkelerdeki kazalarla oran 
açısından yakınlıkları nedir?. 

Soru 3: En son 12.01.2004 günü Eskişehir / \najet üstünden kalkıp Manisa 
yakınlarında yere çakılan F-4 t ip i uçağın daha Önce tanesi 12 Milyon Dolara 
İsra i l 'de revize edi ldiği , iddia edilen toplam 54 uçak (toplam 632.5 Milyon Dolar) 
tan bir is i olduğu doğrumudur?. 

Soru 4 : O dönemde de adıgeçen uçakların yakıt depolarının arızalı olarak ger i 
geldiğine dair iddialar TBMM'ye taşınmıştı. Bu konuda sağlıklı b i r araşt ı rma 
yapılmışmıdır?. 

Soru 6". Bakım ve onarım sorumlusu İsrai l ' in I A I ( İ s rae l A i r c r a f t I ndus t r y ) 
kurumunun hatası varsa, ilgili f i rmaya tazminat davası açılması 
düşünülmektemidir?. 

T.C. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

A N K A R A 

KAN.KAR. : 2004/7026-CS ^\- TEMMUZ 2004 

K O N U : Yazılı Soru önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGl : TBMM.Bşk.lığının 6 Temmuz 2004 gün ve KAN.KAR.MD.A.01.0. GNS.0. 10 .00. 
02-7/2944-6239/20459 sayılı yazısı. 

Samsun Milletvekili Sayın Musa UZUNKAYA tarafından verilen "Eğitim uçuşu 
yaparken düşen askerî uçaklara ve bazı iddialara" ilişkin 7/2944 sayılı yazılı soru 
önergesinin cevabı EK'te sunulmuştur. 

Arz ederim. 

^ 4T 
M.Vecdi GÖNÜL- -
Millî Savunma Bakanı 
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SAMSUN MİLLETVEKİLİ SAYIN MUSA UZUNKAYA TARAFINDAN VERİLEN 
7/2944 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI 

1. 2000-2004 Uçuş Eğitim Yıllarında Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığında 19 adet uçak 
kaza-kırımı meydana gelmiş olup, 17 uçucu personel (pilot, silah sistem subayı ve uçuş 
teknisyeni) şehit olmuş, 6XF-16C, 3XF4E, 4XRF4E, 2XF-4E/2020, 1XF-5A, 1XCN-235 
uçağı ve 2XUH-1H helikopteri düşmüştür. Uçakların düşüş nedenleri ise, 8 uçakta pilotaj, 6 
uçakta teknik faktör, 2 uçakta bilinmeyen olarak tespit edilmiştir. 

2. Ek Tabloda uçuş eğitim yıllarında diğer ülkeler ile Türk Hava Kuvvetlerinin uçuş 
saatlerine göre yüzbin saatteki kaza-kırım oranlan açıklanmış olup; Türk Hava 
Kuvvetlerinin yıllık uçuş saatine göre kaza-kırım oranı diğer gelişmiş ülkelere nazaran 
normal düzeyde gerçekleştiği tespit edilmiştir. 

Son uçuş eğitim yılında 5.2 oranında gerçekleşmiş olan kaza-kırım oranı önceki uçuş 
yıllarına göre bir miktar yüksek olup, diğer ülke hava kuvvetlerine göre normaldir. 

3. 12.01.2004 günü 1 nci Ana Jet Üs K.lığına ait 73-1032 no.lu Manisa-Selendi ilçesi 
yakınında düşen F-4E/2020 uçağı; İsrail'de modernize edilmiş 54 uçaktan birisidir. Bu 
uçağın incelemesinde kaza anından 10-20 sn. öncesine kadar olan bölümde uçakta 
herhangi bir anormallik tespit edilmemiştir. Yapılan teknik incelemede de uçakta herhangi 
bir arızanın olduğuna dair bir belirti tespit edilememiştir. 

4. israil'de modernize edilen F4E/2020 uçaklarının yakıt depoları ile ilgili olarak yapılan 
incelemelerde, yakıt depolarından bir adedinde yakıt kaçağının olduğu tespit edilmiş olup 
ilgili İsrail firması ile yapılan protokol sonucunda aksaklık tespit edilen 22 uçağın yakıt 
depo onarımlarının tüm masrafları İsrail firmasınca karşılanmış ve arızalar Türkiye'de 
giderilmiştir. 

5. IAI (Israel Aırcraf Industry) firmasının bahse konu olan 54XF-4E/2020 uçaklarının 
modernizasyon sorumluluğu olup, bakım ve onarım sorumluluğu Türk Hava Kuvvetlerine 
aittir. Soru Önergesi ile istenen zaman süresinde meydana gelen 2XF-4E/2020 uçağına ait 
kazak-kırım incelemesinde kurum hatası tespit edilememiştir. 

Bilgilerinize sunarım. 

Vecdi GÖNÜL 
Savunma Bakanı 
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2003 YILI YABANCI ÜLKELERİN KAZA-KIRIM DURUMLARI 

S/N 

1 
2 
3 
4 

5 

6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

15 

16 
17 
18 
19 
20 
21 

22 

ÜLKELER 

İrlanda 
Hollanda 
Danimarka 
Norveç 
Amerika 
(Europe) 
İngiltere 
Almanya 
İtalya 
Yunanistan 
Fransa 
İsviçre 
İsveç 
Romanya 
Türkiye 
Çek 
Cumhuriyeti 
Polonya 
Finlandiya 
Belçika 
Kanada 
Macaristan 
Portekiz 

Slovakya 

UÇUŞ 
SAATLERİ 

13.220 
44.301 
27.574 
27.943 

52.000 

324.447 
109.229 
107.673 
107.728 
261.981 
31.497 
47.788 
40.000 
132.734 

17.442 

46.646 
29.519 
54.474 
131.941 
9.883 
25.223 

7.100 

KAZA 
SAYISI 

0 
0 
0 
0 

0 

2 
1 
1 
3 
8 
1 
2 
2 
7 

1 

3 
2 
4 
13 
1 
3 

1 

100.000 
SAAT 

NİSBETİ 

0 
0 
0 
0 

0 

0,62 
0,92 
0,93 
2,78 
3,05 
3,17 
4,18 
5,00 
5,20 

5,73 

6,43 
6,77 
7,34 
9,85 
10,12 
11,89 

14,08 
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50. - İğdır Milletvekili Yücel ARTANTAŞ'in, Türkiye Kızılay Derneğindeki bazı görev değişik
liklerine ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakam Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/2946) 

T.B.M.M. BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

Bilindiği üzere 12 Ocak 2004 tarihli resmi gazetenin mükerrer sayısında yayınlanan kararla 
T.Kızılay Derneği'nin 30 kişilik Merkez Kurulu ve Yönetim Kurulu göreve getirilmiştir. Yönetim 
Kurulu üyelerinin, hangi göreve atandıkları da (Genel Başkan, Genel Başkan vekili gibi) ilgili 
Kararda belirtilmiş ve yayınlanmıştır. 15.5.2004 günü toplanan Yönetim Kurulu; üyelerin görevlerin 
de değişiklik yapmış, Genel Başkan Talat Yılmaz'in istifası ile Yönetim Kurulunun görevleri düşmüş 
Genel Sekreter Halime Nuray Turcan'ın da görevi değiştirilmiştir. 

1- Atama ile göreve gelen Yönetim Kurulunun bu şekilde görev değişiklikleri yapması hukuka 
uygun mudur? 

2- 12 Ocak 2004'ten bugüne kadar Kızılay'da görevden alınan-işten çıkarılan Personel sayısı nedir9 

128 kişi olduğu söyleniyor, doğru mudur? 

3- Genel Müdürlüğe atanan Kemal Hakkı Özgerıel'in Genel Başkan Talat Yılmaz ile akrabalık 
ilişkisi var mıdır"7 Kemal Hakkı Özgenel daha önce hangi görevlerde bulunmuştur? 

4- Yeni atanan Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarının aylık ücretleri nedir? Eskiden beri 
görevine devam eden Genel Müdür Yardımcılarının ücretleri nedir9 .Aralarında fark var ise 
sebebi nedir9 

5- Olası afetlerde; yardım dağıtma işinin Expres Kargo aracılığı ile yapılacağı söylenmektedir. 
Doğru mudur9 Doğru ise neden Expres Kargo? 
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T.C 
İÇİŞLERİ BAKANLİĞİ 

Dernekler Dairesi Başkanlığı 

S A Y I T v " ' ^ r noiM 01203 
KONU: Soru Önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: Başbakanlığın 09.07.2004 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-370-7/3306 sayılı yazısı. 

İğdır Milletvekili Yücel ARTANTAŞ tarafından verilen ve Başbakanımız Sayın Recep Tayyip 
ERDOĞAN tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istenen 7/2946 sayılı soru önergesine ilişkin cevaplar 
aşağıya çıkartılmıştır. 

09-01.2004 tarih ve 25341 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Kızılay Derneği Organlarına 
Yapılan Atamalara İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı'nda her ne kadar Genel Merkez Kurulu, Genel Merkez 
Yönetim Kurulu ve Genel Merkez Denetçiler Kumlu üyelerinin ayrı ayrı isimleri belirtilmiş ise de bu organlar 
göreve başladıktan sonra faaliyetlerine Türkiye Kızılay Demeği Tüzüğü çerçevesinde devam edeceklerdir. 

28.11.2000 tarihli Türkiye Kızılay Derneği tüzüğünün Genel Merkez Kurulunun görev ve yetkilerini 
düzenleyen 43. maddesinin (a) bendi Genel Merkez Yönetim Kurulunun Genel Merkez Kurulunca seçileceği ve 
Genel Merkez Yönetim Kurulu başlıklı 45. maddesinin (e) bendi "Genel Merkez Yönetim Kurulundan dört 
üyenin veya Genel Başkanın ayrılması halinde Genel Merkez Yönetim Kurulu düşer ve yenisi seçilir. 
Yeni kurul iş başına gelinceye kadar eski kurul göreve devam eder." hükmüne amirdir. 

Ayrıca, 2908 sayılı Dernekler Kanunu'nun 71. maddesi ise Türkiye Kızılay Derneği ile ilgili olarak 
Bakanlar Kumlu'na demek organlarının görevlerine son verme ve bunların görevlerini yerine getirmek üzere 
geçici kurullar oluşturma yetkisi vermiştir. Türkiye Kızılay Demeği'nin tüzüğünde dernek organları Genel 
Kongre, Genel Merkez Kurulu, Genel Merkez Yönetim Kurulu ve Genel Merkez Denetçiler Kurulu olarak 
belirtildiğinden, Genel Sekreterliğin bir organ olmadığı anlaşılmıştır. 

2908 sayılı Dernekler Kanunu ve Türkiye Kızılay Derneği tüzüğünün bu hükümleri çerçevesinde, 
Bakanlar Kurulu'nca Türkiye Kızılay Demeği'nin organlarının görevlerini yerine getirmek üzere geçici kurul 
atanması işleminde her ne kadar Genel Merkez Yönetim Kuruluna bu arada Genel Sekreterliğe ismen atama 
yapılmış olsa da Türkiye Kızılay Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulundan dört üyenin veya Genel Başkanın 
aynlması halinde Türkiye Kızılay Derneği Genel Merkez Kurulunun yeni Genel Merkez Yönetim Kurulu 
Üyelerini seçebileceği değerlendirilmektedir. 

Ayrıca, Türkiye Kızılay Derneği'nden alınan yazıda; 12.01.2004 tarihinden itibaren 34 kişi atandığı ve 
emeklilik nedeniyle 20, disiplin suçu nedeniyle 10, kadro iptali nedeniyle 2 ve çeşitli nedenlerle 59 olmak üzere 
toplam 91 kişinin iş akdinin feshedildiği bildirilmiştir, 

Bunun yanında, Genel Müdür Kamil Hakkı ÖZGENEL'in, Genel Başkan Talat YILMAZ'ın akrabası 
olmadığı ve Genel Müdür Kamil Hakkı ÖZGENEL'in daha önce, 08.1984-05.1986 tarihleri arasında Fero 
Int'Itrade Co. şirketinde Ticaret ve Pazarlama Müdürü, 05.1986-11.1987 tarihleri arasında Serutrans Ltd. 
Şti.'nde Genel Müdür Yardımcısı, 11.1987-02.1992-Setur A.Ş. (Koç Holdinginde Gümrüksüz Satış Mağazası 
Bölge Müdürü olarak görev yaptığı, belirtilmiştir. 

Genel Müdür Yardımcılarının aylık ücretlerinin 4 milyar TL. olduğu, eskiden beri görevine devam eden 
Genel Müdür Yardımcısı bulunmadığı anlaşılmıştır. 

Expres Kargo şirketi ile ilgili herhangi bir çalışma ve anlaşmanın bulunmadığı ancak danışmanlık 
hizmetleri için açılan ihaleye Expres Kargo şirketinin de teklif verdiği, verilen teklifin diğer tekliflerle birlikte 
değerlendirileceği, henüz bu konuda bir değerlendirme yapılmadığı ve bu konuya ilişkin bir karar alınmadığı, 
ifade edilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
'Ahdülkadir AKSU 

İçişleri Bakanı 
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51. - Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU'nun kapatılan bankaların ve özelleştirilen kurum
ların bekleyen personeline ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/2948) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

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

Atillâ BAŞOGCU 
Adana Milletvekili 

1. Kapatılmış olan bankaların ve özelleştirilmiş olan kamu kurumlarının 
personelleri ne durumdadır, tamamının diğer kuruluşlara dağıtımları yapılmış 
mıdır yoksa "havuz"da tabir edilerek görevlendirilmeyi bekleyen kimse var 
mıdır, varsa bunların sayısı kaçtır? 

2. Devlet yapılmakta olan sınavlarla yeni personel temini yoluna gitmekteyken 
niçin havuzda bekletilmekte olan tecrübeli personelden yararlanılması yoluna 
gidilmemektedir? Bu personel kalifiye mi görmüyorsunuz ki devlet kadrolarını daha 
da artırmak yoluna gidiyorsunuz? 

3. Bu havuzda bekletilen kişileri sah tüketici konumuna getirmek yerine, eğitime 
göndererek bir başka kurumda faydalı hale getirmeyi düşünüyor musunuz? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.002/(yû %Ç ANKARA 
Konu : ~ 

/ 2 ^ / ^ 2 0 0 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :a) TBMM Başkanın, 06.07.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/2948-6176/20325 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 09.07.2004 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-370-11/3297 
sayılı yazısı. 

Adana Milletvekili Sayın Atilla BAŞOĞLU'nun Sayın Başbakanımıza tevcih 
ettiği Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde 
cevaplandırılmasını istediği, 7/2948 esas no'lu yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Mehmep AlıŞlAHIN 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 
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SORU ÖNERGESİNDE YER ALAN SORULAR VE CEVAPLARI 

SORU 1- Kapatılmış olan bankaların ve özelleştirilmiş olan kamu 
kurumlarının personelleri ne durumdadır, tamamının diğer kuruluşlara 
dağıümlan yapılmışmıdır yoksa "havuz"da tabir edilerek görevlendirmeyi 
bekleyen kimse varmıdır, varsa bunların sayısı kaçtır? 

CEVAP 1- Kamu bankaları ile özelleştirilen veya özelleştirme programındaki 
kuruluşlardaki istihdam fazlası/nakle tabi personel, 

a)24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanunun 4971 sayılı Kanunla değişik 22 nci 
maddesi, 

b)4603 sayılı Kanunun 4743 sayılı Kanunla değişik Geçici 1 inci maddesinin (3) 
numaralı fıkrası, 

c) 27.01.2000 tarih ve 4502 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi, 
d)4743 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi, 
hükümlerine göre diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmekte olup, Devlet 

Personel Başkanlığı kendisine bildirilen personelin kanuni sûre olan en geç kırkbeş gün 
içerisinde atama teklifini gerçekleştirmektedir. Bu çerçevede, 14.07.2004 tarihi 
itibarıyla atama teklifi gerçekleştirilmemiş 137 personel bulunmakta olup kanuni süresi 
içerisinde bu personelin de atama teklifleri gerçekleştirilecektir. 

SORU 2- Devlet yapılmakta olan sınavlarla yeni personel temini yoluna 
gitmekteyken niçin havuzda bekletilmekte olan tecrübeli personelden 
yararlanılması yoluna gidilmemektedir? Bu personeli kalifiye görmüyormusunuz 
ki devlet kadrolarını daha da artırmak yoluna gidiyorsunuz? 

CEVAP 2- Kamu kurum ve kuruluştan ihtiyaç duydukları nitelik ve unvandaki 
personel taleplerini Devlet Personel Başkanlığına bildirmektedir. Mezkur Başkanlık da 
atama tekliflerinde bu tür talepleri öncelikli olarak değerlendirmekte ve söz konusu 
personelden yararlanılması yoluna gidilmektedir. Ancak, kurum ve kuruluşların ihtiyaç 
duydukları nitelik ve unvandaki personel ile istihdam fazlası/nakle tabi personelin 
nitelik ve unvanının örtüşmemesi durumunda da açıktan atama suretiyle söz konusu 
personel ihtiyacının giderilmesi cihetine gidilmektedir. 

SORU 3- Bu havuzda bekletilen kişileri salt tüketici konumuna getirmek 
yerine, eğitime göndererek bir başka kurumda faydalı hale getirmeyi düşünüyor 
musunuz ? 

CEVAP 3- Devlet Personel Başkanlığına bildirilen istihdam fazlası/nakle tabi 
personelin mezkur Başkanlıkça eğitime gönderilmesi hukuken mümkün 
bulunmamaktadır. Kaldı ki nakledilen personelin büyük bir kısmı için nakledildikleri 
kurum ve kuruluşlarda yeni bir eğitim verilmesine de gerek bulunmamaktadır. Örneğin 
belirli bir eğitimden geçerek Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanını alan bir personel, 
diğer kamu kurumlarına Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanı ile nakledilmektedir. Bu 
durumda, bu personele nakledildiği kurumda da yeniden aynı eğitimin verilmesine 
gerek bulunmadığı düşünülmektedir. Bununla birlikte, yeni eğitim verilmesi gereken 
unvanlar söz konusu olduğunda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 214 üncü 
maddesine göre Devlet memurlarının yetişmelerini sağlamak, verimliliğini artırmak ve 
daha ileriki görevlere hazırlamak amacıyla kurumlarca hizmet içi eğitim yapılmakta 
olup aynı Kanunun 215 inci maddesine göre, her kurumda yetiştirme faaliyetlerini 
düzenlemek, yürütmek ve değerlendirmekle görevli bir Eğitim Birimi kurulmaktadır. 
Bu çerçevede, Devlet Personel Başkanlığınca nakledilen personelin nakledildikleri 
kurum ve kuruluşlarca hizmet içi eğitime alınmaları her zaman mümkün bulunmaktadır. 
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52. - Adana Milletvekili Atilla BAŞOGLU'nun, mesaiye gelmeden maaş aldığı iddia edilen 
kamu personeline ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet 
Ali ŞAHİN'in cevabı (7/2950) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

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

Atillâ BAŞOĞLU , 
Adana Milletvekili 

1. Gazetelerimizde yahut halk arasında argo olarak kullanılan "Bankamatik 
Memuru" tabiri ne anlama gelmektedir? 

2. Devlet teşkilatımızda bu tabire karşılık gelecek personel var mıdır, bunlar kaç 
sınıfta tanımlanabilir, varsa kaç kişidir? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI g ( j R ELİ Ü İ H 

Sayı :B.02.0.002/'S©VAO ANKARA 
Konu : 

tJa£&2004 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :a) TBMM Başlının, 06.07.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.AOl.O.GNS.0.10.00.02-
7/2950-6180/20329 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 09.07.2004 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-370-11/3297 
sayılı yazısı. 

Adana Milletvekili Sayın Atilla BAŞOGLU'nun Sayın Başbakanımıza tevcih 
ettiği Sayın Başbakanımızın da keodfleri adına Bakanbğım koordinatörlüğünde 
cevaplandırılmasını istediği, 7/2950 esas no'lu yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Mehmet AİTOAHİN 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 
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ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN ATİLLA BAŞOĞLU'NUN SAYIN 
BAŞBAKANIMIZA TEVCİH ETTİĞİ SAYIN BAŞBAKANIMIZIN DA KENDİLERİ 

ADINA BAKANLIĞIM KOORDİNATÖRLÜĞÜNDE CEVAPLANDIRILMASINI 
İSTEDİĞİ, 7/2950 ESAS NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİ CEVABI: 

Bilindiği üzere, Anayasamızın 128'inci maddesinde memurların ve diğer kamu 
görevlilerinin nitelikleri, atamaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık 
ve ödenekleri ile diğer özlük işleri kanunla düzenleneceği hükme bağlanmıştır. 

Gerek Anayasamızda ve gerekse 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda ve 
personel hukukuna ilişkin diğer mevzuatta "Bankamatik Memuru" diye tabir edilen 
statüye yönelik herhangi bir düzenleme bulunmadığından konu hakkında cevap 
verilecek bir husus bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
53. - İstanbul Milletvekili Emin ŞÎRÎN'in Boston'a düzenlenen seyahatin resmî olup ol

madığına ve masrafına ilişkin Başbakandan sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Abdullah GÜL un cevabı (7/2951) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorumun Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 11.06.2004 

"Emin ŞİRİN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

11.06.2004 tarihli basın haberlerinden öğrendiğimize göre, "Erdoğan ailesi Boston'da 
toplandı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, kızları Esra, Sümeyye ve 
gelini Reyyan Erdoğan ile birlikte Harvard Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamlayan 
oğlu Bilal Erdoğan'ın mezuniyet törenine katıldı. Bu arada Boston'da Harvard'daki törende 
kendine fahri doktora verilen Kofi Arınan ile tesadüfen sürpriz bir görüşme yaptı". 

Yine basından öğrendiğimize göre seyahat Başbakanlığa tahsis edilmiş olan uçağın 
arızalanmış olması dolayısıyla Türk Hava Yollan'ndan kiralanmış büyük bir uçakla 
yapılmıştır. Başbakan, Georgiya'daki G-8 Toplantısına katılmış, buradan Boston'a geçmiştir. 
Kendisi bilahare Washington'da Başkan Reagan'ın cenaze törenine katıldıktan sonra, 
Chicago'ya geçerek bir sempozyumda konuşacaktır. 

Bu bilgiler doğrultusunda aşağıdaki sorularıma cevap verilmesini arz ederim: 

Soru: 

ABD'ye yapılan seyahatin Georgiya ve Washington kısımları Türkiye'nin temsil 
edildiği resmi ziyaretler olmakla beraber, Chicago ve ama özellikle mezuniyet töreni için 
gidilen Boston kısmı özel midir, resmi midir? Eğer Boston kısmı resmi bir seyahat değil de, 
özel bir seyahat ise, seyahatin bu kısmının toplam masrafları ne kadardır ve kimin tarafından 
karşılanmaktadır? 
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T . C . 
D I Ş İ Ş L E R İ B A K A N L I Ğ I 

Siyaset Planlama Genel Müdür Yardımcılığı 
27 Temmuz 2004 

Sayı : 026.21/2004/SPGY/307720 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 06.07.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2951 -6191/20344 sayılı 
yazıları. 

İstanbul Milletvekili Sayın Emin Şirin'in Sayın Başbakanımıza yönelttiği ve Sayın 
Başbakanımızca eşgüdümümde yanıtlanması tensip olunan ilgide kayıtlı yazılarına ekli soru 
Önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 

Saygılarımla arzederim. 

K ^ 

' Abdul lah G Ü L 
Dıçıç'*»>; 3L ' m ı ve 

3aşbaksn Verdımcısı 

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN EMİN ŞİRİN'İN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ 

SORULAR: 

11.06.2004 tarihli basın haberlerinden öğrendiğimize göre, "Erdoğan ailesi Boston'da 
toplandı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, kızları Esra, Sümeyye ve 
gelini Reyyan Erdoğan'la birlikte Harvard Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamlayan 
oğlu Bilal Erdoğan'ın mezuniyet törenine katıldı. Bu arada Boston'da Harvard'daki törende 
kendine fahri doktora verilen Kofi Arınan ile tesadüfen sürpriz bir görüşme yaptı." 

Yine basından öğrendiğimize göre seyahat Başbakanlığa tahsis edilmiş olan uçağın 
arızalanmış olması dolayısıyla Türk Hava Yollanna'ndan kiralanmış büyük bir uçakla 
yapılmıştır. Başbakan, Georgia'daki G-8 Toplantısına katılmış, buradan Boston'a geçmiştir. 
Kendisi bilahare Vaşington'da Başkan Reagan'ın cenaze törenine katıldıktan sonra, 
Chicago'ya geçerek bir sempozyumda konuşacaktır. 

Bu bilgiler doğrultusunda aşağıdaki sorularıma cevap verilmesini arzdederim. 

Soru: 

ABD'ye yapılan seyahatin Georgia ve Vaşington kısımları Türkiye'nin temsil edildiği 
resmi ziyaretler olmakla beraber, Chicago ve ama özellikle mezuniyet töreni için gidilen 
Boston kısmı özel midir, resmi midir? Eğer Boston kısmı resmi bir seyahat değil de, özel bir 
seyahat ise, seyahatin bu kısmının toplam masraflan ne kadardır ve kimin tarafından 
karşılanmaktadır? 
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YANITLAR: 

Sayın Başbakanımız, ABD Başkanı Bush tarafından kendisine yapılan davete icabetle, 
9 Haziran 2004 tarihinde Sea Island'da gerçekleştirilen G-8 Zirve Toplantısı'na katılmak ve 
görüşmelerde bulunmak üzere, beraberinde bir heyetle 8-13 Haziran 2004 tarihleri arasında 
ABD'yi ziyaret etmiştir. 

Sözkonusu Zirve Toplantısı'nda, Geniş Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinin 
gelişimine siyasi, ekonomik ve sosyal açıdan G-8 tarafından nasıl destek olunabileceği ve bu 
çabaya Türkiye'nin nasıl katkıda bulunabileceği hususları ile bu bağlamda G-8, AB, Türkiye 
ve bölgesel ortaklar arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi konulan ele alınmıştır. 

Sayın Başbakanımız, 9 Haziran 2004 akşamı Boston'a geçerek, 10 Haziran 2004'te 
Harvard Üniversitesi'ndeki mezuniyet törenine katılmış ve burada aynı törene katılan BM 
Genel Sekreteri Kofi Annan'la bir görüşme gerçekleştirmiştir. 

Sayın Başbakanımız ABD eski Başkanı Ronald Reagan'ın 11 Haziran 2004'te 
Vaşington'da yapılan cenaze törenine katılmıştır. Sayın Başbakanımız, 11 Haziran 2004 
sabahı Vaşington'da Musevi kuruluşlarının temsilcileriyle bir görüşme yapmıştır. 

Sayın Başbakanımız, ayrıca, "Academy of Achievement" adlı kuruluş tarafından 
düzenlenen Ortadoğu konulu panele katılmak ve bu kuruluş tarafından kendisine verilen 
ödülü almak üzere 11-12 Haziran 2004 tarihlerinde Şikago'yu ziyaret etmiştir. Şikago'da, 
aym toplantılara katılan ABD eski Başkanı Clinton, İsrail eski Başbakanları Shimon Peres ve 
Ehud Barak ile ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Hastert'le görüşmeler gerçekleştirmiş; 
Amerikan Türk Konseyi (ATC) tarafından tertiplenen bir öğle yemeğine iştirak etmiş ve Türk 
toplumu temsilcileriyle biraraya gelmiştir. Ayrıca, Şikago Belediye Başkanı 11 Haziran 2004 
akşamı Saym Başbakanımız onuruna bir akşam yemeği vermiştir. 

Sayın Başbakanımız ve beraberindeki heyeti ABD'ye götürüp getirmek amacıyla 
tahsis edilen TC-ATA uçağının son anda arızalanması nedeniyle, bahsekonu uçağın yerine A-
310 tipi bir uçak tahsis edilmiştir. 

54. - Antalya Milletvekili Nail KAMACI'mn, Antalya-Kemer duble yol inşaatına ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki ERGEZEN'in cevabı (7/2953) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 
yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla dilerim. 

Nail Kamacı 
/Antalya Milletvekili 

l^oo/u 
Antalya-Kemer duble yol inşaatı esnasında patlatılan dinamitlerin yarattığı sarsıntının, 
2. dereceden deprem bölgesi üzerinde bulunan İl Özel İdare binasının kolonlarında 
neden olduğu tahribat nedeni ile inşaatta dinamit kullanılması yasaklanmıştır.* Ancak, 
yerel basında (19 Mayıs 2004 Çarşamba gününe ait "Akdeniz Haber" gazetesinin 
manşetinde) yer alan haberlere göre, 1. dereceden deprem bölgesi olan 
Konyaaltf ndaki binalarda aynı dinamitlerin neden olduğu sarsıntının ne derecede riske 
neden olduğu bölge halkını tedirgin eden bir sorundur. Bu bağlamda, 
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1. Söz konusu dinamit kullanımının neden olduğu, bölgedeki binaların 

depreme dayanıklılığındaki azalışın miktarı ve niteliği devletin ilgili 

kurumları tarafından kapsamlı bir biçimde araştırılmış mıdır ya da 

araştırılmakta mıdır? 

2. Eğer araştırma başlatılmış ise, elde edilen sonuçlar ve alınması gereken 

tedbirler nelerdir? 

3. Eğer araştırma başlatılmamış ise, başlatı lmama gerekçesi nedir ve 

başlatılacak mıdır? 
T.C. 

BAYINDIRLIK V E İSKAN BAKANLIĞI 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

ANKARA 

SÜRELİ 
SAYI :B.09.0.APK0.21.00.00.17/ İ l l i ..../...J2004 
KONU : Antalya Milletvekili o p. ı t r iVI17 OOTiA 

Nail KAMACI'nın ° "' - 'v ' I V l U< : * W 

Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 06.07.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-6205/20389 sayılı yazınız. 
İlgi yazınız ekinde alınan; Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya-Kemer 

duble yol inşaatı esnasındaki dinamit kullanımı nedeniyle Konyaaltı bölgesindeki binaların 
depreme dayanıklılığı hususunda devletin ilgili kurumları tarafından kapsamlı bir araştırma 
yapılıp yapılmadığı ve sonuçları hakkında, Bakanlığıma yöneltmiş olduğu T.B.M.M. 7/2953 
Esas Sayılı Yazılı Soru önergesine ilişkin cevabımız ekte sunulmuştur. 

Bilginizi ve gereğini arz ederim. 

ANTALYA MİLLETVEKİLİ 
SAYIN NAİL KAMACI 

T.B.M.M. 7/2953 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE 

DAİR SORULAR VE CEVAPLARI 

SORULAR: 

Antalya-Kemer duble yol inşaatı esnasında patlatılan dinamitlerin yarattığı sarsıntının, 
2. dereceden deprem bölgesi üzerinde bulunan İl Özel İdare binasının kolonlarında neden 
olduğu tahribat nedeni ile inşaatta dinamit kullanılması yasaklanmıştır. Ancak, yerel basmda 
(19 Mayıs 2004 Çarşamba gününe ait "Akdeniz Haber" gazetesinin manşetinde) yer alan 
haberlere göre, 1. dereceden deprem bölgesi olan Konyaaltı'ndaki binalarda aynı dinamitlerin 
neden olduğu sarsıntısının ne derecede riske neden olduğu bölge halkını tedirgin eden bir 
sorundur. Bu bağlamda, 
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1- Söz konusu dinamit kullanımının neden olduğu, bölgedeki binaların depreme 
dayanıkhlığındaki azalışın miktarı ve niteliği devletin ilgili kurumlan tarafından kapsamlı bir 
biçimde araştırılmış mıdır ya da araştırılmakta mıdır? 

2- Eğer araştırma başlatılmış ise, elde edilen sonuçlar ve alınması gereken tedbirler 
nelerdir? 

3- Eğer araştırma başlatılmamış ise, başlatılmama gerekçesi nedir ve başlatılacak mıdır? 

CEVAPLAR: 

Bölünmüş yol çalışması yapılan Antalya-Kemer yolunun Sansu-Acısu mevkiinde 
patlayıcı madde kullanılması ve trafik akışını düzenlenmesi ili ilgili Antalya Vali Yardımcısı 
başkanlığında yapılan 06.04.2004 tarihli toplantıda alınan karar gereği her gün patlayıcı madde 
kullanım saatlerinde (13:00, 15:00) yolun trafiğe kapatılmasına ve konunun kamuoyuna ve 
kurumlara duyurulmasına karar verilmiştir. 

Yol yapım esnasında kullanılan patlayıcı madde nedeniyle Konyaaltı bölgesinde ve 
diğer bölgelerdeki binalarda her hangi bir etkileşim ve hasar olmamıştır. Aynca patlayıcı 
madde kullanılan bölge ile kolonlarında tahribat görülen Antalya İl Özel İdare binası arasındaki 
uzaklık asgari 15 Km. ve arada birçok binada bulunmaktadır. İl Özel İdare binasında oluşan 
tahribatın beton kalitesizliği, donatı yetersizliği, projedeki tasarım hatalan, betondaki zamana 
bağlı deformasyonların artmasından kaynaklandığı 12.05.2004 tarihinde, mahallinde 
yetkililerce yapılan tetkik ve inceleme sonucu (Üniversite, İnşaat Mühendisleri Odası, 
Bakanlık, Valilik) düzenlenen tutanakta da belirtilmiştir. 

İl Özel İdare binasının kolonlannda oluşan hasar nedeniyle 17.05.2004 tarihinde 
Valilikte yapılan toplantı neticesinde tutanağın 6. maddesinde binanın tahliyesi, kolon 
güçlendirme çalışması için 16.05.2004 tarihinde dökülen betonun pirizini alması ve oturmanın 
kontrol edilebilmesi amacıyla patlayıcı madde kullanımının 17.05.2004 - 18.05.2004 
tarihlerinde durdurulmasına karar verilmiştir. Uygulama bu doğrultuda yapılmıştır. 

Alınan karar, tedbirler doğrultusunda patlayıcı madde ile çalışmaya başlanmış ve 
kararlar doğrultusunda da devam edilmiştir. 

İl Özel İdare binasındaki hasara yol yapım çalışmalarının herhangi bir olumsuz etkisi 
olmamıştır. 

55. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Haberleşme Yüksek Kurulunun toplanamamasına, 
Haberleşme Yüksek Kurulunun toplanamama nedenine, 

İlişkin Başbakandan soruları ve Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın cevabı (7/2955, 3013) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı 
olarak cevaplandınlmasım saygılarımla arz ederim. 14.06.2004 ^ 

Emin ŞİRİN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 
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2002 yılının mayıs ayında RTÜK Kanunu'nda yapılan değişiklikle, frekans planlaması 
yetkisi Telekomüniskasyon Kurumu'na bırakılmıştır. Kanuna göre, Kurum tarafından 
hazırlanan Plan, Haberleşme Yüksek Kurulu tarafından onaylandıktan sonra RTÜK'e 
gönderilecek ve frekans ihaleleri RTÜK tarafından yapılacaktır. 

Haberleşme Yüksek Kurulu, Başbakanın veya görevlendireceği bir Devlet Bakanının 
başkanlığında İçişleri ve Ulaştırma Bakanlan ile Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Millî 
İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı ve Genelkurmay Muhabere Elektronik Başkanından oluşan bir 
üst kuruldur." 

2002 yılında RTÜK Yasasında yapılan değişiklik uyarınca, Telekomünikasyon 
Kurumu'nun kanunda öngörülen süre içinde planı hazırlamasına ve 1.5 yıl kadar önce 
Haberleşme Yüksek Kurulu'na göndermesine rağmen, Başkanı olduğunuz Haberleşme 
Yüksek Kurulu iktidarda olduğunuz dönem sürecinde toplanamamış ve dolayısıyla Kurul 
tarafından onay verilemediği için frekans ihaleleri yapılamamış ve bu nedenle kamu 
menfaatine aykırı büyük bir zarar oluşmuştur. 

Bu bilgiler dolayısıyla aşağıdaki sorularıma cevap verilmesini arz ederim: 

Sorular: 

1- Başkanı olduğunuz Haberleşme Yüksek Kurulu'nun yaklaşık 1.5 senedir 
toplanamamasının sebebi nedir? 

2- Bu ihmalin, RTÜK'ün frekans ihalesini yapamamasına sebep olduğunu ve 
bu nedenle kamunun büyük bir zarara uğradığını biliyor musunuz? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 14.06.2004 

"Emin ŞİRİN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

2002 yılının mayıs ayında RTÜK Kanunu'nda yapılan değişiklikle, frekans planlaması 
yetkisi Telekomüniskasyon Kurumu'na bırakılmıştır. Kanuna göre, Kurum tarafından 
hazırlanan Plan, Haberleşme Yüksek Kurulu tarafından onaylandıktan sonra RTÜK'e 
gönderilecek ve frekans ihaleleri RTÜK tarafından yapılacaktır. 

Haberleşme Yüksek Kurulu, Başbakanın veya görevlendireceği bir Devlet Bakanının 
başkanlığında İçişleri ve Ulaştırma Bakanlan ile Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Millî 
İstihbarat Teşkilatı Müsteşan ve Genelkurmay Muhabere Elektronik Başkanından oluşan bir 
üst kuruldur." 

2002 yılında RTÜK Yasasında yapılan değişiklik uyannea, Telekomünikasyon 
Kurumu'nun kanunda öngörülen süre içinde planı hazırlamasına ve 1.5 yıl kadar önce' 
Haberleşme Yüksek Kurulu'na göndermesine rağmen, Başkanı olduğunuz Haberleşme 
Yüksek Kurulu iktidarda olduğunuz dönem sürecinde toplanamamış ve dolayısıyla Kurul 
tarafından onay verilemediği için frekans ihaleleri yapılamamış ve bu nedenle kamu 
menfaatine aykın büyük bir zarar oluşmuştur. 

Bu bilgiler dolayısıyla aşağıdaki sorulanma cevap verilmesini arz ederim: 

Sorular: 

1- Başkanı olduğunuz Haberleşme Yüksek Kurulu'nun yaklaşık 1.5 senedir 
toplanamamasının sebebi nedir? 

2- Bu ihmalin, RTÜK'ün frekans ihalesini yapamamasına sebep olduğunu ve 
bu nedenle kamunun büyük bir zarara uğradığını biliyor musunuz? 
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T.C. 
D E V L E T B A K A N L I Ğ I 

SAYI : B.02.0.005/0J//i9£3 Oj lûf 12004 
KONU : 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : a) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 09.07.2004 tarih ve 
B.02.0. KKG.0.12/106-370-16/3300 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü'nün 15.07.2004 tarih ve 
B.02.0.KKG.0.12/106-372-2/3476 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN tarafından Sayın Başbakanımıza tevcih 
edilen, Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde 
cevaplandırılmasını tensip ettikleri 7/2955 ve 7/3013 esas sayılı yazılı soru önergeleri ile 
ilgili bilgiler ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Beşir ATALAY 
Devlet Bakanı 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

(Sayın Beşir ATALAY) 

istanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN'in 7/2955 ve 7/3013 Esas Sayılı Yazılı 
Soru Önergeleri. 

2813 sayılı Telsiz Kanununun 5 inci maddesi ile, Kanunda sayılan telsiz 
haberleşmesine ilişkin genel esaslar çerçevesinde Devlet yetki ve sorumluluğunu 
uygulamak ve kanunla verilen diğer görevleri yürütmek üzere kurulan Haberleşme 
Yüksek Kurulu çalışmalarını, 20 Mayıs 2003 tarih ve 2003/31 sayılı Başbakanlık 
Genelgesiyle yapılan görevlendirme uyarınca Devlet Bakanı Sayın Beşir ATALAY'ın 
Başkanlığında sürdürmektedir. 

Kurulun sekreterya hizmetleri ise Ulaştırma Bakanlığı Haberleşme Genel 
Müdürlüğünce yürütülmektedir. 

15.05.2002 tarih ve 4756 sayılı Kanunla yapılan düzenleme gereğince, radyo-
televizyon frekans planları Telekomünikasyon Kurumunca hazırlanarak, belirtildiği 
üzere, Haberleşme Yüksek Kurulunun onayına sunulmuş ise de, hazırlanan bu 
planlar, Analog Radyo - TV yayıncılığı konsepti çerçevesinde hazırlanmış olup, Plan, 
ülke çapında tahsis edilebilecek frekans sayısı değişmekle birlikte, ülkemizdeki 
mevcut 25 (TRT-özel) ulusal yayın kanalına karşın, (TRT dahil) 16 Ulusal TV kanalı 
için frekans tahsis edilmesine imkan vermektedir. Bilindiği gibi, bu plan çerçevesinde, 
3984 sayılı Kanun gereğince, TRT'ye 4 TV kanal programının, iletişim Fakültelerine 
de yerel bazda TV kanalı tahsis edilmesi gerekli olup, rekabetin korunması açısından 
her yerleşim alanında da en az 2 bölgesel ve 2 yerel olmak üzere özel yayıncılara da 
yayın yapabilme imkanı sağlanması gerekmektedir. 

Bu plan uygulamaya konulduğunda, yeni yayıncıların yayın hayatına 
geçmesinin mümkün olmaması bir yana, mevcut yayıncıların çoğunluğunun 
yayınlarını sürdürememesi ve özel yayıncılara bölgesel ve yerel bazda rekabetin 
korunmasına imkan verecek sayıda kanal tahsis edilememesi gibi olumsuz bir 
tablonun ortaya çıkması kaçınılmaz bulunmaktadır.. 
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Öte yandan, söz konusu planla ilgili değerlendirme süreci devam ederken, 
İtalya'nın AB Dönem Başkanlığı etkinlikleri çerçevesinde, 12-14 Eylül 2003 
tarihlerinde, İtalya-Siracusa'da, İtalya Kültür ve iletişim Bakanlıkları tarafından 
ortaklaşa düzenlenen, sayısal yayıncılık konusunun görüşüldüğü "Görsel-lşitsel 
iletişimden Sorumlu Bakanlar Konseyi" toplantısına iştirak edilmiş; toplantıda yapılan 
görüşmeler çerçevesinde, hazırlanan frekans planlarının onaylanması ve ihaleye 
çıkılması konusunda bir karar alınmadan önce, ülkemizde de, AB'ye uyum 
kapsamında, bazı ülkelerde başlayan, bazılarında başlatılmakta olan ve bazılarında 
da belirlenen bir takvim çerçevesinde önümüzdeki kısa dönemde başlayacak olan 
sayısal yayıncılığa geçilmesi hususunda bir karar alınması ihtiyacı hasıl olmuştur. 

Bu nedenle, bu hususta alınacak karara esas olmak üzere, Haberleşme 
Yüksek Kurulunun sekreterya hizmetlerini yürüten Ulaştırma Bakanlığı Haberleşme 
Genel Müdürlüğünde konuya ilişkin bir çalışma başlatılmıştır. 

Bu çalışma kapsamında, RTÜK, TRT, Telekomünikasyon Kurumu ve diğer 
kamu kurum ve kuruluşları ile Televizyon Yayıncıları Derneği başta olmak üzere 
sektör temsilcilerinin görüşleri alınarak, sayısal yayıncılığa geçişin maliyeti, sektöre 
sağlayacağı yararlar, geçiş süreci programı, sayısal yayıncılığa geçen ülkelerin 
deneyimleri, yasal düzenleme ihtiyaçları, spektrum kullanım planında revizyon 
ihtiyaçları ve benzeri konuları kapsayan bir rapor hazırlanmış olup. Haberleşme 
Yüksek Kurulu bu raporu görüşmek üzere Eylül ayında toplanacaktır. 

Sonuç itibariyle, Haberleşme Yüksek Kurulunun toplanarak, 
Telekomünikasyon Kurumunca hazırlanıp sunulan frekans planlarını onaylamaması 
söz konusu olmayıp, artık terk edilmekte olan Analog Radyo — TV yayıncılığı konsepti 
çerçevesinde hazırlanan ve ülkemiz ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak frekans planları 
yerine, günümüzün en gelişmiş yayıncılık sistemi olarak kabul edilen ve daha geniş 
spektrumdan yayın yapılmasını mümkün kılan, entegre olma sürecinde 
bulunduğumuz AB ülkelerinin tamamında benimsenen Sayısal Radyo — TV 
Yayıncılığına ülkemizde de geçilmesi, frekans planlarının bu konsepte uygun 
oluşturulması hususunda yoğun çalışmalar yapmaktadır. 

Bilgilerinize arz olunur. 
56. - Konya Milletvekili Atilla KART in, Konya'da yapılması planlanan bir toplantının başka 

bir şehre alındığı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardım
cısı Abdullah GÜL'ün cevabı (7/2956) 

TBMM Başkanlığına 
—Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sn.R.Tayyip Erdoğan tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasa'nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri 
gereğince arz ve talep ederim. 

Atilla Kart 
CHP Konya Milletvekili 

—Konya'da faaliyet göstermekte olan Sivil Düşünce ve Demokrasi 
Hareketi (SDH) tarafından kamuoyuna yapılan açıklamalara göre; 

Avrupa Birliği'ne mensup ülkelerin Türkiye Büyükelçilerinin eşleriyle 
birlikte katılacakları toplantı Konya'dan Antalya'ya alınmıştır.Bu yer değişikliğinin 
yapılması, böyle bir gezi ve toplantıya uzun bir süreden bu yana hazırlanmakta olan 
Konya'da hayal kırıklığı yaratmıştır. Yer değişikliğini protesto amacıyla toplanan 
imza sayısı 40 bine ulaşmıştır. Böyle bir toplantının Türkiye'nin hangi şehrinde 
olursa olsun yapılmasının yadırganacak bir yönünün olmadığı açıktır. Bu noktada 
herhangi bir önyargımız, saplantımız veya ayırımcı bir yaklaşımımız söz konusu 
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olamaz. Ancak, toplantı için Konya'nın seçilmiş olması, Konya ve Konya'lının bütün 
birimleriyle bu toplantıya hazırlanmakta olmasına rağmen; ortada hiçbir haklı ve 
somut sebep söz konusu olmamasına, bunun yanında olumsuz hiçbir gelişmenin yine 
söz konusu olmamasına rağmen; toplantı yerinin değiştirilmiş olması karşısında 
Konya kamuoyunda haklı olarak ve ciddi bir tepki doğmuş durumdadır. 

—Hemen belirtelim ki; Konya şehri, yüksek düzeyde koruma ve VİP 
konaklaması gerektiren böyle bir organizasyonu gerçekleştirecek alt yapı ve 
potansiyele sahiptir. Sivil toplum örgütleri, meslek odalan ve Konya halkı böyle bir 
organizasyonu onurla ve gururla gerçekleştirmeye hazırdır. Böyle bir toplantıya ev 
sahipliği yapmayı Konya'lı şiddetle arzu etmektedir. 

—Bu gelişmeler karşısında, aşağıdaki hususların açıklanmasını talep 
etmek gereği doğmuştur; 

—Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Türkiye Büyükelçilerinin eşleriyle 
birlikte yapacakları toplantı hangi şehirde yapılacaktır? Bu toplantının Konya'dan 
Antalya'ya alındığı yolundaki haberler doğrumudur? Böyle bir yer değişikliği 
yapılmasını gerektiren ne gibi sebepler vardır? 

—Konya şehrinin; düzenli kentleşmesi, geniş konaklama imkanları, 
Kapadokya ve Akdeniz bölgeleriyle olan ilişkisi, tarihi özellikleri, hoşgörü kültürünü 
temsil eden özellikleri ve diğer unsurlar neden göz önüne alınmamıştır? Bu 
özelliklere rağmen neden yer değişikliği yapılması yoluna gidilmiştir? Yer 
değişikliğinin kamuoyuna yansımayan veya yansıtılmak istenmeyen siyasi sebepleri 
mi vardır? 

T.C. 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

Siyaset Planlama Genel Müdür Yardımcılığı 

Sayı : 026.21/2004/SPGY/307417 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 06.07.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2956-6230/20448 sayılı 
yazıları. 

Konya Milletvekili Sayın Atilla Kart'ın Sayın Başbakanımıza yönelttiği ve Sayın 
Başbakanımızca eşgüdümümde yanıtlanması tensip olunan ilgide kayıtlı yazılarına ekli soru 
önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 

Saygılarımla arzederim. 

V Abdullah G İ ^ 
?,<??*•• a ; - v* 

Saşbaks 'rrturocı»! 
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KONYA MİLLETVEKİLİ SAYIN ATİLLA KART'IN 

YAZILI SORU ÖNERGESİ 

SORULAR: 

Konya'da faaliyet göstermekte olan Sivil Düşünce ve Demokrasi Hareketi (SDH) 
tarafından kamuoyuna yapılan açıklamalara göre; 

Avrupa Birliği'ne mensup ülkelerin Türkiye Büyükelçilerinin eşleriyle birlikte 
katılacakları toplantı Konya'dan Antalya'ya alınmıştır. Bu yer değişikliğinin yapılması, böyle 
bir gezi ve toplantıya uzun bir süreden bu yana hazırlanmakta olan Konya'da hayal kırıklığı 
yaratmıştır. Yer değişikliğini protesto amacıyla toplanan imza sayısı 40 bine ulaşmıştır. Böyle 
bir toplantının Türkiye'nin hangi şehrinde olursa olsun yapılmasının yadırganacak bir 
yönünün olmadığı açıktır. Bu noktada herhangi bir önyargımız, saplantımız veya ayırımcı bir 
yaklaşımımız sözkonusu olamaz. Ancak, toplantı için Konya'nın seçilmiş olması, Konya ve 
Konyah'nın bütün birimleriyle bu toplantıya hazırlanmakta olmasına rağmen; ortada hiçbir 
haklı ve somut sebep sözkonusu olmamasına, bunun yanında olumsuz hiçbir gelişmenin yine 
sözkonusu olmamasına rağmen; toplantı yerinin değiştirilmiş olması karşısında Konya 
kamuoyunda haklı olarak ve ciddi bir tepki doğmuş durumdadır. 

Hemen belirtelim ki; Konya şehri, yüksek düzeyde koruma ve VİP konaklaması 
gerektiren böyle bir organizasyonu gerçekleştirecek alt yapı ve potansiyele sahiptir. Sivil 
toplum örgütleri, meslek odalan ve Konya halkı böyle bir organizasyonu onurla ve gururla 
gerçekleştirmeye hazırdır. Böyle bir toplantıya ev sahipliği yapmayı Konya'lı şiddetle arzu 
etmektedir. 

Bu gelişmeler karşısında, aşağıdaki hususların açıklanmasını talep etmek gereği 
doğmuştur; 

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Türkiye Büyükelçilerinin eşleriyle birlikte yapacakları 
toplantı hangi şehirde yapılacaktır? Bu toplantının Konya'dan Antalya'ya alındığı yolundaki 
haberler doğru mudur? Böyle bir yer değişikliği yapılmasını gerektiren ne gibi sebepler 
vardır? 

Konya şehrinin; düzenli kentleşmesi, geniş konaklama imkanları, Kapadokya ve 
Akdeniz bölgeleriyle olan ilişkisi, tarihi özellikleri, hoşgörü kültürünü temsil eden özellikleri 
ve diğer unsurlar neden göz önüne alınmamıştır? Yer değişikliğinin kamuoyuna yansımayan 
veya yansıtılmak istenmeyen siyasi sebepleri mi vardır? 

YANITLAR: 

1999 yılında İzmir'de kurulan Sivil Düşünce ve Demokrasi Hareketi Derneği'nin 
(SDH), çeşitli dış politika konularında sempozyum, konferans, panel gibi etkinlikler 
düzenlediği ve bu faaliyetlere Ankara'daki ilgili Büyükelçilikleri de davet ettiği bilinmektedir. 

Bu çerçevede, SDH tarafından 24-26 Ekim 2003 tarihleri arasında Konya'da 'AB 
Sürecinde Türkiye'. 12-14 Aralık 2003 tarihlerinde de İzmir'de 'Akdeniz'de Ortak 
Paydalarımız' başlıklı iki etkinlik düzenlenmesi planlanmış ve bu toplantılara AB üyesi 

- 2 1 2 -



T.B.M.M. B : 118 4 . 8 . 2 0 0 4 0 : 1 

ülkeler ile Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerin Ankara'daki Büyükelçilerinin davet edilmesi için 
Bakanlığımın yardımları talep edilmiştir. 

SDH tarafından düzenlenmesi öngörülen bu etkinlikler, AB'ye üyelik sürecimize sivil 
toplum örgütlerinin katkıları bağlamında Bakanlığımca olumlu değerlendirilmiştir. 
Bakanlığım, Konya'da ve İzmir'de düzenlenmesi öngörülen her iki etkinliği tanıtan yazıların 
ilgili Büyükelçiliklere iletilmesinde yardımcı olmuştur. 

Demek bilahare, Konya'da düzenlenmesi öngörülen toplantının yeterli katılım 
düzeyine erişilememiş olması, izmir'de yapılması planlanan etkinliğin ise bazı teknik 
organizasyon sorunları sebebiyle ileri tarihlere ertelendiğini bildirmiştir. 

SDH tarafından düzenlenen faaliyetlerin içeriği ve yeri gibi hususlar tamamen 
derneğin kendi tercihleri ve imkanları doğrultusunda belirlenmiş olup, bu etkinliklerin 
organizasyonuna müdahil olunmamıştır. Dolayısıyla, Konya'ya veya başka bir ilimize bu 
hususta herhangi bir ayırımcılık yapılması sözkonusu değildir. 

57. - İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR'in, 4916 sayılı Yasanın uygulanmasına ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki ERGEZEN'in cevabı (7/2957) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın, Başbakan sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını arz ederim. 

j £ A - -p-
Erdal KARADEMİR 

İzmir Milletvekili 

03.07.2003 tarih ve 4916 sayılı yasa ile değişik 4706 sayılı yasanın 19. maddesi ile 2644 sayılı Tapu 
Kanunu"nun 35. maddesi değiştirilmiş; aynı zamanda, bu Kanunun 38. maddesi ile 2644 sayılı Tapu 
kanuntTnun 36. maddesi ve 442 sayılı Köy Kanunu'nun 87. maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 19 
Temmuz 2003 günlü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren bu düzenleme ile 80 yıllık 
Cumhuriyet tarihinde ilk kez köylerde ve ülkemizin dört bir yanında, ülke topraklarının sınırsız 
biçimde yabancılara satışına izin verilmiştir. Basında ve kamuoyunda sıkça yer alan haberlere göre, 
yabancı gerçek kişilerin ve kendi ülkelerinin iç hukuklarına göre kurulan ticaret şirketlerinin, 
kıyılarımızda, tarih-turizm-doğal zenginliklerimizin yoğun olduğu bölgelerde, tarımsal verimliliği 
yüksek bölgelerde, yer üstü ve yer altı zenginliklerimizin bulunduğu alanlarda yoğun biçimde 
taşınmaz aldıkları ve ülke topraklarının hızla el değiştirdiği haberleri yayınlanmaktadır. BU 
KONU. ÜLKEMİZİN GELECEĞİNİ VE TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ YAKİNDAN 
İLGİLENDİRMEKTEDİR. 

Çünkü, toprak, devletin vazgeçilmesi olanaksız temel unsuru, egemenlik ve bağımsızlığın 
simgesidir. Ülkemizi ve insanlarımızı korumak, huzurumuzu, güvenliğimizi ve bunların devamlılığını 
sağlamak gibi düşüncelere önem vermeyen; kendi vatandaşının ve şirketlerinin ekonomik gücünü 
yabancı kişi veya şirketlerle eşdeğer seviyeye çıkarmadan' ve kendi vatanda"şrna ve şirketlerine, 
yabancı ülkelerle aynı hakkı sağlamadan, ülkesinde yabancıya sınırsız hak sağlayan yaklaşımlar 
kolaylıkla savunulamaz. 

Tersi durumda, GAP projesi de içinde olmak üzere, verimli tarımsal topraklarımızın, kıyılarımızın, yer 
altı zenginliklerimizin, tarih-kültür ve tabiat varlıklarımızın yoğunlaştığı ülke topraklarının 
yabancıların eline geçmesi ve ülkemizin bu alanlardaki faaliyetleri denetlemesi imkansız hale 
gelebilir. 
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Bu bağlamda; 

1. 4916 sayılı kanun ile Tapu Kanunu ve Köy Kanununda yapılan değişikliklerin yürürlüğe 
girdiği 19 Temmuz 2003 tarihinden bu yana, hangi yabancı şirketler, ülkemizin hangi 
bölgelerinde, kaç m2 taşınmaz satın almışlardır? 

2. Bu şirketlerin hangilerine, Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ve Doğrudan Yabancı Yatırım 
Kanunu (4875 s. Y) uyarınca, hangi proje ve yatırımlar için izin verilmiştir? 

3. 4916 sayılı yasa ile yapılan düzenlemeler sonrası, ülkemizden toprak satın alan yabancı 
şirketlerin, Anayasamıza, ulusal çıkarlarımıza ve egemenliğimize zarar verip vermediği 
nasıl takip edilmektedir ve bu konuda alınmış olan tedbîrler nelerdir? 

4. Bu şirketlerin, ülkemizin menfaatlerine aykırı ve dolayısıyla ulusal güvenliğimiz aleyhine iş 
ve işlem yürüttükleri tespit edildiği takdirde, satın aldıkları ülke topraklanılın geri 
alınmasının usul ve yöntemleri nelerdir? 

5. 4875 sayılı yasa, MF ye verilen taahhütler kapsamında yer almakta mıdır ? 
T.C. 

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

ANKARA 
SÜRELİ 

SAYI :B.09.0.APK.0.21.00.1o7/2£3 ...7..../2004 
KONU : İzmir Milletvekili q n TEMMUZ 2004 

Erdal KARADEMİR'e ait 
Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : a) T.B.M.M. Başkanlığı'nın 09/072004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0. 
GNS.0.10.00.02-6231/20449 sayılı yazınız. 

b) Başbakanlığın 09.07.2004 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-370-1S73319 sayılı 
yazısı. 

İlgi (b) yazı ekinde alınan, İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR'in, Ülke 
topraklannın yabancılara satışına izin veren düzenleme ile bu konulardaki gelişmeler 
hakkında Saym Başbakanımıza yönelttiği Saym Başbakanımızın da Bakanlığım 
koordinatörlüğünde cevaplandınlmasım tensip ettikleri T.B.M.M. 7/2957 Esas sayılı 
Yazılı Soru önergesi incelenmiş olup, bu husustaki cevabımız ekte sunulmuştur. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 

ZekiKRGfîZEN 
B«kan> 
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İZMİR MİLLETVEKEİLİ 
SAYIN ERDAL KARADEMİR'İN 

T.B.M.M. 7/2957 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE 

DAİR SORULAR VE CEVAPLARI 

SORULAR 

03.07.2003 tarih 4916 sayılı yasa ile değişiklik 4706 sayılı yasanın 19. maddesi 
ile 2644 sayılı Tapu ve Kanunu'nun 25. maddesi değiştirilmiş; aynı zamanda, bu 
Kanunun 38. maddesi ile 2644 sayılı Tapu kanunu'nun 36. maddesi ve 442 sayılı Köy 
Kanunu'nun 87. maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 19 Temmuz 2003 günlü Resmi 
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren bu düzenleme ile 80 yıllık Cumhuriyet 
tarihinde ilk kez köylerde ve ülkemizin dört bir yanında, ülke topraklarının 
sınırsız biçimde yabancılara satışına izin verilmiştir. Basında ve kamuoyunda sıkça 
yer alan haberlere göre, yabancı gerçek kişilerin ve kendi ülkelerinin iç hukuklarına 
göre kurulan ticaret şirketlerinin, kıyılarımızda, tarih-turizm-doğal zenginliklerimizin 
yoğun olduğu bölgelerde, tarımsal verimliliği yüksek bölgelerde, yer üstü ve yer altı 
zenginliklerimizin bulunduğu alanlarda yoğun biçimde taşınmaz aldıkları ve ülke 
topraklarının hızlı el değiştirdiği haberleri yayınlanmaktır. 

Çünkü, toprak, devletin vazgeçilmesi olanaksız temel unsuru, egemenlik ve 
bağımsızlığın simgesidir. Ülkemizi ve insanlarımızı korumak, huzurumuzu, 
güvenliğimizi ve bunların devamlılığını sağlamak gibi düşüncelere önem vermeyen; 
kendi vatandaşının ve şirketlerini ekonomik gücünü yabancı kişi veya şirketlerle eş 
değer seviyeye çıkarmadan ve kendi vatandaşına ve şirketlerine, yabancı ülkelerle aynı 
hakkı sağlamadan, ülkesinde yabancıya sınırsız hak sağlayan yaklaşımlar kolaylıkla 
savunulamaz. 

Tersi durumda, GAP projesi de içinde olmak üzere, verimli tarımsal 
topraklarımız, kıyılarımızın, yer altı zenginliklerimizin, tarih-kültür ve tabiat 
varlıklarımızın yoğunlaştığı ülke topraklarının yabancıların eline geçmesi ve 
ülkemizin bu alanlardaki faaliyetleri denetlemesi imkansız hale gelebilir. 

1- 4916 sayılı kanun ile Tapu Kanunu ve Köy Kanununda yapılan 
değişikliklerin yürürlüğe girdiği 19 Temmuz 2003 tarihinden bu yana, hangi yabancı 
şirketler, ülkemizin hangi bölgelerinde, kaç m2 taşınmaz satın alınmıştır. 

2- Bu şirketlerin hangilerine, Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ve Doğrudan 
Yabancı Yatırım Kanunu (4875 s. Y) uyarınca, hangi proje ve yatırımlar için izin 
verilmiştir. 

3- 4916 sayılı yasa ile yalpan düzenlemeler sonrası, ülkemizden toprak satın 
alan yabancı şirketlerin, Anayasamıza, ulusal çıkarlarımıza ve egemenliğimize zarar 
verip vermediği nasıl takip edilmektedir ve bu konuda alınmış olan tedbirler nelerdir? 
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4- Bu şirketlerin, ülkemizin menfaatlerine aykırı ve dolayısıyla ulusal 
güvenliğimiz aleyhine iş ve işlem yürüttükleri tespit edildiği takdirde, satın aldıkları 
ülke topraklarının geri alınmasının usul ve yöntemleri nelerdir? 

5- 4875 sayılı yasa IMF'ye verilen taahhütler kapsamında yer almakta mıdır? 

CEVAPLAR : 

4916 sayılı "Çeşitli Kanunlarda ve Maliye Bakanlığının Teşkilât ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun" un 19 uncu maddesi ile, 2644 sayılı Tapu Kanunu'nun 35 inci maddesi 
yeniden düzenlenmiş, anılan yasanın 38 inci maddesi ile de, 442 sayılı Köy 
Kanunu'nun 87. maddesi yürürlükten kaldırılarak yabancı gerçek kişiler ile yabancı 
ülkelerde o ülke kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin 
köylerde taşınmaz mal edinmeleri mümkün hale getirilmiş, ayrıca 2644 sayılı Tapu 
Kanunu'nun mülga 36 inci maddesinde yer alan hükümler, 35 inci maddeye eklenerek 
bu madde yeniden düzenlenmiştir. 

Mevcut değişiklikler kapsamında; 

Yasal düzenlemenin yürürlüğe girdiği 19 Temmuz 2003 tarihinden itibaren 
günümüze kadar sadece bir adet yabancı ticaret şirketi ülkemizde taşınmaz mal 
edinmiştir. Hazineye ait arsa ve arazi satışı yapılmamıştır. 

2644 sayılı Tapu Kanununun 35.maddesine göre ülkemizde taşınmaz mal 
edinme imkanına sahip olan şirketler sadece "yabancı ülkelerde bu ülkelerin 
kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleri" olup, mülga 6224 sayılı 
Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunun ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar 
Kanunu kapsamında kurulan "yabancı sermayeli" şirketler Tapu Kanunu'nun 
35.maddesinde yer alan hükümlere tabi değillerdir. 

Genel Müdürlüğümüze ulaşan bilgiler doğrultusunda, 4875 sayılı Doğrudan 
Yabancı Yatırımlar Kanunu'nun yürürlüğe girdiği 17 Haziran 2003 tarihinden 
günümüze kadar toplam 16 adet yabancı sermayeli şirket ülkemizde taşınmaz mal 
edinmiştir. 

4875 sayılı Kanun kapsamındaki şirketlere verilen proje ve yatırım izni 
hususunda Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü yetkilidir. 

4916 sayılı Kanunun 19 uncu maddesiyle değişik 2644 sayılı Tapu 
Kanununun 35 inci maddesinin son fıkrası uyarınca; kamu yaran ve ülke güvenliği 
bakımından maddenin uygulanmayacağı alanları belirleme yetkisi Bakanlar Kuruluna 
verilmiştir. 
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Söz konusu maddenin uygulanmayacağı yer, iş ve işlemlerle ilgili bilgi ve 
belgeleri gerekçeleriyle birlikte hazırlayarak Bakanlar Kuruluna teklifte bulunmak 
üzere Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü'nün 24.12.2003 tarih ve 
B.02.0.PPG.0.12-320-19172 sayılı yazısı ile; (EK:1) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 
temsilcisinin başkanlığında, Genelkurmay Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Adalet 
Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, MİT 
Müsteşarlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği ve Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü'nün en az daire başkanı düzeyinde temsilcilerinin katılımlarıyla bir 
Komisyon oluşturulmuştur. 

Anılan Komisyon, yabancı gerçek kişiler ile yabancı ticaret şirketlerinin 
ülkemizde taşınmaz mal ediniminin düzenlendiği Tapu Kanunu'nun 35.maddesinin 
uygulanmayacağı yer, iş ve işlemlerle ilgili komisyon üyelerince sunulan önerileri 
değerlendirmek ve gerekirse bu konuda karar almak üzere Bakanlar Kuruluna 
sunulacak tekliflerin hazırlanmasına yönelik çalışmaları yapma amacıyla kurulmuştur. 

2644 sayılı Tapu Kanunu'nun 35 inci maddesi kapsamında ülkemizde 
taşınmaz mal edinen yabancı ticaret şirketlerinin edindikleri taşınmazlar, kamu yararı 
gerektirdiği hallerde karşılıkları ödenerek kamulaştınlabilir. 

58. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU 'nun, ABD 'ye yapılan seyahate ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL'ün cevabı (7/2958) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
Sn.Başkanhğına 

Aşağıda sunulan sorularımın, Anayasa'nın 98. ve T.BM.M İçtüzüğü'nün 96. vd. 
maddelerine göre Başbakan Sn. Recep • Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. ^ 

Saygılarımla. 

14.06.2004 
Feridun F. BALOĞLU 

Antalya Milletvekili 

Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de düzenlenen G-8 zirvesine, 
THY'dan kiralanan GÖKSU uçağı ile ulaşmıştı. İlk programda önce toplantının 
yapılacağı Georgia Eyaleti'ne gidileceği sonra da Reagan'ın cenaze töreni için 
VVashington'a gidileceği bildirilmişti. 

1- Program son anda neden değiştirilmiş ve Boston'a geçilmiştir? Boston?a 
geçilmesinin nedeninin oğlunuzun Harvard'dan mezun oluşu ile ilgili kep 
giyme töreni olduğu iddiaları doğru mudur? 

2- Georgia'dan Washington'a direkt uçulsaydı 853 kilometre yol yapacak 
uçağın, önce 1540 kilometrelik Georgia-Boston ve sonra 576 kilometrelik 
Boston-Washington rotasmı izlemek zorunda kalmasıyla "fazladan 1173 
kilometre" yol katetmesinin getirdiği "fazla harcama" ne kadardır? 

3- THY'den kiralanan uçağın sözleşmesinde "fazla yol katedilmesine" 
ilişkin bir hüküm var mıdır? Varsa bu durumda ödeme Başbakanlık 
tarafından mı yapılacaktır? Boston'daki konaklama ve diğer ek 
harcamalar hangi kurum ya da kişi tarafından ödenmiştir? 

4- Kamuoyuna yansıyan iddialar doğruysa, bu davranışın "AB normları" ile 
bağdaştığı söylenebilir mi? 
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T.C. 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

Siyaset Planlama Genel Müdür Yardımcılığı 

Sayı : 026.21/2004/SPGY/307679 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 06.07.2004 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2958-6235/20453 sayılı 
yazılan. 

Antalya Milletvekili Sayın Feridun Fikret Baloğlu'nun Sayın Başbakanımıza yönelttiği 
ve Sayın Başbakanımızca eşgüdümümde yanıtlanması tensip olunan ilgide kayıtlı yazılanna 
ekli 7/2958 Esas sayılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 

Saygılarımla arzederim. 

Ahdw"»r- GUL 

ANTALYA MİLLETVEKİLİ SAYIN FERİDUN BALOĞLU'NUN 
SÖZLÜ SORU ÖNERGESİ 

SORULAR: 

Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de düzenlenen G-8 Zirvesi'ne 
THY'den kiralanan GÖKSU uçağıyla ulaşmıştı. İlk programda Önce toplantının yapılacağı 
Georgia Eyaleti'ne gidileceği sonra da Reagan'ın cenaze töreni için Washington'a gidileceği 
bildirilmişti. 

1- Program son anda neden değiştirilmiş ve Boston'a geçilmiştir? Boston'a geçilmesinin 
nedeninin oğlunuzun Harvard'dan mezun oluşu ile ilgili kep giyme töreni olduğu iddiaları 
doğru mudur? 

2- Georgia'dan Washington'a direkt uçulsaydı 853 kilometre yol yapacak uçağın, önce 1540 
kilometrelik Georgia-Boston ve sonra 576 kilometrelik Boston-Washington rotasını izlemek 
zorunda kalmasıyla "fazladan 1173 kilometre" yol katedilmesinin getirdiği "fazla harcama" 
ne kadardır? 

3- THY'dan kiralanan uçağın sözleşmesinde "fazla yol katedilmesine" ilişkin bir hüküm var 
mıdır? Varsa bu durumda ödeme Başbakanlık tarafından mı yapılacaktır? Boston'daki 
konaklama ve diğer ek harcamalar hangi kurum ya da kişi tarafından ödenmiştir? 

4- Kamuoyuna yansıyan iddialar doğruysa, bu davranışın "AB normları" ile bağdaştığı 
söylenebilir mi? 
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YANITLAR: 

Sayın Başbakanımız, ABD Başkanı Bush tarafından kendisine yapılan davete icabetle, 
9 Haziran 2004 tarihinde Sea Island'da gerçekleştirilen G-8 Zirve Toplantısı'na katılmak ve 
görüşmelerde bulunmak üzere, beraberinde bir heyetle 8-13 Haziran 2004 tarihleri arasında 
ABD'yi ziyaret etmiştir. 

Sözkonusu Zirve Toplantısı'nda, Geniş Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinin 
gelişimine siyasi, ekonomik ve sosyal açıdan G-8 tarafından nasıl destek olunabileceği ve bu 
çabaya Türkiye'nin nasıl katkıda bulunabileceği hususlan ile bu bağlamda G-8, AB, Türkiye 
ve bölgesel ortaklar arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi konuları ele alınmıştır. 

Sayın Başbakanımız, 9 Haziran 2004 akşamı Boston'a geçerek, 10 Haziran 2004"te" 
Harvard Üniversitesi'ndeki mezuniyet törenine katılmış ve burada aynı törene katılan BM 
Genel Sekreteri Kofi Annan'la bir görüşme gerçekleştirmiştir. 

Sayın Başbakanımız ABD eski Başkam Ronald Reagan'm 11 Haziran 2004'te 
Vaşington'da yapılan cenaze törenine katılmıştır. Sayın Başbakanımız, 11 Haziran 2004 
sabahı Vaşington'da Musevi kuruluşlarının temsilcileriyle bir görüşme yapmıştır. 

Sayın Başbakanımız, ayrıca, "Academy of Achievement" adlı kuruluş tarafından 
düzenlenen Ortadoğu konulu panele katılmak ve bu kuruluş tarafından kendisine verilen 
ödülü almak üzere 11-12 Haziran 2004 tarihlerinde Şikago'yu ziyaret etmiştir. Şikago'da, 

aynı toplantılara katılan ABD eski Başkanı Clinton, İsrail eski Başbakanları Shimon Peres ve 
Ehud Barak ile ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Hastert'le görüşmeler gerçekleştirmiş; 
Amerikan Türk Konseyi (ATC) tarafından tertiplenen bir öğle yemeğine iştirak etmiş ve Türk 
toplumu temsilcileriyle biraraya gelmiştir. Ayrıca, Şikago Belediye Başkanı 11 Haziran 2004 
akşamı Sayın Başbakanımız onuruna bir akşam yemeği vermiştir. 

Sayın Başbakanımız ve beraberindeki heyeti ABD'ye götürüp getirmek amacıyla 
tahsis edilen TC-ATA uçağının son anda arızalanması nedeniyle, bahsekonu uçağın yerine A-
310 tipi bir uçak tahsis edilmiştir. 

59. - Manisa Milletvekili Hasan ÖREN 'in, Et ve Balık Kurumunun özelleştirilme çalışmaları ve 
bazı iddialara ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/2959) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın aracılığınızla Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN tarafindan 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

, ^ - ^ ^ ^ ^ H a s a n ÖREN 
Manisa Milletvekili 

Hükümet olduğunuzdan beri babalar gibi satarım mantığı ile kamu kuruluşlarını 
özelleştirme hızınız artarak devam etmektedir. Ancak yapılan özelleştirmelerin yargıdan geri 
dönmesi özelleştirmelerin ne kadar yanlış yapıldığının göstergesidir. Bütün dünyada 
özelleştirme ile kaliteli üretimi artırma, istihdam yaratma, vergi gelirini artırma, yeni teknoloji 
ve yeni yatırımların yapılması anlaşılır. Ancak ülkemizde özelleştirme bu anlayıştan farklı 
olarak devlet kurumlarını ne pahasına olursa olsun elden çıkarma, yandaşlara kaynak sağlama, 
açıkçası peşkeş çekilme şeklinde olmaktadır. 
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Hafta sonu gazetelere de yansıdığı kadarıyla Et ve Balık Kurumu kombinalarının 
satışındaki olumsuzluklar konunun tekrar gündeme gelmesini sağlamıştır. EBK 
Kurulduğundan bu yana hayvancılığın ve gıda güvencesinin en önemli destekçisi olmuş, 
hayvan ıslahı, kasaplık hayvancılığa yön verilmesi, canlı hayvan ve et ürünlerinin iç ve dış 
ticareti, hayvancılık kredileri ve et teknolojisinin geliştirilip yönlendirilmesinde önemli görev 
yapmıştır. 

Özelleştirilen Ankara Sincan ve Manisa kombinaları ile Samsun soğuk hava depolan 
gerçek değerlerinin % 25'i bedelle satılmıştır. Adana ve Kayseri kombinalarının ise satışı 
durdurulmuştur. 

Bu nedenlerle; 
1- EBK kamu kurumlan ve TSK ihalelerine neden sokulmamışlardır? Bu 

nedenle kurumun 100 trilyon lira zarar ettiği doğru mudur? 
2- Satışa çıkarılan Adana ve Kayseri kombinalarının satışı neden 

durdurulmuştur. Bazı Bakanların satışın engellenmesinde rol oynadığı doğru 
mudur? 

3- Ağırlıklı olarak beyaz et ihtiyacını karşılayan Ankara-Sincan ve Manisa 
kombinalarının öncelikli olarak satılmasının, Maliye Bakanının oğlunun 
mısır ve beyaz et ithalatı yapmasıyla ile ilgisi var mıdır? 

4- Ankara-Sincan ve Manisa kombinaların alan firma sahipleri nerelidirler? Bu 
iki firma ve sahiplerinin birbirleri ile bir ortaklığı veya ilişkisi var mıdır? 

5- Kombinaları alan firmaların, üretimi artırma, istihdamı artırma, yeni 
teknoloji transferi ve yeni yatırım yapma konusunda taahhütleri var mıdır? 

6- İhale şartnamesinde ihaleyi kazanan firmalar kombinaları ne kadar süre ile 
işleteceklerdir. Bu alanlarda başka faaliyet yapmalarına ( Petrol istasyonu, 
Konut yapımı vs) izin verilecek midir. Kombinaları çalıştırmadıklarında ve 
işçilerin işine son verdiklerinde ne gibi yaptırım uygulanacaktır. 

T.C. 
BAŞBAKANLİK 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

SAYI : B.02.1.ÖİB.0.65.00.00/ 7 2 2 8 3 Q İMD 2004 
KONU 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Manisa Milletvekili Hasan ÖREN tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına tevcih edilen 7/2959 esas sayılı yazılı soru önergesinde yer alan sorulara verilen 
cevaplar aşağıda sunulmuştur: 

Hükümet olduğunuzdan beri babalar gibi satarım mantığı ile kamu kuruluşlarını 
özelleştirme hızınız artarak devam etmektedir. Ancak yapılan özelleştirmelerin yargıdan geri 
dönmesi Özelleştirmelerin ne kadar yanlış yapıldığının göstergesidir. Bütün dünyada 
özelleştirme ile kaliteli üretimi artırma, istihdam yaratma, vergi gelirini artırma, yeni teknoloji 
ve yeni yatırımların yapılması anlaşılır. Ancak ülkemizde Özelleştirme bu anlayıştan farklı 
olarak devlet kurumlarını ne pahasına olursa olsun elden çıkarma, yandaşlara kaynak 
sağlama açıkçası peşkeş çekilme şeklinde olmaktadır. 

Hafta sonu gazetelere de yansıdığı kadarıyla Et ve Balık Kurumu Kombinalarının 
satışındaki olumsuzluklar konunun tekrar gündeme gelmesini sağlamıştır. EBK 
kurulduğundan bu yana hayvancılığın ve gıda güvencesinin en önemli destekçisi olmuş, 
hayvan ıslahı, kasaplık hayvancılığa yön verilmesi, canlı hayvan ve et ürünlerinin iç ve dış 
ticareti, hayvancılık kredileri ve et teknolojisinin geliştirilip yönlendirilmesinde önemli görev 
yapmıştır. 
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özelleştirilen Ankara Sincan ve Manisa Kombinaları ile Samsun Soğuk Hava 
Depolan gerçek değerlerinin %25'i bedelle satılmıştır. Adana ve Kayseri Kombinalanmn ise 
satışı durdurulmuştur. 

Bu nedenlerle; 

SORU 1- EBK kamu kurumlan ve TSK ihalelerine neden sokulmamıştır. Bu nedenle 
kurumun 100 trilyon lira zarar ettiği doğru mudur? 

CEVAP 1- Değer tespit ve ihale işlemleri 4046 sayılı Kanunun 18 inci maddesine 
istinaden yapılmıştır. Sincan Et Sanayi İşletmesi ve Tavuk Kombinası 2003 yılında 10,8 trilyon 
TL, Manisa Et ve Tavuk Kombinasıda 2003 yılında 5,5 trilyon TL zarar etmişlerdir. Bu 
kombinalar kuruldukları günden bu yana hemen hemen hiç karlı yıl geçirmemiş ve hep kaynak 
tüketen işletmeler olarak devam etmişlerdir. Her iki kombinanın satışında Değer Tespit 
Komisyonunca belirlenen değerlere ulaşılmıştır. Adana Kombinasına sadece bir talep 
olduğundan, Kayseri Kombinasına verilen teklif değer tespit komisyonunca belirlenen değerin 
altında olduğundan her iki ihale de iptal edilmiştir. 

Et ve Balık Ürünleri AŞ. (EBÜ A.Ş.)'nin Kamu Kurumları ve Türk Silahlı Kuvvetleri 
(TSK) ihalelerine sokulmaması gibi bir durum söz konusu değildir ve iddia edilen hususun 
herhangi bir belge ve dayanağı bulunmamaktadır. EBÜ A.Ş. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 
hükümleri çerçevesinde TSK ve diğer Kamu Kurumlarının ihalelerine katılmakta olup; 2003 yılı 
ve 2004 yılı 1 nci 6 aylık döneminde açılan TSK ve diğer Kamu Kurumlarının ihalelerinden 
227'sine katılmış, bu ihalelerden 88'i EBÜ A.Ş. tarafından üstlenilmiştir. Kamu ve özel sektörce 
yapılan ihaleler ve alımlarda EBÜ A.Ş.'nin ihalelerde yetersiz kalmasının temel sebepleri işçilik, 
hammadde girdileri ve diğer girdi maliyetleri üretim maliyetlerini artırmakta ve özel sektör 
karşısında rekabet şansını azaltmaktadır. EBÜ AŞ. kamuoyunun baskısı sonucu üretime 
zorlanmakta maliyetlerinin yüksek olması gibi nedenlerle ürettiği mamulleri pazarlamakta 
sıkıntıya düşmektedir. EBÜ A.Ş.'nin TSK'dan aldığı ihalelerde genelde ya ihale edilen miktarlar 
çok düşük veya teslimatın yapılacağı yerler çok dağınık konumda olup özel sektör ilgi 
göstermemektedir. EBÜ A.Ş. elinde birikmiş et stoklanm eritebilmek için maliyetlerinin çok 
altında teklif vermesinden dolayı büyük zararlara uğramaktadır. EBÜ A.Ş.'nin aşırı istihdam, 
stokların artması ve stoklarındaki ürünü satamaması ve üretim maliyetlerinin çok altında 
fiyatlarla ihalelere girmesi sonucu EBÜ A.Ş.'nin zararı 2003 yılında 61,8 trilyon TL olarak 
gerçekleşmiştir. Özelleştirme kapsamına alındığı tarihten bu güne EBÜ A. Ş.'ne 570 milyon 
ABD Doları tutarında kaynak aktarılmıştır. Kısacası EBÜ A.Ş.'nin zarar etmesinin arkasındaki 
en önemli iki sebepten birisi aşırı personel istihdamı, diğeri ise girmiş olduğu ihalelerde verdiği 
tekliflerin yüksek olması nedeniyle ihaleleri kaybetmesidir. EBÜ A.Ş. bu konumuyla kaynak 
üretmekten ziyade kamunun kıt kaynaklarını tüketmekte ve sektörün gelişimi yönünde en büyük 
engel olarak bulunmaktadır. 

SORU 2- Satışa çıkanları Adana ve Kayseri Kombinalarının satışı neden 
durdurulmuştur. Bazı Bakanların sataşın engellenmesinde rol oynadığı doğru mudur? 

CEVAP 2- Söz konusu ihalelerden Adana Et Kombinasına tek teklif alınmıştır:: 4046 
sayılı Kanunun 18 inci maddesi A fıkrası c bendinin Pazarlık Usulü başlığını taşıyan paragrafı 
"İhalelere birden fazla teklif sahibinden kapalı zarf içerisinde teklif almak suretiyle başlanabilir." 
hükmüne binaen, İhale Komisyonu Adana Et Kombinası ihalesini değerlendirmeye almamıştır. 
Kayseri Et Kombinasında ise ihaleye 2 firma katılmış, firmalardan Besiciler Ortak Girişim 
Grubu ilk teklifinin nihai teklifi olduğunu beyan ederek pazarlık görüşmelerine devam 
etmemiştir. Pazarlık görüşmelerine devam eden Başyazıcılar Et ve Gıda Sanayi A.Ş.'de nihai 
teklifini sunmuş; bu teklif, İhale Komisyonu tarafından yeterli bulunmayarak ihalenin iptali 
yönünde karar alınmıştır. 

SORU 3- Ağırlıklı olarak beyaz et ihtiyacını karşılayan Ankara-Sincan ve Manisa 
kombinalanmn öncelikli olarak satılmasının, Maliye Bakam'mn oğlunun mısır ve beyaz et 
ithalatı yapmasıyla ilgisi var mıdır? 
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CEVAP3- Manisa Et Sanayi İşletmesi ve Tavuk Kombinasının 2003 yılı beyaz et üretimi 
2039 Ton, 2004 yılı 1 inci 6 aylık dönemde ise 27 tondur. Sincan Et Sanayi İşletmesi ve Tavuk 
Kombinasının 2003 yılı beyaz et üretimi 3092 Ton, 2004 yılı 1 inci 6 aylık dönemde ise 169 
tondur. EBÜ A.Ş.'nin 2003 yılı ve 2004 yılı 1 inci 6 aylık dönem için toplam üretimi 5228 
tondur. Bu iki kombina dışında diğer kombinalarda beyaz et üretimi bulunmamaktadır. EBÜ 
A.Ş.'nin diğer kombinalardaki satışları ile birlikte aynı dönemdeki toplam satışı 5542 tondur. 
Beyaz et sektöründe üretim 2001 verilerine göre 900.000 tondur. Sektördeki üretim miktarı 
pazarla birlikte artarak devam etmektedir. EBÜ A.Ş.nin beyaz etteki payı % 0.50 den daha azdır. 
Piyasa kendi dinamiklerini oturtmuş olup, sistem kendi kendini regüle etmekte ve aynı zamanda 
beyaz et üreticileri örgütlü konumdadır. İşletmeler sürekli zarar etmektedir. 2003 yılı sonu 
itibarıyla; Sincan Et Sanayi İşletmesi ve Tavuk Kombinasının 10.8 trilyon TL, Manisa Et ve 
Tavuk Kombinasının ise 5.5 trilyon TL zararı bulunmakta ve herhangi bir geliri 
bulunmamaktadır. Şirketin 2003 yılı zararı ise 61.8 Trilyon TL'dir. Faaliyetlerin finansmanı için 
şirkete Özelleştirme İdaresi Başkanlığından bugüne kadar 570 milyon USD Dolan kaynak 
aktarılmıştır. 

SORU 4- Ankara-Sincan ve Manisa kombinalarını alan firma sahipleri nerelidirler? 
Bu iki firma ve sahiplerinin birbirleri ile bir ortaklığı veya ilişkisi var mıdır? 

CEVAP 4- Sincan Et Sanayi İşletmesi ve Tavuk Kombinası satışı için yapılan ihaleye 2 
firma teklif vermiş ve Eserler İnşaat Turizm ve Ticaret Ltd. Şti. 3.700.000 ABD Doları ile en 
yüksek teklifi vermiştir. 2 inci sıradaki Gram Gıda ve Tekel Maddeleri A.Ş.'de 3.660.000 ABD 
Doları vermiştir. Alınan teklifler değer tespit rakamları ile karşılaştırıldığında, ihale komisyonu 
tarafından satışa uygun bir değer olarak bulunmuştur. Eserler İnşaat Turizm ve Ticaret Ltd. 
Diyarbakır Ticaret Siciline kayıtlı, Gram Gıda ve Tekel Maddeleri A.Ş. Ankara Ticaret Siciline 
kayıtlıdır. Manisa Et ve Tavuk Kombinası satışı için yapılan ihaleye 2 firma teklif vermiş ve 
May Et Ürünleri Gıda Sanayi Tic. Ltd. Şti. 1.260.000 ABD Doları ile en yüksek teklifi vermiştir. 
2 inci sıradaki Fosa Gıda ve Tanm Ürünleri Paz. San. İç ve Dış Tic. AŞ. 275.000 ABD Doları 
vermiştir. Alınan teklifler değer tespit rakamları ile karşılaştırıldığında, ihale komisyonu 
tarafından 1 inci sıradaki teklif satışa uygun bir değer olarak bulunmuştur. 2 inci sıradaki teklif 
ise uygun bulunmamıştır. May Et Ürünleri Gıda Sanayi Tic. Ltd. Şti. Diyarbakır Ticaret Siciline 
kayıtlı, Fosa Gıda ve Tanm Ürünleri Paz. San. İç ve Dış Tic. A.Ş. Bursa Ticaret Siciline 
kayıtlıdır. 

SORU 5- Kombinaları alan firmaların, üretimi artırma, istihdamı artırma, yeni 
teknoloji transferi ve yeni yatırım yapma konusunda taahhütleri var nadir? 

SORU 6- İhale şartnamesinde ihaleyi kazanan firmalar kombinaları ne kadar süre ile 
işleteceklerdir. Bu alanlarda başka faaliyet yapmalarına (Petrol istasyonu, Konut yapımı vs) 
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izin verilecek midir? Kombinaları çalıştırmadıklarında ve işçilerin işine son verdiklerinde ne 
gibi yaptırım uygulanacaktır? 

CEVAP 5-6- İhale şartlan doğrultusunda alıcının, kombina veya kurulacak sınai üretim 
tesisinin ülke ve bölge ekonomisine katkı sağlaması ve sürdürmesi için satış tarihinden başlamak 
üzere; en az 2.000 000 $ (ABD Doları) tutarındaki herhangi bir sınai üretim alanındaki yatırımı 
üç yıl içerisinde ve her yıl en az 1/3 ünü gerçekleştirmesi ve yine alıcının, kombina veya 
kurulacak sınai üretim tesisinin ülke ve bölge ekonomisine katkısını sürdürmesi ve istihdamın 
devamı için satış tarihinden başlamak üzere; 3 yıl süreyle en az 50 personeli istihdam etmesi 
zorunluluğu getirilmiştir. Yatırım ve İstihdam Taahhüdüne uyulmadığı taktirde cezai şartı 
ödemeyi kabul ve taahhüt edeceğine ilişkin madde hükmüne yer verilmiş olup, söz konusu varlık 
gayrimenkul olarak satılmamıştır. OSB Yönetmeliği ve Manisa Organize Sanayi Bölgesi 
Müdürlüğünün OSB planında petrol istasyonu ve benzeri tesislerin kurulamayacağı hüküm altına 
alınmıştır. İhale Şartlan doğrultusunda işçiler kıdem tazminatlan şirkete ait olmak üzere, alıcıya 
devredilecektir. Ayrıca kombina veya kurulacak sınai üretim tesisinin ülke ve bölge ekonomisine 
katkı sağlaması ve sürdürmesi ve istihdamın devamı için satış tarihinden başlamak üzere Yatırım 
ve İstihdam Taahhütüne ilişkin hükümler bulunmaktadır. Çalışanlar ile ilgili olarak, 
kombinalarda daimi ve geçici işçilerin mağduriyetinin önlenmesine ilişkin madde hükmüne yer 
verilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim. _,^*'^rj4^' 

J&mal UNAKTTAN 
r Maliye Bakanı 

60. - Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU'nun, tarımsal üretimin şevkinde bürokratik işlem
lerin azaltılmasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GUÇLU'nün 
cevabı (7/2961) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

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

Atillâ BAŞOĞLIT 
Adana Milletvekili 

Çiftçilerimizin tarımsal üretiminin şevki bir çok belgeye ve bürokratik işleme 
tabidir. Söz konusu işlem sırasında çiftçilerimizden "Çiftçi Belgesi", "Çiftçi Yol 
Belgesi", "Müstahsil Makbuzu", "Fatura", "İrsaliye" istenmektedir. 

Yeterince zor şartlarda ayakta kalmaya çalışan çiftçilerimizin daha basit 
işlemlere bağlanarak bürokrasinin azaltılması hususunda bir girişimde bulunmayı 
düşünür müsünüz? 
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T.C. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
0 Kurulu Başkanlığı 

SAYI : KDD.SÖ.1.01/ o5b^> 
KONU: Yazılı Soru Önergesi 

28 Temmuz 2004 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 09.07.2004 tarih ve 
B.02.0.KKG.0.12/106-370-22/3323 sayılı yazısı ile alınan, 06.07.2004 tarih ve 
KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2961-6322/20674 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU'na ait 7/2961 
esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımız görüşleri ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Sami GÜÇLÜ 
Bakan 

YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi : Atilla BAŞOĞLU 
Adana Milletvekili 

Esas No : 7/2961 

Çiftçilerimizin tarımsal üretiminin şevki bir çok belgeye ve bürokratik işleme 
tabidir. Söz konusu işlem sırasında çiftçilerimizden "Çiftçi Belgesi", "Çiftçi Yol 
Belgesi", "Müstahsil Makbuzu", "Fatura", "irsaliye" istenmektedir. 

SORU) Yeterince zor şartlarda ayakta kalmaya çalışan çiftçilerimizin daha 
basit işlemlere bağlanarak bürokrasinin azaltılması hususunda bir girişimde 
bulunmayı düşünür müsünüz? 

CEVAP) 05.06.2004 tarih, 25483 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2004-
2005 Dönemi Hububat Ürünü Alımı ve Satımı Hakkındaki Karar'ın 1. maddesi "c" 
bendinde "Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl ve İlçe 
Müdürlükleri ile Ziraat Odalarınca verilmiş üretim belgesi sahibi üreticilerden, hububat 
ve çeltik üreticilerinin ortağı olduğu kooperatif ve birliklerinden (Tarım Kredi 
Kooperatifleri vb. gibi) alım yapar" denilmektedir. 

Bu kapsamda TMO'ya ürün satmak isteyen üreticilerimiz sadece üretici belgesi 
ile üretici olduklarını belgelemek durumundadırlar. Aksi halde bu konu istismara yol 
açabilecek ve gerçek üretici olmayan bazı kimseler de TMO'ya ürün satmak 
isteyebileceklerdir. Bu durumda gerçek üreticiler mağdur edilebilecektir. 

Toptancı Hallerine ürünlerin şevki ile ilgili olarak, Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığından alınan görüşte ise aşağıdaki ifadelere yer verilmektedir. 

552 sayılı KHK'nin 5 inci maddesinde malların toptan alım ve satımının 
toptancı halinde yapılacağı hüküm attma alınmış, malların belediye sınırları içerisinde 
parekende olarak satışını yapanların ise malları toptancı halinden satın aldığını 
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belgelemek zorunda oldukları belirtilmiştir. Bu hükümlere aykırı hareket eylemleri 
tespit edilen nakliyeciler ile ambar sahiplerinin tasarrufu altındaki her türlü nakil 
vasıtalarının, trafik ruhsatnameleri aiıkonularak hâl müdürlüklerince 7 gün, hakem 
kurulu kararıyla 15 gün süre ile parka çekilmek suretiyle faaliyetten men edileceği 
vurgulanmıştır. 

Bu maddenin son fıkrasında Belediyelerin, malların belediye sınırları ve 
mücavir alanları içerisinde toptan alım ve satımlarının münhasıran toptancı hallerde 
yapılmasını sağlamak amacıyla her türlü tedbiri almakla görevli ve yükümlü oldukları 
belirtilmiştir. 

KHK'nin uygulanmasında ortaya çıkan sorunları en aza indirmek, çözümlemek 
ve uygulamada birliği sağlamak amacıyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığı iç Ticaret 
Genel Müdürlüğü tarafından 98/1 sayılı Genelge yayımlanmıştır. Bu Genelge ile 
belediye ve mücavir alanları içinde bulunan yerleşim alanlarında kontrol ve denetim 
noktaları oluşturulmuş ve bu noktalarda görev yapacak personelin değişik 
kurumlardan olmasına (Belediye zabıtası, kolluk kuvvetleri, ticaret ve sanayi odası 
veya ticaret odası, ticaret borsası, ziraat odası, komisyoncular derneği, defterdarlık) 
özen gösterilmiştir. 

98/1 sayılı Genelgenin 8 inci maddesi gereğince, kontrol ve denetim noktası 
görevlilerince o yerleşim birimine giriş yapan yaş meyve ve sebze yüklü araçların 
durdurularak; 

a) Malın üreticilerden alındığını kanıtlayan müstahsil makbuzu ve söz konusu 
üreticiye ait kayıtlı bulunduğu Ziraat Odasından alınmış çiftçilik belgesi veya fatura, 

b) Toptancı hal çıkış faturası, 

c) Malın sahibi ve üreticisi olmak kaydıyla kendisinin halen üretici olduğuna dair 
üretim bölgesinde bulunan ziraat odasından alınan oda kayıt belgesi, 

d) Maliye Bakanlığınca belirlenen örneğine uygun olarak düzenlenmiş sevk 
irsaliyesinin aranacağı belirtilmiştir. 

Malın sahibi ve üreticisi olmak kaydıyla kendisinin halen üretici olduğuna dair 
üretim bölgesinde bulunan ziraat odasından alınan oda kayıt belgesine sahip 
bulunulması halinde malın başka bir yerleşim birimine sevk edilmesi halinde mala ve 
araca ilişkin gerekli bilgiler kayda alınarak nakil aracının yola devamına izin verileceği 
ve bu aracın bulunulan yerleşim biriminden çıkıp çıkmadığı ayrıca kontrol edileceği 
belirtilmiştir. 

Bahse konu belgeye sahip olan üreticilerin mallarını o yerleşim birimi toptancı 
halinde veya toptancı hal dışında diğer gerçek ve tüzel kişilere satacaklarını beyan 
etmeleri halinde nakil vasıtasının alıkonulacağı, malların toptancı halde satıldığının 
veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilerek %15 oranındaki belediye payının ilgili 
belediyeye ödendiğinin tespiti halinde araç ruhsatının ilgilisine iade edileceği 
vurgulanmıştır. 

Yukarıda (a), (b) ve (d) bentlerinde sayılan belgelerden hiç birinin mevcut 
olmadığının tespit edilmesi halinde 552 sayılı KHK'nin Toptancı Halde Satış 
Zorunluluğu başlıklı 5 inci maddesinin, nakliyeciler ve ambar sahiplerinin tasarrufu 
altındaki her türlü nakil vasıtaları, trafik ruhsatnameleri alıkonarak toptancı hal 
müdürlüklerince 7 gün, hakem kurulu kararıyla 15 gün süreyle parka çekilmek 
suretiyle faaliyetten men edilir ve bu malların toptancı hale girişi sağlanarak hal 
müdürlüğünce açık arttırma ile satışı yapılır veya yaptırılır ve bu durumda belediye 
payı % 25 olarak uygulanır şeklindeki hükmünü ihtiva eden 4 üncü fıkrasına göre 
işlem yapılacağı belirtilmiştir. 

Belgelerin bu denli çeşitlilik göstermesinin nedeni, yaş sebze alım satımına 
konu olan malların alım ve satım usullerinin değişiklik göstermesidir. Ancak, malların 
şevki esnasında aksamaların olması nedeniyle Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca 02 
Ocak 2004 tarihinde bir Genelge yayımlanmış ve 98/1 sayılı Genelgenin 8 inci 
maddesinin sonuna ekleme yapılarak malların şevki esnasında sevk irsaliyesi 
dışında kalan belgelerin noksan olduğunun tespiti halinde komsiyoncular derneğinin 
müteselsil sorumluluğu yüklenmesi koşuluyla malın şevkinin yapılabilmesine imkan 
getirilmiş, böylelikle bürokratik işlemlerin azaltılması amaçlanmıştır. 
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61. - İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR 'in TMSF'nin el koyduğu bir grubun yayın organ
larına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in 
cevabı (7/2964) 

T Ü R K İ Y E BÜYÜK MİLLET MECLİS İ BAŞKANLIĞI 'NA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla 

Prof. Dr. Dursun AKDEMİR 
DYP İğdır Milletvekili 

1 . TMSF Banka borçlan nedeniyle bazı grupların yayın organına el 

koyulmasına karar vermişti . Star TV ve Star Gazetesi başta olmak üzere 

bu grubun bütün yayınlarına el konulmuş ve adeta AKP'nin yayın organı 

haline gelmiştir. Hükümet en kısa zamanda TV'yi ve gazeteyi satacağını 

açıklamasına rağmen bu güne kadar bu konuda neden hiçbir işlem 

yapılmamıştır? 

2. Hu İki CEVİZOGLU'nun programının ve benzeri programların yayının 

kaldırılması Hükümetin talimatıyla mı olmuştur? Yoksa bir yetkil inin 

işgüzarlığı mıdır? Konu ile ilgili herhangi bir işlem yapılmış mıdır? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

SAYI : B.02.0.001/01- 6 5 " V V ^O/oV/2004 
KONU : 7/2964-6344 esas sayılı 

yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :a)06.07.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2964-6344/20722 sayılı yazınız. 
b)Başbakanlığın 09.07.2004 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-370-25/3292 sayılı yazısı. 

İğdır Milletvekili Sayın Dursun AKDEMİR tarafından Sayın Başbakanımıza tevcih 
edilen ve Sayın Başbakan tarafından da koordinatörlüğümde cevaplandırılması tensip olunan 
7/2964-6344 sayılı yazılı soru önergesinin cevabına ilişkin olarak Tasarruf Mevduatı Sigorta 
Fonu Başkanlığı'nın 27.07.2004 tarih ve TMSF.BHI.223/27564 sayılı yazısı ilişiktedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Doç.Dr.Abdül lat i f ŞENER 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
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TASARRUF M E V D U A T I SIGORTA F O N U 

SAYI :TMSF.BHI.223/j3q-5ULv 27/07/2004 

KONU : Doğru Yol Partisi T B M M Bürosunun 23/06/2004 tarih ve 135 sayısında 
kayıtlı 7/2964 numaralı soru önergesi 

DEVLET BAKANI VE 
BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sn. Doç. Dr. Abdullatif ŞENER) 

İLGİ : 15/07/2004 tarih ve 6295 sayılı ilgi yazınız. 

İlgi yazınız ekinde yeralan Doğru Yol Partisi Iğdrr Milletvekili Dursun 
AKDEMİR tararından verilen soru önergesinde aşağıdaki sorular yöneltilmiştir: 

1. TMSF Banka borçlan nedeniyle bazı grupların yayın organlarına el 
koyulmasına karar vermişti. Star TV ve Star Gazetesi başta olmak üzere bu grubun 
bütün yayınlarına el konulmuş ve adeta AKP 'n in yayın organı haline gelmiştir. 
Hükümet en kısa zamanda TV'y i ve gazeteyi satacağını açıklamasına rağmen bugüne 
kadar bu konuda neden hiç bir işlem yapılmamıştır? 

2. Hulki CEVİZOĞLU'nun programının ve benzeri programların yayından 
kaldırılması Hükümetin talimatıyla mı olmuştur? Yoksa bir yetkilinin işgüzarlığı 
mıdır? Konu ile ilgili herhangi bir işlem yapılmış mıdır? 

Cevaplanması talep edilen sorulara ilişkin olarak Kurumumuzun görüşleri ve 
konuyla ilgili bilgiler aşağıda değerlendirmelerinize sunulmaktadır. 

1. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) 03/07/2003 
tarih ve 1085 sayılı Kararıyla bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni 
4389 sayılı Bankalar Kanunu'nun 14'üncü maddesinin (3) numaralı fıkrasına 
istinaden kaldırılarak yönetim ve denetimi Tasarruf Mevduata Sigorta Fonu 'na 
(TMSF) devredilen Türkiye İmar Bankası nezdinde yapılan incelemeler neticesinde, 
banka tarafından yetkili mercilere beyan edilen sigortaya tabi tasarruf mevduatı tu tan 
ile gerçek tasarruf mevduatı tutan arasında fark bulunduğundan, bu farkın 4969 sayılı 
Kanunun Geçici 2 'nci maddesi hükümleri çerçevesinde sorumlularından tahsilini 
teminen gerçek ve tüzel kişiler hakkında ihtiyati tedbir kararlan alınarak uygulanmış, 
suç duyurulannda bulunulmuş ve akabinde 4389 sayılı Bankalar Kanunu 'nun 14 ve 
15'inci maddeleri hükümleri uygulanmak sureliyle 6183 sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsili Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca söz konusu alacağın takip ve 
tahsili işlemleri başlatılmıştır. 

Bu çerçevede, Fon alacağının tahsili bakımından yarar görüldüğünden, Fon 
Kurulu karanyla, T . îmar Bankası hakim ortaklanyla doğrudan veya dolaylı ilişkisi 
bulunan söz konusu şirketlerin ortaklarının temettü hariç ortaklık haklan ile yönet im 
ve denetimleri Fon tarafından devir aUnmışür. Dolayısıyla Star Televizyonu dün 
olduğu gibi bugün de "Star Televizyon Hizmetleri A.Ş." tarafından Türk Ticaret 
Kanunu hükümlerine göre yönetilmektedir. Bir Anonim şirket bünyesinde yaymcıhk 
yapan Star Televizyonu'nda kimlerle çalışılacağına, yayın politikasının nasıl 
olacağına, bu doğrultuda hangi programların yapılacağına şirket yönetim kurulu karar 
vermektedir. 

Söz konusu girişim, TMSF 'n in tamamen Bankalar Kanunun 'nun 15/7-a 
maddeleri hükümleri çerçevesinde ve alacağım tahsil amacıyla gerçekleştirdiği yasal 
bir tedbir mahiyetinde olup yayın politikasını, değiştirme veya yayını kontrol etme 
gibi bir amaç taşımamaktadır. 
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Star Televizyonu ve Star Gazetesi'nin satışı için öncelikle halen devam eden 
değer tespit çalışmasının tamamlanması gerekmektedir. Sözkonusu yayın 
kuruluşlarının satışı 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanunu'nun satışa ilişkin hükümleri ve 5020 Sayılı Yasa İle değişik 4389 Sayılı 
Bankalar Kanunu'nun verdiği yetkiler çerçevesinde yapılacak olup, çalışmalar devam 
etmektedir. 

2. Star Televizyon Hizmetleri A.Ş.'den alınan bilgiye göre; "Hulki 
CEVÎZOĞLLTnun hazırlayıp sunduğu "CEVİZ KABUĞU" programı, yayından 
kaldırılmamış, yaz dönemine girilmesi nedeniyle, diğer haber programları gibi tatile 
girmiştir. Programın yaz tatiline girmesi ve/veya programa bir süre ara verilmesi 
Sayın Hulki CEVİZOĞLU ile yapılan sözleşmede de yer almakta olup, kendisinin 
bilgisi dahilindedir. Nitekim, CEVİZ KABUĞU Programı 16 Temmuz 2004 tarihi 
itibariyle Star Televizyonu'nda yeni yayın dönemiyle tekrar yayınlanmaya 
başlamıştır. 

Bilgi edinilmesi ve gereğini arz ederim. Z^^/j^Tv 1 "'""^ 

Â ü m e t E R T Ü M C 
Başkan 

62. - Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN'ın Aksaray-Ankara arasındaki bölünmüş yolun 
ihale, keşif artışı ve maliyetine ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki ERGEZEN'in 
cevabı (7/2967) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskan Bakanı Sayın Zeki ERGEZEN tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Orhan ERASLAN 
Niğde Milletvekili 

Aksaray-Ankara arasındaki duble yolun yeni yapılan bölümleri "büyük ölçüde hasara 
uğramıştır. Yolun bir çok kısmında patlamalar, çökmeler, çukurluklar.ye tümseklikler 
meydana gelmiş, asfalt kaplamaları bozulmuş, asfaltı kusmuş ve "adelzrköstebek yuvası haline 
gelmiştir. Yol bu haliyle, trafik seyri ve trafik güvenliği bakımından tehlikeler arz etmektedir. 
işin ilginç bir yönü de, eski yol sağlam dururken yeni yapılan yolun bozulmuş olmasıdır. 

1- Aksaray-Ankara arasında bulunan duble yolun yeni yapılan etapları 
[2002 yılından sonra) hangi firmalara ihale edilmiştir? İhale bedelleri ne kadardır? 
Keşif artışları var mıdır? Var ise miktarları nedir? Yapılan toplam ödemeler ne 
kadardır? 

2- Söz konusu yolun yeni hizmete açılan kısımlarının geçici yada kesin kabulleri 
sapılmış mıdır? 

3- Duble yolun kilometre başına maliyeti ne kadardır? 
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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/ 12-VL ...A.-/2004 
KONU : Niğde Milletvekili 0 4 AĞUSTOS 2004 

Orhan ERASLAN'ın, 
Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 06.07.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-6166 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan; Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN'ın, Aksaray-Ankara 
arasındaki bölünmüş yolun ihale ve keşif artış maliyeti hakkmda, Bakanlığıma yöneltmiş olduğu 
T.B.M.M. 7/2967 Esas sayılı Yazılı Soru önergesine ilişkin cevabımız ekte sunulmuştur. 

Bilginizi ve gereğini arz ederim. 

NİĞDE MİLLETVEKİLİ 
SAYIN ORHAN ERASLAN'IN 
T.B.M.M. 7/2967 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE 

DAİR SORULAR VE CEVAPLARI 

SORULAR: 

Aksaray-Ankara arasındaki duble yolun yeni yapılan bölümleri büyük ölçüde hasara 
uğramıştır. Yolun bir çok kısmında patlamalar, çökmeler çukurluklar ve tümseklikler meydana 
gelmiş, asfalt kaplamaları bozulmuş, asfaltı kusmuş ve adeta köstebek yuvası haline gelmiştir. Yol 
bu haliyle, trafik seyri ve trafik güvenliği bakımından tehlikeler arz etmektedir. İşin ilginç bir yönü 
de, eski yol sağlam dururken yeni yapılan yolun bozulmuş olmasıdır. 

1- Aksaray-Ankara arasında bulunan duble yolun yeni yapılan etapları (2002 yılından 
sonra) hangi firmalara ihale edilmiştir? îhale bedelleri ne kadardır? Keşif arüşlan var mıdır? Var 
ise miktarları nedir? Yapılan toplam ödemeler ne kadardır? 

2- Söz konusu yolun yeni hizmete açılan kısımlarının geçici yada kesin kabulleri yapılmış 
mıdır? 

3- Duble yolun kilometre başına maliyeti ne kadardır? 
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CEVAPLAR: 

AKSARAY-ANKARA ARASI BÖLÜNMÜŞ YOL İHALELERİ 
(4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre Genel Müdürlükçe Yapılan) 

işin Adı 
TeklifBedeli 
Müteahhidi 
2004 Yılı Ödeneği 
İhale Tarihi 
İşe Başlama Tarihi 
İşin Bitiş Tarihi 
Keşif Artışı 
Toplam Ödeme 

İşin Adı 
TeklifBedeli 
Müteahhidi 
2004 Yılı Ödeneği 
İhale Tarihi 
İşe Başlama Tarihi 
İşin Bitiş Tarihi 
Keşif Artışı 
Toplam Ödeme 

İşin Adı 
TeklifBedeli 
Müteahhidi 
2004 Yıh Ödeneği 
İhale Tarihi 
İşe Başlama Tarihi 
İşin Bitiş Tarihi 
Keşif Artışı 
Toplam Ödeme 

Bala-Kula Ayr.(l.Kısım) 
4.856.000.000.000.-TL. 
Açık İnş.Ltd-Şti. 
3.673.000.000.000.-TL. 
04.06.2003 
27.10.2003 
30.11.2007 

1.750.000.000.000.-TL. 

Bala-Kuln Ayr.(2.Kısım) 
4.433.000.000.000.-TL. 
Akbaİnş.Ltd.Şti. 
3.543.000.000.000.-TL. 
05.06.2003 
10.11.2003 
18.12.2007 

1.420.000.000.000.-TL. 
Bala-Kalo Ayr.(3 JCısım) 
5.661.000.000.000.-TL. 
SÜ-HAİnş.A.Ş. 
3.921.000.000.000.-TL. 
06.06.2003 
21.10.2003 
28.11.2007 

2.450.000.000.000.-TL. 

İşin Adı 
TeklifBedeli 
Müteahhidi 
2004 Yıh Ödeneği 
İhale Tarihi 
İşe Başlama Tarihi 
İşin Bitiş Tarihi 
Keşif Artışı 
Toplam Ödeme 

İşin Adı 
TeklifBedeli 
Mütehhidi 
2004 Yıh Ödeneği 
İhale Tarihi 
İşe Başlama Tarihi 
İşin Bitiş Tarihi 
Keşif Artışı 
Toplam Ödeme 

İşin Adı 
TeklifBedeli 
Müteahhidi 
2004 Yıh Ödeneği 
İhale Tarihi 
İşe Başlama Tarihi 
İşin Bitiş Tarihi 
Keşif Artışı 
Toplam Ödeme 

Kulu Ayr.-Şereflikoçhisar (l.Kısım) 
4.878.000.000.000.-TL. 
Aytin İnş.Ltd.Şti. 
3.680.000.000.000.-TL. 
14.07.2003 
27.10.2003 
30.11.2005 

2.250.000.000.000.-TL. 

Kulu Ayr.-Şereflikoçhisar (2JKısım) 
5.079.000.000.000.-TL. 
Paksoy A.Ş.+ Öztaşbaşı A.Ş. 
3.742.000.000.000.-TL. 
18.07.2003 
03.11.2003 
30.11.2006 

4.000.000.000.000.-TL. 

Aksaray-Ereğli (2.Kısım) 
4.652.000.000.000.-TL. 
Aygün İnş.Ltd.Şti. 
3.610.000.000.000.-TL. 
25.07.2003 
07.11.2003 
05.01.2006 

2.000.000.000.000.-TL. 
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tşin Adı 
Teklif Bedeli 
Müteahhidi 
2004 Yılı Ödeneği 
İhale Tarihi 
İşe Başlama Tarihi 
tşin Bitiş Tarihi 
Keşif Artışı 
Toplam Ödeme 

İşin Adı 
Teklif Bedeli 
Müteahhidi 
2004 Yılı Ödeneği 
İhale Tarihi 
İşe Başlama Tarihi 
İşin Bitiş Tarihi 
Keşif Artışı 
Toplam Ödeme 

Aksar ay-E regli (3.Kısım) 
3.589.000.000.000.-TL. 
Haspınar İnş.A.Ş. 
3.282.000.000.000.-TL. 
29.07.2003 
03.11.2003 
22.01.2006 

1.610.000.000.000.-TL> 

Aksaray-Ereğli (4.Kısım) 
3.489.O00.00O.0OO.-TL. 
Haspınar İnş.A.Ş. 
3.251.000.000.000 .-TL. 
31.07.2003 
03.12.2003 
27.01.2006 

1.260.000.000.000.-TL. 

İşin Adı 

Birinci Keşif Bedeli 
ihale Tarihi 
İhale Tenzilatı 
İhale Bedeli 
Müteahhidin adı 
İşe başlama Tarihi 
Sözleşmeye Göre İşin Bitim tarihi 
Keşif Artışı 
İlave Keşif tutan 
Toplam İhale Bedeli 
Toplam Ödeme 
Geçici Kabul Tarihi 
Kesin Kabul Tarihi 

: Kulu Ayr.-Şereflikoçhisar-Aksaray Devlet Yola Sanat 
Yapılan ve Toprak Tesviye İşleri (Km:49+000-86+750 
arası) 

749 175 500 216.-TL. 
18.12.2002 
% 66,10 
253 970 494 000.-TL. 
Akgür İnş.San. ve Tic.Ltd.Şti. 
09.01.2003 
30.12.2003 
% 29,99 
224 708 093 383.-TL., 
330 146 538 230.-TL. 
505 517 130 000.-TL (K.D.V ve Fiyat Farkı Dahil) 
08.08.2003 
01.04.2003 

İşin Adı 

Birinci Keşif Bedeli 
İhale Tarihi 
İhale Tenzilatı 
İhale Bedeli 
Müteahhidin adı 
İşe başlama Tarihi 
Sözleşmeye Göre İşin Bitim tarihi 
Keşif Artışı 
İlave Keşif tutan 
Toplam İhale Bedeli 
Toplam Ödeme 
Geçici Kabul Tarihi 
Kesin Kabul Tarihi 

: Kulu Ayr.-Şereflikoçhisar-Aksaray Devlet Yolu Sanat 
Yapılan ve Toprak Tesviye İşleri (Km:86+750 -106+300 
arası) 

748 250 546 720.-TL. 
18.12.2002 
% 65,20 
260 391 190 000.-TL. 
Cömertler İnş. San. ve Tic.Ltd.Şti. 
09.01.2003 
30.12.2003 
% 29,98 
224 355 825 100.-TL., 
338 467 057 000.- TL. 
560 950 280 000.-TL (K.D.V ve Fiyat Farkı Dahil) 
05.11.2003 
01.06.2004 
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İşin Adı 

Birinci Keşif Bedeli 
İhale Tarihi 
İhale Tenzilatı 
İhale Bedeli 
Müteahhidin adı 
İşe başlama Tarihî 
Sözleşmeye Göre İşin Bitim tarihi 
Keşif Artışı 
Toplam Ödeme 
Geçici Kabul Tarihi 
Kesin Kabul Tarihi 

: Knln Ayr.-Şereflikoçhisar-Aksaray Devlet Yolu Sanat 
Yapıları ve Toprak Tesviye İşleri (Km: 106+300-
120+500 arası) 

747 475 740 420.-TL. 
19.12.2002 
% 59,59 
302 054 946 000.-TL. 
Emin înş. Mad. San. Ve Tic.A.Ş. 
10.01.2003 
30.12.2003 
Yok 
349 604 820 000.-TI (K.D.V ve Fiyat Farkı Dahil) 
22.12.2003 
Yapılmadı. 

İşin Adı 

İhale Tarihi 
Sözleşme Bedeli 
Yüklenicinin adı 
İşe başlama Tarihi 
Sözleşmeye Göre İşin Bitim tarihi 
Keşif Artışı 
Bugüne Kadar Toplam Ödeme 
Geçici Kabul Tarihi 

: Knln Ayr.-Şereflikoçhisar-Aksaray-Ereğli Ayr. Devlet 
Yolu Km: 52+000-151+900 Arası Eksik Sanat Yapılan 
ile Muhtelif Kavşakların Tanzimi İçin Gerekli Bordur 
Yapılması ve Yerine Döşenmesi. 

12.03.2004 
169 576 720 000.-TL 
Koçsel İnş.Taah.San.Tic.Ltd.Şti. 
31.03.2004 
27.08.2004 
Yok 
116 612 540 000.-T1 (K.D.V ve Fiyat Farkı Dahil) 
İş Devam Ediyor 

İşin Adı 

İhale Tarihi 
Sözleşme Bedeli 
Yüklenicinin adı 

İşe başlama Tarihi 
Sözleşmeye Göre İşin Bitim tarihi 
Keşif Artışı 

: Kulu Ayr.-Şereflikoçhisar-Aksaray-Ereğli Yolunda 
Trafik Güvenliğinin Sağlanması ve Fiziki Standardın 
Yükseltilmesi Amacıyla Km : 128+330-151+900 
Arasında (Muhtelif Kesimlerdeki Altgeçitler) Sanat 
Yapılan Yapılması. 

19.03.2004 
108 862 500 000.-TL 
Mustafa TUNCER 

15.04.2004 
11.09.2004 
Yok 

Bugüne Kadar Toplara Ödeme: 48 557 560 000.-TL (K.D.V ve Fiyat Farkı Dahil) 
Geçici Kabul Tarihi İş Devam Ediyor 

- 2 3 2 -



T B M M . B : 118 4 . 8 . 2004 O : 1 

İşin Adı 

İhale Tarihi 
Sözleşme Bedeli 
Yüklenicinin adı 
İşe başlama Tarihi 
Sözleşmeye Göre İşin Bitim tarihi 
Keşif Artışı 
Bugüne Kadar Toplam Ödeme 
Geçici Kabul Tarihi 

: Kulu Ayr.-Şereflikoçhisar-Aksaray-Ereğli Yolunda 
Trafik Can ve mal Güvenliğinin Sağlanması ve Fiziki 
Standardın Yükseltilmesi Amacıyla Km : 52+000-
128+330 Arasında Muhtelif Kesimlerdeki Altgeçitlerin 
Yapılması. 

30.04.2004 
464 635 800 000.-TL 
Büsaİnş. Nak.Mad.San. ve Tic.Ltd.Şti. 
08.06.2004 
19.11.2004 
Yok 
Yok 
İş Devam Ediyor 

işin Adı 

İhale Tarihi 
Sözleşme Bedeli 
Yüklenicinin adı 
İşe başlama Tarihi 
Sözleşmeye Göre İşin Bitim tarihi 
Keşif Artışı 
Toplam Ödeme 
Geçici Kabul Tarihi 
Kesin Kabul Tarihi 

: Kulu Ayr.-Şereflikoçhisar-Aksaray-Ereğli Ayr. Devlet 
Yolu Km: 128+300-148+900 Arası (Aksaray-Ereğli 
Ayr.Kesimi) Sanat Yapıları Yapımı. 

30.04.2003 
181 196 015 400.-TL 
Naturel Tas. Dek. İnş.san. ve tic.Ltd.Şti. 
17.06.2003 
14.10.2003 
Yok 
187 270 930 000.-TL (K.D.V ve Fiyat Farkı Dahil) 
20.10.2003 
Yapılmadı. 

İşin Adı 

İhale Tarihi 
Sözleşme Bedeli 
Yüklenicinin adı 
İşe başlama Tarihi 
Sözleşmeye Göre İşin Bitim tarihi 
Keşif Artışı 
Toplam Ödeme 
Geçici Kabul Tarihi 
Kesin Kabul Tarihi 

İşin Adı 

İhale Tarihi 
Sözleşme Bedeli 
Yüklenicinin adı 
İşe başlama Tarihi 
Sözleşmeye Göre İşin Bitim tarihi 
Keşif Artışı 
Toplam Ödeme 
Geçici Kabul Tarihi 
Kesin Kabul Tarihi 

: Kulu Ayr.-Şereflikoçhisar-Aksaray-Ereğli Ayr. Devlet 
Yolu Km: 148+900-151+900 Arası (Aksaray-Ereğli Ayr. 
Kesimi) Sanat Yapıları Yapımı. 

05.06.2003 
114 159 371494.-TL. 
Özçağdaş Turzim İnş. Otm.İth.İhr.San.veTic.Ltd.Şti. 
01.08.2003 
30.09.2003 
Yok 
64 792 810 000.-TL (K.D.V ve Fiyat Farkı DahU) 
17.10.2003 
Yapılmadı. 

: Kulu Ayr.-Şereflikoçhisar-Aksaray-Ereğli Devlet Yolu 
Km: 52+000-151+900 arasındaki Muhtelif Kavşakların 
Tanzimi İçin Gerekli Bordur Yapılması ve Yerine 
Döşenmesi. 

24.10.2003 
67 362 200 000.-TL 
Hanlıoğlumad.İnş.Taah.Nak.tic.San.Ltd.Şti. 
21.11.2003 
31.12.2003 
Yok 
68 762 470 000.-TL (K.D.V ve Fiyat Farkı Dahil) 
30.12.2003 
Yapılmadı. 
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İşin Adı 

İhale Tarihi 
Sözleşme Bedeli 
Yüklenicinin adı 
îşe başlama Tarihi 
Sözleşmeye Göre İşin Bitim tarihi 
Keşif Artışı 
Toplam Ödeme 
Geçici Kabul Tarihi 
Kesin Kabul Tarihi 

: Bölge Hudutları Dahilinde Kulu Ayr.-Şereflikoçhisar-
Aksaray-Ereğli Ayr. Yolu Km: 52+000-151+900 arası 
serme Sıkıştırma İşlerinde Kullanılmak Üzere 2 Ad. En 
Az 12 Tonluk arazöz İle Su Nakli ve Sulama İşleri. 

30.05.2003 
47 988 000 000.-TL 
Doğan tarım Ürünleri San. ve Tur. Ltd.Şti. 
03.07.2003 
29.11.2003 
Yok 
48 521 960 000.-TL (ICD.V ve Fiyat Farkı Dahil) 
11.12.2003 
Yapılmadı. 

İşin Adı 

İhale Tarihi 
Sözleşme Bedeli 
Yüklenicinin adı 
İşe başlama Tarihi 
Sözleşmeye Göre İşin Bitim tarihi 
Keşif Artışı 
Toplam Ödeme 
Geçici Kabul Tarihi 
Kesin Kabul Tarihi 

: Kulu Ayr.-Şereflikoçhisar-Aksaray-Ereğli Ayr. Yolu 
Km: 52+000-108+040 Arası Kırma t aş Alttemel ve 
Kırmataş Temel Yapılması ile Asfalt Mıcırı Temini ve 
Nakli. 

26.05.2003 
1 980 782 341 000.-TL 
Öztaşbaşı İnş. San. ve TicA.Ş. 
28.07.2003 
12.11.2004 
Yok 
2 277 958 850 000.-TL (ICD.V ve Fiyat Farkı Dahil) 
19.12.2003 
Yapılmadı. 

İşin Adı 

İhale Tarihi 
Sözleşme Bedeli 
Yüklenicinin adı 
İşe başlama Tarihi 
Sözleşmeye Göre İşin Bitim tarihi 
Keşif Artışı 
Toplam Ödeme 
Geçici Kabul Tarihi 
Kesin Kabul Tarihi 

: Kula Ayr.-Şereflikoçhisar-Aksaray-Ereğli Ayr. Yolu 
Km: 108+040 -120+500 ile 128+330 -151+900 Arası 
kırmataş Alttemel ve Kırmataş Temel Yapılması ile 
Asfalt Mıcırı Temini ve Nakli. 

27.05.2003 
2 343 795 050 000.-TL 
As-Yol Yapı San. ve Tic.A.Ş. 
02.09.2003 
16.11.2004 
Yok 
2 693 784 830 000.-TL (K.D. V ve Fiyat Farkı Dahil) 
19.12.2003 
Yapılmadı. 

Bölünmüş yollarla ilgili olarak kilometre maliyet hesaplan, her kesim için ayn ayrı olmak üzere, 
olabilecek keşif artışları dikkate alınmak suretiyle geçici kabul tarihi itibariyle kesinlik kazanmaktadır. 
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63. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL 'in, Bursa-İnegöl-Kurşunlu içmesuyu projesine iliş
kin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki ERGEZEN'in cevabı (7/2968) 

15.06.2004 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskan Bakanı Sayın Zeki ERGEZftl 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Bursa İü İnegöl İlcesine bağlı Kurşunlu Beldesi, Osmanlı İmparatorluğunun 
kuruluş yıllarından beri yaşayan bir yerleşim yeridir. 

Yaptığım incelemeler neticesinde gördüm ki; Kurşunlu beldesinin içme suyu 
İnegöl Şulhiye köyündeki kaynaktan karşılanmakta iken, 26-27 Aralık 2001 de 
meydana gelen sel felaketi sonucunda Mezit deresi içindeki İçme su Isate hattının 
büyük bir kısmı zarar görmüştür. Takip eden günlerde de Şulhiye köyü 
yamaçlanndaki heyelan ile birlikte içme suyu tahribat neticesinde kullanjlamaz hale 
gelmiştir. 

İller Bankası tarafından yapılan inceleme sonrasında 2002 yılı fiyatlarına göre 
llO.OOO.OOO.ooo Tl tutannda keşif çıkarılmıştır. Kurşunlu belediyesine bu aşamadan 
sonra Afet kapsamına alınıp, içme suyu isale hattı ile İlgili yardım yapılması gerekirken 
bu güne kadar belediyeye herhangi bir yardım yapılmamıştır. 

1. Bursa ili inegöl ilçesine bağlı Kurşunlu beldesinin 2002 yılında keşfi yapılmış 
olan, su nakil hatlannda meydana gelen tahribatlar ne zaman giderilecektir? 
n f Z *mm •t)u y,lkl ya t t t ım p r e 9 r a r m * * * * * Kurşcmltr beldesi içme suyu 
projesinin yenilenmesiyle ilgili çalışmalar yer almakta mıdır? 

"IKiı i !^ ^ K m suyuna kavuşması ign •*ya^ 
4. Kurşunlu beldesi sağlıklı içme suyu tesisine ne zaman kavuşacaktır? 
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T.C. 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
ANKARA 

SÜRELİ 
SAYI : B.09.0.APK.0.21.00.00.17/ 12.1^ ..../..../2004 
KONU : Bursa Milletvekili O Q TP^T^yZ 2004 

Kemal DEMİREL ö 

Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 06.07.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-6166 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan; Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa-İnegöl-
Kurşunlu içme suyu projesi hakkında, Bakanlığıma yönelttiği, T.B.M.M. 7/2968 Esas Sayılı 
Yazılı Soru Önergesine ilişkin cevabımız ekte sunulmuştur. 

Bilginizi ve gereğini arz ederim. 

BURSA MİLLETVEKİLİ 
SAYIN KEMAL DEMİREL 

T.B.M.M. 7/2968 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE 

DAİR SORULAR VE CEVAPLARI 
SORULAR: 

Bursa ili İnegöl ilçesine bağlı Kurşunlu Beldesi, Osmanlı İmparatorluğunun kuruluş 
yıllarından beri yaşayan bir yerleşim yeridir. 

Yaptığım incelemeler neticesinde gördüm ki; Kurşunlu beldesinin içme suyu İnegöl 
Sulhiye köyündeki kaynaktan karşılanmakta iken, 26-27 Aralık 2001 de meydana gelen sel 
felaketi sonucunda Mezit deresi içindeki içme su isale hattının büyük bir kısmı zarar 
görmüştür. Takip eden günlerde de Sulhiye köyü yamaçlarındaki heyelan ile birlikte içme 
suyu tahribat neticesinde kullanılamaz hale gelmiştir. 

İller Bankası tarafından yapılan inceleme sonrasında 2002 yılı fiyatlarına göre 
110.000.000.000 TL tutarında keşif çıkarılmıştır. Kurşunlu belediyesine bu aşamadan sonra 
Afet kapsamına alınıp, içme suyu isale hattı ile ilgili yardım yapılması gerekirken bu güne 
kadar belediyeye herhangi bir yardım yapılmamıştır. 

1- Bursa ili İnegöl ilçesine bağlı Kurşunlu beldesini 2002 yılında keşfi yapılmış olan, 
su nakil hatlarında meydana gelen tahribatlar ne zaman giderilecektir? 

2- Bakanlığmızın bu yılki yatırım programı içerisinde Kurşunlu beldesi içme suyu 
projesinin yenilenmesiyle ilgili çalışmalar yer almakta mıdır? 
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3- Kurşunlu beldesinin sağlıklı içme suyuna kavuşması için neler yapmayı 
planlıyorsunuz? 

4- Kurşunlu beldesi sağlıklı içme suyu tesisine ne zaman kavuşacaktır? 

CEVAPLAR: 

Bursa İli, İnegöl İlçesine bağlı Kurşunlu Beldesinde 26-27/12/2001 tarihleri arasında 
aşın yağış sonucu meydana gelen sel felaketi sonucunda içme suyu isale hattının büyük bir 
kısmının zarar görmesi nedeniyle Kurşunlu Belde Belediyesi Afet .tş'lşri Genel 
Müdürlüğümüze müracaat etmiş, İller Bankası 2. Bölge Müdürlüğümüzce gerekli hasar tespit 
çalışması yapılmış, 2002 Yılı birim fiyatlanna göre 110.000.000.000.-TL. hasar tespit keşfi 
çıkartılarak Kurşunlu Belde Belediyesine iletilmiştir^ 

Gelen hasar keşifleri doğrultusunda, Bakanlığımızca hazırlanarak Bakanlar Kuruluna 
sunulmak üzere Başbakanlığa gönderilecek Bakanlar Kurulu Karan Eki Taslak listeye 
alınmıştır. 

Bakanlar Kurulu Kararını müteakip gerekli işlem yapılabilecektir. 

Bu aşamada, Kurşunlu Belde Belediyesine Afet Tertibinden yardım yapılması 
mümkün değildir. Ancak, Kurşunlu Belde Belediyesi tarafından İller Bankası Genel 
Müdürlüğümüze müracaat edilmesi durumunda içme suyu ihtiyacımn karşılanmasına yönelik 
etüt ve proje çahşmalan gerçekleştirilebilecektir. 

Ayrıca içme suyu tesisi yapımı ise, İller Bankası Genel Müdürlüğümüzce 
kredilendirme esaslan dahilinde ele alınabilecektir. 

64. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL 'in, Bursa-Büyükorhan-Harmancık karayoluna iliş
kin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki ERGEZEN 'in cevabı (7/2969) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskan Bakanı Sayın Zeki ERGEZEN 
tarafından yazıtı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

YL^. 
Kemal DEMİREL 
B u r » Milletvekili 

Yaptığım incelemeler neticesinde; Bursa ili Büyükorhan ilçesi, Harrnanak 
kavşağı ile Büyükorhan ilçe merkezi arasında bulunan yaklaşık 15 km kadar yolun çok 
bozuk ve çukurlarla dolu olduğunu gördüm. 

Yöre halkı bozuk yoldan çok şikayetçi. Çeşitli kereler Karayolları Genel 
Müdürlüğüne yolun yapılmasıyla ilgili isteklerini belirttikleri halde yolun onarımıyla 
ilgili hiçbir gelişme elde edememişler. Yoldaki bu bozukluk sebebiyle belirtilen yerde 
bir çok kaza meydana gelmiş. Ancak yaşanan kazalara rağmen yolun bozuk yapB» 
halen düzeltilmemiş. 

Bu durumdaki bir yolun en kısa zamanda yapılması bölgede yaşayan 
insanımızın tehlikelere karşı korunması yönünde olumlu bir adım olacaktır. 

1. Bursa ili Büyükorhan ilçesi, Harmancık beldesi ile Büyükorhan ilçe merkezi 
arasındaki 15 km'l'tk bozuk yol ne zaman gözden geçirilecektir? 

2. Bu yolun bakımı ve onarımının yapılmaması sonucu ortaya çıkacak kazalardan 
kimler sorumlu tutulacaktır? 

3. Belirtilen yolun yapılması için neden beklenilmektedir? 
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T.C. 
BAYINDIRLIK VE ÎSKAN BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanhğı 
ANKARA 

SÜRELİ 
SAYI : B.09.0.APK.0.21.00.00.17/ IZÛ ..../..../2004 
KONU : Bursa Milletvekili - n „ , , . . , , 7 onnd 

Kemal DEMİREL 'a U İ J v : !>' i- i- <- * 
Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :06.07.2004 tarih veKAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-6166 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan; Bursa Milletvekili Kemal DEMÎREL'in, Bursa İli 
Büyükorhan-Harmancık karayolu hakkında, Bakanlığıma yönelttiği, T.B.M.M. 7/2969 Esas 
Sayılı Yazılı Soru önergesine ilişkin cevabımız ekte sunulmuştur. 

Bilginizi ve gereğini arz ederim. 

BURSA MİLLETVEKİLİ 
SAYIN KEMAL DEMİREL 

T.B.M.M. 7/2969 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE 

DAİR SORULAR VE CEVAPLARI 

SORULAR: 
Yaptığım incelemeler neticesinde; Bursa ili Büyükorhan ilçesi, Harmancık kavşağı ile 

Büyükorhan ilçe merkezi arasında bulunan yaklaşık 15 km kadar yolun çok bozuk ve 
çukurlarla dolu olduğunu gördüm. 

Yöre halkı bozuk yoldan çok şikayetçi. Çeşitli kereler Karayolları Genel Müdürlüğüne 
yolun yapılmasıyla ilgili isteklerini belirttikleri halde yolun onarımıyla ilgili hiçbir gelişme 
elde edememişler. Yoldaki bu bozukluk sebebiyle belirtilen yerde bir çok kaza meydana 
gelmiş. Ancak yaşanan kazalara rağmen yolun bozuk yapısı halen düzeltilmemiş. 

Bu durumdaki bir yolun en kısa zamanda yapılması bölgede yaşayan insanımızın 
tehlikelere karşı korunması yönünde olumlu bir adım olacaktır. 

1- Bursa ili Büyükorhan ilçesi, Harmancık beldesi ile Büyükorhan ilçe merkezi 
arasındaki 15 km'lik bozuk yol ne zaman gözden geçirilecektir? 

2- Bu yolun bakımı ve onarımının yapılmaması sonucu ortaya çıkacak kazalardan 
kimler sorumlu tutulacaktır? 

3- Belirtilen yolun yapılması için neden beklenilmektedir? 
CEVAPLAR: 

Orhaneli-Harmancık (16-52 K.K.No.'lu) Ayr.-Büyükorhan yolunda rutin bakım 
çalışmaları tamamlanmıştır. Yolun trafiğe güvenli bir şekilde hizmet verebilmesi için mevcut 
bütçe imkanları dahilinde çalışmalarımız devam etmektedir. 
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65. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, G-8 zirvesine katılan Başbakanın üst düzeyde kar
şılanmadığı iddialarına ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah 
GÜL un cevabı (7/2970) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Doç.Dr. Abdullah 
GÜL tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 11.06.2004 

Emin ŞİRİN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

Başbakanımızın 09.06.2004 tarihinde ABD'ye yapmış olduğu seyahatte, Georgiya'ya 
varışında, ABD tarafından yapılan karşılama töreninde gelen devlet veya hükümet başkanlan 
arasında, karşılama töreni açısından farklı protokoller uygulandığı ve Başbakanımızın 
karşılanmasında G-8 ülkelerine uygulanan protokolün bir alt protokolü uygulandığı ve milli 
marşımızın çalmmadığı anlaşılmıştır. 

Sorular: 

1 - Başbakanımızın ABD'ye varışında uygulanan ve G-8 üyelerinin haricinde kalan işgal 
altındaki Afganistan ve Irak temsilcileriyle aynı tutulan protokolün farklılık sebebi 
nedir? 

2- Bu farklı protokolden büyükelçiliğimizin önceden haberi var mıdır? Önceden haberi 
var ise, bu farklı protokolü neden kabul etmiştir? Önceden haberi yok ise, 
Başbakanımızın vanşında uygulanacak protokolün ABD yetkilileri ile görüşülmemiş 
olması ve Büyükelçiliğimizce gerekli hazırlıkların yapılmamış olması bir eksiklik 
değil midir? 

T.C. 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 9 -( v v -ınj^ 

Siyaset Planlama Genel Müdür Yardımcılığı 

Sayı : 026.21/2004/SPGY/307539 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

SÜRELİ - ÇOK İVEDİ 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 06.07.2004 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-6166 sayılı yazıları. 

İstanbul Milletvekili Sayın Emin Şirin'in 7/2970 Esas No'lu yazılı soru önergesinin 
yanıtı ilişikte sunulmaktadır. 

Saygılarımla arzederim. 

AbduMa* GÜL 
aa»bâk* - -'paracısı 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN EMİN ŞİRİN'İN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ 

SORULAR: 

Başbakanımızın 09.06.2004 tarihinde ABD'ye yapmış olduğu seyahatte, Georgia'ya 
varışında, ABD tarafından yapılan karşılama töreninde gelen devlet veya hükümet başkanları 
arasında, karşılama töreni açısından farklı protokoller uygulandığı ve Başbakanımızın 
karşılanmasında G-8 ülkelerine uygulanan protokolün bir alt protokolü uygulandığı ve milli 
marşımızın çalınmadığı anlaşılmıştır. 

1. Başbakanımızın ABD'ye varışında uygulanan ve G-8 üyelerinin haricinde kalan işgal 
altındaki Afganistan ve Irak temsilcileriyle aynı tutulan protokolün farklılık sebebi 
nedir? 

2. Bu farklı protokolden Büyükelçiliğimizin önceden haberi var mıdır? Önceden haberi 
var ise, bu farklı protokolü neden kabul etmiştir? Önceden haberi yok ise, 
Başbakanımızın varışında uygulanacak protokolün ABD yetkilileriyle görüşülmemiş 
olması ve Büyükelçiliğimizce gerekli hazırlıkların yapılmamış olması bir eksiklik 
değil midir? 

YANITLAR: 

G-8 Zirvesi 8-10 Haziran 2004 tarihleri arasında ABD'nin Georgia Eyaleti'nde Sea 
Island'da düzenlenmiştir. Zirve'de diğer konular meyanında, uluslararası alandaki güncel 
tartışmaların başlıca gündem maddelerinden birini oluşturan Geniş Orta; Doğu konusundaki 
G-8 Girişimi de ele alınmıştır. 

Ülkemiz GOD girişimine katkı yapabilecek bir ülke olarak ABD tarafından G-8 
çerçevesindeki çalışmalara "demokratik ortak" sıfatıyla davet edilmiştir. Nitekim ülkemiz, 
G-8 girişimi çerçevesinde oluşturulan mekanizmalardan biri olan "Demokrasi Yardim 
Diyaloğu"nun (Democracy Assistance Dialogue) eş-başkanlığını İtalya ve Yemen'le birlikte 
üstlenmiştir. Sayın Başbakanımız Zirve çerçevesinde düzenlenen çalışma yemeğine 
katılmıştır. 

G-8 Zirvesi'ndeki protokol düzenlemeleri ABD Dışişleri Bakanlığı Protokolü 
tarafından, diğer G-8 üyesi ülkelerle birlikte ortak olarak alman kararlar doğrultusunda 
düzenlenmiştir. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan sağlanan bilgilere göre Zirve'ye katılanlar "G-
8 Zirvesi Liderleri" ve "Zirve'ye Davet Edilen Diğer Ülkelerin Liderleri" olarak iki gruba 
ayrılmıştır, Esasen G-8 üyesi olmayan "diğer davetli liderler" için uygulanan, yerleşik "bir 
protokol düzenlemesi bulunmadığı için evsahibi ABD, diğer G-8 üyeleriyle bilistişare, G-8 
liderleri için ayrı bir protokol düzeni, Sayın Başbakanımızın da aralarında bulunduğu "diğer 
davetli liderler" için ayrı bir protokol uygulamıştır. "Diğer davetli ülke liderleri" askeri marş 
çalınmadan, kırmızı halı serilmeden, ancak iki Senatör, Georgia Valisi ve Belediye 
Başkanlarıyla eşlerinden oluşan bir grup tarafından karşılanmış olup; Sayın Başbakanımıza 
Zirve'ye davet edilen "diğer ülkelerin liderleri"ne uygulanandan farklı bir protokol 
uygulanmamıştır. 

Malumları olduğu üzere, her ülkenin protokolü kendine özgü özellikler taşıyabilmekte, 
ayrıca uluslararası toplantılann niteliği ve özelliklerine bağlı olarak değişik protokol 
uygulamalarına gidilmesi zarureti doğabilmektedir. 
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66. - İğdır Milletvekili Dursun AKDEMIR'in, G-8 zirvesine katılan Başbakanın üst düzeyde 
karşılanmadığı iddialarına ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah 
GÜL 'ün cevabı (7/2971) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sayın 
Abdullah GÜL tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz 
ederim. 

Saygılarımla. 

Prof.Dr.DursUh AKDEMİR 
DYP İğdır Milletvekili 

Geçtiğimiz günlerde ABD'nin Georgia Eyaletinin Sea Island Beldesinde 
yapılan G-8 Zirve toplantısında liderlere iki ayrı protokol uygulandığına dair 
haberler bazı basm ve yayın organlarında yer almıştır. 

SORU: Zirve toplantısına katılan G-8 Ülkelerinin liderleri havaalanına 
inişte kırmızı halı ve bando takımı ile karşılanmış, bu toplantıya Demokratik Ortak 
sıfatıyla davet edilen; Türkiye ile Irak, Afganistan, Ürdün, Cezayir, Bahreyn ve 
Yemen liderlerinin havaalanlarına inişlerde ise halı kaldırılmış, bando takımı ise 
hiç gelmemiştir. Halkımızı derinden üzen bu farklı protokol uygulamasının anlam 
ve amacı nedir? Bu konuda Bakanlık olarak herhangi bir. girişimde bulürîdunuz 
mu? Yoksa, Türkiye'ye karşı uygulanan bu tür zihniyetin var olmasına karşı 
suskunluğunuz ne zamana kadar devam edecektir? 

T.C. 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

Siyaset Planlama Genel Müdür Yardımcılığı 

Sayı : 026.21/2004/SPGY/307549 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

SÜRELİ - ÇOK İVEDİ 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 06.07.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6166 sayılı yazıları. 

İğdır Milletvekili Sayın Dursun Akdemir'in 7/2971 Esas No'lu yazılı soru önergesinin 
yanıtı ilişikte sunulmaktadır. 

Saygılarımla arzederim. 
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İĞDIR MİLLETVEKİLİ SAYIN DURSUN AKDEMİR'İN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ 

SORULAR: 

Geçtiğimiz günlerde ABD'nin Georgia Eyaleti'nin Sea Island Beldesi'nde yapılan G-8 
Zirve toplantısında liderlere iki ayn protokol uygulandığına dair haberler bazı basın ve yayın 
organlarında yeralmıştır. 

Zirve toplantısına katılan G-8 ülkelerinin liderleri havaalanına inişte kırmızı halı ve 
bando takımı ile karşılanmış, bu toplantıya Demokratik Ortak sıfatıyla davet edilen Türkiye 
ile Irak, Afganistan, Ürdün, Cezayir, Bahreyn ve Yemen liderlerinin havaalanına inişlerinde 
ise hah kaldırılmış, bando takımı ise hiç gelmemiştir. Halkımızı derinden üzen bu farklı 
protokol uygulamasının anlam ve amacı nedir? Bu konuda Bakanlık olarak herhangi bir 
girişimde bulundunuz mu? Yoksa, Türkiye'ye karşı uygulanan bu tür zihniyetin var olmasına 
karşı suskunluğunuz ne zamana kadar devam edecektir? 

YANITLAR: 

G-8 Zirvesi 8-10 Haziran 2004 tarihleri arasında ABD'nin Georgia Eyaleti'nde Sea 
Island'da düzenlenmiştir. Zirve'de diğer konular meyanında, uluslararası alandaki güncel 
tartışmaların başlıca gündem maddelerinden birini oluşturan Geniş Orta Doğu konusundaki 
G-8 Girişimi de ele alınmıştır. 

Ülkemiz GOD girişimine katkı yapabilecek bir ülke olarak ABD tarafından G-8 
çerçevesindeki çalışmalara "demokratik ortak" sıfatıyla davet edilmiştir. Nitekim ülkemiz, 
G-8 girişimi çerçevesinde oluşturulan mekanizmalardan biri olan "Demokrasi Yardim 
Diyaloğu"nun (Democracy Assistance Dialogue) eş-başkanlığmı İtalya ve Yemen'le birlikte 
üstlenmiştir. Sayın Başbakanımız Zirve çerçevesinde düzenlenen çalışma yemeğine 
katılmıştır. 

G-8 Zirvesi'ndeki protokol düzenlemeleri ABD Dışişleri Bakanlığı Protokolü 
tarafından, diğer G-8 üyesi ülkelerle birlikte ortak olarak alınan kararlar doğrultusunda 
düzenlenmiştir. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan sağlanan bilgilere göre Zirve'ye"katılanlar "G-
8 Zirvesi Liderleri" ve "Zirve'ye Davet Edilen Diğer Ülkelerin Liderleri" olarak iki gruba 
ayrılmıştır. Esasen G-8 üyesi olmayan "diğer davetli liderler" için uygulanan yerleşik bir 
protokol düzenlemesi bulunmadığı için evsahibi ABD, diğer G-8 üyeleriyle bilisJişare,*G-8 
liderleri için ayn bir protokol düzeni, Sayın Başbakanımızın da aralarında bulunduğu "diğer 
davetli liderler" için ayn bir protokol uygulamıştır. "Diğer davetli ülke liderleri*' askeri marş 
çalınmadan, kırmızı halı serilmeden, ancak iki Senatör, Georgia Valisi ve Belediye 
Başkanlanyla eşlerinden oluşan bir grup tarafından karşılanmış olup; Sayın Başbakanımıza 
Zirve'ye davet edilen "diğer ülkelerin liderleri"ne uygulanandan farklı bir protokol 
uygulanmamıştır. 

Malumları olduğu üzere, her ülkenin protokolü kendine özgü özellikler taşıyabilmekte, 
ayrıca uluslararası toplantılann niteliği ve özelliklerine bağlı olarak değişik protokol 
uygulamalarına gidilmesi zarureti doğabilmektedır. 
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67. - İzmir Milletvekili K. Kemal ANADOL 'un, bazı TRT çalışanlarına ilişkin sorusu ve Dev
let Bakanı Beşir ATALAY'ın cevabı (7/2972) 

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

Aşağıdaki sorularımın TRT'den Sorumlu Devlet Bakanı Beşir Atalay tarafından 
yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. ^*-

K. Kemal ANADOL 
İzmir Milletvekili 

Bilindiği gibi TRT Genel Müdürlüğü'ne Şenol Demiröz atanmıştır. Demiröz'ün 
atanmasının ardından TRT'ye dönük bazı basın yayın organlarında atamalar ve 
görevlendirmelere ilişkin haberler yer almıştır. 

1. Ünal Küpeli, Hüseyin Karakaş, Ayhan Bölükbaşı, Haidun Domaç, Murat 
Erker, Ahmet Demirci'nin kurumdaki görevleri nedir? TRT'de kadrolu mu 
çalışmaktadırlar? Kadrolu çalışmıyorlarsa telifli ya da akitli mi çalışmaktadırlar? 

2. Bu kişilere Şenol Demiröz'ün göreve geldiği tarihten bugüne kadar herhangi 
bir ödeme yapılmış mıdır? Yapılmış ise hangi gerekçe ve üretimleri karşılığı 
yapılmıştır? Ödeminin miktarı nedir? Bu ödemeler hangi periyotta yapılmıştır? Aylık 
mıdır? 

3. Adı geçen kişilerin kendilerinin ya da birinci dereceden akrabalarının 
TRT'nin faaliyet alanı ile ilgili şirketleri var mıdır? 

4. Eğer varsa 10 Ocak 2004 tarihinden itibaren TRT ile ticari ilişkileri olmuş 
mudur? Eğer ticari ilişkileri olmuş ise bunların içeriği nedir, toplam tutarı ne kadardır? 

T.C. 
D E V L E T B A K A N L I Ğ I 

SAYI : B.02.0.005/ 0S//j 90 ? /S 10^2004 

KONU : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın 06.07.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00 

02-6166 sayılı yazısı. 
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İzmir Milletvekili Sayın K. Kemal ANADOL tarafından tevcih edilen 7/2972 esas 
sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili olarak, Bakanlığım ilgili kuruluşu Türkiye Radyo 
Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünden alınan 15.07.2004 tarih ve B.02.2.TRT.0.61.00 
00/3197 sayılı cevabi yazı ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Beşir ATALAY 
Devlet Bakanı 

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu 
Genel Müdürlüğü 
Hukuk Müşavirliği 

B.02.2.TRT.0.61.00.00/3 ( ^ ,^ /5L7 .3 : . . . . / 2004 
7/2972 sayılı Önerge Cevabı. 

DEVLET BAKANLIĞI'NA 
(Prof. Dr. Beşir AT ALAY) 

İLGİ : 08/07/2004 tarih ve B.02.0.005/031/1737 sayılı yazınız. 

İzmir Milletvekili Sayın K.Kemal ANADOL'un, Devlet Bakanı Sayın Prof.Dr. Beşir 
ATALAY tarafindan yazılı olarak yanıtlanması talebiyle verdiği 7/2972 sayılı Soru Önergesi ile 
ilgili Kurumumuz görüşü aşağıda arz olunmuştur. 

Her bir soruya, adı geçen kişilerle ilgili olarak birlikte cevap verilmiştir. 

- DOKU FİLM Ltd.Şti.-Ünal Küpeli, senaryosunu yazdığı "AŞK MAHKUMU" adlı TV 
filmi için 24.03.2004 tarih ve B-230 sayı ile Kuruma başvuruda bulunmuştur. Öneri Repertuvar 
Kurulu'nun 05.04.2004 tarihli toplantısında görüşülmüş ve değerlendirilebileceğine karar 
verilmiştir. 90 dakikalık film (KDV Hariç) 191.475.000.000-TL karşılığı firmaya ısmarlanmış 
olup, firma, yapımı gerçekleştirerek Kuruma teslim etmiştir. Eserin Kurum tarafindan denetimi 
yapılmış ve yayınlanır nitelikte bulunduktan sonra yukarıda belirtilen miktar Ünal KÜPELİ'ye 
ödenmiştir. Ünal KÜPELİ, "Ayva San Nar Kırmızı" adlı TV dizisi için 04.06.2004 tarih ve C-657 
sayı ile Kuruma başvuruda bulunmuştur. Öneri Repertuvar Kurulu'nun 11.06.2004 tarihli 
toplantısında görüşülmüş ve değerlendirilebileceğine karar verilmiştir. 13 bölümlük dizinin bütçesi, 
her bölümü için (KDV Hariç) 104.650.000.000.-TL.'dan toplam (KDV Hariç) 
1.360.450.000.000.-TL'dir. Konu Yönetim Kuruluna arz edilmiş olup, Yönetim Kurulundan onay 
beklenmektedir. Adı geçen Kurumun kadrolu personel değildir. 

- SEDİNE PRODÜKSİYON-Hüseyin Karakaş, senaryosunu yazdığı "SULAR 
DURULMUYOR" adlı TV dizisi için 21.05.2004 tarih ve C-455 sayı ile Kuruma resmi başvuruda 
bulunmuştur Öneri Repertuvar Kurulu'nun 28.05.2004 tarihli toplantısında görüşülmüş ve 
değerlendirilebileceğine karar verilmiştir. 13 bölümlük yapımın her bölümü (KDV 
Hariç)103.155 00O.00O.-TL.'dan toplam (KDV Hariç) 1.341.015.000.000.-TL'dir. Firma 
sözleşme imzalayarak yapıma başlamıştır. Adı geçen Kurumun kadrolu personel değildir. 

SAYI : 
KONU : 
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- Haldun Domaç, Haber Dairesi Başkanlığı bünyesinde yeniden yapılanma ve 
televizyon haberciliğinde güncel uygulamalar konusunda çalışma yapmaktadır. Kadrolu değildir. 
Spor Yazan Haldun Domaç, Günaydın, Cumhuriyet, Fotospor, Sabah ve Fotomaç gazeteleri ile 
Show TV ve Kanal D televizyonlarında gazeteci ve yönetici olarak görev yapmıştır. Haldun 
Domaç, çeşitli üniversitelerde Haber Tekniği konusunda ders vermiştir. Haldun Domaç, TRT'de 
bir süre Spor Stüdyosu Programında sunuculuk görevini yerine getirmiştir. 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanunu (Madde 22/b) gereği Götürü Bedel Hizmet Alımı Tip Sözleşmesi ve 5846 sayılı Fikir ve 
Sanat Eserleri Kanunu uyannca telif hakkı içeren hizmet alımı yöntemiyle Haldun Domaç'a 
TRT'deki yeniden yapılanma çabşmalan için ayda 2.400.000.000.- TL. (İkimilyardörtyüzmilyon 
Türk Lirası) ile Spor Stüdyosu Programındaki sunuculuk hizmeti içinde program başına 
600.000.000.-TL. (Altıyüzmilyon Türk Lirası) ödenmiştir. Haldun Domaç'ın ya da birinci 
derecede yakınlannın TRT ile ticari ilişkisi olan şirketleri mevcut değildir. 

- Gazeteci ve Televizyoncu Murat Erker, CNN Türk ve Sky TV'nin yanı sıra çeşitli 
gazetelerde görev yapmıştır. Aynı zamanda dijital televizyon teknikleri konusunda uzman olan 
Murat Erker, bazı televizyon kanallannm teknik yapılanması çahşmalannı da gerçekleştirmiştir. 
TRT Haber Dairesi Başkanlığı bünyesinde sürdürülen dijital yapılanma çalışmalarında belirli bir 
zaman periyodunda yaklaşık 5 ay görev alan Murat Erker'e 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu 
(Madde 22/b) gereği Götürü Bedel Hizmet Alımı Tip Sözleşmesi ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat 
Eserleri Kanunu uyannca teüf hakkı içeren hizmet alımı yöntemiyle bu hizmeti karşılığında aylık 
1.750.000.000 TL. ödenmiştir. Murat Erker'in ya da birinci derecede yakınlannın TRT ile ticari 
ilişkisi olan şirketleri mevcut değildir. 

- Ayhan BÖLÜKBAŞI, Kurumumuz Ankara Televizonu Müdürlüğü Eğitim ve Kültür 
Programlan Müdürlüğünce hazırlanan "Gide Gide GAP" ve "Kardelen" programlannın Nisan 
Mayıs ayındaki bölümlerinde kadın konusunda danışmanlık hizmeti sunmuş ve karşılığında TRT 
İstisna Sözleşmesi Yönetmenliği hükümleri içinde 1.500.000.000.-TL (Gide Gide GAP) ve 
2.030.000.000.-TL (Kardelen) olmak üzere toplam 3.530.000.000.-TL brüt (yaklaşık 
2.860.000.000.-TL net) ücret tahakkuk ettirilmiştir. Adı geçen Kurumun kadrolu personeli 
değildir. 

- Ahmet DEMİRCİ' nin Kuruma "yeniden yapılanma ve verimliliğin artmlmasf' 
konusunda bir proje sunduğu, ancak sunulan projenin beğenilmediği ve her hangi bir ücret 
ödenmediği anlaşılmıştır. Adı geçen Kurumun kadrolu personeli değildir. 

Arz ederim. \ \ 

Şenol DEMÎRÖZ 
Genel Müdür 

68. - İzmir Milletvekili K. Kemal ANADOL un, iki TRT çalışanı ile ilgili bazı iddialara ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakam Beşir ATALAY'ın cevabı (7/2973) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

Aşağıdaki sorularımın TRT'den Sorumlu Devlet Bakanı Beşir Atalay tarafından 
yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

K. Kemal ANADOL 
İzmir Milletvekili 

- 2 4 5 -



T.B.M.M. B: 118 4 . 8 . 2 0 0 4 0 : 1 

1. TRT Personeli Mehmet Atalay ve Hamdi Karbuzoğlu hangi birimde 
görevlidir? Yaptıkları iş nedir? 

2. Bu kişilere Şenol Demiröz'ün makam katında bir oda ayrılmış mıdır? 

3. Genel Müdür Mali Yardımcılığı ve Teknik Yardımcılığı ile Daire 
Başkanlıklarından gelen her türlü taJep, yazışma belge ve bilgilerin bu kişilerin 
kontrolünden geçtiği, uygun görülenlerin Genel Müdür makamına iletildiği uygun 
görülmeyenlerin iade edildiği doğru mudur? 

4. Bu kişilerin daha önceki görevlerinden müfettiş raporları sonucu alındığr 
doğru mudur? Ya da haklarında yürütülen bir soruşturma var mıdır? Doğru ise 
görevden alınma gerekçeleri nelerdir? Bu kişilere yönelik müfettiş raporlarında hangi 
suçlamalar yer almıştır? Suçlamalar varsa mahkemeye intikal etmiş midir? Etti ise 
mahkemenin sonucu ne olmuştur? 

T.C. 
D E V L E T B A K A N L I Ğ I 

SAYI : B . 0 2 . 0 . 0 0 5 / ^ / / ^ " /S IV^200A 

KONU : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın 06.07.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00 

02-6166 sayılı yazısı. 

İzmir Milletvekili Sayın K. Kemal ANADOL tarafından tevcih edilen 7/2973 esas 

sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili olarak, Bakanlığım ilgili kuruluşu Türkiye Radyo 

Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünden alınan 15.07.2004 tarih ve B.02.2.TRT.0.61.00 

00/3196 sayılı cevabi yazı ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. , 

Beşir ATALAY 
Devlet Bakanı 
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Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu 
Genel Müdürlüğü 
Hukuk Müşavirliği 

SAYI : B.02.2.TRT.0.61.00.00/Jl% ,J3j.3....J2004 
KONU : 7/2973 sayılı Önerge Cevabı. 

DEVLET BAKANLIĞI'NA 
(Prof. Dr. Beşir AT ALAY) 

İLGİ : 08/07/2004 tarih ve B.Û2.0.0O5/031/1755 sayılı yazınız. 

İzmir Milletvekili Sayın K.Kemal ANADOL'un, Devlet Bakam Sayın ProfDr. Beşir 
AT ALAY tarafından yazılı olarak yanıtlanması talebiyle verdiği 7/2973 sayılı Soru Önergesi ile 
ilgili Kurumumuz görüşü aşağıda arz olunmuştur. 

Mehmet ATALAY: 
1- Mehmet ATALAY, halen Kurumumuzda Genel Müdür Müşaviri olarak 

görev yapmaktadır. TRT Atama Şartlan Yönetmeliği'ne göre Genel Müdür Müşavirinin görevi, 
Genel Müdürün karar verme fonksiyonunun rasyonel, güvenilir ve ilmi ölçülere uygun olarak 
yerine getirilmesine imkan sağlamak amacıyla, karar alternatiflerini geliştirmek ve ihtisasları ile 
ilgili konularda verilecek diğer görevleri yerine getirmektir 

2- Mehmet ATALAYın görev yaptığı oda, görevinin bir gereği olarak Genel 
Müdürlük katında bulunmaktadır. 

3- Mehmet ATALAY, görevi gereği Genel Müdür'ün verdiği işleri yapmaktadır. 

4- Mehmet ATALAY'ın sicil dosyasının incelenmesi sonucunda: Mehmet ATALAY'in 
Trabzon Bölge Müdürü olarak görev yapmakta iken, önceki Bölge Müdürü Macit EROGUL'un 
görevden alınması ile ilgili işlemin iptali istemiyle açmış olduğu dava neticesinde mahkemece, 
işlemin iptaline karar verilmesi sonucunda, mahkeme kararının uygulanabilmesi amacıyla Bölge 
Müdürlüğü kadrosundan almarak Başuzman kadrosuna atandığı anlaşılmıştır. Dolayısıyla Mehmet 
ATALAY soruşturma sonucu görevden alınmamıştır. 

Mehmet ATALAY ile Macit EROGUL arasında kişisel sebeplere dayalı olarak 
meydana gelen kavga ile ilgili yapılan idari soruşturma sonucunda Macit EROGUL'un tahriki de 
gözönüne almarak Mehmet ATALAY hakktanda "Kademe İlerlemesinin Durdurulması" cezası 
verilmiştir. Adli yönden ise açılmış bulunan dava kesinleşmemiş olup, Yargıtay'da temyiz 
aşamasındadır. 

Hamdi KARBÜZOĞLU : 
1- Hamdi KARBÜZOĞLU, halen Kurumumuz Alım İkmal Dairesi Başkanı olarak 

görev yapmaktadır. 

2- Hamdi KARBÜZOĞLU Alım İkmal Dairesi Başkam olarak görev yaptığından, 
görev yaptığı oda Genel Müdürlük katında değil, Kurum binasının 3. katmdadır. 
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3- Hamdi KARBUZOGLU, Alım İkmal Dairesi Başkanı olarak görev yaptığından, 
kendisine bağlı birimlerden gelen iş ve tekliflerle ilgili bilgi ve belgelerin kontrolünü yapması, 
ünite amiri olarak görevinin gereğidir. 

4- Hamdi KARBUZOGLU'nun sicil dosyasının incelenmesi sonucunda*, adı geçenin 
Trabzon Bölge Müdürlüğü, Bölge Vericiler Müdürü olarak görev yapmakta iken, Trabzon Bölge 
Müdürlüğü'nce, Bölge Vericiler Müdürlüğû'ne havale edilen evrakın, kayda almadan iade edildiği 
ve bu durumun hizmetin sağlıklı olarak yürütülmesini engellediği yönündeki iddialar ile ilgili olarak 
Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca Genel Müdür talimatıyla hakkında soruşturma yapıldığı ve 
soruşturma sonucunda "Kınama" cezası verildiği anlaşılmıştır. Adı geçen daha sonra Diyarbakır 
Bölge Müdürlüğü'nde görevli iken, kendi talebi üzerine görev yeri değiştirilerek Genel Müdür 
Uzmanlığı kadrosuna atandığı anlaşılmıştır. Dolayısıyla, Hamdi KARBUZOGLU soruşturma 
sonucu görevden alınmamıştır. Adı geçen daha sonra Alım ikmal Dairesi Başkanlığı görevine 
atanmıştır. 

Arz ederim. 

Şenol DEMİRÖZ 
Genel Müdür 

69. - İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR 'in, Bağ-Kurun esnaf ve sanatkârlarla, tarım sigor
talılarından prim alacağna ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞES-
GİOĞLU'nun cevabı (7/2974) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

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

Saygılarımla. 

Prof.Dr.Dursun AKDEI 
DYP İğdır Milletvekili 

1-Bağ-Kur'un esnaf ve sanatkarlarla, tarım sigortalılarından (çiftçilerden) 
prim alacağı bulunmakta mıdır? 

2- Varsa bu prim alacağının ne kadarı ana para, ne kadarı faizdir? 

3- Ödenmeyen prim borçlarının asıl sebebi nerden kaynaklanmaktadır? 

4-Prim borçlarını ödeyemeyenlerin primlerini ödemesi için bir kolaylık 
düşünüyor musunuz? 
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T.C 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.13.APK.0.12.00.00mü-irr f 
KONU: Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 06.07.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02 6166 sayılı yazınız. 

ilgi yazınız ekinde alınan İğdır Milletvekili Prof.Dr. Dursun AKDEMİR'e ait 
7/2974 Esas No'lu Yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, konuya 
ilişkin cevabı bilgi ve değerlendirmeler aşağıda sunulmuştur. 

1479 sayılı Kanuna tabi sigortalıların 2004 yılı Mayıs ayı sonu itibariyle toplam 
borcu 13.011.988.754.218.-TL; 2926 sayılı Kanuna tabi sigortalıların 2004 yılı 
Mayıs ayı sonu itibariyle toplam borcu ise 4.637.462.075.365.TL'dir. 

4956 sayılı Kanuna göre bakiye borçlara bileşik faiz yürütüldüğünden anapara-
faiz ayrımı yapılmamaktadır. 

Tüm tedbirlere rağmen, prim tahsilatı istenilen düzeye getirilememiştir. Bunun 
en önemli nedeni ise, Kurumun hitap etmiş olduğu kesimden primlerin gönüllü olarak 
alınabilmesidir. Oysa, Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar Kurumu kaynaktan prim 
keserken, Bağ-Kur sigortalılarının primlerini kendilerinin yatırmaları bu güne kadar 
sorun teşkil etmiştir. Diğer taraftan, bu kesimin ülkede yaşanan ekonomik olaylardan 
daha çok etkilenmesi de prim tahsilatını güçleştiren bir etken olarak görülebilir. 
Geçmiş yıllarda uygulanan af Kanunlarıyla prim tahsilatı sadece o dönem için 
arttırılabilmiş, ancak, beklentileri de beraberinde getiren bu uygulamalar sigortalıları 
prim ödememeye itmiştir. Bu nedenle, düzenli prim ödeyen sigortalıların bu 
uygulamalara şiddetle karşı çıkmaları sonucunda zamanla bu sigortalılar da primlerini 
ödememeye başlamışlardır. 

Sonuç olarak, primli bir sistemde, zamanında tahsil edilemeyen primler için 
sonradan getirilen uygulamalar aktüeryal açıdan olumsuz etkiler yaratmaktadır. 

Bu nedenle prim borçlarının tahsilinde yeni bir yapılandırma veya af benzeri bir 
uygulama yapılması düşünülmemektedir, 

Bilgilerinize arz ederim. 

/ Murat BAŞESGİOĞLU 
Bakan 
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70. - Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, SSK ve Bağ-Kur primlerine ilişkin sorusu 
ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGIOGLU'nun cevabı (7/2975) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Murat 
B AŞESGIOGLU tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz 
ederim. 

Saygılarımla. 

Ümmet KANDOĞAFk 
DYP Denizli Milletvekili 

1 - Esnaf ve sanatkarlarımıza yönelik olarak uygulamaya konulan SSK ve 
Bağ-Kur primleri son 5 yılda nasıl bir seyir izlemiştir? Bu primlerin 
oranlarında yine son 5 yılda hangi zamanlarda hangi maksatlarla ne gibi 
değişikliklere gidilmiştir? 
2-Prim oranlarının yüksekliğinin, kayıt dışı ekonomiyi teşvik ettiği ve 
işsizliğe yol açtığı şeklinde yaygın ve haklı bir kanaat mevcuttur. Bu prim 
oranlarında, esnaf ve sanatkarlarımızın talepleri doğrultusunda bir 
değişikliğe gidilmesi düşünülmekte midir? 
3-Esnaf ve sanatkarlarımızın çalıştırdıkları personel için ödedikleri sigorta 
prim oranlarının düşürülmesi planlanmakta mıdır? 
4 - Esnaf ve sanatkarlarımızın son 5 yılda, yıllar itibariyle; 

a) Ödedikleri toplam SSK ve Bağ-Kur prim miktarları ne kadar dır? 
b) Bağ-Kur'a prim ödeyen sigortalı sayısı ne kadar dır? Bunların ne 
kadarı düzenli, ne kadarı düzensiz ödeme yapmış, ne kadarı da hiç 
ödeme yapmamıştır? 
c) SSK ve Bağ-Kur prim borçlarını ödeyemediğinden dolayı cezaya 
çarptırılan ve hapse atılanların sayısı ne kadardır? 
d) Zamanında ödenemeyen primlerdeki gecikme faizlerini^ oranı 
nedir? 

T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.13.APK.0.10.00.00/^20-2312 2 7 TEMMlTZ M * 
KONU: Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 06.07.2004 tarih A.01.0.GNS.0.10.00.02.6166 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'a ait 7/2975 
Esas No'lu yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabı 
bilgi ve değerlendirmeler aşağıda sunulmuştur. 
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1) Hükümetin 2000 yılı için öngördüğü enflasyon hedefine paralel olarak 
Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal 
Sigortalar Kurumu Kanunu ile İşsizlik Sigortası Kanunu'nda Değişiklik Yapılması 
Hakkında 31.05.2000 tarih ve 4571 sayılı Kanun'un 2 nci maddesiyle, 1479 sayılı 
Kanun'un geçici 12 nci maddesi'nin ikinci fıkrası değiştirilmiş ve 01.04.2000-
31.03.2001 tarihleri arasında geçerli olmak üzere, primlerin ve aylıkların ödenmesine 
ilişkin gelir tablosu %25 oranında artırılmış, 01.04.2001-31.03.2002 tarihleri arasında 
ise, hedeflenen enflasyon oranı dikkate alınmak kaydıyla artış oranını belirlemeye 
Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır. 

Bu hüküm doğrultusunda hazırlanan gelir tablosu Bakanlar Kuruluna 
sunulmuş ve mevcut ekonomik kriz dikkate alınarak, hedeflenen enflasyon oranının 
altında olmak üzere, 01.04.2001-31.03.2002 tarihleri arasındaki artışın %40 oranında 
olması öngörülmüştür. 

2002/Şubat ayında 1479 ve 2926 sayılı Kanunlara tabi sigortalıların 
ödeyecekleri sağlık sigortası primlerinin hesabında yürürlükteki katsayı ve gösterge 
tutarının 19.01.2002 tarih, 24645 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe 
giren 4736 sayılı Kanun'un 3 üncü maddesine istinaden %15'den, %20'ye çıkarılması 
nedeniyle yeni oranlara göre gerekli değişiklikler yapılarak tablolar hazırlanmıştır. 

1479 sayılı Kanuna tabi sigortalıların 01.04.2002-30.06.2002-01.07.2002-
31.03.2003 tarihleri arasında ödeyecekleri primler ile bağlanacak aylıkların hesabına 
esas gelir basamakları 13.04.2002 tarih, 24725 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. 

Aynı şekilde, 01.04.2003-31.03.2004 tarihleri arasında 1479 sayılı Kanuna 
göre prim ve aylıkların hesabında esas alınacak gelir tablosu %39,8 oranında 
artırılması gerekirken, 4833 sayılı 2003 Mali Yılı Bütçe Kanunu'nun 51/M maddesi ile 
verilen yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulu'nca alınan 2003/5471 sayılı Karara 
istinaden, 01.04.2003-30.06.2003 tarihleri arasında geçerli olmak üzere %20, 

01.07.2003-31.03.2004 tarihleri arasında geçerli olmak üzere %16,5 oranında 
artırılmıştır. 

Yine, 28.01.2004 tarih, 25360 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe 
giren 5073 sayılı Kanun'un 2 nci maddesinin (b) fıkrası ile 1479 sayılı Kanuna 
tabi 3 üncü maddesi ile 2926 sayılı Kanuna tabi sigortalıların 01.01.2004 tarihinden 
geçerli olmak üzere, 01.01.2004 ile 31.12.2004 tarihleri arasında ödeyecekleri primler 
yeniden tespit edilmiştir. 

Yukarıda açıklanan uygulamalardan da görüleceği üzere, sigortalıların 
ödeyecekleri primlere ait gelir tablosu, ekonomik göstergelerdeki değişiklikler de 
dikkate alınarak Bakanlar Kurulu'nca belirlenmektedir. 

2-3) Yıl içerisinde yapılan prim artışları sosyal güvenlik kurumlarının aktüeryal 
dengeleri gözönüne alınarak sigortalılar mağdur edilmeyecek şekilde yapılan 
hesaplamalar sonucunda belirlenen rakamlardır. Ancak, prim artışları yapılmasına 
rağmen, bağlanan aylıklar ve sağlık giderlerini karşılama oranı %50'nin üzerine 
çıkmamaktadır. Yani, alınan 200 milyon TL'lık prime karşılık Kurum sigortalıya 400 
milyon TL'sı harcama gerçekleştirmektedir. Bu da, primlerin artırılmasının ne kadar 
zorunlu olduğunu göstermekle birlikte, söz konusu primlerin indirilmesi hususunda 
Bağ-Kur'un bu konuda herhangi bir çalışması bulunmamaktadır. 
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4) 1479 ve 2926 sayılı Kanunlara tabi sigortalıların ödedikleri primler; 

Yıllar Ödenen Toplam Tutar 
1999 402.963.3.- milyar TL 
2000 697.347.5.- milyar TL 
2001 1.224.520.6.- milyar TL 
2002 2.035.260.0.- milyar TL 
2003 2.913.425.7.- milyar TL 

Yıl Hiç prim ödemeyen Düzensiz prim Borçsuz sigortalı 
sigortalı Sayısı ödeyen sig.sayısı sayısı 

1999 1479 319.100 1.752,641 116.990 
2926 482.925 324.011 68,952 

2000 1479 502.350 1.569.634 352.065 
2926 471.073 342.766 74.846 

2001 1479 527.329 1.679.053 230.274 
2926 456.388 376.774 66.770 

2002 1479 500.608 1.457.413 462.620 
2926 443.914 322.761 134.016 

2003 1479 513.226 1.069.959 867.223 
2926 415.230 322.320 195.891 

Son üç yıldır İcra İflas Kanunu'na göre işlem yapılamadığından sigortalılar 
icraya verilmemiştir. Daha önce İcra İflas Kanunu hükümlerince dava açılıp 
hapsedilenlerle ilgili olarak Kuruma bilgi ulaşmamış olup, zaten hapsedilme Kurumun 
talebi olmayıp İcra İflas Kanunu hükümlerinin gereğidir. 

02.08.2003 tarih ve 25187 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe 
giren, 4956 sayılı Kanun'un 27 nci maddesi ile 1479 sayılı Kanun'un 53 üncü 
maddesinin 3 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilerek, "Sigortalılar tarafından 
ödenmesi gereken primler süresi içerisinde ve tam olarak ödenmezse primlerin 
ödenmeyen kısmına sürenin bittiği tarihten başlamak üzere %10 oranında artırılır. Bu 
miktara, borç ödeninceye kadar gecikilen her ay için ayrıca Hazine Müsteşarlığı'nca 
açıklanacak bir önceki aya ait Türk Lirası cinsinden ıskontolu ihraç edilen Devlet iç 
borçlanma senetlerinin aylık ortalama faizi bileşik bazda uygulanarak gecikme zammı 
hesaplanır." Hükmüne istinaden, Devlet iç borçlanma senetlerinin aylık ortalama faizi 
Ağustos ayı için %2.77, Eylül ayı için %2.35, Ekim ayı için %2.16, Kasım ayı için 
%2.12, Aralık ayı için %2.07, Ocak ayı için %1.91, Şubat ayı için %1.81, Mart ayı için 
%1.84, Nisan ayı için %1.75, Mayıs ayı için %2.13, Haziran ayı için %2.05 olarak 
gerçekleşmiş olup, bu faiz oranları uygulanmaktadır. 

Diğer taraftan, 4447 sayılı Kanun ile SSK primine tabi kazancın alt sınırı aylık 
120 milyon lira, üst sınırı ise, alt sınırın üç katı olarak belirlenmiş ve üst sınırı, alt 
sınırın beş katına kadar yükseltilmesine de Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır. Prime 
tabi kazancın alt sınırının her yıl Nisan ayında bir önceki yılın enflasyon oranı ve gayri 
safi yurt içi hasıla reel değişim oranı kadar artırılması esası getirilmiştir. 

Yapılan bu düzenleme ile kazancı yüksek olan sigortalıların daha fazla prim 
ödeyerek daha yüksek aylık almaları imkanı getirilmiştir. 
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Ancak, 2000 yılında, uygulanan ekonomik istikrar programına paralel olarak, 
prime esas kazancın alt sınırı 4571 sayılı Kanun ile %25 artırılmış ve 2001 yılı için de 
beklenen enflasyon dikkate alınarak belirlenmesi konusunda Bakanlar Kurulu yetkili 
kılınmıştır. 

2000/865 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile prime esas kazanç üst sının, alt 
sınırın dört katına yükseltilmiştir. 

2001 yılında yaşanan ekonomik kriz ve Ülkemizin içinde bulunduğu koşullar 
dikkate alınarak, Bakanlar Kurulu'nca prim matrah artış oranı %40 olarak belirlenmiş, 
prime esas kazanç üst sınırı da, alt sınırın beş katına yükseltilmiştir. 2002 yılında ise, 
yine ekonomik kriz ve istihdamdaki daralmanın devam etmesi nedeniyle, 4747 sayılı 
yasa ile Bakanlar Kurulu'na verilen yetki çerçevesinde Nisan ayında %56 oranında 
artış yerine %32 oranında artış yapılmış Temmuz ayında yapılan ilave artışla %56 
seviyesine ulaşmıştır. 

2003 yılı Nisan ayında (TÜFE+GSYİH) dikkate alınarak %40 oranında artış 
yapılması gerekirken, %40 oranına Temmuz ayında ulaşacak şekilde iki aşamalı 
olarak, 01.04.2003-30.06.2003 tarihleri arasında %20, 01.07.2003-31.03.2004 
tarihleri arasında %16 oranında artış yapılmıştır. 

Bu düzenlemeye göre; 2004 yılında prime esas günlük kazancın alt sınırının 
%26 oranında artırılması gerekmekteydi. 

Ancak, 5073 sayılı Kanunla, prime esas günlük kazancın alt sınırı %20 
artırılarak 18.321.000.-TL olarak belirlenmiş, günlük kazanç alt sınırının her yıl 
01 Ocaktan geçerli olmak üzere yıllık programda öngörülen yıl sonu Tüketici Fiyat 
Endeksi tahmini artış oranı ve Gayri Safi Yurt içi Hasıla gelişme hızı tahmini artış 
oranı uygulanmak suretiyle belirlenmesi esası getirilmiştir. 

01.01.2004 tarihinden itibaren alınacak prim ve verilecek ödeneklerin 
hesabına esas tutulan aylık kazanç sınırları aşağıda gösterilmiştir. 

Alt Sınır (01.01.2004 tarihinden itibaren) : 549.630.000.-TL 
Üst Sınır (01.01.2004 tarihinden itibaren) :2.748.150.000.-TL. 

ö te yandan, asgari ücret 4857 sayılı iş Kanunu'nun 39 uncu maddesine göre 
Asgari Ücret Komisyonu'nca belirlenmekte olup, 01.01.2004 ile 30.06.2004 tarihleri 
arasında uygulanmak üzere, aylık 423.000.000.-TL olarak belirlenmiştir. 

Belirtilen hususların yanı sıra, 506 sayılı Kanuna 5073 sayılı Kanun ile eklenen 
geçici 90 inci madde uyarınca, 01.01.2004 ile 30.06.2004 tarihleri arasında; 
sigortalının günlük kazancı, bu Kanun'un 78 inci maddesine göre belirlenen günlük 
kazancın alt sınırının altında ise, bu kazanç ile alt sınır arasındaki farka ait işverence 
ödenmesi gereken sigorta primlerinin işsizlik sigortası priminin ve sosyal güvenlik 
destek priminin sigortalı ve işveren hisselerinin tümü, bu tarihler arasındaki aylara ait 
prim tahakkukuna esas belgelerin en geç 02.08.2004 tarihine kadar verilmesi 
kaydıyla Hazinece karşılanacağı öngörülmüştür. 

01.01.2004-30.06.2004 tarihleri arasında asgari ücretli bir sigortalı için 
tahakkuk eden primlerin (423.000.000.-TL'nin işçi ve işveren primi %33.5, işsizlik %3 
dahil %36.5) 154.395.000.-TL'si sigortalı ve işveren, 46.219.950.-TL'si de Hazine 
tarafından işveren ve sigortalı adına ödenecektir. 
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Öte yandan 06.07.2004 tarihli, 25514 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 
5198 sayılı Kanunla 506 sayılı Kanun'un 78 inci maddesinin birinci fıkrası 01.07.2004 
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değiştirilmiştir. 

Yapılan bu düzenlemeyle, 506 sayılı Kanun gereğince alınacak prim ve 
verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, 4857 sayılı iş 
Kanununun 39 uncu maddesine göre, 16 yaşından büyükler için belirlenen günlük 
asgari ücret, üst sınırı ise, günlük asgari ücretin 6,5 katı olarak belirlenmesi 
öngörülmüştür. Prime esas günlük kazanç alt sınırı, 01.07.2004 tarihinden geçerli 
olmak üzere, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nca 16 yaşından büyük işçiler için 
yeniden belirlenen 14.805.000.-TL, günlük üst sınırı ise, 96.232.500.-TL olarak 
uygulanmaktadır. 

Buna göre, prime esas kazançların aylık alt ve üst sınırları aşağıda 
gösterilmiştir. 

Alt sınır (01.07.2004 tarihinden itibaren) : 444.150.000.-TL. 
Üst sınır (01.07.2004 tarihinden itibaren) :2.886.970.000.-TL. 

olarak belirlenmiştir. 

Son beş yılın asgari ücret ve prime esas günlük kazanç miktarı aşağıdaki 
tabloda gösterilmiştir. 

Dönemi I Günlük Asgari 
Ücret 

01.01.2000 
01.04.2000 

3.660.000.-
3.660.000.-I 

01.07.2000 3.960.000.-
01.08.2000 3.960.000.-
01.01.2001 i 4.665.000.-
01.04.2001 j 4.665.000.-
01.07.2001 
01.08.2001 

1 01.01.2002 
, 01.04.2002 
i 01.07.2002 
l 01.01.2003 

01.04.2003 
1 01.07.2003 
î 01.01.2004 
\ 01.07.2004 

4.898.250.-
5.598.000.-
7.400.025.-
7.400.025.-
8.362.500.-

10.200.000.-
10.200.000.-
10.200.000.-
14.100.000.-
14.805.000.-

Prime Esas Kazancın 
Günlük Alt Sının 

4.000.000.-
5.000.000.-
5.000.000.-
5.000.000.-
5.000000,-
7.000.000.-
7.00Ö.0Ö0.-
7.000.000.-
7.000.000.-
9.262.400.-

10.919.443.-
10.919.443.-
13.103.332.-
15.267.194.-
18.321.000.-
14.805.000.-

Prime Esas Kazancın i 
Günlük Üst Sınırı 

12.000.000.-
15.000.000.-
15.000.000.-
20.000.000.-
20.000.000.-
35.000.000.-
35.000.000-
35.000.000.-
35.000.000.-
46.312.000-
54.597.215.-
54.597.215.-
65.516.610.-
76.335.970.-
91.605.000-
96.232.500.-

Sosyal Sigortalar Kurumu, aktif-pasif dengelerinin ve aktüeryal durumu 
korumak zorundadır. Bunun aksinin düşünülmesi halinde, nimet-külfet dengesi 
bozulacak ve sosyal güvenlik sisteminin mali sürdürülebilirliği yok olacaktır. Bu da 
Kurumun daha fazla açık vermesine neden olacaktır. 

AB Ülkeleri verilerine göre, prim oranlan ile işsizlik oranlan karşılaştırılarak bir 
sınıflama yapmak mümkün olamamaktadır. Yüksek prim oranı olan ülkelerde düşük 
işsizlik oranı, düşük prim oranı olan ülkelerde yüksek işsizlik oranı olabilmektedir. 

Dünya Bankası'nca yayınlanan "Dünya Çalışma Raporu"nda bazı ülkelerin 
uygulamalarından elde edilen verilere göre yapılan çalışmalar sosyal güvenlik 
primlerinin işsizlik üzerinde uzun dönemde herhangi bir etkisi olmadığını öne 
sürmektedir. Kaldı ki; Türkiye'ye yakın OECD Ülkeleri ile karşılaştırıldığında işveren 
primlerinin ağırlığının bu ülkelerin ortalamasının altında olduğu görülmüştür. 
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SSK prim oranının bir puan düşürülmesi halinde Kurumun prim gelirlerinde 
500 trilyon liralık bir azalma olacağı hesaplanmaktadır. Bu nedenle, prim oranının 
düşürülüp düşürülmeyeceği konusunun aktüeryal yönden değerlendirilmesi gerekir. 

SSK'nın son beş yıldaki prim tahakkukları 1999 yılında 2.514 trilyon, 2000 
yılında 5.002 trilyon, 2001 yılında 7.328 trilyon, 2002 yılında 10.869 trilyon, 2003 
yılında 13.608 trilyon olarak gerçekleşmiştir. 

İcra iflas Kanunu'nun 337 nci maddesinde; 

Müddeti içinde beyanda bulunmak üzere mazereti olmaksızın icra dairesine 
gelmeyen veya yazılı beyanda bulunmayan borçlular, alacaklının şikayeti üzerine 
tetkik mercii tarafından on günden bir aya kadar hafif hapis cezasıyla mahkum 
edileceği, borçlunun haczi kabil mallarını alacaklının bildiği veya bilmesi lazım geldiği 
ispat olunursa borçluya ceza verilmeyeceği öngörülmüştür. 

SSK sigorta prim borçlarının tahsilinde uygulanan 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 60 inci maddesinde ise, kendisine 
ödeme emri tebliğ edilen borçlunun 7 günlük müddet içinde borcunu ödemediği ve 
mal bildiriminde de bulunmadığı takdirde mal bildiriminde bulununcaya kadar bir 
defaya mahsus olmak ve üç ayı geçmemek üzere hapisle tazyik olunacağı, 

Hapisle tazyik kararının, ödeme emrinin tebliğini ve 7 günlük müddetin 
bitmesini müteakip tahsil dairesinin yazılı talebi üzerine, icra tetkik mercii hakimi 
tarafından verileceği, 

Bu kararın Cumhuriyet Savcılığı'nca derhal infaz olunacağı, 

Hükme bağlanmıştır. 

Bu itibarla, İcra İflas Kanununa göre mal beyanında bulunmayan borçlu 
hakkında icra Ceza Mahkemesi'nce 10 gün hapis cezası verilebildiği halde, 6183 
sayılı Kanunun 60 inci maddesi gereğince, suç duyurusunda bulunulması ve 
mahkemece hapis cezasına karar verilmesine rağmen, borçlu tarafından mal 
beyanında bulunulunca hapis cezası düşülmektedir. 

SSK'ya prim borcundan dolayı 1994 yılından itibaren, 6183 sayılı Kanun 
gereğince yapılan takiplerde hapis cezası alıp, cezası infaz edilen ve ceza evine 
giren işveren olduğu konusunda herhangi bir bilgi ulaşmamıştır. 

Diğer taraftan, 506 sayılı Kanun'un 4958 sayılı Kanun ile değişik 80 inci 
maddesinin yürürlüğe girmesinden önce, SSK alacaklarının süresi içinde veya tam 
olarak ödenmeyen kısmına 6183 sayılı Kanun'un 51 inci maddesi gereğince, 
Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilen aylık gecikme zammı oranları uygulanmakta 
idi. 

06.08.2003 tarihinde yürürlüğe giren, 4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanununun 38 inci maddesi ile 506 sayılı Kanun'un 80 inci maddesinin 5 inci fıkrası, 
"01.10.2003 tarihi itibariyle muaccel olan ve süresinde ödenmeyen Kurum atacağının 
ödeme süresinin bittiği tarihte %10 oranında artırılması suretiyle bulunan tutara 
ödeme süresinin bittiği tarihten başlamak üzere borç ödeninceye kadar her ay için 
ayrı ayrı Hazine Müsteşarlığı'nca açıklanan Türk Lirası cinsinden iskontolu ihraç 
edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin aylık ortalama faizinin bileşik bazda 
uygulanması suretiyle, gecikme zammı hesaplanması gerekmektedir." Şeklinde 
değiştirilmiş olup, Hazine Müsteşarlığınca her aya ait Türk Lirası cinsinden iskontolu 
ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin aylık ortalama faiz oranı ancak ay 
sonunda açıklanabildiğinden, tahsilatın yapıldığı ayda günlük gecikme zammı 
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hesaplanırken bir önceki aya ait faiz oranının esas alınması suretiyle işlem yapılması 
gerekmektedir. 

Yine, anılan Kanun'un 58 inci maddesinin (a) fıkrasında; "38 inci maddesinin 
yayımını izleyen ayın sonundan itibaren yürürlüğe gireceği" öngörüldüğünden bu 
madde hükmünün uygulanmasına 01 Ekim 2003 tarihinden itibaren başlanılmıştır. 

Söz konusu Kanun değişikliği ile 01.10.2003 tarihinden itibaren Kurumun prim 
ve diğer alacaklarının süresinde ödenmemesi halinde, alacak aslına, önceden 
belirlenmiş oranlar üzerinden aylık olarak gecikme zammı hesaplaması 
uygulamasından vazgeçilerek, 01.10.2003 tarihi itibariyle muaccel olan ve süresinde 
ödenmeyen Kurum alacağının ödeme süresinin bittiği tarihte, %10 oranında 
artırılması suretiyle bulunan tutara, borç ödeninceye kadar, her ay için Hazine 
Müsteşarlığı'nca açıklanan Türk Lirası cinsinden ıskontolu ihraç edilen Devlet iç 
borçlanma senetlerinin aylık ortalama faizinin bileşik bazda uygulanması suretiyle 
gecikme zammı hesaplanması, 01.02.2004 tarihinden itibaren de, bir önceki ay için 
açıklanan Türk Lirası cinsinden iskontolu ihraç edilen Devlet iç borçlanma 
senetlerinin aylık ortalama faizinin bileşik bazda uygulanmak suretiyle gecikme 
zammı hesaplanması gerekmektedir. 

Bu oran; 2003/Ekim ayı için %2.16, 2003/Kasım ayı için %2,12, Aralık ayı için 
%2,07, 2004/Ocak ayı için %1,91, Şubat ayı için %1,81, Mart ayı için %1,84, Nisan 
ayı için %1,75, Mayıs ayı için %2,13, Haziran ayı için ise. %2.05 olarak gerçekleşmiş 
ofup, bu oranlar toplam alacağa bileşik bazda uygulanmaktadır. 

Buna göre, 01.10.2003 tarihinden önce vadesi geçmiş Kurum alacakları için, 
icra takibi açılmış olup olmadığı üzerinde durulmaksızın, 01.10.2003 tarihinde ayrıca 
(%10) oranında artrrım yapılmadan, oluşan toplam alacağa (prim ve gecikme zammı) 
her ay için Hazine Müsteşarlığı'nca bir önceki ay için açıklanacak Türk Lirası 
cinsinden iskontolu ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin aylık ortalama 
faizinin bileşik bazda uygulanması suretiyle gecikme zammı hesaplanmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

/ Murat BAŞESGİOĞLU 
BAKAN 

71. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İl Çevre ve Orman Müdürlüğünün per
sonel ihtiyacına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/2976) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sayın Osman PEPE tarafından 
yazılı olarak cevaplandın İması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz 
ederim.^Ç06.2004 

Ardahan İl Çevre ve Orman Müdürlüğümüzün yeni kuruluşu dolayısıyla teknik 
eleman ve memur eksikliğinden dolayı proje tanzimi yapılamadığından, teknik eleman ve 
memur atamayı düşünüyor musunuz? 
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T.C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLİĞİ 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
Koordinasyon ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı 

SAYI :B.18.0.APK.0.03-02/090.01- <^}# . £ ? ? ^ H fc^/2004 

KONU : Sayın Ensar ÖĞÜT'ün 
Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BİftÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLlBlN 
(Kanunlar ve KaraTİar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ : TBMM'nin 06/07/2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6166 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alman Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün "Ardahan İl 
Çevre ve Orman Müdürlüğünün personel ihtiyacına ilişkin" 7/2976 esas sayılı yazılı soru 
önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabı yazımız ilişiktejjpnc-erilmektedir. 

Arz ederim. 

ARDAHAN MİLLETVEKİLİ SAYIN ENSAR ÖĞÜT'ÜN "ARDAHAN İL ÇEVRE VE 
ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNÜN PERSINEL İHTİYACINA İLİŞKİN" 7/2976 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞININ CEVABİ 

Bakanlığımız 08/05/2004 tarih ve 25102 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe giren 4856 sayılı Kanunla kurulmuş olup, Ardahan İl Çevre ve Orman 
Müdürlüğüne il Çevre ve Orman Müdürü ataması yapılmıştır. 

İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne bağlı bulunan; 

• Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü, Orman- Köy İlişkileri, Doğa Koruma ve Milli 
Parklar, 

• Çevre Yönetimi ve Çevresel Etki değerlendirmesi ve Planlama, 
• İdari ve Mali İşler, 

Şube Müdürlüklerine şube müdürü görevlendirmeleri yapılmış olup, ihtiyaç 
bulunan diğer personelin kadro imkanları çerçevesinde atamalarının yapılması için 
çalışmalarımız sürdürülmektedir. 
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72. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin KOÇYİGİT'in, Ergani Çimento Fabrikasının bacalarına filtre 
takılmamasmm nedenlerine ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE 'nin cevabı (7/2977) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Çevre ve Orman Bakanı Sayın Osman PEPE tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

ıhmL 
Muhsin KOÇYflĞİT 

Diyarbakır Milletvekili 
Ergani Çimento Fabrikası'nın bacalanna koruyucu-temizleyici "FİLTRE" 

takılmaması nedeniyle üretim sırasında çıkan zehirli duman-çimento tozu karışımı, 
150 bin nüfuslu ilçenin üzerine yayılarak tüm şehri çimento tozlu zehirli bir bulut 
kaplamaktadır. Bu, çimento tozu kapı ve pencere boşluklarından binaların içine girmek 
suretiyle yemeklere karışmakta, insanların vücutlarına konarak hastalanmalarına ayrıca 
bitki ve ağaçların gövde ve yapraklarını etkileyerek kurumalarına neden olmaktadır. 

Gerekli önlemler alınmadığından, ilçemizde başta akciğer kanseri olmak üzere 
tüm kanser çeşitleri ve buna bağlı diğer hastalıklar hızlı bir şekilde artarak, toplum 
sağlığım tehdit eder düzeye erişmiş bulunmaktadır. 

Tüm yukarıda açıklanan nedenlerle, çimento tozunun neden olduğu 
hastalıkların üstesinden gelemeyeceğini anlayan halk, ölüm korkusuyla çareyi ilçeyi 
terk etmekte bulmaktadır. 

Sorul- Ergani Çimento Fabrikasının bacalanna koruyucu-temizleyici FİLTRE 
takılmamasının nedeni nedir ? Üretim maliyetlerini artırarak verimliliği azalttığı 
gerekçesiyle FİLTRE'nin takılıııadıği görüşü doğrumudur ? 

Soru2- Halk sağlığına gerekli önemin verildiğinin bir göstergesi olarak anılan 
fabrikanın bacalanna KORUYUCU-TEMİZLEYİCİ FİLTRE taktırmayı 
düşünüyormusunuz? En geç ne zamana kadar, açıklarmısınız? 

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 § ° - Z f İ ? ^ - ,^'V2004 

KONU : Sayın Muhsin KOÇYİGİT'in 
Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ B ŞK HLIĞIH 
(Kanunlar ve Kararlar Daires i B a ş k a n l ı ğ ı ) 

İLGİ : TBMM'nin 06/07/2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6166 sayılı yazısı 

İlgi yazı ekinde alınan Diyarbakır Milletvekili Sayın Muhsin KOÇYİGİT'in "Ergani 
Çimento Fabrikasının bacalarına filtre takılmamasının nedenlerine ilişkin" 7/2977 esas 
sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabı yazımız ilişikte 
gönderilmektedir. 

Arz ederim. 
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DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ SAYIN MUHSİN KOÇ YİĞİT'İN 
"ERGANİ ÇİMENTO FABRİKASININ BACALARINA FİLTRE TAKILMAMASININ 

NEDENLERİNE İLİŞKİN" 7/2977 ESAS SAYİLİ YAZILI SORU ÖNERGESİ 
HAKKINDA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞININ CEVABI 

1- Ergani Çimento Fabrikasından kaynaklanan emisyonların incelenmesi 
amacıyla tesis; İl Çevre ve Orman Müdürlüğümüz Çevre Denetim ekibi, İlçe Belediye 
Başkanı ve İlçe Sağlık Grup Başkanının katılımıyla oluşturulan heyetçe 17/06/2004 
tarihinde yerinde denetlenmiştir. Yapılan denetimde tesiste kurulu bulunan ve 15 Nisan 
2000 tarihinden itibaren devrede olan elektro filtrelerden (1 ve 2 nolu) bir tanesinin 
bilinmeyen bir nedenle patlaması sonucu devre dışı kaldığı, bu nedenle atmosfere aşın 
bir emisyon verildiği, oluşan emisyonun Ergani merkez hudutlarına doğru seyretmesi söz 
konusu olduğundan Fabrikanın bu ünitesinin durdurulması gerektiği hususu Ergani 
Kaymakamlığına bildirilmiştir. 

2- Söz konusu şirketçe Tesiste arızalı olan elektro filtrenin yenisinin temini için 
Danimarka'da bulunan imalatçı firma (FLS) ile bağlantı yapılmıştır. Ancak, filtrenin temini 
ve montajı için toplam 4 aylık süreye ihtiyaç bulunmaktadır. Arızanın en kısa sürede 
giderilmesi ve oluşan emisyonun minimum seviyeye indirilerek gerekli önlemlerin 
alınması, aksi takdirde 2872 sayılı Çevre Kanunu ile Hava kalitesinin Korunması 
Yönetmeliği doğrultusunda faaliyetin kısmen veya süresiz durdurulacağı konusunda 
Diyarbakır Valiliğince Ergani Çimento A:Ş.'ye tebligat yapılmıştır. 

73. - Adana Milletvekili Atilla BAŞOGLU'nun, Çakıt suyunun ıslah çalışmalarına ilişkin 
sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER 'in cevabı (7/2979) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Enerji Bakanı Sayın Hilmi GÜLER tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ederim. 

<r$\M *-$*-. 
Atillâ BAŞOĞLÜ 

Adana Milletvekili 
Adana ilimizin akarsularından birisi olan Çakıt suyunun İslah çalışmalarının 

arzu edilen sonucu vermediğini yerel basında okuduğumuz haberlerle görüyoruz. 
DSİ'nin erozyonu Önleme faaliyetleri kapsamında su yatağının belli kademelerine 
göletler oluşturulması, bunun için de yığma taşlardan oluşan bentler yapılmasına 
rağmen, bu bentler akan suyun coşkusuna çare olamayarak harman gibi 
savrulmaktadır. 

Günümüze kadar 3 trilyon liralık bir ödeneğin harcanmış olduğu ıslah 
projelerinin beton bent yapılmaması halinde bir sonuç sağlamayacağı, Çakıt suyunun 
yol açtığı erozyonun önlenememesi halinde yakından geçen demir yolunun tehlike 
altında kalacağı, ilgililer tarafından bildirilmekte ve apaçık tehdide karşın boru 
hatlarını korumak amacıyla 1 trilyon harcama yaparak başarı sağlayan BOTAŞ'ın 
başarısı örnek gösterilmektedir. Gerekli tedbirlerin alınmaması halinde Seyhan Baraj 
gölünün erozyon etkisiyle ömrünün kısalacağı hususu eminim ki tarafınızdan 
değerlendirilmektedir. 

Devletimizin bütçe imkanları kısıtlı olmasına rağmen yukarıda arz edilen 
hususun gerekli müdahaleden mahrum kalmasının yol açacağı ekonomik zararımızın 
ne derece yüksek olduğunu göz önünde bulundurarak buradaki yığma bentlerin beton 
bende dönüştürülmesi hususu hükümetinizce dikkate alınacak mıdır? 
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T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

A n k a r a 
Sayı : B.15.O.APK.0.23-300- 1^1 V 
Konu : Yazıl, Soru önergesi 1 0 0 9 9 B 1 •" - Z ü ° 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M. Başkanlığfnın 06.07.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00 02-
6166 sayılı yazısı. 

Adana Milletvekili Sayın Atilla BAŞOĞLU'nun tarafıma tevcih ettiği, 7/2979-6321 
esas no.lu yazılı soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99. Maddesi gereği, Devlet Su 
İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak ekte 
gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

. Mehmet Hilmi GÜLER Dr. 
Bakan 

ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN ATİLLA BAŞOĞLU'NUN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

(7/2979-6321) 

Soru : 

Adana ilimizin akarsularından birisi olan Çakıt suyunun ıslah çalışmalarının arzu edilen 

sonucu vermediğini yerel basında okuduğumuz haberlerle görüyoruz. DSl'nin erozyonu önleme 

faaliyetleri kapsamında su yatağının belli kademelerine göletler oluşturulması, bunun için de 

yığma taşlardan oluşan bentler yapılmasına rağmen, bu bentler akan suyun coşkusuna çare 

olamayarak harman gibi savrulmaktadır. 

Günümüze kadar 3 trilyon liralık bir ödeneğin harcanmış olduğu ıslah projelerinin beton 

bent yapılmaması halinde bir sonuç sağlamayacağı, Çakıt suyunun yol açtığı erozyonun 

önlenememesi halinde yakından geçen demir yolunun tehlike altında kalacağı, ilgililer tarafından 

bildirilmekte ve apaçık tehdide karşın boru hatlarını korumak amacıyla 1 trilyon harcama 

yaparak başarı sağlayan BOTAŞ'm başarısı örnek gösterilmektedir, Gerekli tedbirlerin 

alınmaması halinde Seyhan Baraj gölünün erozyon etkisiyle ömrünün kısalacağı hususu eminim 

ki tarafınızdan değerlendirilmektedir. 
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Devletimizin bütçe imkanları kısıtlı olmasına rağmen yukarıda arz edilen hususun gerekli 

müdahaleden mahrum kalmasının yol açacağı ekonomik zararımızın ne derece yüksek 

olduğunu göz önünde bulundurarak buradaki yığma bentlerin beton bende dönüştürülmesi 

hususu hükümetinizce dikkate alınacak mıdır? 

Cevap: 

Adana-Pozantı Çakıt çayının Belemedik mevkiinde meydana gelen heyelanlı kesim 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün teknik elemanlarınca yerinde incelenmiştir. Yapılan 

tespitler sonucu Çakıt çayının Ankara-Adana DDY hattına kısa vadede zarar vermeyeceği 

ancak orta ve uzun vadede gerekli koruma yapılarının oluşturulması gerektiği mütaala edilmiş 

ve bu husus DDY Genel Müdürlüğüne de bir rapor halinde gönderilmiştir. 

Ayrıca; Çakıt çayının problem teşkil eden kesimlerinde talep yazısında bahsedilen beton 

yapılarla ıslah yapılması alternatifi de değerlendirilmiş ancak akarsuyun sözkonusu 

güzergahında yapılabilecek beton ıslah yapılarının maliyetlerinin çok yüksek olması nedeniyle 

ekonomik kriterler açısından uygun bulunmamıştır. Çakıt çayı ile taşınan malzemenin mansapta 

yer alan Seyhan Baraj Gölünü doldurma ihtimaline yönelik olarak Devlet Su İşleri Genel 

Müdürlüğü'nce ölçüm ve değerlendirme çalışmalarına daha önceki yıllarda başlanmış olup, 

periyodik olarak devam edilmektedir. Bu çalışmalar paralelinde gerekli tedbirler alınacaktır. 
74. - İzmir Milletvekili Canan ARITMAN'ın İshakpaşa Sarayının onarım çalışmalarına ilişkin 

sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Erkan MUMCU"nun cevabı (7/2980) 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Erkan MUMCU 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

~ t5anan ARITMAN f 
CHP İzmir Milletvekili 
Parti Meclisi Üyesi 

Son günlerde medyada yer alan haberlerde Doğu Beyazıt'taki görkemli İshakpaşa 
Sarayının çatısı ile avlusunun bazı bölümlerinin UNESCO kurallarına aykırı 
bir biçimde onarıldıgı, taştan olan eski çatı ile öteki bölümlerinin özgün mimari 
özellikleri dikkate alınmaksızın sacdan yapıldığı belirtilmektedir. Bu haberlerde yer 
alan görsel eklerden, Anadolu'nun tarihsel, kültürel, dinsel mirasının restorasyonunda 
maddi ucuzluğun ve teknik olanakların yetersizliği gerekçe gösterilerek vahim 
hataların yapıldığı anlaşılıyor. Bu restorasyon uygulamasında bu görkemli sarayın bir 
gecekondu görünümüne dönüştürüldüğü üzülerek gözleniyor. 

1. Basında yeralan bu görüntüler gerçek midir? Eğer doğruysa bu sarayın özgün 
taş işçiği dışlanarak ve tarihsel özgünlüğünü yitirecek biçimde onarırrîda neden 
metal kullanılmıştır? 
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2. Uygulamadan önce rölevesi yapılmış midir? Rölevede bu.farklı uygulama yer 
almış mıdır? Almadıysa neden rölevenin dışına çıkılmıştır? Almamışsa 
röleveyi düzenleyenler hakkında ne gibi işlem yapılmıştır? 

3. Bu onarımda müteahhide bir sanat tarihçisini görevlendirilmiş midir? 
Görevlendirildiyse bu trajik uygulamaya izin veren bu kişi ya da kişiler 
hakkında ne gibi işlemler yapılmıştır? 

4. Onanm tasarısı Bölge Yüksek Kurul denetiminden geçip olur almış mıdır? 
5. Bu tasarıya izin veren yetkili imza sahipleri cezalandırılmışlar mıdır? 

Cezalandırılmışlarsa haklarında ne gibi bir cezai işlem yapılmıştır? 
6. Eğer onaylanmış tasarımdan farklı uygulama yapılmışsa müteahhit hakkında 

ne gibi işlem yapılmıştır? 
7. Son durumuyla bu uygulama Vakıflar Genel Müdürlüğünce ya da Kültür 

Bakanlığınca teslim alınmış mıdır? Alındıysa alanlar hakkında ne gibi yasal 
işlemler yapılmıştır? 

T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : 16APK0201ARGE-940—**V5* £ 0 / Q-/ 2004 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M. Başkanlığı KAN.KAR.DAİ.BŞK.'mn 06.07.2004 gün ve 
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-6166 sayılı yazınız. 

İzmir Milletvekili Sayın Canan ARITMAN'm 7/2980-6188 esas no'lu yazılı soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

JL3UX/^V< 
Erkan MUMCU 

Bakan 

İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN CANAN ARITMAN'IN 7/2980-6188 ESAS NO'LU 
SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

Son günlerde medyada yer alan haberlerde Doğu Beyazıt'taki görkemli Ishakpaşa 
Sarayının çatısı ile avlusunun bazı bölümlerinin UNESCO kurallarına aykırı bir biçimde 
onanidığı, taştan olan eski çatı ile öteki bölümlerinin özgün mimari Özellikleri dikkate 
alınmaksızın sacdan yapıldığı belirtilmektedir. Bu haberlerde yer alan görsel eklerden, 
Anadolu'nun tarihsel, kültürel ve dinsel mirasının restorasyonunda maddi ucuzluğun ve 
teknik olanakların yetersizliği gerekçe gösterilerek vahim hataların yapıldığı anlaşılıyor. Bu 
restorasyon uygulamasında bu görkemli sarayın bir gecekondu görünümüne dönüştürüldüğü 
üzülerek gözleniyor. 

SORU 1: Basında yer alan bu görüntüler gerçek midir? Eğer doğruysa bu sarayın 
özgün taş işçiliği dışlanarak ve tarihsel özgünlüğünü yitirecek biçimde onarımda neden metal 
kullanılmıştır? 
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CEVAP 1: 20.09.1994 gün ve 641 sayılı rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri ve 
raporları doğrultusunda sarayın özgün taşma uygun taş kullanılmıştır. Yapılan uygulama 
çalışmaları sırasında sarayın belirli bölümlerinde (zahire ambarları) temele varan kazılar 
yapılmış ve duvarlar arasına gergi demirleri konulmuştur. Sarayın üst örtüsünün bulunmadığı 
bölümlerde yağmur ve kar suyunun önlenmesi için Erzurum Kültür ve Tabiat Varhklanm 
Koruma Kurulunun 20.09.1994 gün ve 641 sayılı kararı ile onaylanan proje içeriğinde yer 
alan çatı örtüsü ve diğer onarımlar restorasyon proje ve gözlemler, ilkeler ve müdahale 
biçimleri ile herhangi bir belge ve bilgiye dayanmayan yerlerde tamamlamadan kaçınılması; 
mevcut izlerin konsolidasyonu ile yetinilmesi doğrultusunda hareket edilerek uygulamalar 
yapılmıştır. Üzerindeki çatı bu amaca yöneliktir. 

SORU 2: Uygulamadan önce rölövesi yapılmış mıdır? Rölövede bu farklı uygulama 
yer almış mıdır? Almadıysa neden rölövenin dışına çıkılmıştır? Almamışsa rölöveyi 
düzenleyenler hakkında ne gibi işlem yapılmıştır? 

CEVAP 2: Mülga Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nce hizmet alımı olarak 
çizdirilen rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri ve eki raporlar Erzurum Kültür ve Tabiat 
Varlıkları Koruma Kurulunun 20.09.1994 gün ve 641 sayılı kararı ile onaylanmış olup, bu 
karar doğrultusunda imalatlar yaptırılmıştır. Rölöve projesi dışına çıkılmamıştır. 

SORU 3: Bu onarımda müteahhide bir sanat tarihçisi görevlendirilmiş midir? 
Görevlendirildiyse bu trajik uygulamaya izin veren bu kişi ya da kişiler hakkında ne gibi 
işlemler yapılmıştır? 

CEVAP 3: Sözleşme tasarısının 6.maddesindeki hükümler çerçevesinde 
bulundurulacak Teknik Personel listesi aşağıdaki gibidir. 

1- Bir adet tnş.Yük.Müh. veya Y.Mimar veya Mühendis veya Mimar 
1- Bir adet İnş.Tek. 
3- Bir adet İnş.Kalfası veya Teknisyeni 

Bakanlığımızca yaptırılan onarım çalışmaları müze müdürlüğü denetiminde 
yapıldığından sözleşmesinde ayrıca sanat tarihçisi istenmemiştir. Müze Müdürlüklerimizde 
kadrolu sanat tarihçileri bulunmaktadır. 

SORU 4: Onarım tasarısı Bölge Yüksek Kurul denetiminden geçip olur almış mıdır? 

CEVAP 4: Mülga Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nce hizmet alımı olarak 
hazırlatılan rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri ve eki raporlar Erzurum Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kurulunun 20.09.1994 gün ve 641 sayılı kararı ile onaylanmış olup, bu 
karar doğrultusunda imalatlar yaptırılmıştır. 

SORU 5: Bu tasarıya izin veren yetkili imza sahipleri cezalandırılmışlar mıdır? 
Cezalandırılmışlarsa haklarında ne gibi bir cezai işlem yapılmıştır? 

CEVAP 5: Kurul onaylı restorasyon proje ve raporları doğrultusunda imalatlar 
gerçekleştirilmiş olup, imalatlarda eksiklik, hata, kusur olmadığından cezai işlem 
yapılmamıştır. 

SORU 6: Eğer onaylanmış tasarımdan farklı uygulama yapılmışsa müteahhit hakkında 
ne gibi işlem yapılmıştır? 

CEVAP 6: Onarım çalışmalarında kurul onaylı proje dışına çıkılmamıştır. 

SORU 7: Son durumuyla bu uygulama Vakıflar Genel Müdürlüğünce ya da Kültür 
Bakaniığmca teslim alınmış mıdır? Alındıysa alanlar hakkında ne gibi yasal işlemler 
yapılmıştır? 

CEVAP 7: Anılan işin geçici ve kesin kabulü yetkili komisyonlarca yapılmış olup, 
Mülga Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nce onaylanmıştır. 

- 2 6 3 -



T B M M . B:118 4 . 8 . 2 0 0 4 0 : 1 

75. - İstanbul Milletvekili İrfan GÜNDÜZ'ün, Devlet Tiyatrolarında yapılan bazı uy
gulamalarda devletin zarara uğratıldığ iddialarına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Er
kan MUMCU nun cevabı (7/2982) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'na 

Aşağıdaki sorularımın Kültür Bakanı Sayın Erkan MUMCU tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması hususunu delâletlerinize arz ederim. 

Prof. Dr. İrfan GÜNDÜZ 
İstanbul Milletvekili 

S O R U L A R : 

1. Devlet Personel Başkanlığı'nın karşı görüşüne rağmen, sözleşmeli 
personelin Genel Müdür Yardımcılığı gibi önemli makamlarda usulsüz 
olarak istihdam edildiği doğru mudur? Doğru ise böylesine keyfî bir 
uygulamanın sorumluları hakkında ne gibi bir işlem yapılmıştır? 

2. Edebî Kurul Üyeleri'nin gerek tercüme, gerekse te'lif olarak kendilerine ait 
eserleri seçerek sahnelenmesine sebep oldukları, karşılık olarak milyarlara 
varan te'lîf ücreti aldıkları, toplumun beğenisine mazhar olamayan bu 
oyunların kısa sürede rafa kaldırıldıkları doğru mudur? Doğru ise 
sorumlularla ilgili ne gibi işlemler yapılmıştır? 

3. Devlet Tiyatrolan'nda kadrolu olarak çalışan rejisör ve sanatçılar olmasına 
rağmen bunların bir kenara itilerek dışarıdan belli kişilere sözleşme karşılığı 
yüksek ücretler ödendiği ve böylece devletin zarara uğratıldığı doğru 
mudur? Doğru ise sorumlular hakkında ne gibi işlemler yapılmıştır? 

4. Devlet Tiyatrolarının kendi salonları boş dururken oyun sahnelemek üzere 
dışarıdan salon kiralandığı, ardından ilan edilen oyun askıya alınarak 
gereksiz yere bu salona kira ödendiği ve devletin bile bile zarara uğratıldığı 
doğru mudur? Doğruysa bunu yapanlar hakkında herhangi bir işlem 
yapılmış mıdır? 

5. Türk toplumunun değerlerinden uzak yerli ve yabancı oyunların 
sergilenmesine yıllık 100 Trilyon liraya yakın bir kaynak harcandığı halde, 
sahnelenen oyunların seyirci bulamamaktan dolayı bir iki oyundan sonra 
rafa kaldırıldığı, devlet imkânlarının keyfî bir biçimde çarçur edildiği doğru 
mudur? Doğruysa sorumlularla ilgili ne işlemler yapılmıştır? 

6. Devlet Tiyatrolan'nın gişelerinde tahsilatı özel şirket personelinin yaptığı, 
toplanan paraların zimmete varacak şekilde bu firma tarafından kullanıldığı 
gerçek midir? Giderleri DT bütçesinden karşılanan oyun gelirlerinin Devlet 
Tiyatroları Vakfı'na aktarıldığı doğru mudur? Böyle bir uygulama varsa 
sorumluları hakkında herhangi bir işlem yapılmış mıdır? 

7. Devlet Tiyatrolarının dekor atölyelerinde uzman personel varken 
sahnelenen oyunların sahne dekorlarının özel şirketlere sözleşme karşılığı 
verilerek devletin göz göre göre zarara uğratıldığı doğru mudur? Bunlarla 
ilgili herhangi bir işlem yapılmış mıdır? 
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T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : 16APK.0201ARGE-940 - 4 £&£) iB foyt 2004 
KONU : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : T.B.M.M. Başkanlığı KAN.KAR.DAİ.BAŞK.'nın 06.07.2004 gün ve 
A.01.0.GNS.010.00.02-6166 sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Sayın Prof. Dr. İrfan GÜNDÜZ'ün 7/2982 - 6238 esas no'lu yazılı soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

rRan MUMCU 
Bakan 

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN PROF. DR. İRFAN GÜNDÜZ'ÜN 
7/2982-6238 ESAS NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN 

HAZIRLANAN BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

SORU 1. Devlet Personel Başkanlığı'nın karşı görüşüne rağmen, sözleşmeli 
personelin Genel Müdür Yardımcılığı gibi önemli makamlara usulsüz olarak istihdam 
edildiği doğru mudur? Doğru ise böylesine keyfi bir uygulamanın sorumluları 
hakkında ne gibi bir işlem yapılmıştır? 

CEVAP 1. Devlet Tiyatroları Genel Müdür Yardımcıları 1310 sayılı Devlet 
Tiyatroları Kanunu'nun 4/B maddesi ile 2451 sayılı kanununun 2. maddesi ile 4158 
sayılı kanunla eklenen ek madde uyarınca atanırlar ve hepsi de üçlü kararname 
yoluyla göreve getirilmişlerdir. Bu konuda herhangi bir şekilde usulsüzlük olması 
mümkün değildir. 

SORU 2. Edebi Kurul Üyeleri'nin gerek tercüme, gerekse telif olarak 
kendilerine ait eserleri seçerek sahnelenmesine sebep olduklan, karşılık olarak 
milyarlara varan telif ücreti aldıkları, toplumun beğenisine mahzar olamayan bu 
oyunların kısa sürede rafa kaldırıldıkları doğru mudur? Doğru ise sorumlularla ilgili 
ne gibi işlemler yapılmıştır? 
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CEVAP 2 . Edebi Kurul Devlet Tiyatroları'mn repertuarına eser seçmez. 
Yazar ve çevirmenlerin göndermiş olduğu eserler önce Devlet Tiyatroları 
Başdramaturgluğunda en az 2 dramaturg tarafından raporlanır ve Edebi Kurula gelen 
bu raporlarla birlikte eser Devlet Tiyatroları'nın kuruluş amaçları ve sanatsal ilkeleri 
doğrultusunda irdelenerek Devlet Tiyatrosu'nun "Oynanabilir oyunlar havuzu"na 
alınır. Bu işlem, oyunun mutlaka oynayacağı anlamına gelmez. Her yıl Mayıs-
Haziran aylarında Sanat ve Yönetim Kurulu, Başdramaturgluk, Edebi Kurul, Yerleşik 
Tiyatro Müdürlükleri ile yapılan koordinasyon toplantısında seçilen oyunlar 
repertuara almırlar ve repertuara alınan her oyun için en az 25-30 kişinin olumlu 
görüşü zorunludur. Edebi Kurul'un içinde Kültür ve Turizm Bakanı'nın atadığı 3 
tiyatro yazarı vardır. Bu yazarlar Türk tiyatrosuna çok ürün vermiş, oyunları beğeni 
kazanmış, ödüller almış kimselerdir ve tabi ki bazen onların da oyunları repertuarda 
yer alacaktır. Telif ücretleri gişe hasılatından ödenen yüzdelik oranlardır. Bu nedenle 
beğenilmeyen bir oyunun yazarının milyarlar kazanması mümkün değildir. 

SORU 3 . Devlet Tiyatroları'nda kadrolu olarak çalışan rejisör ve sanatçılar 
olmasına rağmen bunların bir kenara itilerek dışarıdan belli kişilere sözleşme karşılığı 
yüksek ücretler ödendiği ve böylece devletin zarara uğratıldığı doğru mudur? Doğru 
ise sorumlular hakkında ne gibi işlemler yapılmıştır? 

CEVAP 3 . Devlet Tiyatroları Kuruluş Kanunu gereği sahnelediği eserlerde 
istihdam etmek üzere figüran, mezun sanatçı, emekli sanatçı ve konuk sanatçılara 
(rejisör, oyuncu, tasarımcı, koreograf, besteci) yer verebilir. Maliye Bakanlığınca her 
yıl, adı geçenlerin sayıları ve kendilerine ödenecek tavan ücret belirlenir. Kurumdışı 
çalıştırılan elemanlara Maliye Bakanlığınca belirlenen ücretlerin üzerinde bir 
tahakkuk mümkün değildir. Devlet Tiyatroları'nda rejisör kadrolu 16 sanatçı 
bulunmaktadır. Oysa Devlet Tiyatroları yılda 70-100 yeni prodüksiyon 
gerçekleştirmektedir. Bu oyunların bir kısmım reji yapabilecek nitelikte olan kurum 
oyuncuları, bir kısmını ise Maliye Bakanlığınca sayısı ve tavan fiyatı belirlenmiş 
olan kurum dışı konuk sanatçılar sahnelemektedirler. Bir örnek vermek gerekir ise, 
2003 mali yılında Devlet Tiyatroları'na Maliye Bakanlığı tarafından 10 yabancı 
uyruklu yönetmen limiti verilmiş iken, kurum titiz davranarak 2 yabancı 
yönetmenden konuk olarak yararlanmıştır. 

SORU 4 . Devlet Tiyatrolarının kendi salonları boş dururken oyun 
sahnelemek üzere dışarıdan sahne kiralandığı, ardından ilan edilen oyun askıya 
alınarak gereksiz yere bu salona kira ödendiği ve devletin bile bile zarara uğratıldığı 
doğru mudur? Doğruysa bunu yapanlar hakkında herhangi bir işlem yapılmış mıdır? 

CEVAP 4 . Devlet Tiyatroları'nın hiçbir salonu boş durmamıştır; her salonu 
tüm kış sezonu boyunca yoğun bir sanatsal faaliyet içinde kullanılmıştır. Ayrıca son 
yıllarda Türkiye genelinde % 100'e varan seyirci oranlarına ulaşılmıştır; bu nedenle 
kiralanıp kullanılmamış bir sahnemiz yoktur. 

SORU 5 . Türk toplumunun değerlerinden uzak yerli ve yabancı oyunların 
sergilenmesine yıllık 100 trilyon liraya yakın bir kaynak harcandığı halde sahnelenen 
oyunların seyirci bulamamaktan dolayı bir iki oyundan sonra rafa kaldırıldığı, devlet 
imkanlarının keyfi bir biçimde çarçur edildiği doğru mudur? Doğruysa sorumlularla 
ilgili ne işlemler yapılmıştır? 

CEVAP 5. Türk toplumunun değerlerinden uzak yerli ve yabancı oyunların 
sergilenmesi için yıllık 100 trilyona yakın bir kaynak harcanması mümkün değildir; 
esasen 2004 bütçemizde bir yıl içinde gerçekleştirilen 70-100 prodüksiyonun tümü 
için ayrılan pay 2 trilyon civarındadır. Ayrıca birkaç oyundan sonra seyirci 
bulamadığı için kaldırılmış hiçbir oyunumuz bulunmamaktadır. 
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SORU 6. Devlet Tiyatrolarının gişelerinde tahsilatı özel şirket personelinin 
yaptığı, toplanan paraların zimmete varacak şekilde bu firma tarafından kullanıldığı 
gerçek midir? Giderleri DT bütçesinden karşılanan oyun gelirlerinin Devlet 
Tiyatroları Vakfı'na aktarıldığı doğru mudur? Böyle bir uygulama varsa sorumluları 
hakkında herhangi bir işlem yapılmış mıdır? 

CEVAP 6. Devlet Tiyatrolarının gişe hasılatları her gün iki kez banka 
elemanlarınca makbuz karşılığı kurumun banka hesabına yatırılmaktadır. Mesai 
saatleri dışındaki gişe hasılatları ise Genel Müdürlükçe görevlendirilen ve 
mevzuattaki şartlara uygun iki memur tarafından Genel Müdürlüğün kasasında 
gerekli işlemler yapılarak mesai saati ya da gününe kadar muhafaza edilmektedir. 
İşlemler saymanlıkça günü gününe takip edilip tamamlanmaktadır. Ayrıca Devlet 
Tiyatroları vakfına bir transfer de mümkün değildir. 

SORU 7. Devlet Tiyatrolarının dekor atölyelerinde uzman personel varken 
sahnelenen oyunların sahne dekorlarının özel şirketlere sözleşme karşılığı verilerek 
devletin göz göre göre zarara uğratıldığı doğru mudur? Bunlarla ilgili herhangi bir 
işlem yapılmış mıdır? 

CEVAP 7. Devlet Tiyatrolarının Ankara, İstanbul ve İzmir'de bulunan 3 
atölyesinde yılda 70-100 yeni prodüksiyonun dekor, giysi, aksesuar, butafor vb. 
malzemeleri kendi elemanlarınca gerçekleştirmektedir. Bir örnek vermek gerekirse 
giysi atölyelerimizde bir sezonda 5000 civarında çeşitli dönem kostümleri 
hazırlanmaktadır. Şunu da belirtelim ki özellikle Ankara'daki atölyemiz Dünya'da eşi 
bulunmayan bir tiyatro atölyesidir. Ancak Devlet Tiyatroları'nın kuruluşundan bu 
yana bu atölyelerde üretilmesi mümkün olmayan bazı mekanik dekorlar (sahne 
asansörü liftleri ya da hidrolikler, motorlu döner sahne tertibatı) ile bazı elektronik 
parçalar mevzuata tamamen uygun şekilde kurum dışında gerçekleştirilmektedir. 

76. - Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, Bursa-Büyükorhan-Derecik Köyünde bazilika 
kalıntıları bulunan arazilerin kamulaştırılıp kamulaştırıhnayacağına ilişkin sorusu ve Kültür ve 
Turizm Bakanı Erkan MUMCU'nun cevabı (7/2983) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Erkan MUMCU 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Bursa'nın dağ yörelerinden Büyükorhan İlçesi'ne bağlı Derecik Köyü'nde 2.5 yıl 
önce, Marmara Bölgesi'nde tabanı mozaikle döşenmiş tek örnek olan 1500 yıllık 
Bizans kilisesi bulunmuştur. 
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Kalıntıların bulunduğu bazilika alanının kamulaştırılması için Bursa Koruma 
Kurulu geçtiğimiz aylarda "Kamulaştırma" kararı alınması yönünde tavsiye karan 
afmıştır. Ancak Bakanlığınız 30 Nisan 2004 tarih ve 9708 sayı ile bu tavsiye karan 
ödenek olmadığı için reddedilmiştir. 

Aynı bölge 1/1000 ölçekli koruma planına da sahip olmadığı ign, köylüler 
arazileriyle ilgili takas işlemlerini de yapamamaktadır. 

Bursa ilimizin yoksul dağ köyleri arasında bulunan Derecik köyü halkı ülkemize 
büyük bir güzellik kazandırdıkları için mutluluk duyarken, zorluklarla ekebilecekleri 
arazilerinden oldukları için büyük üzüntü duymaktadırlar. 

1. Bursa'nın dağ yörelerinden Büyükorhan îlçesi'ne bağlı Derecik Köyü'nde 
bazilika kalıntılarının bulunduğu arazilerin kamulaştırılması için neler yapmayı 
planlıyorsunuz? 

2. Belirtilen alanın kamulaştırılması neden yapılamamıştır? 
3. Yaşamını zorluklarla devam ettirmekte olan köylülerimizin durumlannın daha 

iyi bir düzeye getirilmesi bazilikanın ziyarete açılmasıyla da olumlu yönde 
gelişebilecektir. Bu yönde çalışmalarınız var mıdır? 

T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : 16APK0201ARGE-940 - 1 % ^ 29-1 9-V 2004 
KONU : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : T.B.M.M. Başkanlığı KAN.KAR.MÜD.:nün 06.07.2004 gün ve 
A.0.1.GNS.0.10.00.02-6166 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in 7/2983-6274 esas no'lu yazılı soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Erkan MUMCU 
Bakan 

BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 7/2983-6274 
NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN 

BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

Bursa'nın dağ yörelerinden Büyükorhan İlçesi'ne bağlı Derecik Köyünde 
2.5 yıl önce, Marmara Bölges inde tabanı mozaiklerle döşenmiş tek örnek olan 
1500 yıllık Bizans kilisesi bulunmuştur 

Kalıntıların bulunduğu bazilika alanının kamulaştırılması için Bursa 
Koruma Kurulu geçtiğimiz aylarda "Kamulaştırma" kararı alınması yönünde 
tavsiye kararı almıştır. Ancak Bakanlığımız 30 Nisan 2004 tarih ve 9708 sayı ile 
bu tavsiye kararı ödenek olmadığı için reddedilmiştir. 
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Aynı bölge 1/1000 ölçekli koruma planına da sahip olmadığı için, 
köylüler arazileriyle ilgili takas işlemlerini de yapamamaktadır. 

Bursa İlimizin yoksul dağ köyleri arasında bulunan Derecik Köyü halkı 
ülkemize bir güzellik kazandırdıkları için mutluluk duyarken, zorluklarla 
ekebilecekleri arazilerinden oldukları için büyük üzüntü duymaktadırlar. 

SORU 1. Bursa'nm dağ yörelerinden Büyükorhan İlçesi'ne bağlı 
Derecik Köyü'nde bazilika kalıntılarının bulunduğu arazilerin kamulaştırılması 
için neler yapmayı planlıyorsunuz? 

CEVAP 1. Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunda alman 
15.01.2004 gün, 10294 sayılı kararda; 1.derece arkeolojik sit kapsammda,l 
pafta, 376 parselde açığa çıkartılan mozaik taban döşemeli kilise kalıntısı için 
hazırlanan üst örtü ve çevre düzenleme projesi uygun bulunmuş, kalıntıların 
tahribat görmemesi açısından mal sahibinin muvafakati alındıktan sonra 
uygulamanın proje müellifi ve Bursa Müze Müdürlüğü denetiminde 
yapılabileceği belirtilmiş, taşınmazın kamulaştırılmasının Bakanlığımızca 
yapılmasının tavsiyesine karar verilmiştir. 

SORU 2. Belirtilen alanın kamulaştırılması neden yapılamamıştır? 

SORU 3.Yaşamım zorluklarla devam ettirmekte olan köylülerimizin 
durumlarının daha iyi bir düzeye getirilmesi bazilikanın ziyarete açılmasıyla da 
olumlu yönde gelişebilecektir. Bu yönde çalışmalarınız var mıdır? 

CEVAP 2-3 Söz konusu taşmmaz Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca incelenmiştir. 

İnceleme sonucunda hazırlanan 13.04.2004 günlü raporda; Bursa Müze 
Müdürlüğünce yapılan kurtarma kazısı sonucunda açığa çıkarılan mozaik taban 
döşemeli kilise kalıntısının bulunduğu alanın, Bursa Koruma Kurulunun 
07.03.2002 gün, 8982 sayılı kararı ile l. ve 3.derece arkeolojik sit alanı olarak 
tescil edildiği belirtilmiştir. 

Bursa Valiliğinin ilgi(a) yazısı ve eklerinde; Bursa Koruma Kurulunun 
15.01.2004 gün, 10294 sayılı kararı ile uygun bulunan projenin finansmanının 
bir özel firma tarafından karşılanacağı belirtilerek taşınmazın 1.derece 
arkeolojik sit alanı içerisine giren bölümünde, gayrimenkul sahipleri ile sorun 
yaşamaması için kamulaştırmaya gidilmesi talep edilmektedir. 

Bakanlığımız 2004 Mali Yılı Bütçesi kamulaştırma ödeneği yetersiz 
olduğundan taşınmazın kamulaştırılması hususu önümüzdeki yıllarda ödenekler 
ölçüsünde değerlendirmeye çalışılacaktır. 
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77. - Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL 'in, Bursa-Büyükorhan-Derecik Köyündeki bazilika 
kalıntıları bekçisine ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Erkan MUMCU'nun cevabı (7/2984) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Erkan MUMCU 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılanmla arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekili 

Bursa'nın dağ yörelerinden Büyükorhan îlçesi'ne bağlı Derecik Köyü'nde 2.5 yıl 
önce, Marmara Bölgesi'nde tabanı mozaikle döşenmiş tek ömek olan 1500 yıllık 
Bizans kilisesi bulunmuştur. 

Kilise tabanı tamamen ortaya çıkartılırken, zeminin renkli mozaik taşlarıyla 
bezendiği ve bunun Marmara Bölgesi'nde rastlanmayan bir tarz olduğu belirtilmiştir. 

Bu bölgede yaptığım incelemeler sonucunda, bazilikanın ortaya çıkarıldığı 
alanın koruma altına alındığını ve bir bekçinin burayı korumak ign görevlendirildiğini 
gözlemledim. Ancak bu alanın korumasını yapan bekçi çok kötü şartlarda 
çalışmalarını sürdürmeye çalışmakta ve kötü bir karavanda yaşamını sürdürmeye 
çalışmaktadır. 

Bir karavanda yaşamını sürdüren bekçinin durumunun düzeltilmesi, bazilikaya 
önem verilmesinin de bir göstergesi olacaktır. 

Tarihi eser olarak eşsiz bir güzelliğin ülkemize kazandırılması çok güzel bir 
olaydır. En büyük dileğimiz bu bazilikanın en kısa sürede ziyarete açılması ve bu 
alanın restorasyonunun sağlanmasıdır. 

1. Bursa ili Büyükorhan İlçesi Derecik köyünde ortaya çıkartılan bazilika 
kalıntılarına bekçilik yapan kişinin durumunun iyileştirilmesi konusunda neler 
yapmayı planlıyorsunuz? 

2. Bekçinin kaldığı karavanın yeniden düzenlenmesi ve yaşadığı yerin şartlarının 
düzeltilmesi konusunda neler yapmayı planlıyorsunuz? 

T.C. 
KÜLTÜR VE TURtZM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : 16APK0201ARGE-940 - 1 *~S ^~ JJ>I 3*7 2004 
KONU : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İLGİ : T.B.M.M. Başkanlığı KAN.KAR.MÜD.'nün 06.07.2004 gün ve 

A.0.1.GNS.0.10.00.02-6166 sayılı yazısı. 
Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMÎREL'in 7/2984-6276 esas no'lu yazılı soru 

önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Erkan MUMCU 
Bakan 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİRELİN 7/2984-6276 ESAS NO'LU 
SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

Bursa'nın dağ yörelerinden Büyükorhan İlçesi'ne bağlı Derecik Köyü'nde 2.5 yıl 
önce, Marmara Bölgesi'nde tabanı mozaikle döşenmiş tek örnek olan 1500 yıllık Bizans 
kilisesi bulunmuştur. 

Kilise tabanı tamamen ortaya çıkartılırken, zeminin renkli mozaik taşlarıyla bezendi ği 
ve bunun Marmara Bölgesi'nde rastlanmayan bir tarz olduğu belirtilmiştir. 

Bu bölgede yaptığım incelemeler sonucunda, bazilikanın ortaya çıkarıldığı alanın 
koruma altına alındığını ve bir bekçinin burayı korumak için görevlendirildiğini gözlemledim. 
Ancak bu alanın korumasını yapan bekçi çok kötü şartlarda çalışmalarını sürdürmeye 
çalışmakta ve kötü bir karavanda yaşamını sürdürmeye çalışmaktadır. 

Bir karavanda yaşamını sürdüren bekçinin durumunun düzeltilmesi, bazilikaya önem 
verilmesinin de bir göstergesi olacaktır. 

Tarihi eser olarak eşsiz bir güzelliğin ülkemize kazandırılması çok güzel bir olaydır. 
En büyük dileğimiz bu bazilikanın en kısa sürede ziyarete açılması ve bu alanın 
restorasyonunun sağlanmasıdır. 

SORU 1. Bursa ili Büyükorhan İlçesi Derecik köyünde ortaya çıkartılan bazilika 
kalıntılarına bekçilik yapan kişinin durumunun iyileştirilmesi konusunda neler yapmayı 
planlıyorsunuz? 

SORU 2. Bekçinin kaldığı karavanın yeniden düzenlenmesi ve yaşadığı yerin 
şartlarının düzeltilmesi konusunda neler yapmayı planlıyorsunuz? 

CEVAP 1-2. Bursa İli, Büyükorhan İlçesi Derecik Köyü Kümbet Mevkiinde Bursa 
Müze müdürlüğünce yapılan kurtarma kazısı sonucu çıkan lan mozaiklerin bulunduğu alan 
Bursa Koruma Kurulunun 07.03.2002 gün ve 8982 sayılı karan ile 1. ve 3. Derece arkeolojik 
sit olarak tescil edilmiştir. 

Özel Mülkiyette bulunan alanın güvenliğinin sağlanması amacı ile Orhaneli 
Kaymakamlığınca Köylere Hizmet Götürme Birliğinden ücreti ödenmek koşuluyla bekçi 
gö revl endiri lmiştir. 

Bursa Valiliğince sponsor bir kuruluşa hazırlattınlan proje Bursa Koruma Kurulu'nda 
değerlendirilerek 15.01.2004 gün ve 10294 sayılı karar ile uygun görülmüştür. 

Bu proje içerisinde kazı evi ve bekçinin barınacağı mekanlar mevcuttur. Projenin 
uygulanması sonucunda sorunlar giderilecektir. 

Bu aşamada, mahalli imkanlar dahilinde çalışmalar devam ettiğinden Mozaikleri 
korumakla görevlendirilen bekçi hakkında Bakanlığımızca yapılacak bir işlem 
bulunmamaktadır. 
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78. - İğdır Milletvekili Yücel ARTANTAŞ 'in Meclis Lojmanlarının satışına ilişkin sorusu ve 
Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/2985) 

T.B.M.M. BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Anayasanın 98. ve İçtüzüğün 96. ve 98. maddeleri uyarınca 

Maliye Bakanı Sayın Kemal UN AKIT AN tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

1- Satışına karar verilen Meclis Lojmanlarının satış işlemini yürüten £mlakçi:Reha,MEDIN nasıl 
belirlendi9 Satışlardan elde edeceği komisyon oranı nedir9 

2- Şu ana kadar kaç lojmanın satışı yapılmıştır? Satış bedelleri nedir? Kimlere satılmıştır? 

3- 450 villa 100 Apt.Dairesi ve işyerlerinden oluştuğu belirtilen lojmanlarda satış işlemlerinden.; 
önce ne gibi düzenlemeler yapıldı. Bunun maliyeti nedir? 

fy- Lojmanların satışının kaç yıl için de bitirilmesi beklenmektedir? Uygulamadan gelir elde edilmiş 
midir0 

T.C 
MALİYE BAKANLIĞI 

Milli Emlak Genel Müdürlüğü 2 3 TEMMUZ 2CC& 

SAYI : B.07.0.MEG.0. 23/3376/0/66 -2.$$k^ 
KONU: 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ: 06/07/2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6166 sayılı yazınız. 

İğdır Milletvekili Sayın Yücel ARTANTAŞ tarafından Başkanlığınıza verilen 
ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen sorulara konu hususlar aşağıda 
açıklanmıştır. 

1) 31/7/2003 tarihli ve 4969 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi çerçevesinde 
Bakanlığımla Emek İnşaat ve İşletme A.Ş. arasında 07/4/2003 tarihinde bir protokol 
düzenlenmiştir. 

Emek İnşaat ve İşletme A.Ş., lojman satışım hızlı bir şekilde sağlayabilmek için, 
işinde birikimli, tecrübeli, yurt içi ve yurt dışında pek çok illerde ve merkezlerde satış 
büroları ile örgütlenmiş ve benzer projeleri basan ile gerçekleştirmiş Reha Medin 
Emlak Hizmetleri firması ile çalışma karan almış ve ilgili firma ile 09/4/2003 tarihli 
protokol imzalanmıştır. 
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Söz konusu protokole göre TBMM Milletvekili Lojmanlarının bağımsız 
bölümlerinin satışlarından elde edilecek gelirin % 2'sinin, hizmet karşılığı olarak Reha 
Medin Emlak Hizmetleri firmasına ödenmesi öngörülmektedir. 

2) Uygulamaya konulan Türkiye Ticaret Merkezi (TTM) Projesi çerçevesinde, 
ilgili şirket tarafından bugüne kadar lojmanların, 10 adedi peşin, 15 adedi de taksitli 
olmak üzere, 25 adedinin satışı gerçekleştirilmiştir. 

TBMM Milletvekili Lojmanlarından, 

Peşin satışa konu edilen 10 adet lojmanın toplam değeri 2.963.057.360.000.-TL, 

Taksitli satışlardan bugüne kadar alman peşinat ve taksit tutarı olarak ise 
2.656.751.590.000.-TL, 

olmak üzere toplam 5.619.808.950.000.-TL tahsilat yapılmıştır. 

Söz konusu lojmanlar, gerçek ve tüzel kişilere satılmıştır. 
3) Hükümetimizin aldığı karar doğrultusunda TBMM Milletvekili Lojmanlarının 

satışına ilişkin çalışmalara süratle başlanılmıştır. 

Söz konusu lojmanların alıcıları adına tapuda tescil işlemlerinin 
gerçekleştirilebilmesi için, 400 adet villanın müstakil tapularının alınması ve 177 adet 
dairenin de kat irtifakının kurularak tapularının alınması işlemleri 2004 yılı başına 
kadar sürdürülmüştür. 

Lojmanların bulunduğu alanın değerlendirilmesinde önem arz eden yapımarket, 
hipermarket ile otele ilişkin alanların satışa hazır hale getirilebilmesine yönelik 
çalışmalar devam etmektedir. 

TBMM Milletvekili Lojmanlarının bakımı, korunması ve güvenliğinin 
sağlanması için her türlü önlem alınmakta, elektrik, su vb. sabit giderler 
karşılanmaktadır. Bugüne kadar elektrik, su, telefon, doğalgaz vs. giderler olarak 
toplam 1.482.092.500.000.-TL ödenmiştir. 

4) TBMM Milletvekili Lojmanlarının alıcıları adına tapuda tescil işlemlerinin 
gerçekleştirilebilmesi için 400 adet villanın müstakil tapularının alınması ve 177 adet 
dairenin de kat irtifakının kurularak tapularının alınması işlemleri ve söz konusu 
lojmanların bulunduğu alanın değerlendirilmesinde önem arz eden yapımarket, 
hipermarket ile otele ilişkin alanların satışa hazır hale getirilebilmesine yönelik 
çalışmaların ve ruhsat işlemlerinin de devam etmesi bu süreyi uzatmıştır. 

Ayrıca TBMM Milletvekili Lojmanlarının tahliye işlemleri tamamlanmadan 
lojmanlarda ikamet eden milletvekilleri var iken satış işlemlerinin başlatılmasının 
alıcılar açısından caydırıcı bir unsur olarak algılanacağı düşüncesinden hareketle, 
lojmanların tahliye işlemleri tamamlandıktan sonra satış işlemlerine başlanmıştır. 

Yukarıda sayılan çalışmaların belli bir süre gerektirmesi nedeniyle lojmanların 
satışı istenen hızda gerçekleşememiş olup bu çalışmaların tamamlanması ile birlikte 
satış işlemleri daha da hızlanacaktır. ^ * 

Bilgilerini arz ederim. 1jC"*^^ 

K&nal UNAKITAN 
•^Maliye Bakanı 
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79. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Türk Telekoma ait gayrimenkullere ilişkin sorusu ve 
Maliye Bakam Kemal UN AKITAN'in cevabı (7/2986) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Maliye Bakanı Sayın Kemal UNAKITAN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 11,06.2004 

Emin ŞİRİN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

Soru: 

Türk Telekom'un elindeki gayrimenkullerin tadadi dökümü ve değerleri ne kadardır? 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

SAYI : B.02.1.ÖİB.0.65.00.00/ 7 2 3 1 
KONU 3 o hmz 2OM 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tevcih edilen 7/2986 esas sayılı yazılı soru önergesinde yer alan sorulara verilen cevaplar aşağıda 
sunulmuştur: 

SORU - Türk Telekom'un elindeki gayrimenkulleıin tadadi dökümü ve değerleri ne 
kadardır? 

CEVAP - Türk Telekominikasyon A.Ş.'nin mülkiyetinde santral, hizmet, lojman ve 
radyolink sistem binası olmak üzere toplam kullanım alanı 2.177.466 m2 olan 1633 adet bina, 
santral ve hizmet amaçlı olarak satın alınmış olduğu toplam 4.060.550 m2 olan 437 adet arsa 
bulunmakta, ayrıca santral, hizmet, şebeke şantiye hizmetleri için kiraladığı toplam 6.410 adet 
gayrimenkul ile de hizmet vermektedir. 

Şirketin özelleştirme sürecinde olması ve bu süreçte gizlilik arz etmesi nedeniyle Türk 
Telekominikasyon A.Ş.'nin mülkiyetindeki gayrimenkul lerin hesaplanan ederi verilememektedir 

Bilgilerinizi ve gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim 

r.emal UNAKITAN 
Maliye Bakanı 
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80. - Konya Milletvekili Atilla KART'in KonyaSelçuklu-Aşağıpınarbası Köyünde bulunan bir hazine 
arazisinin belediyeye tahsisine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKTTAN'ın cevabı (7/2987) 

TBMM Başkanlığına 

-Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sn.KemaI Unakıtan tarafından 
yazılı olarak cevaplandırıl masını Anayasa'nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri 
gereğince arz ve talep ederim. 

Atilla Kart 
CHP Konya Milletvekili 

İlgi ;(a)25.2.2004 tarih-7/2071 sayılı yazılı soru önergem. 
(b)Maliye Bakanlığı-Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün 

6.4.2004 tarih-11029 sayılı cevabı. 

--İlgi (a) ve (b) önerge cevap ve içeriğine göre; Konya ili-Selçuklu 
ilçesi-Aşağıpmarbaşı Köyünde bulunan Hazine'ye ait 292 parsel nolu ve 480.274.62 
m' yüzölçümünde olan taşınmaz, spor tesisleri yapılmak üzere Büyükşehir Belediye 
Başkanlığına 2 yıl süreyle tahsis edilmiştir. Ancak daha sonra, söz konusu taşınmazın 
Belediye adına olan tahsisi kaldırılarak, satışının yapılması- yolunda talepte 
bulunulduğundan, sözü edilen tahsis kaldırılmıştır. 

--Bunun devamında da, Belediye Başkanlığının satın alma talebinin 2942 
sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümleri çerçevesinde değerlendirilmekte olduğu ilgi 
(b) cevap ile tarafımıza bildirilmiştir. 

--Buna göre aşağıdaki hususların cevaplandırılmasını talep etmek 
gereği doğmuştur; 

1-İlgi (b) cevaptan bu yana 2 ayı aşkın bir süre geçmiş olmasına göre, 
söz konusu taşınmazın Büyükşehir Belediye Başkanlığına devriyle ilgili çalışmalar 
hangi aşamadadır? 2 kamu kurumu arasındaki devir işlemi neden gecikmektedir? 

2-Devir bedeli olarak hangi rakamda mutabık kalınmıştır? Büyükşehir 
Belediye Başkanlığının devir bedeli olarak 600 milyar TL. "smı bloke etmiş olduğu 
yolundaki bilgi ve duyumlar içeriğine göre; devir işlemi neden yapılmamaktadır? Ne 
tür bürokratik engeller söz konusudur? 

QM 
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T.C 
MALİYE BAKANLIĞI 

Milli Emlak Genel Müdürlüğü 2 3 TE M M UZ 2004 

Sayı:B.07.0.MEG.O. 23/3245-9700 -$55^1 
Konu: Soru Önergesi Hk, 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ a) 06/04/2004 tarih ve 11029 sayılı yazımız. 

b) 06/07/2004 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GSN.0.10.00.02-6166 
sayılı yazınız. 

Konya Milletvekili Sn. Atilla KART'ın Maliye Bakanı Sn. Kemal 
UNAKITAN tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istenilen Konya ili, 
Selçuklu ilçesi, Aşağıpınarbaşı köyünde bulunan Hazineye ait 292 parsel no.lu 
ve 480.274,62 m2 yüzölçümlü taşınmazın Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanlığına devrine konu 21/06/2004 tarihli ve 2232 sayılı soru önergesinde 
yer alan hususlar incelenmiştir. 

Söz konusu taşınmazın, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 4650 sayılı 
Yasanın 17 nci maddesi ile değişik 30 uncu maddesi uyannca Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanlığına satışı hususunda Konya Valiliği 22/04/2004 
tarih ve 13569 sayılı yazımız ile talimatlandmlarak toplam 601.000.000.000.TL 
bedel üzerinden satışı uygun görülmüştür. 

Konuya ilişkin olarak Konya Valiliğinden alınan 18/06/2004 tarih ve 9435 
sayılı yazıda; 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanun ile değişik 5 inci maddesi 
çerçevesinde yayımlanan 269 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliğinin 4 üncü 
maddesine göre, anılan belediye tarafından taksitle ödeme talebinde bulunulması 
nedeniyle, satış bedelinin '/ ' ü olan 150.250.000.000.TL, 10/05/2004 tarihinde 
tahsil edilerek, kalanı 8 eşit taksit ve hesaplanacak kanuni faizi ile birlikte tahsil 
edilmek suretiyle 10/05/2004 tarihinde sözleşme yapılıp, 4721 sayılı Türk 
Medeni Kanununun 882 nci maddesi uyannca Hazine adına 1.derece ve 1. 
sırada ipotek tesis edilerek taşınmazın ferağının verildiği bildirilmiştir. 

Söz konusu taşınmazın, belediyeye devir çalışmaları ile ilgili olarak 
herhangi bir bekletilme ya da geciktirilme söz konusu değildir. y_^g//f 

Bilgilerine arz ederim. //O&^s/ 

y&fo\ UNAKITAN 
/^Maliye Bakanı 
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81. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT 'ün, Ardahan Tekel Pazarlama ve Dağıtım Başmüdür
lüğünün bina ve personel ihtiyacına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı 
(7/2990) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın. Maliye Bakanı Sayın Kemal UNAKITAN tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 15.06.2004 

Ensar ÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

1- YPK'ca önceliği olmayan projeler arasına alınmadığından yatırımı durdurulmuş olan 
Ardahan Tekel Pazarlama ve Dağıtım Başmüdürlüğümüz İdare ve Ambar binalarının 
yapımı için herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

2- 2003/39 sayılı Başbakanlık Genelgesi uyarınca durdurulmuş olan Ardahan Posof-Türkgözü 
Vergisiz Satış Mağazası yapımı ve Dekorasyonu İdame Yenileme işi 2003 yılında 
80.000.000.000.-TL bedelle projelendirilmiş olup; Projenin yapımına başlanması için 
herhangi bir girişimde bulunacak mısınız? 

3- Ardahan Tekel Pazarlama ve Dağıtım Başmüdürlüğümüzün mevcut hizmet binalarının il 
merkezinin en güzel yerde olması ve Cumhuriyetimizin ilk yıllarında yapılmış olması 
nedeniyle halen sobalı ve bakımsız olması ve özelleştirme kapsamına alınması nedeni ile 
tüm personel sağlıksız koşullarda çalışmaktadır. Bir an önce yeni hizmet binası ve 
lojmana ihtiyaç vardır. Yeni hizmet binası ve lojman yapımı için bir çalışma başlatmayı 
düşünüyor musunuz? 

4- 4 Memurla işlemleri yürütmeye çalışan Ardahan Tekel Pazarlama ve Dağıtım 
Başmüdürlüğümüzün personel açığının giderilmesi için, personel ataması yapacak 
mısınız? 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

SAY. B o: ı OIB0.65.00.00/ 6 9 6 4 23*(W20(K 
KONL Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

İLGİ : 06.07 2004 tarih ve A.01 O.GNS.O 10 00.02-6166 sayılı yazınız. 

İlgi yazı eki Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına tevcih edilen 7/2990 esas sayılı yazılı sorıi önergesinde yer alan sorulara verilen 
cevaplar aşağıda sunulmuştur: 

SORU 1- YPK'ca önceliği olmayan projeler arasına alınmadığından yatırımı 
durdurulmuş olan Ardahan Tekel Pazarlama ve Dağıtım Başmüdürlüğümüz İdare ve Ambar 
binalarının yapımı için herhangi bir çalınma yapmayı düşünüyor musunuz? 
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CEVAP 1- Tekel A.Ş. 'nin özelleştirme kapsam ve programına alınması nedeniyle ve 
Başbakanlığın 2003 39 saydı Genelgesi uyarınca çok acil ve zaruri durumlar dışında yeni proje 
önerilemediğinden herhangi bir çalışma yapılması düşünülmemektedir. 

SORU 2- 200J/J9 sayılı Başbakanlık Genelgesi uyarınca durdurulmuş olan Ardahan 
Posof-Türkgözü Vergisiz Satış Mağazası yapımı ve Dekorasyonu idame Yenileme işi 2003 yılında 
80.000.000.000,-Tf beılelle projelendirilmiş olup; Projenin yapımına başlanması için herhangi 
bir girişimde bulunacak mısınız? 

CEVAP 2- Ardahan Posof- Türkgözü Vergisiz Satış Mağazası İdame-Yenileme İşleri 2003 
Yılı Yatırım Programında Îdame-Yenileme projesi kapsamında 80 milyar TL bedelle yer almıştır. 
Söz konusu işin 2004 Yılı Yatırını Programında da yer alması için Devlet Planlama Teşkilatı 
Müsteşarlığına öneride bulunulmuş, ancak söz konusu projeye ayrılan ödenek tutarı yetersiz 
kaldığından 2004 yılında İdame-Yenileme projesi içinde yer alamamıştır. 

Vergisiz Satış Mağazalarının özelleştirilmesi yönünde çalışmalar sürmekte olduğundan 
projenin yapımına ait bir girişimde bulunulması düşünülmemektedir 

SORU 3- Ardahan Tekel Pazarlama ve Dağıtım Başmüdürlüğümüzün mevcut hizmet 
binalarının il merkezinin en güzel yerinde olması ve Cumhuriyetimizin ilk yıllarında yapılmış 
olması nedeniyle halen sobalı ve bakımsız olması ve özelleştirme kapsamına alınması nedeni ile 
tüm personel sağlıksız koşullarda çalışmaktadır. Bir an önce yeni hizmet binası ve lojmana 
ihtiyaç vardır. Yeni hizmet binası ve lojman yapımı için bir çalışma başlatmayı düşünüyor 
musunuz? 

CEVAP 3- Tekel A.Ş. 'nin özelleştirme kapsam ve programına alınması nedeniyle ve 
Başbakanlığın 2003 39 sayılı Genelgesi uyarınca çok acil ve zaruri durumlar dışında yeni proje 
önerilemediğinden ayrıca mevcut bina şu anki ihtiyacımızı karşılar durumda olduğundan yeni 
hizmet binası ve lojman yapımı için çalışına yapılması düşünülmemektedir 

SORU 4- 4 Memurla işlemleri yürütmeye çalışan Ardahan Tekel Pazarlama ve Dağıtım 
Başmüdürlüğümüzün personel açığının giderilmesi için, personel ataması yapacak mısınız? 

CEVAP 4- Ardahan Tekel Pazarlama ve Dağıtım Başmüdürlüğünde hali hazırda memur ve 
işçi olarak 12 personel görev yapmaktadır Anılan İlimizde bulunan Başmüdürlüğümüzde 
Başmüdür bulunmamakla birlikte en kısa sürede atanması cihetine gidilecek olup, başka personel 
ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Bilgilerinizi ve gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim. 

Cemal UN AKITAN 
Maliye Bakanı 
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82. - Edirne Milletvekili Nejat GENCAN'ın, ilköğretimde başarı ve eğitim kalitesinin artırıl
ması ile Edirne 'de anadolu ve fen lisesi açılıp açılmayacağına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı 
Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/2991) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Doç. Dr. Hüseyin CELÎK tarafından 

yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. C ^ \CL 12C0 U ^ x 

Saygılarımla. 

Edirne Milletvekili 

Haziran Ayı içerisinde Öğrencilerimiz Liselere Giriş Sınavına ve Öğrenci Seçme 
Sınavına gireceklerdir. Velilerin maddi, manevi destekleriyle, öğrencilerimiz turp 
enerjileriyle bu sınavlara hazırlanmaktadırlar. Edime İlimizde, 11 tane Lise, 4 tane Anadolu 
Lisesi, 1 tane Fen Lisesi, I tane Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi bulunmaktadır. Hepimiz 
tarafından bilinmektedir ki; Edirne İli, LGS de Türkiye genelinde dereceye girmesine rağmen, 
Üniversiteye giriş sınavında aynı başarıyı yakalayamamaktadır. Buda gösteriyor ki Anadolu 
liselerinde ki eğitim seviyesini yakalayamayan liselerimizin eğitim kalitesini yükseltmek veya 
Anadolu liselerinin sayısını artırmak gerekmektedir. Ancak bu şekilde ÖSS de Edime İli 
başarılı olma şansını yakalayacaktır. Bu konuda; 

1) İlköğretimden mezun olan öğrencilerimize daha iyi eğitim vermek adına Edirne ili 
olmak üzere ülkemiz genelinde Anadolu ve Fen Lisesi açmayı düşünüyor musunuz? 
Alternatif projeleriniz var mı? 

2) Mevcut olan düz liselerde ki eğitim kalitesinin artnnlması konusunda ne gibi 
çalışmalar yapmaktasınız? 

3) İlköğretimde başarılı olan İllerimizde ki öğrencilerimizin, Üniversiteye giriş 
sınavlarında başarıyı yakalayamaması konusunda yapmış olduğunuz araştırmalar ve 
de çalışmalar nelerdir? 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.08.0.APK.0.03.05.00-03/ Z S U L^/ &2004 

KOKU: Soru Önergesi 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM Başkanlığının 06.07.2004 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6166 sayılı 
yazısı. 

Edime Milletvekili Sayın Nejat GENCAN'ın, "İlköğretimde başarı ve eğitim 
kalitesinin arttırılması ile Edirne'de Anadolu ve fen lisesi açılıp açılmayacağına ilişkin" 
7/2991 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir: 

1-2-3. Yürürlükte bulunan Kurum Açılması ve Kapatılmasına İlişkin Esaslar'a göre, 
bir yerleşim birimlerinde; 

A- Anadolu lisesi açılabilmesi için; 
"a) Okulun açılacağı yerleşim biriminin merkez nüfusunun en az 50.000 olması, 
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b) Mahallen temin edilen binada en az 14 dershanenin bulunması, 
c) Geçici olarak temin edilen binalann yeni okul binası yapılıncaya kadar Anadolu 

lisesine tahsis edildiğinin belgelendirilmesi, 

d) Okul arsasının en az 3.000 m olması," 

B- Fen lisesi açılabilmesi için de; 
"a) İl merkezi olması, (Büyükşehir belediyesi sınırları içindeki merkez ilçeler il 

merkezi kapsamında değerlendirilir.) 
b) Yerleşim biriminde, üniversite veya fen bilimleri (fen ve fen-edebiyat fakültesi) 

alanında en az bir yüksek öğretim kurumunun bulunması, 

c) Okul binasında: 16 dershane, 6 yönetici ve memur, 2 bilim danışma grubu, 
öğretmenler ve rehberlik odaları ile kütüphane, fizik, kimya, biyoloji, yabancı dil, elektronik, 
bilgisayar lâboratuvarları, resim, müzik atölyesi, yeterince tuvalet ve lavabonun bulunması, 

d) Konferans ve spor salonlarının bulunması, 
e) 300 kişilik kız ve erkek öğrenciye hizmet verebilecek nitelikte pansiyon binalarının 

bulunması, 

f) Bina arsasının en az 10.000 m2 olması" 
şartları aranmaktadır. 

Yerleşim birimlerinde, uygun fizikî mekânların temin edilmesi ve aranan şartların 
bulunması hâlinde bu okulların açılması cihetine gidilmektedir. 

Orta öğretim kurumlarında öğrenci başarısını yükseltmek ve eğitimdeki kaliteyi 
artırmak amacıyla, Ortaöğretim Kurumlan Sınıf Geçme Yönetmeliği ve Eğitici Çalışmalar 
Yönetmeliği'nde gerekli düzenleme çalışmaları devam etmektedir. Günün şartlarına ve 
eğitimdeki ihtiyaçlara göre diğer yönetmeliklerde de düzenlemeler yapılabilecektir. 

Diğer taraftan, genel liseler de dâhil, eğitim ve öğretimin kalitesinin artırılması ile 
ilgili çalışmalar sürdürülmektedir. 

İlköğretim ve orta öğretim programlarının geleneksel ve ezbere dayalı yaklaşımlardan 
kurtarılarak öğrenci merkezli yaklaşımla başlatılan yenilenme çalışmaları devam etmektedir. 
Bu kapsamda orta öğretim programlarından, Tarih, Coğrafya, Türk Dili ve Edebiyatı, 
Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji programlan yeniden düzenlenmekte olup çalışmalar 
sürdürü 1 mektedir. 

Ayrıca, öğretmen kitapçıkları da hazırlanacak, Öğretmenlerin hizmet içi kurslarında 
yeni yapılan programların tanıtımı ve nasıl işleneceği konusunda bilgilendirilmeleri 
sağlanacaktır. 

Bakanlığımızca gerçekleştirilmekte olan çalışmalardan biri de öğrenci başansımn 
yıllara göre izlenmesini ve eğitim sisteminin kalite kontrol mekanizmasını oluşturan durum 
belirleme çalışmalandır. 

Durum belirleme çalışmaları; bölgeleri, okulları ve farklı okul türlerini, öğrenci 
başarısına göre karşılaştırma imkânı sağlamaktadır. Öğrenci başanlan boyutunda yıllara göre 
toplanan bilgiler yeni programlar ile eski programlar arasında karşılaştırmaya imkan 
sağlamaktadır. Öğrencilerin sosyo-ekonomik durumlanna, farklı konu alanlarına yönelik 
tutumlanna, dersleri nasıl işlediklerine ve çalışma alışkanlıklarına ait bilgiler toplanmakta, bu 
bilgiler, öğrencilerin ülke çapında basan dağılımlan dışında da bazı değişkenlere göre 
profillerinin çıkanlmasma imkân sağlamaktadır. Testler, yıllara göre öğrenci başansımn 
değişimini ortaya koyduğundan yıllar içinde olumlu veya olumsuz değişikliklerin 
gözlenmesini sağlamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. ^^^—--7 

( J&Ğç.Yİr. Hüseyin ÇEfcİK 
Millî Eğitim Bakan/ 
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83. - Muğla Milletvekili Ali ARSLAN 'm, din kültürü ve ahlak derslerine giren bir öğretmenin 
ifadelerine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/2992) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan konunun Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK tarafından 
yazılı olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim. 

^ A I i ARSLAN 
Muğla Milletvekili 

Türk Milli eğitiminin temel amaçlarından biri de öğrencilere 
Atatürk ilke ve devrimlerini öğretmek ve öğrendiklerini davranışa 
dönüştürmelerini sağlamaktır. Anayasanın genel esasları bölümünde 
Cumhuriyetin temel nitelikleri sayılırken "...demokratik, laik ve sosyal 
bir hukuk devletidir." denilmektedir. 

Öğretmenlerin görevi, Anayasada belirtilen niteliklere uygun ve 
milli eğitimin temel amaçlarını gerçekleştirmek üzere eğitim-öğretim 
faaliyetlerini yürütmektir. Muğla ilimizin Ortaca ilçesi Ahmet Ateş 
Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi'nde kadrosu bulunan ve Ekşiliyurt 
İlköğretim Okulunda da Din Bilgisi ve Ahlak Derslerine giren öğretmen 
Hasan Ali ERDOĞAN'ın öğretmenlik görevini nasıl yürüttüğü savcılığa 
ve basına verilen belgelerden anlaşılmaktadır. 

Öğretmen Hasan Ali ERDOĞAN'ın öğrencilere dağıttığı 
broşürlerde namazı terkedenlerin uğrayacağı cezalar sıralanırken, 
"Allah onun kabrini daraltır ve kaburgaları birbirine geçinceye kadar 
kabir onu sıkar, Allah onun kabrinde ateş yakar, o kişi aç susuz olarak 
ölür, akşam namazını terk edenlerin çocuklarından hayır gelmez" 
anlatımları yer almaktadır, öğrenci lere dağıttığı kadınlarla ilgili 
broşürde ise "Cennetle müjdelenen kadınlar, Resullullah (SAV) şöyle 
buyurdu: Kadın beş vakit namazını kılar, ramazan orucunu tutar, 
kendisini yabancılardan korur ve kocasına itaat ederse, ona cennetin 
kapısından gir" denir denilmektedir. Ele geçen diğer iki broşürün birinde 
tabuta sarılmış bir yılan ve Arapça yazılar, diğerinde ise Ahiret Hava 
Yollarından Duyuru diye başlayan ve Türk Milli Eğitiminin temel 
ilkeleriyle, amaçlarıyla uzaktan yakından ilgisi olmayan ifadeler 
bulunmaktadır. 

1- Adı geçen öğretmenin savcılığa verdiği ifadelerde adları geçen 
kişi,, kişiler veya kurumlarla ilgili yasal ve idari işlemlerin yapılması için 
gereğini yapmayı düşünüyor musunuz? 

2- Adı geçen öğretmenle ilgili bundan önce idari ve adli herhangi 
bir soruşturma yapılmış mıdır? Eğer varsa yapılan işlemler nelerdir? 

3- AKP'li hükümetin kamuoyunda YÖK yasası diye bil inen, İmam 
Hatip'lerle ilgili çıkarmaya çalıştığı yasa konusundaki ısrarı, adı geçen 
öğretmeni ve aynı düşünen öğretmenleri cesaretlendirdiğini düşünüyor 
musunuz? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.08.0.APK.0.03.05.00-03/ 2 . 9 * 3 H- / &/2004 
KONU: Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM Başkanlığının 06.07.2004 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-6166 sayılı yazısı. 

Muğla Milletvekili Sayın Ali ARSLAN'ın, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersine giren bir 
öğretmenin ifadelerine ilişkin 7/2992 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2-3. Muğla Valiliğince yaptırılan inceleme sonucu; 
a) Ortaca İlçesi Ahmet Ateş Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 

Öğretmeni olup kadrosunun bulunduğu okulda ve aynı ilçe Ekşiliyurt Köyü Şehit Er Gürsel Çelik 
İlköğretim Okulunda Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi derslerine giren Hasan Ali ERDOĞAN hakkında, 
söz konusu broşürlerle ilgili olarak, 07/06/2004 tarih ve 410/1755 sayılı Valilik oluru ile gerekli 
incelemenin, gerekiyorsa soruşturmanın yapılması için ilköğretim müfettişleri görevlendirildiği, 

b) Ortaca Kaymakamlığınca, aynı konu ile ilgili olarak adı geçen öğretmenin, 657 Sayılı 
Devlet Memurları Kanunu'nun 138'inci maddesi gereğince görevinden uzaklaştırıldığı ve hakkında 
Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu, 

c) Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığınca, konuya ilişkin 16.06.2004 tarihli ve 2004/229 karar 
numaralı kararı ile takipsizlik karan verildiği, 

ç) Anılan takipsizlik kararında adı geçen; Ahmet Ateş Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi 
Müdürü Murat ACAR ile Ekşiliyurt Köyü Şehit Er Gürsel Çelik İlköğretim Okulu Müdürü Ramazan 
KURT hakkında, Hasan Ali ERDOĞAN'm verdiği, 09/06/2004 tarihli şikayet dilekçesine istinaden, 
24/06/2004 tarih ve 410/2000 sayılı Valilik oluru ile gerekli incelemenin, gerekiyorsa soruşturmanın 
yapılması için ilköğretim müfettişleri görevlendirildiği ve inceleme-soruşturmanın devam ettiği, 

d) Hasan Ali ERDOĞAN hakkında yapılan soruşturma sonucu getirilen disiplin ve idari 
tekliflerle ilgili işlemlerin henüz sonuçlanmadığı, 

d) Adı geçen Öğretmenin daha önce görev yaptığı; Adıyaman ilinde geçirdiği soruşturma 
sonucu getirilen teklife istinaden 1999 yılında tevhiden "bir günlük maaş kesim cezası " ile 
cezalandırıldığı ve Aydın ilinde geçirdiği soruşturma sonucu getirilen teklife istinaden 2001 yılında da 
"ihtar" cezası ile cezalandırıldığı 

anlaşılmıştır. 
Diğer taraftan, Bakanlığımızca tesis edilen işlemlerde başta Anayasa'mız olmak üzere bütün 

kanunlarımızın hükümlerine uygunluk konusunda gerekli hassasiyet gösterilmekte; personelimizden, 
görev ve sorumluluklarıyla bağdaşmayan fiilleri bulunan veya bulunduğuna dair duyum almanlar 
hakkında, yapılan inceleme-soruşturma sonucunda getirilen adlî, idarî, malî ve disiplin teklifleri 
doğrultusunda yasaların gereği yerine getirilmektedir. ^^~ 

Bilgilerinize arz ederim. ^ yVİPjğ^—^ 
(_^#DçTl ) r . Hüseyin ÇELİK 

Millî Eğitim Bakan) 
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84. - Uşak Milletvekili Osman COŞKUNOGLU'nun, öğrencilere Bakanlıkça dağıtılacak kitap
lara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK 'in cevabı (7/2994) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik tarafından yazılı 

olarak yanıtlanmasını dilerim. 

Saygılarımla, v /~ ) 1 I 

Osman COŞKUNOĞLU 
Uşak Milletvekili 

Bakanlığınızca bu yıl da okul öğrencilerine kitap dağıtılacağı açıklandı. 

1. Dağıtılacak kitaplar hangi kriterlere göre, kim tarafından ve hangi yöntemle 
belirlenecek? 

2 Kitap dağıtım sürecinin herhangi bir noktasında hükümetinizin 
propagandasını yapmak amacına hizmet edecek herhangi bir eylem veya 
resim veya yazı yer alacak mı? 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.08.0.APK.0.03.05.00-03/ T-^OO 7 / 2^/2004 
KONU: Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :TBMM Başkanlığının 06.07.2004 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-6166 sayılı 
yazısı. 

Uşak Milletvekili Sayın Osman COŞKUNOGLU'nun, "Öğrencilere Bakanlıkça 
dağıtılacak kitaplara ilişkin" 7/2994 esas numaralı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2. Bakanlığımızın ilgili birimleri ve özel sektör yayıncıları tarafından ders kitabı 
olarak hazırlanan kitaplardan, Talim ve Terbiye Kurulunca kabul edilenler Millî Eğitim 
Bakanlığı Tebliğler Dergisi'nde duyurulmaktadır. 

2004-2005 öğretim yılında ücretsiz dağıtılmak üzere satın alınan ders kitapları, 
Tebliğler Dergisi'nde duyurulan kitaplar arasından pazarlık usulü yapılan ihale sonucu alınmış 
olup ihalede en uygun fiyatla teklif edilen kitaplardır. 

Diğer taraftan, Hükümet üyeleri, devlet adına icra görevi üstlenen yetkililerdir. 
Ücretsiz ders kitabı dağıtımı uygulaması ise halkımızdan aldığımızın halkımızın çocuklarının 
eğitimi için harcanması, halktan toplanan vergilerin halka hizmet olarak iade edilmesi ve 
halka verilen önemin bir ifadesidir. Ücretsiz ders kitabı dağıtımı sürecinde bunun dışına 
çıkılması söz konusu olamaz. 
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85. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, küçük sanayicilerin aldığı "Kapasite Raporu " 
işlemlerine ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un cevabı (7/2996) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Ali COŞKUN tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Küçük sanayici esnafımızın iki yılda bir Sanayi Sicil BeJgesi'ni yenilemesi 
gerekmektedir. Bu yenileme işleminin gerçekleşmesi için de ticarethane sahibinin 
izlemesi gereken bir prosedür mevcuttur. Bunlardan bir tanesi de "Kapasite 
Raporlaradır. 

Kapasite raporunun onaylanmasıyla ilgili uygulamada bazı zorluklar mevcuttur. 
Bu rapor için küçük sanayicimizin il içinde yaptığı müracaatlar daha sonra 
onaylanmak için Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderilmektedir. Fakat bu uygulama 
uzun bir süreç gerektirmektedir. 

Günümüzde küçük sanayicinin desteklenmesi gerektiği düşüncesindeyim. 
Kapasite raporu ile ilgili çalışmaların daha kısa zamanda ve hatta il çapında 
tamamlanması bu yönde yapılacak yardımların başında yer alabilir. 

1. Küçük sanayicilerimizin almak zorunda olduğu "Kapasite Raporu" işlemlerinin 
azaltılması yönünde çalışmalarınız var mıdır? 

2. Bu çalışmaların il bazında yapılmasının sakıncaları nelerdir? 
3. Kapasite raporu işlemlerinin uzaması sonucunda, TEDAŞ'ın uygulamaya 

başladığı sanayi işletmelerindeki %271ik elektrik indiriminden 
faydalanamaması söz konusu olan küçük sanayicilerimize nasıl bir kolaylık 
planlıyorsunuz? 

4. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile koordineli olarak bu çalışmanın süresinin 
uzatılması yönünde çalışmalarınız var mıdır? 

T.C 
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

SAYI : B 14.0.BHİ 01- 2.<3 2_ 2 3 T E M 2 0 0 4 

KONU : Yazılı Som Önergesi 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞIMA 

İLGİ : 06.07.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2996-6271 sayılı yazınız. 

Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, "Küçük sanayicilerin aldığı kapasite raporu 
işlemlerine" ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği (7/2996) esas nolu yazılı 
soru önergesine ilişkin cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. ^û, v 

_ _ J y L c ^ — — < » 
A\C0ŞftlTN\ 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 

- 2 8 4 -



T.B.M.M. B : 118 4 . 8 . 2 0 0 4 O : 1 

BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ 

CEVAP 1: Kapasite Raporu işlemleri TOBB-Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği tarafından; 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar 
ve Borsalar Kanunu çerçevesinde, yürütülmektedir. 

Kapasite Raporu alınması için, asgari bilinmesi ve belgelendirilmesi 
gereken işlemler vardır. Bunlar, işyerinin Ticaret Sicil kayıtları, işyerindeki 
makine ve tesisat ile arazi ve binanın mülkiyet tespiti ve kayıtları , 
işçilerin sigorta kayıtları , v.b gibi asgari bilgilerin mutlaka bilinmesi 
gerekir. Çünkü, Kapasite Raporları bir işletmenin veya firmanın hüviyet 
belgesidir. 

TOBB tarafından sanayi kapasite raporu otomasyon sistemine 
geçildiği takdirde işlemler oldukça hızlanacaktır. 

CEVAP 2: Kapasite Raporları İl bazında hazırlanmaktadır. Ancak , 
yeknesaklığın sağlanması, illere teknik destek verilmesi ve Türkiye 
çapında merkezi kayıt tutulması nedeniyle TOBB ' da konularda uzman 
bir ekip tarafından talepler kısa sürede incelenerek , işlemler süratle 
sonuçlandırılmaktadır. 

CEVAP3TEDAŞ tarafından Haziran 2004 sonuna kadar verilen sürenin 
uzatılması için, TOBB tarafından TEDAŞ'a uzatma talebinde bulunulmuş 
ve süre uzatılmıştır. 

CEVAP4:TEDAŞ'ın 2004 yılı sonuna kadar verdiği süre nedeniyle 
Kapasite Raporu'na yoğun talep olmuştur. Bakanlığımızın , Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı nezdinde yaptığı girişimler sonucunda süre 
uzatımı yapılması sağlanmıştır. Haziran 2004 döneminde de bu süre 
uzatımı gerçekleştirilmiştir. 

86. - Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, hipermarketlerin küçük esnafın satışları 
üzerindeki etkilerine ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un cevabı (7/2997) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Ali COŞKUN 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. •*• . • -»v -MA*» \ 
Ümmet K A N D O Ğ A N \ 

DYP Denizli Milletvekili ^ 
1 - Son yılların gelişen sektörü olan hiper marketler, esnafımızın satışlarını 
nasıl etkilemektedir? 

2 - Bu çerçevede işini tasfiye etmek zorunda kalan bakkal ve diğer küçük 
esnafın sayısı ne kadardır? 

3 - Şehir merkezlerinde açılan büyük alış-veriş merkezlerinin haksız 
rekabete yol açtığını düşünüyor musunuz? 

4 - Bu konu ile ilgili olarak esnafın sıkıntılarını gidermeye yönelik olarak 
Bakanlığınızca herhangi bir tedbir alınmış mıdır? 
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T.C 
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

2 3 jm "** 
SAYI : B 14.0.BHİ 01- 2 3 3 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

İLGİ: 06.07.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2997-6166 sayılı yazınız. 

Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, "Hipermarketlerin küçük esnafın satışları 
üzerindeki etkilerine" ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği (7/2997) esas nolu 
yazılı soru önergesine ilişkin cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Ali ^OŞKUK 
Sanayi ve Ticaret Ba 

DENİZLİ MİLLETVEKİLİ SAYIN ÜMMET KANDOĞAN'IN 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ 

l)Esnaf ve sanatkar kesiminde ağırlıklı bir yere sahip olan bakkal esnafı ile 54 ayn meslek 
kolunda faaliyette bulunan diğer esnafımız, yerleşim merkezlerinde gelişi güzel plansız ve 
programsız bir şekilde ticari faaliyete geçen büyük mağazalar sebebiyle zor duruma 
düşmüşler, kimileride kepenk kapatmak zorunda kalmışlardır. 

2)Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesinin kayıtlarına göre, 2002-2003 ve 2004 yıllarında 
soruda belirtilen tarihler itibariyle aylara göre esnaf ve sanatkarların terkin kayıtlan aşağıdaki 
tabloda gösterilmiştir. 

AYLAR 

OCAK 
ŞUBAT 
MART 
NİSAN 
MAYIS 
HAZİRAN 
TEMMUZ 
AĞUSTOS 
EYLÜL 
EKİM 
KASIM 
ARALIK 
TOPLAM: 

2002 YILI 
TERKİN 

7200 
6600 

13.800 

2003 YILI 
TERKİN 

8100 
8100 

10200 
6600 

10500 
8100 
9900 
5100 
9300 

12600 
7200 
8700 

104.400 

2004 YILI 
TERKİN 

12300 
9000 
8100 
8700 
6000 

44.100 
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Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesinin kayıtlarına göre, seçilmiş iller ve seçilmiş 
mesleklerde işi bırakan esnaf ve sanatkarların 28 Kasım 2002/Mayıs 2004 tarihleri 

YILLAR 

Kasım 2002-31.12.2002 
01.01.2003-31.122003 
01.01.2004-Mayıs 2004 

TOPUM 

İFLAS 
ADEDİ 

3569 
33320 
12084 
48973 

ÖLÜM 
ADEDİ 

DEVİR 
ADEDİ 

359! 430 
2446 
920 

3725 

5959 
2702 
9091 

SSK'AYA 
GEÇİŞ 
ADEDİ 

616 
2347 
738 

3701 

İŞ BÜYÜTME 
TİCARET 

SİCİLİNE GEÇİŞ 
ADEDİ 

205 
2493 
828 

3526 

DİĞER' 
ADEDİ 

3484 
29963 
12645 
46092 

' TESPİT 
EDİLEMEYEN 

ADEDİ 
5137 

27872 
14183 
47192 

TOPLAM 
ADEDİ 

13800 
104400 
44100 

162300 

3)özellikle büyük mağazaların, yerleşim merkezlerinde ticari faaliyete başlamaları sonucu bir 
çok esnaf kesimi olumsuz yönde etkilenmiş, aynı zamanda haksız rekabete maruz 
kalmışlardır. 

4)Toplum tarafindan kabul gören büyük mağazalar arasındaki dengenin müspet bir şekilde 
sağlanarak, toplumun ihtiyaçlarının huzurlu bir şekilde temini yerine getirilirken, büyük 
mağazaların kurulma ve faaliyetlerini olumlu şekilde düzenlerken, esnaf ve sanatkarlarımızın 
bundan asgari şekilde menfi yönde etkilenmelerinin, hatta büyük mağazaların esnaf ve 
sanatkarımızın ne şekilde yeni imkanlar ve faydalar sağlayacağı şeklinde çalışmalar ve 
araştırmalar yapılmış, Bakanlığımızca "Büyük Mağazalar Kanunu Tasarısı" hazırlanmıştır. 
Tasan Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmak üzere 12.02.2004 tarih ve 215 sayılı 
yazımızla Başbakanlığa gönderilmiş olup, yasalaşma süreci devam etmektedir. 

87. - İğdır Milletvekili Yücel ARTANTAŞ'in, TCDD'nin demiryolu bakım onarım ihalesini 
kazanan firmaya ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'in cevabı (7/2998) 

T.B.M.M. BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sayın Binali YILDTR1M tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

İğdır Milletvekili 

10 Milyon S(Dolarhk) T C D D . demir yolu bakım ve onarım ihalesini kazanan Orhan ONUR 
firmasının. Başbakan Sayın R.Tayyip ERDOGAN'm dünürü Orhan UZUNER'in Genel Müdürlüğünü 
yaptığı akrabalanna ait UZKA İnşaat ile iş ortaklığının olduğu basının ve kamuoyunun gündemine 
gelmektedir. Bu itibarla, 

1- Orhan Onur'un ortağı oldtuğu Betra Prefabrik AŞ.'ne Uzunerlerde ortak mıdır? 

2- Söz konusu demiryolu bakım onarım işinde Uzunerlerin ortaklığı var mıdır? Taşaron 
Firmalar kimlerdir9 

3- Orhan Uzuner'in bu fırmalardaki görevi nedir0 Halen Genel Müdürlük yapmakta mıdır^ 

4- Betra Prefabrik A.Ş.'nin iştigal konusu nedir? Demiryolu ihalesi işine malzeme v.s. 
vermekte midir9 
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T.C. 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B. 11.0.APK.0.10.01.21./EA/-\o3lf-Zfc&'i*/ ^ 0 TEMMUZ 2ÜÖ4 
KONU :Iğdır Milletvekili 

Sayın Yücel ARTANTAŞ'ın 
yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İLGİ: TBMM Başkanlığının 06.07.2004 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-6166 sayılı yazısı. 

İğdır Milletvekili Sayın Yücel ARTANTAŞ'ın 7/2998-6167 sayılı yazılı soru önergesinin 
cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Ulaştırma Bakanı 

İĞDİR MİLLETVEKİLİ SAYIN YÜCEL ARTANTAŞ'IN 7/2998-6167 
SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABİ 

10 Milyon $(Dolarhk) TCDD demiryolu bakım ve onarım ihalesini kazanan 
Orhan ONUR firnıasmın, Başbakan Sayın R.Tayyip ERDOĞAN'm dünürü Orhan 
UZUNER'in Genel Müdürlüğünü yaptığı akrabalarına ait UZKA İnşaat ile iş 
ortaklığının olduğu basının ve kamuoyunun gündemine gelmektedir. Bu itibarla; 

SORU-1 Orhan Onur'un ortağı olduğu Betra Prefabrik A.Ş.'ne Uzunerler'de 
ortak mıdır? 

CEVAP-1 Her türlü mal ve hizmet alımlarına ilişkin olarak TCDD İşletmesi 
Genel Müdürlüğünce yapılan ihalelerde, ihalelere katılan istekli fırmalann, 4734 
sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre sadece yasaklı olup olmadıkları 
araştırılmaktadır. Firmaların sahibi ya da ortaklan araştırılmadığından, Orhan Onur 
firmasının hangi firmalarla ortak olup, olmadığı tarafımızca bilinmemektedir. 

SORU-2 Söz konusu demiryolu bakım onanm işinde Uzunerlerin ortaklığı var 
mıdır? Taşeron Firmalar kimlerdir? 

CEVAP-2 Orhan Onur firmasına, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü'nce şu 
ana kadar bakım ve onarım ihalesi yapılmamıştır. 

Ayrıca, Orhan Onur firması; merkezi yurt dışında olup demiryolu malzemesi 
üreten bazı yabancı firmalann Türkiye temsilcisi olarak TCDD Genel Müdürlüğü ile 
ilişkisi olup, bu firmalarla imzalanan sözleşmelerde Uzuner'lerin ortaklığının 
bulunup bulunmadığı bilinmemektedir. 
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SORU-3 Orhan Uzuner'in bu firmalardaki" görevi nedir? Halen Genel 
Müdürlük yapmakta mıdır? 

CEVAP-3 Orhan Uzuner'in söz konusu firmada görevli olup olmadığı, ayrıca 
görevli ise görevinin ne olduğu tarafımızca bilinmemektedir. 

SORU-4 Betra Prefabrik A.Ş.'nin iştigal konusu nedir? Demiryolu ihalesi işine 
malzeme vs. vermekte midir? 

CEVAP-4 Betra Prefabrik A.Ş.'den TCDD Genel Müdürlüğü'nce bugüne 
kadar malzeme alımı yapılmadığından, bu firma ile ilgili herhangi bir bilgi ve belge 
bulunmamaktadır. • 

88. - Adana Milletvekili Atilla BAŞOGLU'nun, ADSL hizmetine ilişkin sorusu ve Ulaştırma 
Bakanı Binali YILDIRIM'm cevabı (7/2999) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ederim. 

Adana Milletvekili 

1. Hükümetimiz ADSL hizmetini yurt sathında ne yaygınlıkta vermektedir, hizmet 
nerelere ulaşmaktadır; mevcut kullanım olanakları tarafınızca yeterli 
görülmekte midir? 

2. Alım gücü yurdumuzun kat be kat üzerinde olan İngiltere'de dahi 128 Kb'lik 
bağlantı yaklaşık 49, 256 Kb'lik bağlantı yaklaşık 50, 512 Kb'lik bağlantıların 
ücretlendirilmesi yaklaşık 68 milyon liraya karşılık geldiğine göre 
yurdumuzdaki servis kullanım ücretleri niçin bu miktarların üzerinde 
seyretmektedir? 

3. İnternet hizmetlerinin yurt sathında yaygınlaştırılması ve bu hizmetin herkes 
tarafından karşılanabilir fiyatlardan sunulması hususunda çalışmalarda 
bulunacak mısınız? Neler yapmayı düşünmektesiniz? 

T.C. 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI :B.11.0.APK.0.10.01.21./EA/-loa^ -igSl^ 2 8 TEMMUZ 2004 
KONU .Adana Milletvekili 

Sayın Atilla BAŞOGLU'nun 
yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: TBMM Başkanlığının 06.07.2004 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-6166 sayılı yazısı. 

Adana Milletvekili Sayın Atilla BAŞOGLU'nun 7/2999-6181 sayılı yazılı soru önergesinin 
cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Ulaştırma Bakanı 
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ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN ATİLLA BAŞOĞLU'NUN 7/2999-6181 
SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

SORU-1 Hükümetimiz ADSL hizmetini yurt sathında ne yaygınlıkta 
vermektedir, hizmet nerelere ulaşmaktadır; mevcut kullanım olanaklan tarafınızca 
yeterli görülmekte midir? 

CEVAP-1 ADSL hizmeti halen, tüm İl merkezleri ile belli başlı ilçe 
merkezlerinde verilmekte olup, ADSL altyapı montaj ve servise verme çalışmalarına 
devam edilmektedir. 

ADSL hizmetinin müşterilere ulaştınlmasmdaki gecikmelerin ve sıkıntıların en 
aza indirilmesi, Mevzuatın sadeleştirilmesi ve müşteri odaklı projelerin uygulamaya 
alınması için yeni düzenlemelere gidilmektedir. 

ADSL servisler üzerinden verilmekte olan e-mail, statik İP gibi servislere 
ilaveten uygulamaya alınacak Katma Değerli Servisler'le hizmetin kullanım 
imkanları da artırılacaktır. 

SORU-2 Alım gücü yurdumuzun kat be kat üzerinde olan İngiltere'de dahi 128 
Kb'lik bağlantı yaklaşık 49,256 Kb'lık bağlantı yaklaşık 50, 512 Kb'lık bağlantıların 
ücretlendirilmesi yaklaşık 68 milyon liraya karşılık geldiğine göre yurdumuzdaki 
servis kullanım ücretleri niçin bu miktarların üzerinde seyretmektedir? 

CEVAP-2 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu'na göre işletmeciler, 
Telekomünikasyon hizmetlerinin yürütülmesinde ve/veya altyapı işletilmesi 
karşılığında alacakları ücretleri; ilgili mevzuat, sahip oldukları yetki belgesi ve 
Kurum düzenlemelerine aykırı olmayacak şekilde serbestçe belirlemektedir. 

İşletmecilerin belirleyip sundukları tarifelerin ilgili mevzuata uygunluğunu, 
Telekomünikasyon Kurumu kontrol etmektedir. Ekim 2003 tarihinde Türk Telekom 
A.Ş., ADSL tarifelerinde % 80Tere varan oranlarda indirim yapmış ve bu indirim 
Telekomünikasyon Kurumu tarafından onaylanarak yürüTİüğe girmiştir. Ayrıca, Türk 
Telekom A.Ş. 30 Haziran 2004 tarihine kadar 128, 256 ve 512 Kbit/sn. hızlanna 
yönelik bİT promosyon uygulaması yapmıştır. Daha sonra da ADSL ile ilgili yapılan 
yeni yatırımların port başı maliyetleri düşürmesi sonucunda Türk Telekom A.Ş.'nin, 
ortalama % 26 oranında indirim ihtiva eden yeni tarifeleri Telekomünikasyon 
Kurumu'nun onayından sonra yürürlüğe girmiştir. 

Türk Telekom'un ADSL tarifesinde belirtilen ücretler' sınırsız kullanım 
karşılığında alınmaktadır. Avrupa ülkelerindeki uygulamalara pek çoğunda ise 
kullanıcılara, kullanım süresi ve/veya veri iletim miktarı yönünden belirli kısıtlamalar 
getirilmektedir. Türk Telekom ile bazı Aynıpa ülkelerinde üygüTanan ADSL 
ücretlerinin yer aldığı tablo Ek-1 'de verilmiştir. 
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ADSL tarifelerinin maliyet bazlı ve port başına oluşturulmasından dolayı, 
müşteri sayısı arttıkça port başına maliyetler daha da azalacağından tarifelerde de 
düşüşler olacaktır. ADSL aylık ücretlerindeki peyderpey düşüşler Ek-2 tabloda 
görülebilmektedir. 

SORU-3 İnternet hizmetlerinin yurt sathında yaygınlaştırılması ve bu hizmetin 
herkes tarafmdan karşılanabilir fiyatlardan sunulması hususunda çalışmalarda 
bulunacak mısınız? Neler yapmayı düşünmektesiniz? 

CEVAP-3 Ülkemizde, Türk Telekom A.Ş.'nin yasal tekeli altında kurulan 
TTNet şebekesi; İSS'na (İrternet Servis Sağlayıcıları), içerik sağlayıcılara, kurumsal 
ve bireysel kullanıcılara, Türkiye'nin her yerinden sağlıklı, güvenilir ve hızlı internet 
erişimi sağlamayı amaçlamaktadır. 

ATM (Asyncronous Transfer Mode) anahtarlama temelli bir alt yapıda kurulan 
TTNet şebekesi ile ATM, FR (Frame Relay), ADSL (Asymerrical Digital Subscriber 
Line), LL (Leased Line) erişimi ile PSTN (Public Switched Telephony Network), 
B-ISDN (İntegrated Services Digital Network) ve Kablo TV üzerinden internet 
erişim şekilleri desteklenmektedir. 

Telefon üzerinden verilmekte olan ve yaygınlığı telefon hizmeti ile aynı olan 
dial-up internet erişimin (145, 822 ve 200'lü numaralardan) maliyeti, il içi 
görüşmelerle aynı olmasına, hatta bazı noktalarda 822Ti aramalann maliyeti iller 
arası görüşme bedeline ulaşmasına rağmen Türk Telekom, internet dial-up erişimini il 
içi görüşme ücretinin yaklaşık % 28'i bir bedelle kullanıcılara sunmaktadır. 

İnternet hizmetlerinin müşteri tarafından karşılanabilecek ücretten temin 
edilebilmesi için ilk etapta ADSL 1 Mbit/sn. tarifesinde yaklaşık % 30 ve 2 Mbit/sn. 
tarifesinde yaklaşık % 40 indirim yapılmıştır. Ayrıca, 30 Haziran 2004 tarihinde sona 
eren ve ADSL 128, 256 ve 512 Kbit/sn düşük hızlarmdaki internet hizmetlerine 
uygulanan promosyon uygulaması, 01 Temmuz 2004 tarihinde tarifeye 
dönüştürülerek müşteriler lehine yaklaşık % 20 indirim sağlanmıştır. 

Ülkemizin bilgi toplumuna dönüşümünde temel ölçüt, tüm toplumun 
internetten yararlanabilmesi ve e-devletin kurulması olarak görülmektedir. İnternet 
erişiminin önemi dolayısıyla, bilgi toplumuna ilişkin mevzuatın uyumlaştırılması ve 
uygulanmasına yönelik düzenlemelerde daha ucuz, daha hızlı ve daha güvenli 
ınternet (rekabeti artırıp, fiyatları düşürmek suretiyle) erişiminin sağlanması hedefi 
gözetilmektedir. 

Kullanıcıların internete erişimini sağlayan ve/veya elektronik hizmetlerin, 
kullanıcıların hizmetine sunulmasına aracılık eden gerçek veya tüzel kişiler olarak 
tanımlanabilecek İSSTer,(İntemet Servis Sağlayıcıları) 1996'dan itibaren Türk 
Telekom A.Ş. ile yapılan anlaşmalar sonueöflıfâ-kurulmuş olup; 1999'da Türk 
Telekom A.Ş.'nin kurduğu TTNet altyapm:ifeâi&d£fcN4pğrudan müşterilere hizmet 
sunmaya başlamışlardır. Halen Telekomünikas^mT^ururrlai'nun "Genel İzm Belgesi" 
ile yetkilendirilen İSS işletmeci sayısı 97i;a#ettirj. 
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Tüketici/kullanıcı menfaatleri açısından rekabetçi piyasadaki aktörlerin 
sayısının artmasının hizmet çeşitliliği, kalitesi ve tarife seviyelerinde iyileşmeleri de 
beraberinde getireceği göz önünde bulundurularak, son kullanıcıya hizmet sunmakta 
olan İSS (İnternet Servis Sağlayıcılan)'lerin sayısının artmasının önemi 
değerlendirilmekte ve yapılacak düzenlemelerde uzun vadede daha geniş kapasite 
sağlayacak teknolojilerin (ADSL, ISDN, KabloTV.gibi) yaygınlaşması ve İSS 
(İnternet Servis Sağlayıcı)'ler tarafından bu tür hizmetlerin Türk Telekom A.Ş. ile 
birlikte sunulabilmesine imkan verilmesi perspektifi göz önünde bulundurulmaktadır. 

ADSL teknolojisi ile internete erişim, dial-up aracılığıyla internete erişime göre 
hızı ve sağladığı imkanlar açısından bir çok avantaja sahiptir. İnternet hizmetlerinin 
yurt sathına yaygınlaştırılması ve bu hizmetin herkes tarafından karşılanabilir 
fiyatlardan sunulması konusunda Türk Telekom tarafından, halen yaklaşık 1.250 
merkezde verilmekte olan ADSL hizmetinin yaygınlaştırılması, yeni internet 
hizmetlerinden Metro Ethernet, G.SHDSL hizmetlerinin kullanıcılara sunulması 
planlanmaktadır. 

Türk Telekom'un verdiği internet hizmetlerine (Dial-Up, ADSL, Kablo TV 
İnternet, FR, ATM ve Metro Ethernet) ilişkin tarifeler, maliyet bazlı ve kendi içinde 
uyumlu olacak şekilde hazırlanmış ve Telekomünikasyon Kurumu onayına 
sunulmuştur. 

Ancak dial-up erişimdeki ucuzluğun sadece Türk Telekom'un katkıları ile 
sağlanmasına devam edilmesi mümkün bulunmamaktadır. Dolayısıyla, internete ucuz 
fiyatlarla erişim için Türk Telekom'un desteklediği % 72'lik bedelin internet'i 
geliştirmekle görevli diğer kurumların da iştirak edecekleri bir yapı ile 
karşılanmasının gerekli olduğu da açıktır. 

ADSL teknolojisinin Türk Telekom A.Ş.'nin tekelinde kalmasıyla, tekelden 
beklenen tüm sakıncaların ortaya çıkmasına yol açacağından, Telekomünikasyon 
Kurulu'nun 26.02.2004 tarih ve 2004/130 sayılı kararıyla, internet servis sağlayıcılara 
ADSL portlann dağıtımı yapılmış ve bu düzenlemeyle Türk Telekom A.Ş.'nin ADSL 
hizmetinin sunumundaki tekeli kısmen ortadan kaldınlırtif'tıiv 

EK-1 

Operatör / Hız (downioad) 

France Telecom /128 kbps * 
Lattelekom / 256 kbps 
Balgacom/512 kbps ** 
OTE/512 kbps 
VVanadoo / 512 kbps *** 
Telecom Italia / 640 kbps 
Deutsche Telekom /1024 kbps 
Eircom/1024 kbps **** 
OTE/1024 kbps 

Ülke 

Fransa 
Letonya 
Belçika 

Yunanistan 
İngiltere 

İtalya 
Almanya 
İrlanda 

Yunanistan 

Aylık Ücret 

53.697.530 TL 
40.803.367 TL 
53.787.325 TL 
80.797.721 TL 
75.399.014 TL 
66.358.653 TL 
84.299.734 TL t 

159.835.456 TL 
143.654.361 TL 
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Türk Telekom ADSL Tarifesi 
Hızı (kbps) 

128/32 
256/64 

512/128 
1024/256 
2048/512 

Aylık Ücret 
49.000.000 TL 
69.000.000 TL 
109.000.000 TL 
179.000.000 TL 
279.000.000 TL 

(*) 1 yıllık sözleşme şart koşuluyor. 
(**) Aylık veri iletimi (upload+dovvnload) 400 MB ile sınırlı. Limitin geçilmesi 
halinde bağlantı hızı 64 kbpsye düşüyor. 
(***) Aylık veri iletimi (upload+dovvnload) 15 GB ile sınırlı 
(****) Aylık veri indirimi miktarı (download) 12 GB ile sınırlanmakta. 

1 Euro = 1.795.904 TL 
1 İngiliz Sterlini = 2.693.784 TL 
1 Lat = 2.691.515TL 
(12 Temmuz 2004 itibariyle) 

EK-2 

ADSL TARİFELER 2001-2004 
Hız 

128/32 

256/64 

512/128 

1024/256 

2048/512 

Aylık Ücret 
03/02/2003 

49.000.000 

170.000.000 

520.000.000 

1.398.000.000 

2.369.000.000 

Aylık Ücret 
18/11/2003 

60.000.000 

87.000.000 

141.000.000 

249.000.000 

465.000.000 

Aylık Ücret 
10/12/2003 

49.000.000 

69.000.000 

109.000.000 

249.000.000 

465.000.000 

Aylık Ücret 
01/07/2004 

49.000.000 

69.000.000 

109.000.000 

179.000.000 

279.000.000 

89. - Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'in, demiryolu projelerine ilişkin sorusu ve 
Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'in cevabı (7/3000) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sayın Binali YILDIRIM tarafmdan 
yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 
UmraetKANDÖGANv 

DYP Denizli MiIletvekilK 
1 - 2004 yılı içerisinde yeni demiryolu projesi hazırlanmış mıdır? 
Hazırlanmış ise, projelerin toplam maliyeti ne kadardır ve bu projelerin bu 
gün itibariyle ne kadarı gerçekleştirilmiştir ? 

2 - 2005yılında kaç kilometre yeni demiryolu yapılacaktır? 
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T.C. 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
' B 3 AĞUSTOS ?004 

SAYI : B.11.0.APK.0.10.01.21./EA/- | O b ^ ~Z93&h 
KONU :Denizli Milletvekili 

Sayın Ümmet KANDOĞAN'ın 
yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İLGİ: TBMM Başkanlığının 06.07.2004 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-6166 sayılı yazısı. 

Denizli Milletvekili Sayın Ümmet KANDOĞAN'ın 7/3000-6220 sayılı yazılı soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

^"^Binali YILDIRIM 
Ulaştırma Bakanı 

DENİZLİ MİLLETVEKİLİ SAYIN ÜMMET KANDOĞAN'IN 7/3000-6220 
SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

SORU-1 2004 yılı içerisinde yeni demiryolu projesi hazırlanmış mıdır? 
Hazırlanmış ise, projelerin toplam maliyeti ne kadardır ve bu projelerin bu gün 
itibariyle ne kadarı gerçekleştirilmiştir? 

CEVAP-1 Bakanlığımız tarafından demiryolu sektöründe önemli projelere start 
verilmiş bulunmaktadır. 

Bu kapsamda yürütülen projelerden birisi, TCDD İşletmesi Genel 
Müdürlüğü'nün Yatmm Programında yer alan "Ankara-Haydarpaşa Demiryolunun 
İyileştirilmesi" projesidir. 

İki etaptan oluşan projenin 437 Milyon EURO tutarındaki birinci etabının 
temeli 8 Haziran 2003 tarihinde Sayın Başbakanımız tarafından atılmıştır. Birinci 
etabın inşaat çalışmaları devam etmektedir. 296 Km.lik Ankara-Eskişehir (İnönü) 
kesiminde tek hattın çift hatta çıkarılması yanında üst yapıdaki iyileştirmeler 
sonucunda hat üzerinde 15 Km. lik bir kısaltma da sağlanacaktır. 

Birinci etabın bitirilmesi ile Ankara-İstanbul arasında şu anda yaklaşık 7 saat 
30 dakika olan seyahat süresi standart trenlerle 5 saate, saatte 200 km. hız yapabilen 
tren setleri ile 4 saat 10 dakikaya inecektir. 

Diğer taraftan, projenin ikinci etabını oluşturan 180 km. lik Eskişehir (İnönü)-
Köseköy kesiminin % 100 kredili olarak yapımı için gerekli izinler alınmış ve ihaleye 
çıkılması için çahşmalanmız devam etmektedir. Her iki etabın eş zamanlı olarak 

- 2 9 4 -



TBMM. B: 118 4 . 8 . 2004 O: 1 

bitirilmesi sonucunda, Ankara-İstanbul arasındaki seyahat süresi 3 saat 10 dakikaya 
inecektir. Diğer taraftan bu proje, ülkemizin demiryolu yolcu taşımacılığı bakımından 
ikinci önemli arteri olan Ankara-İzmir arasındaki seyahat süresini de yaklaşık 1,5 saat 
azaltacaktır. 

Bir diğer önemli demiryolu projemiz ise "İstanbul Boğazı Demiryolu Boğaz 
Tüp Geçişi ve Gebze-Halkalı Banliyö Hatlarının İyileştirilmesi Projesi" 
MARMARAY projesidir. 

Ülkemizin demiryolu sektöründe yer alan önemli çalışmalardan birisi olan bu 
proje ile İstanbul'da her iki yaka arasındaki ulaşımın demiryolu ile de sağlanması 
mümkün olabilecektir. 6 Mayıs 2004 tarihinde sözleşmesi imzalanmış olan söz 
konusu projenin 9 Mayıs 2004 tarihinde temeli Sayın Başbakanımız tarafından 
atılmıştır. Projenin inşaat çalışmaları 3 etaptan oluşmaktadır. Buna göre; 

l.Etap: Demiryolu Boğaz Tüp Geçişi İnşaatı (13 Km.) 

2.Etap: Gebze-Haydarpaşa; Sirkeci Halkalı Banliyö Hatlarının İyileştirilmesi 
ve Elektromekanik Sistemler (63 Km) 

3.Etap: Sistemde İşletilecek Banliyö Araklan. 

Marmaray projesinin her üç bölümünün de eş zamanlı olarak bitirilmesi 
planlanmaktadır. 2008 yılında deneme işletmesine, 2009 yılında ise ticari işletmeye 
geçilmesi hedeflenmiştir. 

Projenin tamamlanması ile halen Avrupa ve Asya yakasında birbirinden ayrı 
şekilde saatte tek yön 10 bin yolcu kapasitesi ile hizmet vermekte olan banliyö 
hatları, iki yakanın kesintisiz bir şekilde birleştirilmesi ile saatte tek yön 75.000 yolcu 
kapasitesine ulaşacaktır. Bu da 12 şeritli bir otoyolun taşıma kapasitesine eşit bir 
kapasitedir. 

Ayrıca, DLH İnşaatı Genel Müdürlüğümüz Yatırım Programında bulunan 
yaklaşık 600 km. uzunluğundaki Ankara(Polatlı)-Afyon-İzmir ve yaklaşık 475 km. 
uzunluğundaki Ankara-Yerköy-Sivas demiryolu hatlarının Etüt-Proje ve Mühendislik 
Hizmetleri ihalelerinin 2004 yılı içinde sonuçlandırılmasına çalışılmaktadır. 

SORU-2 2005 yılında kaç kilometre yeni demiryolu yapılacaktır? 

CEVAP-2 Yukarıda açıklanan projelerin inşaatına 2005 yılında da 
aksatılmadan devam edilecektir. Ayrıca TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünce 
yürütülmekte olup, inşaat çalışmaları devam eden Ankara-İnönü arası 296 km. yeni 
çift hatlı demiryolu ile DLH İnşaatı Genel Müdürlüğümüzce altyapı inşaatı 
tamamlanmış olan 47 km. uzunluğundaki Divriği-Sivas (Tecer-Kangal) Demiryolu 
hattı üstyapı inşaatı 2005 yılında tamamlanması ön görülmüştür. 
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90. - Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, DHMİ'ye bağlı havaalanlarına ilişkin 

sorusu ve Ulaştırma Bakam Binali YILDIRIM'in cevabı (7/3001) 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sayın Binali YILDIRIM tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

ekilk 
Ümmet KANDOĞA 

DYP Denizli Milletveki 

1-Ülkemizde DHMİ'ye bağlı yolcu sirkülasyonu olan kaç havaalanı 
bulunmaktadır? 

2-Bu havaalanlarının son 5 yıl itibariyle yıllık yolcu kapasitesi ve gelir 
gider durumları nasıldır? 

3-Halen yapım aşamasında ve DHMİ'ye devredilecek olan havaalanı var 
mıdır? Varsa, nerelerde ve hangi firmalar tarafından yapılmaktadır, proje 
bedelleri ne kadardır, tahmini maliyetleri ne olacaktır? 

4 - Halen DHMİ'ye bağlı olan ve atıl durumda bulunan havaalanları için ne 
gibi düzenlemeler düşünülmektedir? 

T.C. 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B 1 1.0.APK.0.10.01 .21./EA/_\o23,"J2_^&36 " 0 TEMMUZ 2004 
KONU :Denizl i Mi l le tveki l i ^ 

Sayın Ümmet KANDOGAN'ın 

yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: TBMM Başkanlığının 06.07.2004 tarih ve A.0L0.GNS.0.10.00.02-6166 sayılı yazısı. 

Denizli Milletvekili Sayın Ümmet KANDOGAN'ın 7/3001-6222 sayılı yazılı soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

finali YILDIRIM 
Ulaştırma Bakanı 
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DENİZLİ MİLLETVEKİLİ SAYIN ÜMMET KANDOĞAN'IN 7/3001-6222 
SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

SORU-1 Ülkemizde DHMİ'ye bağlı yolcu sirkülasyonu olan kaç havaalanı 
bulunmaktadır? 

CEVAP-1 Ülkemiz sınırlan içinde 34 havaalanı DHMİ Genel Müdürlüğü 
tarafından işletimi yapılmaktadır. 

SORU-2 Bu havaalanlarının son 5 yıl itibariyle yıllık yolcu kapasitesi ve gelir 
gider durumları nasıldır? 

CEVAP-2 DHMİ Genel Müdürlüğünün işletimindeki 34 havaalanının, son beş 
yıllık gelen-giden yolcu trafiği Ek-1 ve son beş yıllık gelir-gider dummlan Ek-2'deki 
tablolarda verilmiştir. 

SORU-3 Halen yapım aşamasında ve DHMİ'ye devredilecek .olan havaalanı 
var mıdır? Varsa, nerelerde ve hangi firmalar tarafından'-yapılmaktadır, proje 
bedelleri ne kadardır, tahmini maliyetleri ne olacaktır? 

CEVAP-3 DHMİ Genel Müdürlüğü Yatmm Programında yer alıp, DLH 
İnşaatı Genel Müdürlüğü'nce teknik kontrollük hizmetleri yürütülen ve halen 
yapımlan devam eden havaalanlan inşaatlanna ait bilgiler aşağıda verilmiştir. 

A-GÖKCEADA HAVAALANI PİST. TAKSİRUT VE APRON İNŞAATI: 

İşin Müteahhidi 
Proje Bedeli 
Tahmini Maliyeti 
Fiziki Gerçekleşme 
Başlama Tarihi 
Bitiş Tarihi 

KTRCAL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.S. 
2.325.981.158.578 TL (1996 Yılı Birim Fiyatlan ile) 
48.000.000.000.000 TL. 
%81,8 
25.10.1996 
2004 yılında tamamlanarak hizmete verilmesi planlanmıştır. 

B-SANLIURFA (GAP) ULUSLARARASI HAVAALANI İNŞAATI 

İşin Müteahhidi : GÜNAY ÎNS.+GÜNBETON İNS.+ARYAPI İNŞ. ORTAK GİRİŞİMİ 
Proje Bedeli : 15.822.102.706.609 TL (1997 Yılı Birim Fiyatlan ile) 
Tahmini Maliyeti : 126.336.000.000.000 TL. 
Fiziki Gerçekleşme: % 74.4 
Başlama Tarihi : 29.12.1997 
Bitiş Tarihi : 2006 yılında tamamlanarak hizmete verilmesi planlanmıştır. 
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Ayrıca işletimde olmakla birlikte artan talep nedeniyle gerçekleştirilmekte olan 
Antalya Hava Limanına II. Pist ve İlave Apron İnşaatı projesi de devam etmekte 
olup, son durumu aşağıya çıkarılmıştır. 

İşin Müteahhidi : KİSKA+BAYTUR+ECETUR+METİS+İCTAS ADİ ORTAKLIĞI 
Proje Bedeli : 22.011.000.000.000 TL (1998 Yılı Birim Fiyatları ile) 
Tahmini Maliyeti : 129.000.000.000.000 TL. 
Fiziki Gerçekleşme: % 82 
Başlama Tarihi : 17.07.1998 
Bitiş Tarihi : 2004 yılında tamamlanarak hizmete verilmesi planlanmıştır. 

SORU-4 Halen DHMİ'ye bağlı olan ve atıl durumda bulunan havaalanları için 
ne gibi düzenlemeler düşünülmektedir? 

CEVAP-4 Bilindiği üzere, 2001 yılında ülkemizin yaşadığı ekonomik darboğaz 
nedeniyle alınabilecek harcama azaltıcı ek tedbirler veya gelir artırıcı tedbirler ile 
yaratılabilecek kaynak/tasarruf tutarlarının değerlendirilebilmesine ilişkin 16.10.2001 
tarih ve 2001/3151 sayılı Bakanlar Kurulu Karan eki kararın 6. maddesi çerçevesinde 
Hazine Müsteşarlığınca düzenlenen "Kuruluşlarca 2002 yılında alınacak ilave 
tasarruf tedbirleri" konulu talimat kapsamında, DHMİ Genel Müdürlüğü'nün 
işletimindeki 6 havaalanı 31.01.2002 tarihi itibariyle sivil hava trafiğine geçici olarak 
kapatılmıştır. 

Bu havaalanları, Balıkesir-Merkez, Zonguldak-Çaycuma, Tokat, Uşak, Sinop 
ve Sivas havaalanlandır. Bilahare Sivas Havaalanı 25.09.2003 tarihinde geçici olarak, 
07.11.2003 tarihinde de daimi olarak sivil hava ulaşımına açılmıştır. 

Sivil hava ulaşımına kapatılan havaalanları konusunda kapatılma karan 
verilirken; meydanlann yıllar bazında uçak ve yolcu gerçekleşmeleri, meydanların 
bulundukları yörenin stratejik konumları, turizm ve ticaret potansiyelleri, meydanlara 
alternatif teşkil edecek diğer meydanların konum ve mesafeleri, çalışan personel 
sayılan, işletme giderleri, meydanların kar/zarar durumları gibi faktörler göz önünde 
bulundurulmuştur. 

Bunun sonucunda 6 adet meydanın, yok denecek kadar az trafiğinin 
bulunmasının yanı sıra yüksek işletme maliyetlerine sahip olmalan, dolayısıyla da bu 
maliyetleri karşılayacak düzeyde gelirlerinin bulunmaması ve bu meydanlann 
stratejik özelliklerinin olmaması gibi faktörler kapatılmalan hususunda dikkate 
alınmıştır. 

Mevcut fiziki yapılarını aynen korumak kaydı ile kapatılmış bulunan 6 adet 
havaalanı, oluşacak yolcu potansiyeline paralel olarak yeterli düzeyde uçuş talebi 
gelmesi halinde, kapatıldığı usulle yeniden sivil hava ulaşımına açılacaklardır. 

Öte yandan, özel havayolu taşıyıcılannm iç hatlarda düşük ücretle yolcu 
taşımacılığı yapması ve bölgesel havayolu taşımacılığının gelişip yaygınlaştınlması 
amacıyla Bakanlığımızca başlatılan "Bölgesel İç Hat Hava Taşımacılığı" projesi 
kapsamında THY'A.O.'nın dışında özel havayolu taşıyıcılannm çok yakın bir 
gelecekte kapalı bulunan hava meydanlanna sefer yapma talebinde bulunacağı 
değerlendirilmektedir. 
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1999 - 2003 YİLLARİ HAVA LİMAN VE MEYDANLARA GÖRE GELİR - GİDER D 

HAVA LİMAN / 
MEYDANLAR 

ATATÜRK 
ESENBOĞA 
A.MSNDERES 
ANTALYA 
DALAMAN 
ADANA 
TRABZON 
MİLAS., BODRUM 
S. DE M İ RE L 
NEVŞEHİR-KAP. 
ADIYAMAN 
AĞRI 
BALIKESİR 
BURSA-YENİŞEHİR 
ÇANAKKALE 
ÇARDAK 
ÇORLU 
DİYARBAKIR 
ELAZIĞ 
E~RZİNCAN 
ERZURUM 
GAZİANTEP 
K.MARAŞ 
KARS 
KAYSERİ 
KONYA 
KÖRFEZ 
MALATYA 
MARDİN 
MUŞ 
SAMSUN-ÇARŞ. 
SİİRT 
SİNOP 
SİVAS 
ŞANLIURFA 
TOKAT 
UŞAK 
FERİT M ELEN 
ZONGULDAK 
GENEL TOPLAM 

1999 

GELİR 
98.176 
27.071 
14.842 ı 
2 2 J 9 8 J 
1 1.729 
3.498 
1.831 
6.659 

84 
230 

33 
2±J 
19^ 

983 
96 

156 
4761 
882 
880 
242 
959 
577 

21 
197 
88 

0 
621 
205 

17 
345 
286 

33 
10 

62 İ 
134 

9 
10 

834 
8 

»95.279 

GİDER 
10.021 
8.562 
4.853 
5.041 
2.958 
1.907 
1.491 
2.886 
1.011 

224 
264 
303 

17 
529 

76 
173 
611 
537 
493 
441 
626 
627 
276 
394 

76 
0 

163 
221 

33 
224 
665 

7 
213 
240 
304 
147 
56 

525 
31 

47.224 

200» 
GELİR 

67.785J 
24.154 
23.387 
43.700 
19.344 
6.742 
4.811 

15.337 ~ 
1.969 
1.849 

322 
322 
189 

1.205 
225 
595 

2.096 
1.167 

737 
643 
953 

1.447 
436 
379 
381 
791 
216 
597 
324 
326 

1.916 
255 
247 
575 

1.458 
228 
437 

1.463 
224 

229.230 

GİDER 
12.539 
11.294 
7.352 
6.825 

' 4.030 
3.587 
2.200 
3/771' 
1.484 

648 
226 
465 

25 
871 
367 
286 
830 
723 
880 
752 
907 

İ.027 
480 
808 
121 
48 

258 
343 
108 
461 

1.130 
217 
347 

i 387 
459 
212 

91 
845 

51 
67.454 

2001 
GELİR 

145.351 
48.549 
53.366 

116.524 
50.405 
13.782 
8.492 

36.590 
4.585 
4.404 

755 
753 
451 

2.835 
495 

1.405 
5.250 
2.378 
1.709 
1.508 
2.120 
3.088 
1.016 
2.286 
1.093 
1.946 

525 
1.321 

777 
698 

4.395 
549 
599 

1.351 
3.371 

542 
1.044 
3.169 

530 
530.004 

GİDER 
31.007 
21.354 
12.591 
12.753 
7.135 
6.254 
3.892 
6.291 
1.504 
1.679 

869 
1.090 

51 
2.594 

593 
539 

1.628 
1.362 
1.468 
1.176 
1.689 
1.787 
1.048 
1.485 

552 
358 
498 
663 
357 
720 

2.351 
449 
621 
680 
847 
392 
222 

1.543 
166 

132.261 

GELİR 
160.9 
61.1 
64.2 

129.9 
57.7 
19.7 
9.9 

31.2 
1.3 
1.1 

1.2 
5 

6.3 
3 

5.4 
1.7 
3.2 
3.6 
2.1 
3.1 
3.2 
1.1 
6.0 
1.5 

2 
1 

1.9 
6 

2.6 
2.9 

7 
3.2 
1.6 
1.9 
1.4 

2 
2.4 

598.1 
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91. - İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROGLU'nun, mobil telefon işletmecilerinin 
Hazineye olan borçlarına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'in cevabı (7/3002) 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 
Aşağıdaki sorular ımı, Türk Telekom A.Ş . ' den sorumlu Bakan 
sayın Binal i Yıldırım'ın yazılı olarak yanıt lamasını bilgilerine 
sunarım. 

/ 

^»ı iH/ jy 
Kemal K I L I Ç D A R O Ğ L U 
İstanbul Milletvekil i 

1. G S M P A N A V R U P A MOBİL T E L E F O N S İ S T E M İ N İ N 
K U R U L M A S I ve İŞLETİLMESİ İLE İLGİLİ L İ S A N S 
V E R İ L M E S İ N E İLİŞKİN İ M T İ Y A Z S Ö Z L E Ş M E L E R İ N İ N 
8. maddes i uyarınca, işletmeciler tarafından Haz ineye 
ödenmes i gereken paylar, yıllar ve işletmeciler i t ibariyle ne 
kadardır? 

2. 01.Haziran.2004 tarihi itibariyle, işletmeciler bu paylardan 
(her bir iş letme için ayrı ayrı) ne kadarını ödemişlerdir? 

3 . 01 .Haziran.2004 tarihi itibariyle Hazinenin b u 
iş letmecilerden (her bir iş letme için ayrı ayrı) olan alacakları 
ne kadardır? B u alacakların ihtilaflı olan kısmı kaç liradır? 

4. 16.06.2004 tarihinde T B M M ' d e kabul edilen 5189 sayılı 
Y a s a ' y a eklenen bir geçici madde ile, söz konusu 
işletmecilerin Hazineye olan ihtilaflı ve ihtilafsız borçlarının 
sulh yolu ile çözümlenmesi öngörülmüş, ancak bu 
düzenlemede , kamu yararı açısından Danıştay devre dışı 
bırakılmıştır . Danış tay ' ın devre dışı bırakılmasının nedeni 
nedir? 

T.C. 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B . l l . 0 . A P K . 0 . 1 0 . 0 1 . 2 1 . / E A / - \ O ^ - Z S S Q / 3 0 ™MUZ 2 0 * 
KONU :İstanbul Milletvekili 

Sayın Kemal KILIÇDAROGLU'nun 
yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İLGİ: TBMM Başkanlığının 06.07.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6166 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Kemal KILIÇDAROGLU'nun 7/3002-6310 sayılı yazılı soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. _ 
'Binali YILDIRIM 

Ulaştırma Bakanı 

- 3 0 1 -
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN1 

7/3002-6310 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

SORU 1- GSM PAN AVRUPA MOBİL TELEFON SİSTEMİNİN 
KURULMASI ve İŞLETİLMESİ İLE İLGİLİ LİSANS VERİLMESİNE İLİŞKİN 
İMTİYAZ SÖZLEŞMELERİNİN 8. maddesi uyarınca, işletmeciler tarafından 
Hazineye ödenmesi gereken paylar, yıllar ve işletmeciler itibariyle ne kadardır? 

CEVAP 1- Bilindiği üzere GSM Operatörü Şirketler TURKCELL, TELSİM, 
ARİA ve AYCELL ile imzalanan İmtiyaz sözleşmesinin 8 inci maddesi uyarınca, 
işletmeciler tüm abone sayısı üzerinden elde edilecek brüt gelirin % 15'ini her ay 
Hazine'ye ödemekle mükelleftirler. 

Diğer taraftan sözleşmenin 5/1 maddesinde ise brüt gelir, "her türlü vergi, 
resim, harç ve fonlar dahil olmak kaydıyla, tesis ücretleri, aylık sabit ücretler ve 
haberleşme ücretleri" şeklinde tanımlanmıştır. 

Bu kapsamda Hazine payı ödemelerinin Hazine Kortrolörlerince incelenmesi 
sonucunda tarafların özgür iradeleriyle imzalanan imtiyaz sözleşmelerindeki brüt 
gelir tanımının, TURKCELL ve TELSİM tarafından matrahı daraltıcı şekilde 
yorumlandığı ve bazı gelir kalemlerinin (KDV, ara bağlantı gelirleri, özel işlem 
vergisi, damga vergisi, eğitime katkı payı, ruhsat ücreti, frekans ücreti, SMS 
gelirlerinin de dahil olduğu diğer gelir unsurları) brüt gelir kapsamına dahil 
edilmediği tespit edilmiştir. 

Söz konusu Şirketler, hazine payı matrahına dahiT"etmedikleri gelir 
kalemlerinin brüt gelir kapsamından çıkanlması istemiyle önce idari yargıda, lisans 
sözleşmelerine tahkim şartının ilavesinden sonra ise ICC-Uluslararası Tahkim 
Mahkemesi nezdinde dava açmışlardır. Davaların sonuçlanmasını müteakiben Hazine 
Kontrolörlerince yapılacak incelemeler sonucunda Hazine Payı alacağı tespit 
edilecektir. Bu nedenle GSM Operatörü Şirketlerce ödenmesi gereken Hazine Payı 
alacağı konusunda kesin bir meblağın şimdilik verilemediği, Hazine Müsteşarlığınca 
ifade edilmektedir. 

SORU 2- 01 Haziran 2004 tarihi itibariyle, işletmeciler bu paylardan (her bir 
işletme için ayrı ayrı) ne kadarını ödemişlerdir? 

CEVAP 2- GSM Operatörü Şirketler TURKCELL, TELSİM, ARİA ve 
AYCELL ile imzalanan imtiyaz sözleşmelerinin 8. maddesi uyarınca, bugüne kadar 
Hazineye ödenen paylara ilişkin Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nca düzenlenen 
tablo ekte verilmiştir. (Ek: 1) 

SORU 3-01 Haziran 2004 tarihi itibariyle Hazinenin bu işletmecilerden (her 
bir işletme için ayrı ayrı) olan alacakları ne kadardır? Bu alacakların ihtilaflı olan 
kısmı kaç liradır? 

CEVAP 3- Yukarıda açıklandığı üzere, devam eden davaların sonuçlanmasını 
müteakiben Hazine Kontrolörlerince yapılacak incelemeler sonucunda Hazine' Rayı 
alacağı tespit edilecektir. Bu nedenle GSM Operatörü Şirketlerce ödenmesi gereken 
Hazine Payı alacağı konusunda kesin bir meblağ şimdilik verilememektedir. 

- 3 0 2 -
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SORU 4- 16.06.2004 tarihinde TBMM'de kabul edilen 5189 sayılı Yasa'ya 
eklenen bir geçici madde ile, söz konusu işletmecilerin Hazineye olan ihtilaflı ve 
ihtilafsız borçlarının sulh yolu ile çözümlenmesi öngörülmüş, ancak bu düzenlemede, 
kamu yaran açısından Danıştay devre dışı bırakılmıştır. Danıştay'ın devre dışı 
bırakılmasının nedeni nedir? 

CEVAP 4- 16.06.2004 tarihli ve 5189 sayılı "Çeşitli Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun"un geçici 1. maddesi, "GSM Pan Avrupa Mobil Telefon 
sisteminin kurulması ve işletilmesi ile ilgili lisans verilmesine ilişkin imtiyaz 
sözleşmelerine istinaden işletmeciler tarafından Hazine'ye ödenmesi gereken 
paylardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ödenmeyen kısmın, itilaflı 
olanlar dahil, fer'ileriyle birlikte sulhen tahsili hususunda GSM işletmecileriyle 
gerektiğinde uzlaşmaya Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan ile Maliye 
Bakanı müştereken yetkilidir. Uzlaşma konusundaki bu anlaşmalar Bakanlar Kurulu 
Karan ile yürürlüğe girer" hükmünü içermektedir. Bu maddenin gerekçesinde de, 
"Hazinenin GSM işletmecisi firmalardan olan alacaklannm bir an önce tahsili 
amaçlanmaktadır" denilmektedir. 

Bu madde ile, imtiyaz sözleşmelerine istinaden, işletmeciler tarafından 
Hazineye yapılması gereken ödemelerden ödenmeyen kısımlann, sulhen tahsili 
hususunda, Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan ile Maliye Bakanına 
müştereken yetki verilmiş; uzlaşma anlaşmalannm da Bakanlar Kurulu karan ile 
yürürlüğe gireceği düzenlenrriiştir.' 
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92. - Manisa Milletvekili Hasan ÖREN'in, üzüm üreticilerinin Tarişbank'a olan borçlarına 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in cevabı (7/3004) 

TÜRKÎYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. ^ —. 

^^^-^^JHasan ÖREN 
-=:=:^"~~ Manisa Milletvekili 

Ülkemiz çekirdeksiz kuru üzüm üretiminin % 95'i Manisa'da yapılmakta olup, üzüm 
il ekonomisi içerisinde önemli bir yere sahiptir. Özellikle Alaşehir, Turgutlu, Sarıgöl, 
Ahmetli, Salihli ve Saruhanh ilçelerimiz geçimini üzüm üretiminden sağlamaktadır. 

Üzüm üretimi yapan çiftçilerimizin büyük bir kısmı TARİŞ ortağı olduğundan 
parasal işlemlerini çoğunluğunu TARİŞ Bankla yürütmekteydiler. Ancak TARİŞ Bankın 
TMSF'nuna devredilmesi ile birlikte bankaya borcu olan çiftçilerimizle borçların yeniden 
yapılandırılması protokolü yapılmış, ve buna göre üzüm hasat mevsimi de dikkate alınarak 
çiftçilerin borçlarının % 10'unu 31 Ekim 2003'e kadar, %30'unu 31 Ocak 2004'e kadar, % 
30'unu 31 Ekim 2004'e kadar ve kalan % 30'unu 31 Ekim 2005 kadar ödemeleri 
planlanmıştı. Kredi sözleşmelerinde % 129-149'a varan faizler TMSF tarafindan kademeli 
olarak % 35'e kadar düşürülmüştür. Fakat Manisa'da son yıllarda üst üste yaşanan afetler 
sebebiyle üzüm üreticimiz borçlarını ödeyemediler. Son olarak Nisan ayı başında yaşanan don 
afetinde üzüm bağlarımızın ve meyve bahçelerimizin % 70'i zarar gördü. Hasar tespit 
çalışmaları yapılarak Tarım ve Köyişleri Bakanlığına afet bildirimi yapıldı. 

Ancak TMSF Avukatları aracılığı ile borçlulara ilettiği yeni ödeme planında borcun 
1/9'unun 30 Haziran 2004'e kadar kalanının ise Şubat 2005 tarihine kadar aylık taksitler 
halinde ödenmesi istendi. Bu şartlar altında çiftçilerimizin bu borcu ödemeleri mümkün 
gözükmemektedir. 

Yoğun olarak üzüm üretimi yapan ilçelerimizin Ziraat Odaları, Üzüm Satış 
Kooperatifleri ve çiftçilerimiz tarafından borçlarının ödemesinin Haziran ayında değil kuru 
üzüm hasadı da dikkate alınarak daha önce olduğu gibi Ekim ayı sonunda başlaması ve 31 
Ekim 2006 tarihine kadar 3 eşit taksitte yapılması taleplerini bana ilettiler. 

Yukarıda bahsettiğim gibi kuru üzüm hasadı da dikkate alınarak Manisalı 
çiftçilerimizin TARİŞ Banka olan borçlarının 2006 yılma kadar uzatılması ve 31 Ekim 
tarihlerinde ödenmek üzere 3 eşit taksit yapılması konusunda bir çalışmanız var mıdır? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 
SAYI : B.02.0.001/01- 6S^Or 7% /O>V2004 
KONU : 7/3004-6172 esas sayılı 

yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGÎ :06.07.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3004-6172/20321 sayılı yazınız. 

Manisa Milletvekili Sayın Hasan ÖREN tarafından tevcih edilen 7/3004-6172 
sayılı yazılı soru önergesinin cevabına ilişkin olarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 
Başkanlığının 20.07.2004 tarih ve TMSF.TAH-IST-26786 sayılı cevabi yazısı 
ilişiktedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
DocDr.Abdüllatif ŞENER 
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TASARRUF M E V D U A T I S İGORTA FONU 

İstanbul, 20/07/2004 
SAYI : TMSF.TAH-İST- 2fc»^8o 

KONU : Manisa Milletvekili Hasan ÖREN'inÜzüm Üreticilerinin 
Tarişbank'tan Kaynaklanan, TMSF'na olan borçlarına ilişkin 
Soru Önergesi Hakkında. 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 
(Sn.Doç.Dr-AbdülIatif ŞENER) 

İLGİ : 07/07/2004 tarih ve B.02.0.001/01-6253 sayılı yazınız 

Milli Aydın Bankası TA.Ş. Tarişbank tarafından Kurumumuza temlik edilen yasal 
takipteki tarımsal kredilerden kaynaklanan fon alacaklarının yeniden yapılandınlmasına 
ilişkin olarak Fon Yönetim Kuruiu'nun, 30.07.2003 tarih ve 446 sayılı karan doğrultusunda, 
temerrüt faiz oranlan yıllık tarım sektörüne ilişkin toptan eşya fiyat endeksi oranlanna 
indirilmiş, 01.05.2003 tarihi itibariyle borç bakiyeleri dondurulmuş, peşin ödemelerde %30 
iskonto yapılmış, vadeli ödemelerde 3 yıl vadeye yayılmak suretiyle iyileştirme sağlanmış 
olup, sözkonusu kampanyadan yararlanma süresi 31.01.2004 tarihinde sona ermiştir. Bununla 
beraber, Kurumumuz indirimli faiz oranlarından hesaplanan borç bakiyesinin tamamının 
peşin ödenmesi halinde, borç tutarı üzerinden %30 peşin ödeme iskontosu uygulaması devam 
etmektedir. 

Ancak, özellikle üzüm üreticilerini olumsuz etkileyen, Eylül-2003 ayında zamansız 
yağan yağmurlar ve Nisan^2004 ayında yaşanan don afetleri nedeniyle, üreticilerimizin 
önemli bir bölümü yukarıda bahsettiğimiz uygulamadan yararlanamamışlardır. 

Çiftçilerimizin fon bünyesindeki tarımsal kredilerden kaynaklanan sorunlarının 
çözülmesi ve fon alacaklarının tahsilatının sağlanması amacıyla, çiftçilerimizin talepleri de 
göz önüne alınarak, 30.07.2003 tarih, 446 sayılı Yönetim Kurulu kararma paralel yeni bir 
ödeme planı hazırlanması konusunda çalışmalarımız devam etmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ahmet ERTURK 

Başkan 
93. - Ankara Milletvekili Er sönmez YARBAY 'in, Merkez Bankası Mensupları Sosyal Güvenlik 

ve Yardımlaşma Sandığı Vakfına ilişkin sorusu ve Devlet Bakam Ali BABACAN 'in cevabı (7/3005) 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda, Merkez Bankası Mensupları Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma 
Sandığı Vakfının çalışmaları ile ilgili sorularımın Devlet Bakanı Sayın Ali 
BABACAN tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. (*>". C •• r^-^-^<^ Ersönmez YARBAY 
ANKARA MİLLETVEKİLİ 
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1. Merkez Bankası Mensupları Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı 
Vakfı, kuruluşundan 2004 Haziran ayına kadar kaç adet otomobil aldı? Bu 
otomobillerin markası ve satın alınış fiyatları nedir? 

2. Bu arabaların her biri bu güne kadar kimlere tahsis edilmiştir? Her 
arabanın 2000-2001-2002-2003-2004 Hazirana ayma kadar kullanılan 
yıllık benzin tutarı ne kadardır? Benzin paralarını kim ödemiştir? 

3. Vakfın kuruluş tarihinden önce emekli olan kaç kişiye maaş bağlanmış, 
kuruluş tarihinden sonra, bugüne kadar kaç kişiye emekli maaşı 
bağlanmıştır? Bugün en az emekli maaşı ve en yüksek emekli maaşı kaç 
liradır? En yüksek emekli maaşını kaç kişi almaktadır? 

4. Vakıf kuruluşundan itibaren her yıl çalışanlardan kaç lira kesinti 
yapmıştır? 

5. Banka çalışanlar adına, vakıfa kumlusundan bu tarafa ne kadar para 
aktarmıştır? 

T.C. 
D E V L E T B A K A N L I Ğ I 

SAYI: B.02.0.006/- / 6 - 2 - 6 1 1 lÂ.Jû3:J2Q04 

KONU : 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) 06.07.2004 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-6166 sayılı 
yazınız. 

b) 21.07.2004 tarihli ve B.02.2.TCM.0.70.00.05-02/2-2004-ÖZM-D/116-055459 
sayılı yazı. 

Ankara Milletvekili Ersönmez YARBAY tarafından Bakanlığıma yöneltilen 
7/3005 sayılı yazılı soru önergesi hakkındaki ilgi (a) yazınız üzerine Bakanlığım ilgili 
kuruluşu T.C. Merkez Bankası Başkanlığı'ndan alınan ilgi (b) yazı sureti ilişikte 
gönderilmiştir. 

Bilgilerine arz ederim. 

Ali BABACAN 
Devlet Bakanı 
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TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI 
ANONİM ŞİRKETİ 

SERMAYESİ : TL 25.000.000.000 
İDARE MERKEZİ : ANKARA 

İDARE MERKEZİ 
Cevaplarda şu işaretlerin tekrarım dileriz 
B.02.2.TCM.0.70.00.05-02/2 

2004-ÖKM-D/U6 

T.C. DEVLET BAKANLIĞI 0 5 5 4 5 9 
(Sayın Ali BABACAN) 
ANKARA 

İlgi: 07.07.2004 gün, B.02.0.006/(16)/2512 sayılı Evrak Akış Talimat Formu. 

Bilindiği gibi, Bankamız 1211 sayılı Kanunla kurulmuş özel hukuk tüzel kişiliğini haiz 
bir anonim şirket olup, 5072 sayılı "Demek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile 
ilişkilerine Dair Kanun" kapsamına girmemesine rağmen, anılan Kanundaki ilkeler 
çerçevesinde mensuplarının yararlandığı vakıf, dernek vb. ile doğrudan veya dolaylı hiçbir 
hukuki ve idari ilişkisi kalmamış bulunmaktadır. 

İlgide kayıtlı Evrak Akış Talimat Formu ile Bankamıza ulaşan; Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği, Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının, 
Makamlarına yönelik 06.07.2004 gün ve 66 sayılı yazısı eki, Ankara Milletvekili Ersonmez 
Yarbay'ın T.C. Merkez Bankası Mensupları Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı 
Vakfının çalışmaları ile ilgili 15.06.2004 tarih ve 7/3005 esas sayılı önergesinde yer alan 1., 2., 
3. ve 4. sorulara ilişkin olarak, Bankamız mensuplarının üyesi bulunduğu MERVAK (5072 
sayüı Kanundan önceki adı ile T.C. Merkez Bankası Mensupları Sosyal Güvenlik ve 
Yardımlaşma Sandığı Vakfi)'tan temin edilen bilgi notu ekte gönderilmektedir. 

Öte yandan; Bankamızca söz konusu Vakfa, o tarihteki mevzuat gereğince 1.1.1988-
1.9.1995 tarihleri arasında, çalışanlar adına toplam 3,6 trilyon TL yatmlmıştır.(Soru:5) 

Bilgüerinize saygılarımızla arz ederiz. 

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI 
İdare Merkezi ^— 

Ek: Bilgi Notu (3 sayfa) / Sfltcy7a SERDENGEÇTİ Sede/AYALP 
Başkan Başkan Yardımcısı 

AmARA,...t.X.I«..2QQ4. 
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ANKARA MİLLETVEKİLİ ERSONMEZ YARBA Y'IN 15.06.2004 TARİH ve 7/3005 
ESAS SA YILI ÖNERGESİNDE YER ALAN SORULARA İLİŞKİN BİLGİ NOTU 

Soru (1): S.l. Merkez Bankası Mensupları Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma 
Sandığı Vakfı, kurulusundan 2004 Haziran ayına kadar kaç adet otomobil aldı? Bu 
otomobillerin markası ve satın alınış fiyatları nedir? 

Vakıf, kuruluşundan bu yana sadece bir adet araç satın almıştır. Ford/Taunus marka 
araç 25 Mart 1990 tarihinde 43.324.513 TL bedelle satın alınmış, 13 Ağustos 1993 
tarihinde 110.000.000 TL bedelle satılmıştır. 

Vakıf 1993 yılından itibaren ihtiyacı olan araçları kiralamaktadır. Halen Vakfin 
kiralık olarak kullandığı iki adet aracı bulunmaktadır. Bu araçlar 2002 model Peugeot 
Partner ve 2004 model Renault Megane'drr. 

Soru (2): Bu arabaların her biri bugüne kadar kimlere tahsis edilmiştir? Her 
arabanın 2000-2001-2002-2003-2004 Haziran ayma kadar kullanılan yıllık benzin 
tutan ne kadardır? Benzin paralarını kim ödemiştir? 

Vakfin satın aldığı araç ve kiraladığı diğer araçlar herhangi bir kişi ya da kuruluş için 
tahsis edilmemiş, sadece Vakfin ihtiyaçları için kullanılmıştır. 

Vakıfça kullanılan araçların yıllar itibarıyla benzin giderleri aşağıda yer atmaktadır. 

2000 2.099.070.000 TL 
2001 3.983.125.000 TL 
2002 5.211.933.000 TL 
2003 8.384.222.000 TL 
2004 4.154.558.000 TL (Ocak-Haziran) 

Benzin giderleri de Vakıf tarafından karşılanmaktadır. 

Soru (3) : Vakiin kuruluş tarihinden önce emekli olan kaç kişiye maaş 
bağlanmış, kuruluş tarihinden sonra, bugüne kadar kaç kişiye emekli maaşı 
bağlanmıştır. Bugün en az emekli maaşı ve en yüksek emekli maaşı kaç liradır? En 
yüksek emekli maaşını kaç kişi almaktadır? 

Vakfin kuruluşundan önce Banka'dan emekti olanlardan aylık yardım yapılan kişi 
sayısı 1365'dir. Bunlardan 393 kişi vefat etmiş olup, 30 Haziran 2004 itibarıyla 972 
kişiye, her yıl Genel Kurul'da belirlenen tutarda aylık yardım yapılmaktadır. 

Vakfın kuruluş tarihinden bugüne kadar emekli aylığı ödenen üye sayısı 4088 *dir. 
Bunlardan 334 kişi vefat etmiş olup, 30 Harran itibarıyla 3754 üyeye emekli aylığı 
ödenmektedir. 

Vakfin 2004 yılı itibarıyla ödediği en düşük taban aylığı 300.000.000 TL, en yüksek 
taban aylığı 6.684.972.333 TL'dır. En yüksek taban aylığını bir kişi almaktadır. 

Soru (4): Vakıf kuruluşundan itibaren her yıl çalışanlardan kaç lira kesinti 
yapmıştır? 

Bireysel tasarruf hesaplan sisteminde katkı payları oransal olup, Vakfin 
kuruluşundaı bugüne değin üyeler, maaşlarının belli bir oranını aylık prim olarak Vakfe 
ödemektedir. Buna göre Vakfın kuruluşunda maaşlarının %10'u düzeyinde olan aylık 
prim oranlan, 1995 yılında %17 oranmda, 1998 yılından itibaren de %8 oranındadır. 
Yıllar itibariyle üyeler tarafından ödenen primler aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. 
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YILLAR İTİBARIYLA ÜYELER TARAFINDAN ÖDENEN PRİMLER (TL) 

YILLAR 
1988 
1989 
1990 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1996 
1997 
1908 
1990 
2000 
2001 
2002 
2003 

TOPLAM 

KESİNTİLER 
4.404.057.783 
14.269.532.560 
24.525.051.345 
42.445.684.714 
70.304.332.389 
121.298.142.198 
201214.026.350 
538.796.711.089 

1.706.071.226.667 
3.004.102.256.000 
2.916.048.303.407 
3.309.479.984.559 
4.999.185.149.040 
8.089.723.660.312 
13.562.053.201.064 
16.829.709.408.788 
55.434.551.637.265 

2004 YILI 
OCAK 

ŞUBAT 
MART 
NİSAN 
MAYIS 

HAZİRAN 
TEMMUZ 
TOPLAM 

1.466.009.850.000 
1.545.634.375.000 
1.627.325.200.000 
1.5 SS .207.100.000 
1.528.614.450.000 
1.484.359.650.000 
1.580.914.900.000 

10.821.155.525.000 

GENEL 
TOPLAM 66.255.707.162.265 

94. - Yalova Milletvekili Muharrem İNCE 'nin, Yalova Sivil Savunma Müdürlüğünün personel 
ve araç ihtiyacına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakam Abdülkadir AKSU"nun cevabı (7/3006) 

TBMM BAŞKANLIĞNA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir Aksu 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğinin yapılmasını arz 
ederim. ^ . . u - * - / 

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi sonrasında çıkarılan 08.10.1999 
tarihli 586 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre, illerin öncelikle 
doğal afetlere duyarlılığı göz önünde bulundurularak 11 ilde "Sivil 
Savunma Arama Kurtarma Birlikleri", 70 ilde ise "'Sivil Savunma Arama 
kurtarma Ekipleri" ihdas edilerek, atamaları kısmen yapılmıştır. 17 Ağustos 
Depremini yaşayan ve birinci derece deprem bölgesi sayılan Yalova'nın 
Sivil Savunma Müdürlüğüne bir tek atama yapılmamıştır. Bugüne kadar 4 
personelle çalışmalarını yürüten müdürlüğümüzün ihtiyaç duyduğu 
personelin atanması île gerekli araç ve gereçlerin temini hakkında; 
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1. Bir şef, bir sağlık memuru, 8 Arama kurtarma teknisyen kadrosu 
ihdas edilmesine ve bu konuda İf valiliğince en az Fkî kez bakanlığa 
yazı yazılmasına karşın neden bu güne kadar bu kadroların ataması 
yapılmamıştır? 

2. Bu kadroların ataması ne zaman yapılacaktır? 

3. Sîvîf Savunma Müdürlüğümüzde bir adet Ford Ranger pikap 
bufunmaktadm Bu aracın gerekli araç ve gereçlerin taşınmasında 
yeterli olmayacağı açıktır. İf S\\/U Savunma Müdürlüğümüzün acil 
ihtiyaç duyduğu panelvan türü bir araç müdürlüğümüz emrine ne 
zaman ihdas edilecektir? 

4. Başta İstanbul olmak üzere Bölgede yeni bir depreminin bilim 
adamlarınca beklendiği sık sık dile getirilmektedir. Bugüne kaöar 
olası bir depreme karşı kanun öngördüğü kadro ve araç-gereçlerî 
Sivil Savunma Müdürlüğümüze temin etmeyen Bakanlık, 
yaşanılacak olumsuzlukların sorumluluğunu şimdiden üstlenecek 
midir? 

T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Sivil Savunma Genel Müdürlüğü 
SAYI :B.050.SSG.030.00.01-04//43t» 2?.07.2004 
KOKU : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ :06.07.2004 tarih ve A.OI.O.GNS.010.00.02-7/3006-6257/20485 sayılı yazımz. 

Yalova Milletvekili Sayın Muharrem İNCE 'nin , tarafımdan cevaplandın İması talep edilen 
7/3006 - 6257 esas numaralı Yazılı Soru Önergesine ait cevap aşağıda çıkartılmıştır. 

2004 yılı için diğer İllerimizi de kapsayacak şekilde toplam 449 Arama ve Kurtarma Teknisyeni 
kadrosu için açıktan atama izni istenilmiştir.Ancak, 2004 Mali Yılı Bütçe Kanunu Hükümleri 
gereğince illerdeki Arama ve Kurtarma Ekipleri için açıktan atama izni verilmemiştir. Açıktan atama 
izni verilmesi durumunda ise öncelik sırasına göre İl Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Ekiplerine 
atama yapılacağından, Yalova İli de bu İller arasında değerlendirilecektir. 

Atama izni verilinceye kadar boş bulunan söz konusu kadrolara, diğer kurumların personelinden 
başvuru olması durumunda, naklen atama yoluyla personel ihtiyacı karşılanmaya çalışılmaktadır. 

Bakanlığımızuı yıllık bütçe imkanlarıyla, İllerdeki Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Ekipleri 
için 1 adet Ford Ranger marka pikap satın alınarak her İl enirine gönderilmiştir. Bu araçlar en son 
teknoloji ürünü modem malzeme ve ekipmanlarla donatılmıştır. Bu araç ve ekipmanların temininde, 
Bakanlığımız bütçesinin yanı sıra, 7126 sayılı Kanunun EK-10 uncu maddesi gereği. Valiliklerimizin 
İl Özel İdare Bütçelerine koymuş olduğu ödeneklerle vermiş olduğu destek de etkili olmuştur. Bu 
araçların dışında, Valilikler bünyesindeki Arama ve Kurtarma Ekiplerine Bakanlığımızca bu güne 
kadar ikinci bir ?.raç gönderilmemiştir. Ancak illerimizi desteklemek amacıyla, önümüzdeki yıllarda 
bütçe imkanlarının elverdiği ölçüde ikinci bir aracın gönderilmesi yolundaki çalışmalarımız 
sürdürülmektedir. 

- 3 1 0 -



T.B.M.M. B: 118 4 . 8 . 2 0 0 4 O : 1 

Yalova'da meydana gelebilecek bir afet esnasında sadece Yalova'nın mevcut imkanları değil 
bölgedeki tüm Sivil Savunma Birlik ve Ekipleri müdahil olacaktır. Yaşanacak bir afet durumunda, 

Yalova İline süratle ulaşabilecek durumda ve Yalova İlinden sorumlu Bursa Sivil Sayışıma 
Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğümüz bulunmaktadır. Bunun yanı sıra İstanbul ve Sakarya Sivil 
Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri de süratle Yalova'ya ulaşabilecek* konumdadır. Bu 
Üç Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğünde 227 personel görev yapmakta olup, 54 
araç. 27 römork ve konteynır ile yeterli miktarda modern arama ve kurtarma teçhizatı bulunmaktadır. 

Ayrıca, yakın İller başta olmak üzere İl Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Ekipleri ile diğer 
Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüklerinin de süratle destek olarak görevlendirileceği 
göz önüne alındığında. Yalova dahil olmak üzere Marmara Bölgesi için müdahale gücümüzün 
küçümsenemeyecek bir seviyede olduğu görülecektir. 

Arz ederim. 

Abdülkadir AKSU 
Bakan 

95. - İstanbul Milletvekili Gürsoy EROL 'un, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun daha 
aktif hale getirilmesine ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent ARINÇ'in 
cevabı (7/3009) 

15-06-2004 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorulanmm T.B.M.M. Başkanı Sayın Bülent ARINÇ tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Gürsoy EROL 
İstanbul Milletvekili 

SORULAR: 

Ülkemizde A.B. süreci ve Kopenhag kriterlerinin uygulanmasına yönelik faaliyetler 
hızlanırken,insan haklarının önemi daha da anlaşılmaya başlamıştır.Bu çerçevede T.B.M.M. 
bünyesinde bulunan komisyonlardan biri olan İnsan Haklarını İnceleme komisyonunun bazı 
konularda daha aktif hale getirilmesi gerekmektedir. 

1 Diğer komisyonlarda olduğu gibi,, Meclis'e sevkedilen kanun veya teklifleri 
konunun ilgisine göre tali veya ana komisyon olarak İnsan Haklarım İnceleme 
Komisyonu' na da havale edilmesini düşünüyor musunuz? 
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T.G 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

GENEL SEKRETERLİĞİ 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

KAN.KAR.MD. 

Sayı: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3009-6285/20577 2 Ö "W*MM 

Konu: 

Sayın Gürsoy EROL 

İstanbul Milletvekili 

İLGİ: 17.7.2004 tarihli yazılı soru önergeniz. 

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nun daha aktif hale getirilmesine ilişkin ilgi 

önergenizde yer alan sorunuzun cevaplan ekte yer almaktadır. 

Bilgilerinizi rica ederim. 

Saygılarımla. 

CEVAPLAR: 

Cevap 1.- 5.12.1990 tarihli ve 3686 sayılı İnsan Haklarım İnceleme Komisyonu 
Kanununun 1 inci maddesinde Komisyonun kuruluş amacı "Dünya'da ve ülkemizde insan 
haklarına saygı ve bu konudaki gelişmeleri izlemek suretiyle uygulamaların bu gelişmelere 
uyumunu sağlamak ve başvurulan incelemek" olarak düzenlenmiştir. 

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun görevleri kuruluş amacını gerçekleştirmeye 
yöneliktir ve bu görevler 4 üncü maddede sayılmaktadır. 

Anılan bu görevler arasında kanun tasan ve tekliflerinin komisyonda görüşüleceğine 
dair bir hüküm bulunmamaktadır. Nitekim Komisyonun kuruluş amacı doğrultusunda; 4 üncü 
maddenin (b) bendinde Türkiye'nin insan haklan alanında taraf olduğu uluslararası 
andlaşmalarla T C . Anayasası ve diğer milli mevzuat ve uygulamalar arasında uyum sağlamak 
amacıyla yapılması gereken değişiklikleri tespit etmek ve bu amaçla yasal düzenlemeler 
önermek Komisyonun görevleri arasında sayılmış iken tasan ve teklifleri incelemek 
sayılmamıştır. 

Aynca, 4 üncü maddenin (c) bendinde İnsan Haklannı İnceleme Komisyonunun 
Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlannın gündemindeki konular hakkında, istem 
üzerine görüş ve öneri bildirebileceği belirtilmiştir. Bu durumda, diğer komisyonlar 
görüşmekte olduklan bir tasan veya teklif için isterlerse İnsan Haklannı İnceleme 
Komisyonundan görüş ve öneri isteyebileceklerdir. 
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Ayrıca anılan hükümlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına, tasan ve 
teklifleri re'sen İnsan Haklannı İnceleme Komisyonuna gönderme yetkisi de verilmemiştir. 
Dolayısıyla, İnsan Haklannı İnceleme Komisyonunun bugünkü yasal mevzuatında yer alan 
amaç ve görevleri kapsamında, tasan ve tekliflerin bu komisyona esas ve tali olarak 
gönderilmesi mümkün görülmemektedir. Meclis Başkanlığı tarafından böyle bir havalenin 
yapılabilmesi için yasal değişiklik gerekmektedir. 

Söz konusu yasal düzenleme gerekliliği çerçevesinde, İnsan Haklannı İnceleme 
Komisyonu Başkanı Mehmet ELKATMIŞ ile 23 Milletvekilinin, kanun tasan ve tekliflerini 
inceleme görevinin Komisyona verilmesine yönelik, anılan Kanunun 4 üncü maddesine bir 
bent eklenmesine dair kanun teklifi Başkanlığa verilmiş ve teklif Başkanlıkça Anayasa 
Komisyonuna havale edilmiştir. Bu teklif Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilerek 
kanunlaştığı taktirde, kanun tasan ve tekliflerinin ilgisine göre İnsan Haklannı İnceleme 
Komisyonuna havalesi mümkün olabilecektir. 

96. - İstanbul Milletvekili Gürsoy EROL 'un, milletvekili danışmanlarının özlük haklarına 
ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkam Bülent ARINÇ 'in cevabı (7/3010) 

15-06-2004 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞl'NA 

Aşağıdaki sorulanmın T.B.M.M. Başkam Sayın Bülent ARINÇ tarafından yazılı 
olarak cevaplandınlmasıru saygılarımla arz ederim. 

Gürsoy EROL 
İstanbul Milletvekili 

SORULAR: 

Bilindiği gibi her milletvekiline meclis çalışmalannda yardımcı olmak üzere,talebi olduğunda 
bir ( adet) danışman Başkanlığınızca görevlendirilmektedir.Aynca açıktan sözleşmeli 
personel statüsündeki danışmanların görev süreleri devamlı olmayıp aynı zamanda sosyal hak 
ve ücretleri de T.B.M.M. bünyesindeki kadrolulara göre daha az olduğundan,birçoğu ailelerini 
getirememekte ve verimsiz olmaktadırlar. 

1 Açıktan sözleşmeli personel statüsündeJci milletvekili danışmanlarının ücretlerini 
(bütçe uygulamalan dışında ve bazı T.B.M.M. çalışanlanna yapılabildiği gibi) 
artırmayı düşünüyor musunuz? 

2 T.B.M.M.'de görev yapan emniyet mensuplannda olduğu gibi; ya S.S.K. ile 
yapılacak bir protokol ile veya alınacak bir Başkanlık Divanı karan ile kendilerinin 
ilaç, eş ve çocuklann tedavi ve ilaçlarının T.B.M.M.'nce karşılanmasını düşünüyor 
musunuz? 
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T.C. 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

GENEL SEKRETERLİĞİ 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

KAN.KAR.MD. 
Sayı: A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/3010-6286/20578 2 1 Ç7'%M 
Konu. 

Sayın Gürsoy EROL 
İstanbul Milletvekili 

İLGİ: 17.6.2004 tarihli yazılı soru önergeniz. 
Milletvekili danışmanlarının özlük haklarına ilişkin ilgi önergenizde yer alan 

sorularınızın cevapları ekte yer almaktadır. 
Bilgilerinizi rica ederim. 
Saygılarımla. 

CEVAPLAR: 

Bülent ARINÇ 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

Cevap 1.- Halen, açıktan sözleşmeli personel statüsünde, Milletvekili danışmanı olarak 
görev yapan personele brüt 1.601.800.000-TL. (Birmilyar altıyüzbirmilyon sekizyüzbın) 
üzerinden net, 1.092.450.000-TL. (Birmilyar doksanildmilyon dörtyüzelübîn) aylık ücret 
ödenmektedir. Bu ücret sabit bir ücret olmayıp, sözleşmeli personel statüsünde görev yapan 
kamu personeline yıl içinde yapılan ücret artışlan aynı oran veya miktarda, bunların 
ücretlerine de yansıtılmaktadır. 

Söz konusu ücret, halen dört yıllık yüksekokul mezunu kadrolu bir Devlet memurunun 
da yaklaşık ücretidir. 

Farklı statülerde görev yapan personelin ücretleri, belli bir denge gözetilerek, kamu 
uygulamaları paralelinde ve aynı oran ve miktarlarda yükseltilerek uygulana gelmektedir. 

Farklı statülerde görev yapan personele, sıra dışı zamanlarda, farklı miktarlarda 
yapılacak ücret artışlan, Kurumumuz personeli arasındaki iş banşını bozar ve verimsizliğe 
neden olur. 

Devlet Memuru aylıklarında, 2004 yılının ikinci yansında yapılan %6 artış, anılan 
personele de aynı oranda yansıtılmış olup, şu aşamada sıra dışı bir artışın söz konusu 
olamayacağı düşünülmektedir. 
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Cevap 2- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı emrinde, dayanağını 
Anayasamızın 95'inci, 2919 sayılı Kanunun 7, 9 ve 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasından 
alan bir "tahsis" ve "sürekli görevlendirme" şekil ve şartına bağlı olarak görev yapan 
"Emniyet Personelinin, "diğer geçici görevli personel" ile mukayese edilemeyecek ölçüde 
görev farklılığı ve bu görevlerinden doğan risk faktörü mevcuttur. Bu görev riski ve zorluğu 
da dikkate alınarak sosyal hak ve yardımlarının, fiilen gece gündüz hizmet verdiği 
Kurumumuzda verilebilmesini teminen, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ile 
Kurumumuz arasında bir protokol yapılmıştır. 

Açıktan sözleşmeli "danışman" personelin; yasal mevzuat gereği ancak SSK ile 
ilişkilendirilrnesi ve sağlık hizmetlerinin bu Kurum marifetiyle yürütülmesi zorunlu 
bulunmaktadır. 

Bu nedenle de; gerek açıktan sözleşmeli danışman personelimiz, gerekse bakmakla 
yükümlü bulundukları eş, çocuk, ana ve babalan hastalanmaları halinde doğrudan SSK 
hastanelerine sevk edilmekte ve ilaç ihtiyaçları da, TBMM Eczanesi aracılığı ile SSK ile 
anlaşmalı eczanelerden temin edilip kendilerine verilmektedir. Bu yöntem de, SSK ile yapılan 
bir anlaşmanın sonucudur. 

Mevcut mevzuat ve Kurumumuz Başhekimliği imkanlarının elvermemesi nedeniyle, 
bu konuda herhangi bir protokol yapılması mümkün bulunmamaktadır. 

97. - Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU 'nun, Adana İlinde uçak seferlerinin durdurulmasına 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın cevabı (7/3015) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

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

Atillâ BAŞOĞLU 
Adana Milletvekili 

Yılardan beridir Adana ilimizden yürütülmekte olan uçak seferleri durdurulmuş 
ve aylık ihracatı 1 milyar doları bulan 5 ilimizden birisinin vatandaşları, iş adamları 
seyahatlerini otobüsle trenle gerçekleştirmek durumunda bırakılmışlardır. 

Özellikle ticari faaliyetlerde süratli olmanın, hızlı ulaşım sağlamanın ne derece 
önemli olduğu göz önünde bulundurulursa. Adanalıların karşılaştıkları bu zor şartların 
yeniden düzeltilmesi düşünülmekte midir? 
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T C . 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

. n**<, 3 0 TEMMUZ 2004 
SAYI : B .11 .0 .APK.0 .10 .01 .21 . /EA/ - lo3^ ~^^^L( 
KONU :Adana Milletvekili 

Sayın Atilla BAŞOĞLU'nun 
yazılı soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) TBMM Başkanlığının 08.07.2004 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/3015-6288/20592 
sayılı yazısı. 
b)Başbakanlığm 15.07.2004 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-372-4/3488 sayılı yazısı 

Adana Milletvekili Sayın Atilla BAŞOĞLU tarafından Sayın Başbakanımıza yöneltilen ve 
Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığımız koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını 
tensip ettikleri 7/3015-6288 sayılı yazılı soru önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

ıali YILDIRIM 
Ulaştırma Bakanı 

ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN ATİLLA BAŞOĞLU'NUN 7/3015-6288 
SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

Yıllardan beridir Adana ilimizden yürütülmekte olan uçak seferleri 
durdurulmuş ve aylık ihracatı 1 milyar doları bulan 5 ilimizden birisinin vatandaşları, 
iş adamları seyahatlerini otobüsle, trenle gerçekleştirmek durumunda bırakılmışlardır. 

Özellikle ticari faaliyetlerde süratli olmanın, hızlı ulaşım sağlamanın ne derece 
önemli olduğu göz önünde bulundurulursa, Adanalılann karşılaştıkları bu zor 
şartların yeniden düzeltilmesi düşünülmekte midir? 

CEVAP-U1 aştırma Bakanlığı'nm ilgili kuruluşu iken, özelleştirilmek üzere 
22.08.1990 tarih ve 90/822 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığına bağlanmış bulunan THY A.O.Genel Müdürlüğünce, RJ uçaklannm 
tekrar servise sunulması ile birlikte, 21.07.2004 tarihinden itibaren Ankara-Adana 
uçuk seferleri, hergün normal tarife düzeninde yeniden başlatılmıştır. 

Ayrıca, Adana-İzmir seferlerinin yeniden başlatılması hususundaki 
değerlendirmeler yapılmakta olup, THY'nın filosundaki uçak sayısının yeterli düzeye 
ulaşması ile birlikte bu konu netleştirilecektir. 

Öte yandan, THY A.O.'nm filo genişletme planlan çerçevesinde; Adana-İzmir 
veya Adana-Antalya gibi çapraz hatlarda tarifeli uçuş yapılmasına yönelik çalışmalar 
da yapılmaktadır. Bu tür çapraz uçuşlann rantabl sonuç vermesi için koltuk maliyeti 
düşük olan bölgesel uçaklar ile uçuş tarifesinin yapılandınlması gerekmektedir. 
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Bölgesel taşımacılığın gelişimi amacıyla yürütülen bölgesel uçak filosu planlama 
çalışmalarının sonuçlandırılmasından sonra uygulamaya geçiş sürecine bağlı olarak 
bu hatlarda etkin tarife ile hizmet verilmesi hususu da değerlendirilecektir. 

Öte yandan, özel havayolu taşıyıcılarının iç hatlarda düşük ücretle yolcu 
taşımacılığı yapması ve bölgesel havayolu taşımacılığının gelişip yaygınlaştırılması 
amacıyla Bakanlığımızca başlatılan "Bölgesel İç Hat Hava Taşımacılığı" projesi 
kapsamında ANKARA-ADANA, ADANA-İZMİR ve ADANA-ANTALYA arasında 
THY'A.O.'nın dışında özel havayolu taşıyıcılarının çok yakın bir gelecekte sefer 
yapması planlanmaktadır. 
98. - İstanbul Milletvekili Mehmet Ali ÖZPOLAT'ın, olası bir depreme karşı ne gibi önlemler 

alındığına ve bilimsel çalışmaların dikkate alınıp alınmadığına ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki ERGEZEN'in cevabı (7/3016) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞIMA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN 
tarafından yazılı olarak yanıtlanması için, gerekli işlemlerin yapılmasını 
saygılarımla arz ederim. 16. 06. 2004 

Mehmet Ali ÖZPOLAT 
İstanbul Milletvekili 

Ülkemiz tümüyle bir deprem ülkesi. Ama kozmopolit yapısı, zemin özellikleri, 
denetimsiz ve plansız yapılaşma gibi öznel nedenler, depremi İstanbul için daha 
da büyük risk haline getiriyor. Zira İstanbul'daki 1 milyon 250 bin yapının 
neredeyse % 70'i, kaçak yapı statüsüne giriyor. 

Diğer yandan son zamanlarda bilim çevrelerince yapılan çalışmalar; ünlü 
yerbilimci Prof. Le Pichon, Prof. Celal ŞENGÖR, Prof. Mustafa ERDİK gibi 
önemli bilim adamlarının açıklamaları dikkatleri yeniden beklenen İstanbul 
Depremi'ne çekti. 

Bu çalışma ve açıklamalara göre Marmara fayı iki uçtan gerilmiş bekliyor. 
Deprem hemen yarın da olabilir... Ancak 20-30 yılı geçmeyeceği kesin. 
Şimdiden planlı ve akılcı bir planlama olmazsa, ülkemizi ve insanlarımızı büyük 
tehlikeler bekliyor. 

Sorular: 

l-Hükümetiniz bilim çevrelerinin bu açıklamalarını dikkate alıyor mu? 
Yapılan çalışmalardan, hazırlanan raporlardan yararlanıyor mu? 

2-Bilim çevrelerinden; siyasetin ve özellikle hükümetin bilimle 
ilgilenmediği ve bilimden yararlanmadığı eleştirileri gelmektedir. Bu eleştirilerle 
ilgili düşünceleriniz nelerdir? 
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3-Üniversiteler, Meslek Odaları ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce 
hazırlanarak yaklaşık bir yıl önce Hükümetinize de ulaştırılan, şimdiye kadar 
yapılmış en kapsamlı deprem çalışması sayılan "İstanbul Deprem Master 
Planı"na ne olmuştur? O günlerde Hükümet üyelerince, konunun Meclis'e 
taşınacağı ve gerekli çalışma ve yasal düzenlemelerin yapılacağı yönünde sözler 
verilmişti. İnsanlarımızın, tarihimizin, kültürümüzün, uygarlığımızın, hatta 
bağımsızlığımızın geleceğini ilgilendiren bu yaşamsal konuya, ne zaman sıra 
gelecektir? 

4-UlusaI bir deprem stratejisine ve Deprem Yasalarına ihtiyaç 
duyulduğunu düşünüyor musunuz? Bu konuda ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? 

5-Yerel Yönetimlerle, deprem hazırlıkları konusunda bir koordinasyon 
var mıdır? Yerel Yönetimler depreme hazır mıdır? 

6-Hükümet yaklaşan büyük depreme hazır mıdır? İnsanlarımızı hem 
uyarmak hem de gerilim ve endişeyi düşürmek için; hazırlıklarla ilgili olarak 
kamuoyunun bilgilendirilmesi düşünülmekte midir? 

T.C. 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
ANKARA 

ACELE 
SÜRELİ 

SAYI :B.09.0.APK.0.21.00.00.17/ * ^ 3 /. /2004 
KONU : İstanbul Milletvekili Q 4 AĞUSTOS 20Û4 

Mehmet Ali ÖZPOLAT'ın * " 
Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 08.07.2004 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-6293/ 20589 sayılı yazısı 

İlgi yazınız ekinde alman, İstanbul Milletvekili Mehmet Ali ÖZPOLAT'ın, beklenen İstanbul 
Depremi ile ilgili olarak hükümetin çalışmalan ve alınan tedbirler ile 1 yıl önce hazırlanan "İstanbul 
Deprem Master Planı" nın akibeti hakkında Sayın Başbakanımıza yönelttiği, Sayın Başbakanımızın da 
Bakanlığım Koordinatörlüğünde cevaplandınlmasmı tensip ettikleri, TJJ.M.M. 7/3016 Esas Sayılı 
Yazılı Soru Önergesi incelenmiş olup, konulara ilişkin cevaplarımız ekte sunulmuştur. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 

<$r 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ 
SAYIN MEHMET ALİ ÖZPOLAT'IN 

T.B.MJV17/3016 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE 

DAİR SORULAR VE CEVAPLARI 

SORULAR : 

Ülkemiz tümüyle bir deprem ülkesi. Ama kozmopolit yapısı, zemin özellikleri, denetimsiz ve 
plansız yapılaşma gibi öznel nedenler, depremi İstanbul için daha da büyük risk haline getiriyor. Zira 
İstanbul'daki 1 milyon 250 bin yapının neredeyse %70'i, kaçak yapı statüsüne giriyor. 

Diğer yandan son zamanlarda bilim çevrelerince yapılan çalışmalar; ünlü yer bilimci Prof. Le 
Pichon, Prof Celal Şengör, Prof. Mustafa ERDİK gibi önemli bilim adamlarının açıklamaları 
dikkatleri yeniden beklenen İstanbul Depremi'ne çekti. 

Bu çalışma ve açıklamalara göre Marmara fayı iki uçtan gerilmiş bekliyor. Deprem hemen 
yann da olabilir,.. Ancak 20-30 yılı geçmeyeceği kesin. Şimdiden planlı ve akılcı bir planlama 
olmazsa, ülkemizi ve insanlarımızı büyük tehlikeler bekliyor. 

i - Hükümetiniz bilim çevrelerinin bu açıklamalarım dikkate alıyor mu? Yapılan çalışmalardan, 
hazırlanan raporlardan yararlanıyor mu? 

2- Bilim çevrelerinden; siyasetin ve özellikle hükümetin bilimle ilgilenmediği ve bilimden 
yararlanmadığı eleştirileri gelmektedir. Bu eleştirilerle ilgili düşünceleriniz nelerdir? 

3- Üniversiteler, Meslek Odaları ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce hazırlanarak yaklaşık 
bir yıl önce Hükümetinize de ulaştırılan, şimdiye kadar yapılmış en kapsamlı deprem çalışması sayılan 
"İstanbul Deprem Master Planı'na ne olmuştur? O günlerde Hükümet üyelerince, konunun Meclise 
taşınacağı ve gerekli çalışma ve yasal düzenlemelerin yapılacağı yönünde sözler verilmişti. 
İnsanlarımızın, tarihimizin, kültürümüzün, uygarlığımızın, hatta bağımsızlığımızın geleceğini 
ilgilendiren bu yaşamsal konuya, ne zaman sıra gelecektir? 

4- Ulusal bir deprem stratejisine ve Deprem yasalarına ihtiyaç duyulduğunu düşünüyor 
musunuz? Bu konuda ne gibi çalışmalar yapılmaktadır.? 

5- Yerel yönetimlerle, deprem hazırlıkları konusunda bir koordinasyon var mıdır? Yerel 
yönetimler depreme hazır mıdır? 

6- Hükümet yaklaşan büyük depreme hazır mıdır? İnsanlarımızı hem uyarmak hem de gerilim 
ve endişeyi düşürmek için; hazırlıklarla ilgili olarak kamuoyunun bilgilendirilmesi düşünülmekte 
midir? 
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CEVAPLAR : 

1 - Bakanlığım, Prof.Dr.Le Pichon, Prof Dr.Celal Şengör, Prof.Dr.Naci Görür ve 
Prof.Dr. Mustafa ERDlK tarafından "Beklenilen İstanbul Depremi, Marmara Denizi 'ndeki Deprem 
Tehlikesi ve Deprem Master PlanTile JICA ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce gerçekleştirilen 
"İstanbul Master Planı " konusunda 1999-2004 yıllan arasında yapılan tüm çalışmaları çok yalandan 
izlemekte olup, bu konuda yaptığı çalışmaları ve eleştirileri bilim dünyası, basın ve kamuoyuna 
sunmuştur. 

Prof.Dr.Le Pichon ve Prof Dr.Celal Şengör, Prof.Dr .Naci Görür ekibi tarafından bugüne kadar 
yapılan "Marmara Denizi'ndeki Deprem Tehlikesi" konusunda, Bakanlığım Afet İşleri Genel 
Müdürlüğü, Deprem Araştırma Dairesi elemanlarından Sismoloji Şube Müdürü Dr.Ramazan Demirtaş 

1. 2000 yılı "."Faylarda yırtılma modeli-deprem davranışı; Marmara Denizindeki 
Deprem Tehlikesi ve Riski'ne farklı bir yaklaşım, 

2. 2001 yılı: İstanbul'u tehdit eden deprem tehlikesi 
3. 2003 yılı: Marmara Denizindeki Deprem Tehlikesi ile ilgili Fransız ikilemi-fay 

pazarlığı - bilim ucuzluğu, 

adlı üç ayrı makale yazarak bilim dünyasını, basını ve kamuoyunu bilgilendirmiş olup, bu yazılar 
http://sismo.deprem.gov.tr/DEPREMyDEPREMRAPORLARI/bolumunde yer almaktadır. 

2 - Ülkemizde meydana gelecek depremlerden vatandaşların can ve malı ile milli servetlerin 
korunması amacıyla ülke Ölçeğinde alınması gereken tedbirleri araştırmak, bu konudaki temel 
ihtiyaçlarla hedef ve politikaları belirlemek, bilimsel teknik ve idari çalışmaları koordine etmek, ortak 
hederlere yöneltmek ve desteklemek, araştırma sonuçlarını yasa, yönetmelik, tüzük, talimat veya 
eğitim yolu ile uygulamaya aktarmak ve uygulamayı denetlemek, Bakanlığımın ana hedefidir ve hedef 
7269-1051 sayılı yasada belirtilmiştir. 

Bakanlığım, yasada belirtilen tüm çalışmaları yapmakta, ulusal ve uluslar arası çeşitli kurum, 
kuruluş, üniversite ve özel sektörlerle işbirliği yaparak çok sayıda projeler üretmektedir. Ayrıca 
Bakanlığım; başta İstanbul olmak üzere ülkemizin büyük bölümü afet açısından tehlike ve risk 
içerdiğinden, afet konusunda bütün ülkeyi kapsayacak çalışmalarda bulunmaktadır. 3194 sayılı İmar 
Kanunu Revizyonu çalışmalarında üniversitelerin temsilcilerinin katıldığı atölye çalışmaları yapılmış 
ve bilim çevreleri ile ayrıca toplantılar düzenlenmiştir. 

3 - Yapılan Master Planı çok eksik bir çalışma olup, sadece İstanbul'un bazı semtlerini kapsamaktadır. 
Beklenilen Orta Marmara Depreminin merkez üssünün kınğın doğusu, batısı yada ortası olması 
durumuna göre hasar ve can kaybı farklı olarak gelişebilecektir. Merkez üssünün kmğın doğu ucunda 
olması durumunda, İstanbul'un yanında, İzmit, Yalova,Bursa ve Balıkesir; merkez üssünün kınğın 
ortasında olması durumunda İstanbul, Bursa ve Balıkesir; merkez üssünün kınğın batı ucunda olması 
durumunda İstanbuI,Balıkesir, Çanakkale ve Tekirdağ çok yakından etkilenecektir. Bu nedenle Master 
Planı Marmara Denizinin kenarlannda bulunan tüm 6 şehir için ayn ayn yapılmalıdır. Tam ve gerçeğe 
yakın bir deprem senaryosu yapabilmek için kınğın doğusu, ortası ve batısı deprem merkez üssü 
olacakmış gibi ve 6,5-7-7,5 büyüklüğünde deprem olacakmış gibi ayn ayn deprem senaryoları 
üretilmelidir. 

- 3 2 0 -

http://Prof.Dr.Le
http://Prof.Dr.Naci
http://sismo.deprem.gov.tr/DEPREMyDEPREMRAPORLARI/bolumunde


T.B.M.M. B : 118 4 . 8 . 2 0 0 4 O : 1 

4 - 22.07.2003 tarih ve 25716 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 4927 sayılı Kanunla Bayındırlık ve 
İskan Şurası oluşturulmuş olup, konusu "deprem"olarak belirlenen Şuranın 29-30 Eylül -01 Ekim 
2004 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilmesi planlanmıştır. 

Bu amaçla Kamu Kurum ve Kuruluşları, Üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşları ile Meslek 
Odalarının temsilcilerinden, konu hakkında Kamuoyunda, Bilim çevrelerinde haklı yer edinmiş ve 
Bağlı oldukları Kurumda konuyla ilgili uzmanlaşmış 223 üyeden oluşan 7 adet Komisyon 
oluşturulmuştur. 

Bu komisyonlar söz konusu Yazılı Soru Önergesinde bahsi geçen değerli bilim adamlarının da 
katılımı ile çalışmalarına 13.04.2004 tarihinde başlamış olup, çok sayıda toplantı gerçekleştirerek 
çalışmalarını 05.07.2004 tarihinde tamamlamışlar ve raporlarını Bakanlığıma teslim etmişlerdir.SÖz 
konusu raporlarda, Deprem olgusu bütün yönleriyle incelenmiş, deprem araştırma çalışmaları, bölgesel 
tehlikeler, deprem riski ve sismik boşluklar, yapı malzemeleri, deprem bölgeleri haritası ve 
yönetmelikler, afete duyarlı kullanım politikaları, yapılaşma, afet mevzuatı, afet planlaması, arama ve 
kurtarma faaliyetleri, afet eğitimi, afet haberleşmesi ve medya, afetin ekonomik boyutları, 
sigortacıhk.afet tıbbı, afetin psikolojik, sosyal, çevresel boyutları, afetlerde yeni teknoloji konuları ile 
depremle ilgili diğer hususlar her yönüyle tartışılarak konuyla ilgili görüşleri ve düşünceleri ortaya 
konulmuştur. 

Bakanlığım sadece deprem değil, depremi de kapsayacak afet konusunda afet politikalarına, 
stratejilerine, afet risk yönetimine ihtiyaç duyulduğunu tespit etmiştir. Türkiye de afet zararlarını 
azaltacak ve risk yönetimine zemin oluşturacak 3194 sayılı İmar Kanunu revizyonu çalışmalarını 
yürütmektedir. Taslak, afet tehlike ve risklerini ortaya koyan mikrobölgeleme haritası ve afet tehlike 
haritası, kent planlamasının afete duyarlılık açısından yeniden tanımlanması, afet risklerini gidermeye 
yönelik uygulama araçlarını, güvenlikli yapılaşma ile ilgili hükümleri içermektedir. Taslak Yapı 
Denetimi kanunu ile de eşgüdümü sağlamaktadır. Yapı Denetimi Kanununun 19 il yerine bütün illeri 
kapsayacak şekilde genişletilmesi ve uygulamadan kaynaklanan sorunların imar bütünlüğü içinde 
çözümlenmesi öngörülmektedir. 

Bakanlığımca, Ülkemizin uzun zamandır eksikliğini hissettiği ve afet zararlarının azaltılması 
ile afet/risk yönetimine geçişe ilişkin olarak imar planlama mevzuatı açısından, yapılması gereken her 
türlü yasal ve yönetsel düzenlemeyi içerecek gerekli tüm tedbirler alınmıştır. 

Bakanlığım Afet İşleri Genel Müdürlüğü, afet öncesi, sırası ve sonrası çalışmalar yaparak 
Ulusal Sismik Ağını ve Kuvvetli Yer Hareketi Ağını zaman içerisinde genişleterek, güncelleştirerek 
deprem veri bankası oluşturmaya, deprem üreten diri fayları yakından gözlemeye, deprem bölgeleri 
haritasını yenilemeye, deprem ve afet yönetmeliklerini geliştirmeye, belli pilot bölgelerde deprem 
zararlarını azaltma çalışmaları yapmaya, deprem dışında heyelan, kaya düşmesi, çığ gibi diğer doğal 
afetlerle ilgili bilimsel çalışmalar yapmaya, imar planına esas-revize jeoloji jeoteknik etütler 
konusunda politika ve kriterler geliştirerek denetlemeye, 1:5000, 1:2000,1:1000'lik yerleşime 
uygunluk haritalarını derleyerek Mikrobölgelendirme Haritasına altlık teşkil edecek veri bankası 
oluşturmaya, deprem senaryosu yapmaya ve 7269 Afetler Yasasını yenileyerek Afet Yönetim ve Risk 
Sistemi çalışmalarına gereken önemi vermeye başlamış ve Ulusal Afet Stratejisinin oluşturulmasını 
hedeflemiş bulunmaktadır. 
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5 - - Kentleşmenin daha güvenli bölgelere yönlendirilmesi amacıyla, imar planına esas jeolojik-
jeofızik-jeoteknik etütler yapmakta, yaptırmakta, standart ve politikalan oluşturmakta ve 
denetlemektedir. 

- Mikrobölgelendirme çalışmaları kapsamında tüm belediyeler için örnek el kitabı 
yayınlanmıştır. 

- Onarım konusunda güçlendirme yönetmeliği çalışmaları başlatılmıştır. 
-Yeniden Yapılanma konusunda Doğu Anadolu Fayı boyunca yer alan Elazığ, Adıyaman, 

Malatya ve Maraş illerini kapsayan pilot bölgede tüm kırsal yerleşim alanlarında depreme dayanıksız 
yapıların yıkılarak yeniden yapılması (DEKAYAP) projesi başlatılmıştır. 

- Depreme dayanıklı bina yapımı çalışmaları kapsamında "Afet Bölgelerinde yapılacak Yapılar 
Hakkındaki Yönetmelik" yeniden ele alınmış ve yeni yönetmelik çalışmaları başlatılmıştır. 

-Yapı denetim yasası hayata geçirilmiş ve doğal afet sigortası ülkenin gündemine taşınmıştır. 
- Erken Uyan Sistemlerinin geliştirilmesi, bölgesel ölçekte ivme-ölçe istasyonlar kurularak 

erken hasar tahmini ile ilgili pilot çalışmalar başlatılmıştı. 
- Pilot bölgeler belirleyerek deprem haberci istasyonları kurulmuş ve çeşitli uluslar arası kurum 

ve üniversitelerle işbirliği yapılarak projeler yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir 
- Bakanlığım, İstanbul ile ilgili olarak deprem senaryosu çalışması gerçekleştirmiş ve 

İstanbul'un yeniden yapılanması konusunda bir proje başlatılmıştır. Bu proje kapsamında JICA-
İstanbul Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilen İstanbul Master Planı, mikrobölgeleme çalışmaları, 
imar planına esas jeolojik-jeoteknik raporlar, tüm afet envanteri, yapı envanteri ve devlet istatistik 
verileri birlikte değerlendirmeye alınmış ve GI ortamında yorumlanması planlanmıştır. 

- 15 Ekim 1999 tarih ve 10 no.lu Genelge ile 1999 depremleri sonrasında başta Marmara 
Deprem Bölgesinde olmak üzere 11 il ve bunlara bağlı belediyelerin imar planlan başta deprem olmak 
üzere tüm afet riskleri açısından irdelenmiş ve imar planlan revize edilmiştir. 

- 20 Kasım 2003 tarih ve 16628 sayılı Makam Oluru ile; jeolojik-jeomorfolojik ve iklimsel 
özellikleri nedeni ile doğal afetlere maruz kalabilen ülkemizde 7269 sayılı kanun uyannca da Afet 
İşleri Genel Müdürlüğünün görev ve sorumluluklannda olan afet zararlannın azaltılması amacıyla 
nüfusu yüksek ve ekonomik göstergeler açısında önemli olduğu düşünülen Denizli, K.Maraş, Manisa, 
Kütahya, Aydın, İstanbul, Bolu, Çorum, Malatya, Ordu, Giresun, Trabzon ve Erzincan illeri pilot iller 
olarak seçilmiş olup bu illerin Afet Tehlike Haritalarının hazırlanması ön çalışmalanna başlanmıştır. 

- İstanbul ili genelinde bağlı belediyelerin imar planına esas olarak hazırlanmış jeolojik 
jeoîeknik etüt raporlannın eki olan yerleşime uygunluk paftalannm {1 A 000 ve 1/2000 ölçekli) 
birbirleriyle ve üst ölçekli planlara ait (1/5000) paftalarla uyumunun sağlanması amacıyla bir 
komisyon kurulmuş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile koordinasyonlu bir şekilde 
çalışmalar yapılmaktadır, 

6 - Deprem öncesi,sırası ve sonrasında vatandaşlanmızın nasıl davranması gerektiği konusunda el 
kitapçıklan basılmıştı^ 
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99. - Adana Milletvekili Atilla BAŞOGLU'nun, çiftçileri ilgilendiren bir yasaya ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLÜ'nün cevabı (7/3017). 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

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

AtitfâBAŞOĞLU 
Adana Milletvekili 

Hal yasası geçtiğimiz yıllarda hazırlanırken kamuoyuna bir reform olarak 
sunulmuştu ancak çiftçi örgütlerimiz düzenlemeyi arzu edilen faydalann sağlanması 
açısından yeterli görmemektedir. İlgili yasa çiftçilerimiz tarafından kimseye faydası 
olmayan, işleri zorlaştıran, maliyeti artıran bir düzenleme olarak görülmektedir. 

Bu yasanın sivil toplum örgütlerimizin görüşleri alınmak suretiyle yeniden 
düzenlenmesi hükümetiniz tarafından düşünülebilir mi? 

T.C. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
o ' 0( Kurulu Başkanlığı 

SAYI : KDD SÖ-1.01/ -^ • ' ...707/2004 
KONU: Yazılı Soru Önergesi 

m 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 15.07.2004 tarih ve 
B.02.0.KKG.0.12/106-372-6/3489 sayılı yazısı ile alınan, 08.07.2004 tarih ve 
KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3017-6323/20675 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU'na ait 7/3017 
esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımız görüşü ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Sami GUÇLU 
Bakan 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi : Atilla BAŞOĞLU 
Adana Milletvekili 

Esas No : 7/3017 

Hal yasası geçtiğimiz yıllarda hazırlanırken kamuoyuna bir reform olarak 
sunulmuştu ancak çiftçi örgütlerimiz düzenlemeyi arzu edilen faydaların sağlanması 
açısından yeterli görmemektedir. İlgili yasa çiftçilerimiz tarafından kimseye faydası 
olmayan, işleri zorlaştıran, maliyeti artıran bir düzenleme olarak görülmektedir. 

SORU) Bu yasanın sivil toplum örgütlerimizin görüşleri alınmak suretiyle 
yeniden düzenlenmesi hükümetiniz tarafından düşünülebilir mi? 

CEVAP) Ülkemizde yaş meyve ve sebze pazarlaması 12 Eylül 1960 tarih ve 
80 sayılı Toptancı Halleri Sureti idaresi hakkında Kanun ile düzenlenmiş ve bu 
Yasa'ya göre yürütülmüştür. Yasa'nm değişen ekonomik şartlar ile gelişen pazar 
taleplerine cevap veremez hale gelmesi üzerine, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca 27 
Haziran 1995 tarihinde 552 sayılı "Yaş Meyve ve Sebze Ticaretinin Düzenlenmesi ve 
Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" 22326 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Daha sonra bu Kanun Hükmünde Kararnamenin (KHK) 19. Maddesinde yer alan 
hususlar kapsamında , 28 Aralık 1997 tarih ve 23214 sayılı-Resmi Gazetede 
"Toptancı Hallerinin Yönetim ve İşleyişi Hakkında Yönetmelik" yayımlanmıştır. 

1995 yılından itibaren 552 sayılı KHK'nin uygulanmasında çeşitli aksaklıklar 
görülmüş, bunların giderilmesi amacıyla, 11 Haziran 1998 tarih ve 4367 sayılı "Yaş 
Meyve ve Sebze Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında''"KHK'nin 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun yürürlüğe konulmuştur. Böylece 1995 
yılında çıkarılan 552 sayılı KHK üç yıl sonra yasalaştınlmıştır. 

Ancak, yapılan bu hukuksal düzenlemeler, hallerde özellikle üretici lehine olan 
uygulamaları arzu edilen seviyede karşılayamamıştır. Bu konuda karşılaşılan 
sıkıntılar Bakanlığımızca Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bildirilmektedir. 

Diğer taraftan, Bakanlığımızca düzenlenecek olan II. Tarım Şurası kapsamında 
Toptancı Hallerin işleyişi ve yaşanan sorunlar konusu, ilgili kamu kurumları sivil 
toplum örgütleri ve bilim çevreleri tarafından ayrıntılı olarak değerlendirilecektir. 
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100. - Malatya Milletvekili Muharrem KÎLIÇ'ın, satışına karar verilip daha sonra özelleştir
me kapsamından çıkarılan bazı tesislere ilişkin Başbalcandan sorusu ve Maliye Bakanı Kemal 
UNAKITAN'ın cevabı (7/3018) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın, Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından Anayasanın 98. 
ve İç Tüzüğün 99. maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 
ederim. 18.06.2004 

fvTuharrem-K^lÇ 
Malatya Milletvekili 

Malatya'ya 1937 yılında kurulan Sümer Holding A.Ş.'ye ait Malatya Pamuklu Dokuma 
Fabrikası; yapılan tespitte, üzerinde konumlandığı arazi, bina ve makineler vs. için 30 milyon 
ABD doları değer biçildiği halde, özelleştirme İdaresi tarafından 6.4 milyon dolara, değerinin 
çok altında satılmıştır. 

Bu satış işlemiyle ilgili olarak, konu "Meclis Araştırması" Teklifiyle tarafımdan Meclis 
gündemine getirilmiştir. Ayrıca bu satışın iptaliyle ilgili İdare Mahkemesinde davalar da 
açılmıştır. 

Fabrikayı tekstil üretiminde kullanılmak üzere işleteceğini belirten ortak girişim grubu henüz 
fabrikayı işletmeye de açmamıştır. Araştırma önergemizde belirttiğimiz gibi bu fabrikanın 
arsasının değeri için alındığı ve inşaat sektörü için kullanılacağına ilişkin Malatya 
Kamuoyundaki kuşkular da artmaktadır. 

Önceki özelleştirmeyle ilgili dava ve araştırma önergesi süreci devam ederken bu kez de 
özelleştirilen fabrikanın bitişiğindeki, Malatya'nın merkezinde ve yeşil bitki örtüsüyle 
Malatya'nın akciğeri konumundaki 14.7 dönümlük arazi; üzerindeki havuzu, lokantası, 
sinema ve balo salonu, misafirhanesi gibi tesislerle birlikte aynı ortak girişim grubuna 
4.5 trilyon TL bedelle satılmıştır. 

Özelleştirme İdaresi'nin satışına karar verdiği Kayseri, Aydın ve daha başka yerlerdeki bir 
kısım tesislerin zaman zaman özelleştirme kapsamından çıkarıldıkları ve bazılarının kamu 
idarelerine tahsis edildiği de bilinmektedir. 

Bu bağlamda; 

1- Sümer Holding' e ait Malatya Pamuklu Sanayi İşletmesi'nin özelleştirilmesiyle 
ilgili verilen araştırma önergesi ve açılan davalar henüz sonuçlanmadan, aynı 
işletmeye ait sosyal tesislerin yine değerinin çok altında bir fiyatla satılmasını 
nasıl karşılıyorsunuz? 

2- Özelleştirme İdaresi bünyesindeki tesislerden Kayseri Şeker Fabrikasındaki 
hisse satışı ve Kayseri Et Kombinasının satışı; Sarıkamış Sümer Holding, 
Tercan Sümer Holding, Van Sümer Holding ve Diyarbakır Sümer Holding' in 
satışları komisyon kararıyla iptal edilmiş; Aydın-Nazilli Sümerbank Tesisleri 
tüm arazisiyle birlikte Adnan Menderes Üniversitesi'ne devredilmiştir. 
Özelleştirme kapsamından çıkartılma kararlarında hangi kıstaslar 
uva ulanmaktadır? 
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BAŞBAKANLIK 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

3 0 bm 2004 
SAYI : B.02.1 ÖİB. 0.65.00.00/ 7 2 3 0 
KONU 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Malatya Milletvekili Muharrem KILIÇ tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına tevcih edilen 7/3018 esas sayılı yazılı soru önergesinde yer alan sorulara verilen 
cevaplar aşağıda sunulmuştur: 

Malatya'da 1937yılında kurulan Sümer Holding A.Ş. 'ye ait Malatya Pamuklu Dokuma 
Fabrikası; yapılan değer tespitte, üzerinde konumlandığı arazi, bina ve makineler vs. için 30 
milyon ABD Doları değer biçildiği halde, Özelleştirme İdaresi tarafından 6.4 milyon dolara, 
değerinin çok altında satılmıştır. 

Bu satış işlemiyle ilgili olarak, konu "Meclis Araştırması" teklifiyle tarafımdan Meclis 
gündemine getirilmiştir. Aynca bu satışın iptaliyle ilgili İdare Mahkemesinde davalar da 
açılmıştır. 

Fabrikayı tekstil üretiminde kullanılmak üzere işleteceğini belirten ortak girişim grubu 
henüz fabrikayı işletmeye de açmamıştır. Araştırma önergemizde belirttiğimiz gibi bu 
fabrikanın arsasının değeri için alındığı ve inşaat sektörü için kullanılacağına ilişkin Malatya 
Kamuoyundaki kuşkular da artmaktadır. 

Önceki özelleştirmeyle ilgili dava ve araştırma Önergesi süreci devam ederken bu kez da 
özelleştirilen fabrikanın bitişiğindeki, Malatya'nın merkezinde ve yeşil bitki örtüsüyle 
Malatya'nın akciğeri konumundaki 14.7 dönümlük arazi; üzerindeki havuzu, lokantası, sinema 
ve balo salonu, misafirhanesi gibi tesislerle birlikte aynı ortak girişim grubuna 4,5 Trilyon TL 
bedelle satılmıştır. 

Özelleştirme İdaresinin satışına karar verdiği Kayseri, Aydın ve daha başka yerlerdeki 
bir kısım tesislerin zaman zaman özelleştirme kapsamından çıkarıldıkları ve bazılarının kamu 
idarelerine tahsis edildiği de bilinmektedir. 

Bu bağlamda; 

SORU 1- Sümer Holding 'e ait Malatya Pamuklu Sanayi İşletmesinin özelleştirilmesiyle 
ilgili verilen araştırma önergesi ve açılan davalar henüz sonuçlanmadan, aynı işletmeye ait 
sosyal tesislerin yine değerinin çok altında bir fiyatla satılmasını nasıl karşılıyorsunuz ? 

CEVAP 1- Bakanlar Kurulunun 11.09.1987 tarih ve 87/12184 sayılı kararıyla özelleştirme 
kapsamına alınan Sümer Holding A.Ş.'nin (Holding) özelleştirme çalışmaları Özelleştirme 
Yüksek Kurulunun (ÖYK) muhtelif tarihli strateji kararlan çerçevesinde devam etmektedir. 

Bu bağlamda, Malatya İşletmesi için; 1998 yılında bir kez, 2000 yılında ise iki kez olmak 
üzere 3 kez ihale ilanına çıkılmış, ancak satış gerçekleşmemiştir. 

Malatya İşletmesi için 30.4.2003 tarihinde 4. kez ihale ilanına çıkılmış ve 6 teklif gelmiştir. 
Yapılan ihale görüşmeleri neticesinde ÖYK'nın 08.01.2004 tarih, 2004/06 sayılı Karan ile 
İşletmenin Tekstilciler Ortak Girişim Grubunun ihale şartlan belgesi çerçevesinde kuracağı 
anonim şirkete satılmasına karar verilmiştir. Anılan grubun kurduğu Malatya Girişim Grubu 
(MGG) Tekstil, Turizm, Enerji, İnşaat, Sanayi ve Ticaret AŞ . ile 19.02.2004 tarihinde varlık satış 
sözleşmesi imzalanmış, 27.02 2004 tarihinde de İşletmenin fiili devir ve teslimi 
gerçekleştirilmiştir 

Açılan davalara ilişkin hukuki süreç de devam etmektedir. 

ö t e yandan, devir teslimi yapılan söz konusu İşletmenin yanındaki taşınmazın satış ihalesi 
4046 sayılı Özelleştirme^ Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (4046 sayılı Kanun) çerçevesinde 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca Holdinge verilen yetki dahilinde gerçekleştirilmektedir. 
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Özelleştirmeye konu varlık ve hisselerin değerlendirilmesi 4 0 4 6 sayılı Kanunun 18. 
maddesinin b bendine istinaden oluşturulan değer tespit komisyonları tarafından yapılmaktadır. 
Aynı maddenin (c) bendinde de, "Komisyon, değer tespit çalışmalarını, özelleştirilecek kuruluşun 
niteliği, gördüğü hizmetin özelliği, gelecekteki nakit akımı potansiyeli, faaliyette bulunduğu sektör 
ve pazarın özellikleri, sahip olduğu sınai, ticari ve sosyal tesisler, makine araç ve gereçleT, 
teçhizat, malzeme v e hammadde ile yari mamul ve mamul madde stokları, her türlü taşınır ve 
taşınmaz malları, vasıf lan v e hali hazır durumları, senetli v e senetsiz bütün alacak v e borçlan ile 
bi lumum hak v e yükümlülükleri ve özelleştirilecek kuruluşa uygulanacak özelleştirme yöntemini 
de dikkate alarak uluslararası kabul görmüş olan; indirgenmiş nakit akımları (bugünkü net değer), 
defler değeri, net aktif değeri, amortize edilmiş yeni leme değeri, tasfiye değeri, fiyat/kazanç oranı, 
piyasa kapitalizasyon değeri, piyasa değeri/defter değeri, ekspertiz değeri, fiyat/nakit akım oranı 
metotlarından en az ikisinin uygulanması suretiyle yürütülür." denilmektedir. Ayrıca, özelleştirme 
programındaki kuruluşlara yetki verilmesi halinde, değer tespit v e ihale çalışmalarının kuruluş 
bünyesinde oluşturulacak değer tespit ve ihale komisyonları tarafından 4 0 4 6 sayılı Kanunda 
belirtilen esaslar çerçevesinde yapılacağı hükme bağlanmıştır. 

B u çerçevede, Malatya'daki söz konusu taşınmazın satış işlemleri Holding tarafından 4 0 4 6 
sayılı Kanun hükümlerine göre oluşturulan Değer Tespit v e İhale Komisyonlarının çalışmaları ile 
yapılmıştır. Değer Tespit Komisyonu dört ayr: yönteme göre değerleme yapmış ve satış için bir 
değer belirlemiştir. İhale Komisyonu, Malatya'daki taşınmaza teklif veren 12 teklif sahibi ile 
yapılan görüşmeler çerçevesinde taşınmazın en yüksek teklifi veren üç yatırımcıya (sırasıyla 4,5 
trilyon TL, 4,1 trilyon TL v e 4.050 milyar TL) sıralı olarak satılmasına karar vermiştir. Sıralı satış 
değerleri Değer Tespit Komisyonunca taşınmaz için belirlenen değerden yüksektir. Holding İhale 
Komisyonu kararını, Yönet im Kurulunun karan ile onaylanmak üzere Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığına intikal ettirmiştir. ./.. 

B u kapsamda, Holding tarafından yürütülen ihalenin sonuçlanna ilişkin hazırlanan karar 
taslağı Ö Y K gündemine sunulacaktır. 

SORU 2- özelleştirme İdaresi bünyesindeki tesislerden Kayseri Şeker Fabrikasmdaki 
hisse satışı ve Kayseri Et Kombinasının satışı; Sarıkamış Sümer Holding, Tercan Sümer 
Holding, Van Sümer Holding ve Diyarbakır Sümer Holding'in satışları komisyon kararlarıyla 
iptal edilmiş; Aydın-Nazilli Sümerbank tesisleri tüm arazisiyle birlikte Adnan Menderes 
Üniversitesine devredilmiştir, özelleştirme kapsamından çıkartılma kararlarında hangi 
kıstaslar uygulanmaktadır? 

CEVAP 2- Kayseri Et Kombinası için 17.02.2004 tarihinde ihaleye çıkılmış ve son teklif 
verme süresi 31 .03 .2004 ' te sona eren teklifler ihale komisyonunca yeterli bulunmadığından 
ihale iptal edilmiştir. Kayseri Et Kombinası'nın özelleştirme kapsam ve programından çıkarılması 
söz konusu değildir. 

Sümer Holding A.Ş. 'nin Nazilli Basma Sanayi İşletmesi için 1998 yılında iki kez ve 2 0 0 0 
yılında bir kez olmak üzere üç kez ihale ilanına çıkılmış; bunlardan 1998 yılındaki ikinci ihaleye 
sadece bir teklif alınmış, diğer ihalelerde teklif ge lmemiş olup, ihaleler iptal edilmiştir. Bunun 
üzerine, ihalelere yeterli teklif ge lmemesi de dikkate alınarak ÖYK'nın 14 .11 .2000 tarih, 200/83 
sayılı karan ile 4046 sayılı Kanunun 2/i maddesi çerçevesinde Holdinge ait Nazil l i Basma Sanayii 
İşletmesinin arazisi ve üzerinde bulunan taşınmazları Adnan Menderes Üniversitesi bünyesindeki 
fakülte, enstitü, yüksekokul ve araştırma, uygulama merkezlerinin eğitim, sağlık ve sosyal 
hizmetlere yönelik hazırlamış olduklan multidisiplincr "Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık v e 
Sosyal Hizmetler Projesi" ve Mühendislik Fakültesi veya Meslek Yüksek Okulu olarak 
kullanılması kaydıyla Adnan Menderes Üniversitesine devredilmesine karar verilmiştir. Yapılan 
bu uygulama Nazil l i Basma Sanayi İşletmesinin özelleştirme kapsamından çıkarılarak eski 
statüsüne iade edilmesi değil, Ö Y K Kararı ile 4046 sayılı Kanunun 2/i bendi çerçevesinde kamu 
yararı esas alınarak Adnan Menderes Üniversitesine devredilmesidir. 

Bilgilerinizi ve gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim 

ıal U N A K I T A N 
M a l i y e B a k a n ı 
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101. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki yol projelerine ilişkin sorusu ve 
Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki ERGEZEN'in cevabı (7/3023) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve Iskan Bakanı Sayın Zeki ERGEZEN 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz 
ederim, l f i 06.2004 / ', j . ' 

GÜT . 
lletvekili 

1-31 km uzunluğundaki (Ardahan-Göle) Ayr.-Yalnızçam-lO. Bölge Ardanuç Yolunun ihalesi 
1997 yılında yapılmıştır. 2003 yılı sonuna kadar parasal olarak işin %44'ü gerçekleşmiş 
olup; 5 km de alt temel seviyesinde bitirilmiştir. 2004 yılı ödeneği 261 milyar TL'dir. îşin 
tamamının bitirilmesi için gerekli olan 4,7 Trilyon olan ödeneğin gönderilmesi için 
herhangi bir çalışmanız var mı? 

2- Sayın Bakan tarafından Ardahan ili Kurtkale-Ç ildir Köy yolunun, 2004 yılında bitirileceği 
sözü verilmiştir. Yolun yapımı ne zaman bitirilecektir? 

3- 2004 yılı Ardahan ili asfalt programına alınan Ardahan il sımn-Ardahan-Çıldır yolu 5 km, 
Türkgözü-Posof-Hanak-Damal yolu 8 km, Şavşat-Ardahan il sının yolu 6 km. toplam 19 
km olması planlanan asfalt programının bir an önce bitirilmesi için bir girişimde 
bulundunuz mu? 

4- Sel nedeniyle yıkılan ve toplam uzunluğu 85 m olan Altaş Köprüsünün ihalesi yapılmış 
olup, yaklaşık maliyeti 2,4 Trilyon TL'dir. Ödeneği temin edilen köprünün 2004 yılı 
sonuna kadar bitirilmesi için çalışmalar hangi aşamadadır? 

5- Maliyeti 417 Milyar TL olan ve ihalesi yapılarak yapımına başlanan şehir geçişinde 
prefabrik parke ile yol ve tretuvar çalışmaları hangi aşamadadır? Bir an önce bitirilmesi 
için ne gibi bir çalışma yapıyorsunuz? 

6- Ardahan ilimize Karayollarının yapımı için Bayındırlık ve İskan Bakanlığından 2004 yılı 
içerisinde 5,2 Trilyon TL'lik yatırım hedeflenmiş olup; mevcut ödenek 3,4 Trilyon 
TL'dir. Ancak birçok konuda acil çözüme ihtiyacı olan ilimize daha fazla yatırım yapmayı 
düşünüyor musunuz? 

T.C. 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 

Araşt ı rma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
ANKARA 

S U R E L İ 
SAYI : B.09.0.APK.0.21.00.00.17/ \~V2T1 ...J..../2004 
KONU : Ardahan Milletvekili O fi TFMMIî"? 9fV 

Ensar ÖĞÜT'ün " ~ ' - U l - v , J t dU[ 

Yazılı Soru Önergesi 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 08.07.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-6165 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan; Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki yol 
projeleri hakkında, Bakanlığıma yönelttiği, T.B.M.M. 7/3023 Esas Sayılı Yazılı Soru 
Önergesine ilişkin cevabımız ekte sunulmuştur. 

Bilginizi ve gereğini arz ederim. <<v^ 
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ARDAHAN MİLLETVEKİLİ 
SAYIN ENSAR Ö Ğ Ü T Ü N 

T.B.M.M. 7/3023 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE 

DAİR SORULAR VE CEVAPLARI 

SORULAR: 

1-31 km uzunluğundaki (Ardahan-Göle) Ayr.-Yalnızçam-lO.Bölge Ardanuç Yolunun 
ihalesi 1997 yılında yapılmıştır. 2003 yılı sonuna kadar parasal olarak işin %44 'ü gerçekleşmiş 
olup; 5 km de alt temel seviyesinde bitirilmiştir. 2004 yılı ödeneği 261 milyar TL'dir. İşin 
tamamının bitirilmesi için gerekli olan 4,7 Trilyon olan ödeneğin gönderilmesi için herhangi 
bir çalışmanız var mıdır? 

2- Sayın Bakan tarafından Ardahan ili Kurtkale-Çıldır Köy yolunun, 2004 yılında 
bitirileceği sözü verilmiştir. Yolun yapımı ne zaman bitirilecektir? 

3- 2004 yılı Ardahan ili asfalt programına alınan Ardahan il sının-Ardahan-Çıldır yolu 
5 km, Türkgözü-Posof-Hanak-Damal yolu 8 km, Şavşat-Ardahan il sınırı yolu 6 km. toplam 19 
km olması planlanan asfalt programının bir an önce bitirilmesi için bir girişimde bulundunuz 
mu? 

4- Sel nedeniyle yıkılan ve toplam uzunluğu 85 m olan Atlan Köprüsünün ihalesi 
yapılmış olup, yaklaşık maliyeti 2,4 Trilyon TL'dir. Ödeneği temin edilen köprünün 2004 yılı 
sonuna kadar bitirilmesi için çalışmalar hangi aşamadadır? 

5- Maliyeti 417 Milyar TL olan ve ihalesi yapılarak yapımına başlanan şehir geçişinde 
prefabrik parke ile yol ve tretuvar çalışmaları hangi aşamadadır? Bir an önce bitirilmesi için 
ne gibi bir çalışma yapıyorsunuz? 

6- Ardahan ilimize Karayollarının yapımı için Bayındırlık ve İskan Bakanlığından 2004 
yılı içerisinde 5,2 Trilyon TL'lik yatırım hedeflenmiş olup; mevcut ödenek 3,4 Trilyon TL'dir. 
Ancak birçok konuda acil çözüme ihtiyacı olan ilimize daha fazla yatırım yapmayı düşünüyor 
musunuz? 

CEVAPLAR: 

1- (Ardahan-Göle) Ayr.-Yalnızçam yolunun 2004 yılı ödeneği 261 Milyar TL.'dır. 
Ödenek azlığı nedeniyle, yüklenici firma şantiye çalışmalarına henüz başlayamamıştır. 

2- Kurtkale yolunun toplam uzunluğu 16 Km. olup; 42 milyar TL. olan 2004 yılı 
ödeneğiyle bakım onanm çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 

3 - Ardahan ili sınırlan içerisinde programa alınan 19 Km.Tik yol kesimlerinde; mıcır 
temini ve bitüm nakli ihaleleri yapılarak sonuçlandırılmıştır. Gerekli yerlerdeki yama ve 
onanm çalışmaları bitirilerek, yol yüzeyleri asfalt kaplamaya hazır hale getirilmiştir. Çalışma 
sezonu sona ermeden, amaçlanan programın gerçekleştirilmesine çalışılmaktadır. 

4- Sel hasan nedeniyle yıkılan altaş köprüsünün inşasına başlanmış olup, yıl sonuna 
kadar bitirilerek, trafiğe açılması hedeflenmiştir. 

5- İhalesi gerçekleştirilerek %30'u bitirilen Ardahan şehir geçişi tretuvar ve parke 
kaplama işinin, yıl sonuna kadar tamamlanması programlanmış ve gerekli çalışmalar bu 
doğrultuda sürdürülmektedir. 

6- Karayolları Genel Müdürlüğümüzce; 2004 Mali Yılı Bütçe imkanlan doğrultusunda 
projelere gerekli destek verilerek yatırımların arttınlması konusundaki çalışmalar 
sürdürülmektedir. 
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102. -Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya Boğaçayı Köprüsünün trafiğe açılmasına ve 
Çevre Yolu Projesine ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki ERGEZEN'in cevabı (7/3024) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıda yer alan sorularımın Bayındırlık ve İskan Bakanı Sayın Zeki ERGEZEN 

tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla dilerim. 
Nail Kamacı 
Antalya Milletvekili 

Antalya'da Konyaaltı Sahilyolu üstündeki Boğaçayı Köprüsü'nün bir kanadı yıkılmış ve 

sağlam kalan diğer kanadı ise bakıma alınmış oluğu gerekçesiyle köprü tamamen trafiğe 

kapatılmıştır. Boğaçayı Köprüsü ile birlikte Akdeniz Bulvarfnın bir kısmı da trafiğe 

kapatılarak bütün trafik 100. Yıl Bulvarı'na yönlendirilmiştir. 100. Yıl Bulvarı şehirlerarası 

karayolu niteliğinde olmadığı için altyapısı ve ışıklandırması yetersizdir; bu yol aşırı yoğun 

şehirlerarası trafiğin akışı için zorlanmakta ve günün belirli saatlerinde çok ciddi trafik 

sıkışıkları yaşanmaktadır. Sös. konusu bölgenin yoğun bir yerleşim bölgesi olması, trafik 

sıkışıklığı ve yolun teknik yetersizliği nedeniyle son aylarda çok sayıda ölümlü ve 

yaralanmah kaza olmuştur. Bu bağlamda, 

1. Boğaçayı Köprüsü'nün sağlam olan bir kanadı, yapılan onarım çalışmalarına rağmen 

neden hâlâ tek yönlü olarak trafiğe açılmamıştır? 

2. Sorunu tamamen çözecek olan Çevre Yolu Projesi ne zaman hayata geçirilecektir? 

3. Önümüzdeki yaz aylarında, yani trafiğin aşırı yoğunlaşacağı turizm sezonunda tüm 

trafiğin Konyaaltı yerleşim birimlerinin içinden geçmeye yönlendirilmesini doğru 

buluyor musunuz? 

T.C. 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
ANKARA 

SÜRELİ 
SAYI :B.09.0.APK.0.21.00.00.17/ fZZ( ..../..../2004 
KONU : Antalya Milletvekili *3 ," ~r" : • 7 2004 

Nail KAMACI'nın ' """ 
Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İ L G İ : 08.07.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-6165 sayılı yazınız. 

îlgi yazınız ekinde alınan; Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya Boğaçayı 
köprüsünün trafiğe açılmasına ve Çevre Yolu projesi hakkında. Bakanlığıma yönelttiği, 
T.B.M.M. 7/3024 Esas Sayılı Yazılı Soru önergesine ilişkin cevabımız ekte sunulmuştur. 

Bilginizi ve gereğini arz ederim. 
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ANTALYA MİLLETVEKİLİ 
SAYIN NAİLKAMACI'NIN 

T.B.M.M. 7/3024 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE 

DAİR SORULAR VE CEVAPLARI 
SORULAR: 

Antalya'da Konyaalü Sahilyolu üstündeki Boğaçayı Köprüsü'nün bir kanadı yıkılmış 
ve sağlam kalan diğer kanadı ise bakıma alınmış oluğu gerekçesiyle köprü tamamen trafiğe 
kapatılmıştır. Boğaçayı Köprüsü ile birlikte Akdeniz Bulvan'mn bir kısmı da trafiğe 
kapatılarak bütün trafik 100. Yıl Bulvan'na yönlendirilmiştir. 100. Yıl Bulvarı şehirlerarası 
karayolu niteliğinde olmadığı için altyapısı ve ışıklandırması yetersizdir; bu yol aşırı yoğun 
şehirlerarası trafiğin akışı için zorlanmakta ve günün belirli saatlerinde çok ciddi trafik 
sıkışıkları yaşanmaktadır. Söz konusu bölgenin yoğun bir yerleşim bölgesi olması, trafik 
sıkışıklığı ve yolun teknik yetersizliği nedeniyle son aylarda çok sayıda ölümlü ve yaralanmalı 
kaza olmuştur. Bu bağlamda, 

1- Boğaçayı Köprüsü'nün sağlam olan bir kanadı, yapılan onarım çalışmalarına rağmen 
neden hala tek yönlü olarak trafiğe açılmamıştır? 

2- Sorunu tamamen çözecek olan Çevre Yolu Projesi ne zaman hayata geçirilecektir? 

3- Önümüzdeki yaz aylarında, yani trafiğin aşın yoğunlaşacağı turizm sezonunda tüm 
trafiğin Konyaaltı yerleşim birimlerinin içinden geçmeye yönlendirilmesini doğru buluyor 
musunuz? 

CEVAPLAR: 

1- Antalya - Kemer Devlet yolu üzerinde bulunan Boğaçayı köprüsü; 25 Aralık 2004 
tarihinde vukuu bulan feyezan ve deniz tahribatı nedeniyle, Kemer'den Antalya'ya geliş şeridi 
yıkılmıştır. Şeridin yapım çalışmalanna 22.03.2004 tarihinde başlanılmış olup, halen köprünün 
bu şeridinde, yapım çalışmalan devam etmektedir. Aynca; köprünün kesitini genişletmek 
amacı ile yıkılmayan köprünün yanına, 13,00x4,50 m. ebatlannda tahliye köprüsü 
yapılmaktadır. Kemer'e gidiş istikametinde yolun kapalı olmasının sebebi, yapımı devam eden 
tahliye köprüsüdür. Söz konusu köprü 2004/Eylül ayında bitirilerek trafiğe açılacaktır. 

2- Batı Antalya Çevre Yolunun Projesinin, Karayolları yol ağına alınması için teklif 
yapılmış; teklifin kabulünü müteakip, proje çalışmalanna başlanarak yatınm programına 
alınması sağlanacaktır. 

3- Antalya Kemer arasının trafiği sahil yoluna paralel giden 100. Yıl Bulvan üzerindeki 
köprüden sağlanmaktadır. Yıkılan köprünün yapım çalışmalannın tamamlanmasından sonra, 
Antalya Kemer yolu hizmete açılacaktır» 
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103. - istanbul Milletvekili Gür soy EROL'un, yeni banknot ve madenî para basımına ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakanı Ali BABACAN'ın cevabı (7/3027) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
15-06-2004 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Ali BABACAN tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Gürsoy EROL 
İstanbul Milletvekili 

SORULAR: 

5083 no ve 28-01-2004 tarihinde kabul edilen kanunla 01-01-2005'te geçilecek olan Yeni 
Türk Lirası ( YTL) ile ilgili esaslar belirlenmiştir.Merkez Bankası verilerine göre; tedavüldeki 
banknotların yıllık yıpranma hızı % 55-60 ..maliyetleri ise ortalama 2 cent civarında olduğu ve 
emisyondaki kıymetlerden (banknot + madeni para) madeni paraların kendi arasındaki yapısal 
dağılımın içindeki oranı ( TL olarak) A.B. ülkelerinde % 5-7 iken Ülkemizde % l ' in altında 
olduğu belirtilmektedir. 

1 Bu bilgiler doğru ise, bir YTL'na kadar basılacağını açıkladığınız madeni paralara 
ilaveten 5 ve 10 YTL olarak da banknot yerine madenj> para basmayı düşünüyor 
musunuz? 

2 Daha fazla tasarruf sağlamak amacıyla halen tedavüldeki paraların basımı devanı 
edecekse 250.000 TL,500.000 TL,1.000.000 TL hatta 5.000.000 TL'nı da madeni 
para olarak basmayı düşünüyor musunuz? 

T.C. 
D E V L E T B A K A N L I Ğ I 

SAYI : B.02.0.006/ — \6>- Z^^3 Z.G.I&.Ti.&OO* 

KONU : 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : a) 08.07.2004 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-6165 sayılı 
yazınız. 

b) 20.07.2004 tarihli ve B.02.2.TCM.0.06.00.02-05/055190 sayılı yazı. 

İstanbul Milletvekili Gürsoy EROL tarafından Bakanlığıma yöneltilen 7/3027 
sayılı yazılı soru önergesi hakkındaki ilgi (a) yazınız üzerine Bakanlığım ilgili kuruluşu 
T.C. Merkez Bankası Başkanlığı'ndan alınan ilgi (b) yazı sureti ilişikte gönderilmiştir. 

Bilgilerine arz ederim. 

Ali BABACAN 
Devlet Bakanı 
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T Ü R K İ Y E C U M H U R İ Y E T M E R K E Z B A N K A S I 
ANONİM ŞİRKETİ 

SERMAYESİ : TL 25.000.000.000 
İDARE MERKEZİ : ANKARA 

20 Temmuz 200** İDARE MERKEZİ 
Cevaplarda ju işaretlerin tekrarını dileriz : A N K A R A , 
B.02.2.TCM.0.06.OO. 02-05 
T.C. DEVLET BAKANLIĞI ft e c < ft ft 
(Sayın Ali BABACAN) V O O 1 J V 
ANKARA 

İlgi: T.C. Devlet Bakanlığı (Ali Babacan), Özel Kalem Müdürlüğü'nün 09/07/2004 
tarih ve B.02.0.OO6/(16)2531 sayılı Evrak Akış Talimat Formu 

İstanbul Milletvekili Sayın Gürsoy Erol tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına yazılan ve ilgide kayıtlı Evrak Akış Talimat Formu ile tarafımıza gönderilen 15 
Haziran 2004 tarihli soru önergesinde; 5083 no ve 28/01/2004 tarihinde kabul edilen kanunla 
01/01/2005 tarihinde geçilecek olan Yeni Türk Lirası (YTL) ile ilgili esasların belirlendiği; 
Merkez Bankası verilerine göre, tedavüldeki banknotların yıllık yıpranma hızının % 55-60, 
maliyetlerinin ise ortalama 2 cent civarında olduğu ve emisyondaki kıymetlerden 
(banknot+-madeni para) madeni paraların kendi arasındaki yapısal dağılımın içindeki oranın 
(TL olarak) A.B. ülkelerinde % 5-7 iken ülkemizde % l ' in altında olduğunun 
belirtildiğinden bahisle; aşağıda belirtilen soruların yazılı olarak cevaplandırılması talep 
edilmektedir. 

Söz konusu sorularla ilgili açıklamalarımız aşağıda belirtilmiştir. 
Soru 1: 
Bu bilgiler doğru ise, bir YTL'na kadar basılacağını açıkladığınız madeni paralara 

ilaveten 5 ve 10 YTL olarak banknot yerine madeni parayı basmayı düşünüyor musunuz? 
Cevap 
Bilindiği üzere, 1970'lerde başlayan enflasyonist sürecin etkisiyle artan emisyon 

ihtiyacı, sürekli üst değerde yeni kupürlerin dolaşıma çıkarılmasını gerektirmiş; enflasyon 
nedeniyle paramızın sürekli değer kaybetmesi, banknot kullanımına gereken özenin 
gösterilmemesi ve kirlilik nedeniyle her yıl üretilen banknotların yaklaşık yüzde 90 ' ı kadar 
banknotun imha edilmesi gerekmiştir. 

Madeni Para/Emisyon oranı ise genel olarak ülkelerin madeni paralarının satın alma 
gücüne göre değişmektedir. Satın alma gücü düşük madeni paraların tedavülde olması doğal 
olarak bu oranın düşmesine neden olmaktadır. 

Ülkemizde halen yaklaşık yüzde 1 civarında olan Madeni Para/Emisyon oranının, 
Euro öncesinde Avrupa ülkelerinde ortalama yüzde 5 civarında olduğu görülmektedir. 

YTL'ye geçişle birlikte oluşturulacak yeni kupür kompozisyonda ülkemizde de bu 
oranın Avrupa ülkeleri ortalamasına yükselmesi beklenmektedir. 

Dolayısıyla 5 ve 10 YTL'lik değerlerin madeni para olarak tedavüle çıkarılması 
düşünülmemektedir. 

Kamuoyunu bilgilendirmek üzere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası *nın internet 
sitesinde (www.tcmb.gov.tr) Yeni Türk lirası için oluşturulan bölümde yer alan YTL 'ye 
ilişkin sunumda, kupür kompozisyonunun oluşumuna ilişkin ayrıntılı açıklamalar 
yapılmıştır. 

Soru 2 : 
Daha fazla tasarruf sağlamak amacıyla halen tedavüldeki paraların basımı devam 

edecekse 250,000 TL, 500,000 TL, 1,000,000 TL hatta 5,000,000 TL'nı da madeni para 
olarak basmayı düşünüyor musunuz? 

Cevap 
Kupür kompozisyonlarına ilişkin çalışmalarda halkın madeni para kullanma 

alışkanlığı, tedavül yapısı, banknotlarımızın satın alma gücü değeri ve uluslararası 
uygulamalar yakından izlenmektedir. 

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel 
Müdürlüğü ile birlikte yapılan değerlendirmelerde, yeni madeni paraların 1, 5, 10, 25 ve 50 
Yeni Kuruş ile 1 Yeni Liradan oluşmasına, 1 Yeni Türk Lirasının hem banknot hem de 
madeni para olarak tedavül etmesine karar verilmiştir. 

YTL banknotlar ise 1, 5, 10, 20, 50 ve 100 YTL olmak üzere toplam 6 kupürden 
oluşacaktır. TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASİ 

Bilgilerinize arz ederiz. İdare Merkezi , 

SUkrü BİNAY Mehmet SERTBUDAK 
Başkan Yardımcısı Genel MUdür 
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http://www.tcmb.gov.tr


T.B.M.M. B : 118 4 . 8 . 2 0 0 4 0 : 1 

104. - İzmir Milletvekili K. Kemal ANADOL'un, TRT de danışmanlık yapan bir şahsa ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın cevabı (7/3029) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorular ımın T R T ' d e n Sorumlu Devlet Bakanı Beşir Atalay taraf ından 

yazı l ı olarak yanı t lanmasını arz eder im. 

K. Kemal A N A D O L 
izmir Milletvekili 

1. C e v d e t Tell ioğlu'nun TRT 'dek i görevi nedir? 

2. 2 9 . 0 3 . 2 0 0 4 tarihli ve 397 sayılı duyuru ve 2 8 . 0 4 . 2 0 0 4 tarih v e 4 0 4 sayılı 
duyuru ile yapı lan görevlendirmeler Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Hizmetlerinin 
T a n ı m ı , Bu Hizmet lere Atanacaklarda Aranacak Öze l Nitelikler ve A t a m a Şartları 
Yönetmel iği 'ndeki görev tanımı ile idare hukuku açısından bağdaşmakta mıdır? 

3. Haf ta içi her gün canlı yayınlanan programda dan ışman olarak görünen 
ancak program ekibi taraf ından tanınmayan Asım T E L L İ O Ğ L U ve Yusuf Ö Z T E L ile 
Cevdet T E L L İ O Ğ L U aras ında bir akrabalık bağı var mıdır? 

4. Adı geçen kişilere ödenen danışmanlık ücretinin miktarı ne kadardır, 
danışmanl ık ücreti bölüm başına mı yoksa aylık olarak mı ödeniyor? 

5. T R T Gene l Müdürü Şenol Demiröz'ün m a k a m katında bir oda ayrılmış 
mıdır? 

6. Bu kişilere başka programlardan da danışmanlık ücreti adı alt ında ö d e m e 
yapı lmakta mıdır? 

7. Cevdet Tell ioğlu'nun kurumda çalışan başka akrabaları var mıdır? 

T.C. 
D E V L E T B A K A N L İ Ğ İ 

SAYI : B.02.0.005/O J//s?S,S / f .T /O/2004 

KONU : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın 08.07.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00 

02-6165 sayılı yazısı. 

İzmir Milletvekili Sayın K. Kemal ANADOL tarafından tevcih edilen 7/3029 esas 

sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili olarak, Bakanlığım ilgili kuruluşu Türkiye Radyo 

Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünden alınan 15.07.2004 tarih ve B.02.2.TRT.0.61.00 

00/3198 sayılı cevabi yazı ekte gönderilmektedir. r 3-, *• " ^ 
Bats l r A T A L A Y . 

Bilgilerinize arz ederim. D*v i * t Bakam 
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Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu 
Genel Müdürlüğü 
Hukuk Müşavirliği 

SAYI : B.02.2.TRT.0.6l.00.00/5(3fc ,.../Ü5/..1?-..../2004 
KONU : 7/3029 sayılı önerge Cevabı. 

DEVLET BAKANLIĞI'NA 
(Prof. Dr. Beşir ATALAY) 

İLGİ: 12/07/2004 tarih ve B.02.0.005/031/1759 sayılı yazınız. 

îzmir Milletvekili Sayın K.Kemal ANADOL'un, Devlet Bakam Sayın Prof.Dr. Beşir ATALAY tarafından 
yazılı olarak yanıtlanması talebiyle verdiği 7/3029 sayılı Soru önergesi ile ilgili Kurumumuz görüşü aşağıda arz 
olunmuştur. 

1- Cevdet TELLİOĞLU Kurumda, Genel Müdür Müşaviri olarak görev yapmaktadır. 

2- TRT Hizmetlerin Tanımı ve Atama Şartlan Yönetmeüği'ne göre Genel Müdür Müşavirinin görevi 
Genel Müdürün karar verme fonksiyonunun rasyonel, güvenilir ve ilmi ölçülere uygun olarak yerine getirilmesine 
imkan sağlamak amacıyla, karar alternatiflerini geliştirmek ve ihtisasları ile ilgili konularda verilecek diğer 
görevleri yerine getirmektir. Dolayısıyla, önergede sözü edilen Duyurular ile yapılan görevlendirmeler Yönetmelik 
hükmü ve idare hukuku açısından uygundur. 

3- Asım TELLİOĞLU, Yusuf ÖZTEL ve Cevdet TELLİOĞLU arasında 1. derece akrabalık bağı yoktur. 

4- Ankara Televizyonu. Müzik Eğlence Programlan Müdürlüğü'nce yapımı gerçekleştirilen "10'dan 
önce" programının tasarlanması ile yayına hazır hale getirilmesinde ve programda "Konu Danışmam" olarak 
hizmetinden istifade edilen; Asım TELLİOĞLU'na Kurum mevzuatına uygun olarak, brüt 22 Mart 2004-02 
Nisan 2004 tarihleri arasında yayınlanan programlar için 1.200.000.000.-TL., 5 Nisan 2004-30 Nisan 2004 
tarihleri arasında yayınlanan programlar için 1.750.000.000.-TL. ve 03 Mayıs 2004-31 Mayıs 2004 tarihleri 
arasında yayınlanan programlar için 1.000.000.000.-TL. ödenmiştir. Bu tarihten itibaren programdaki görevinden 
ayrümışür. 

Aynı şekilde programının tasarlanması ile yayına hazır hale getirilmesinde ve programda "Konuk 
Danışman" olarak hizmetinden istifade edilen Yusuf ÖZTEL'e ise brüt, 22 Man 2004-02 Nisan 2004 tarihleri 
arasında yayınlanan programlar için 960.000.000.-TL., 5 Nisan 2004-30 Nisan 2004 tarihleri arasında yayınlanan 
programlar için 1.000.000.000.-TL. ve 03 Mayıs 2004-31 Mayıs 2004 tarihleri arasında yayınlanan programlar 
için 1.750.000.OOO.-TL ödenmiştir. 

5- Yusuf ÖZTEL ve Asım TELLİOĞLU'na makam katında özel bir oda aynlmamıştır. 

6- Yusuf ÖZTEL ve Asım TELLİOĞLU'na başka programlar sebebiyle ödeme yapılmamıştır. Ancak, 
Yusuf ÖZTEL ve Asım TELLİOĞLU tüm otoritelerce kabul edilen halkla ilişkiler projesi olan. 1994 yılında 
kurulup, halen başarılı bir şekilde çalışmalarını sürdüren "Beyaz Masa" adlı sistemin hayata geçirilmesinde önemli 
katkılan olan ve bu konuda uzmanlaşmış kişilerdir. Adı geçen kişiler. Kurumda da halkla ilişkiler konusunda 
"Aktif Hat" adlı bir projenin tasarlanması ve hayata geçirilmesinde ihtiyaç halinde ücretsiz olarak Kuruma hizmet 
vermektedirler. /v 

7- Cevdet TELLİOĞLU 'nun Kurumda çalışan akrabası bulunmamaktadır. \ \ 

Arz ederim. 
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105. - İzmir Milletvekili K. Kemal ANADOL'un, bir TRT çalışanına ilişkin sorusu ve Devlet 
Bakanı Beşir ATALAY'ın cevabı (7/3030) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın TRT'den Sorumlu Devlet Bakanı Beşir Atalay tarafından 

yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

K. Kemal ANADOL 
İzmir Milletvekili 

1. Haldun Domaç'ın TRT Haber Dairesi Başkanlığfndaki görevi nedir? 

2. Haldun Domaç hangi sıfatla haber toplantılarına katılmakta, muhabirlerle 

toplantılar yapmakta, yazılan ve yayınlanan haberlere müdahale etmektedir? 

T.C. 
D E V L E T B A K A N L I Ğ I 

SAYI :ü.02.0MSIOj///}?J /ÇfO? 12004 

KONU : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nm 08.07.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00 

02-6165 sayılı yazısı. 

İzmir Milletvekili Sayın K. Kemal ANADOL tarafından tevcih edilen 7/3030 esas 

sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili olarak, Bakanlığım ilgili kuruluşu Türkiye Radyo 

Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünden alınan 15.07.2004 tarih ve B.02.2.TRT.0.61.00 

00/3199 sayılı cevabi yazı ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
ı 

Beşir ATALAY 
Devlet Bakanı 

ı 
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Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu 
Genel Müdürlüğü 
Hukuk Müşavirliği 

SAYI : B.02.2.TRT.0.61.00.00/31^ ,...J(5'..3;.,./2004 
KONU : 7/3030 sayüı Önerge Cevabı. 

DEVLET BAKANUĞI'NA 
(ProfDr.BeşirATALAY) 

İLGİ: 12/07/2004 tarih ve B.02.0.005/031/1779 sayılı yazınız. 

İzmir Milletvekili Sayın K.Kemal ANADOL'un, Devlet Bakanı Sayın Prof.Dr. Beşir 
AT ALAY tarafından yazılı olarak yanıtlanması talebiyle verdiği 7/3030 sayılı Soru Önergesi ile 
ilgili Kurumumuz görüşü aşağıda arz olunmuştur. 

1- Haldun DOMAÇ, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu (madde22/b) gereği Götürü 
Bedel Hizmet Alımı Tip Sözleşmesi ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca telif 
hakkı içeren hizmet alımı yöntemiyle Haber Dairesi Başkanlığı bünyesinde yeniden yapılanma ve 
televizyon haberciliğinde güncel uygulamalar konusunda çalışma yapmaktadır. Spor Yazan 
Haldun Domaç, Günaydın, Cumhuriyet, Fotospor, Sabah ve Fotomaç gazeteleri ile Show TV ve 
Kanal D televizyo'nlannda gazeteci ve yönetici olarak görev yapan ve çeşitli üniversitelerde Haber 
Tekniği konusunda ders veren Haldun Domaç, TRT'de bir süre Spor Stüdyosu Programında 
sunuculuk görevini de yerine getirmiştir. 

2- Haldun DOMAÇ, yukanda tanımlanan hizmeti kapsamında görev yapmış olup, 
yazılan ve yayınlanan haberlere müdahalesi söz konusu değildir. 

Arz ederim. \ \ 

Şenol DEMIROZ 
Genel Müdür 
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106. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan Sigorta İl Müdürlüğünün hizmet binası 
ve personel ihtiyacına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam Murat BAŞESGİOG-
LU'nun cevabı (7/3031) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Murat 
BAŞESGİOĞLU tarafından cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılanmla 
arzederim.fJ06.2004 ^ ^ oW*V. 

S, 

Ensar ÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

Ardahan Sigorta İl Müdürlüğümüz 01.07.2003 tarihinde faaliyete geçmiş olup, 
halen Kongre Caddesi Koç Işhanının 1. katmda kiracı olarak 1 Müdür, 1 Şef görev ve 
yetkilisi, 1 Muhasebeci görev ve yetkilisi, 1 Memur, 1 V.H.K. İşletmeni, 1 Veznedar, 2 Bekçi 
ve 1 Hizmetli personel ile sadece kısa vadeli sigorta kollan, personel işlemleri ve evrak kayıt 
işlemleri yürütülmektedir. Ancak Uzun vadeli sigorta kollan işlemleri, yurtdışı işçi hizmetleri 
işlemleri ve işverenler işlemleri Kurumumuz Kars Sigorta İl Müdürlüğünce yürütülmektedir. 
İl Müdürlüğümüzde tam teşekküllü olarak hizmet verilebilmesi için hizmet binası ve personel 
ihtiyacının giderilmesi için herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 
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T.C. 
ÇALİŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.13.APK.0.10.00.00/31x3-2-3Sfc, 2 6 TEMMUZ 200> 
KONU: Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 08.07.2004 tarih A.01.0.GNS.0.10.00.02.6165 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'e ait 7/3031 Esas 
No'lu yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabı bilgi 
ve değerlendirmeler aşağıda sunulmuştur. 

Ardahan Sigorta il Müdürlüğü 01.07.2000 tarihinde faaliyete geçirilmiş, 5-38 
EK sayılı Genelge ile de Kısa Vadeli Sigorta İşlemleri, Personel İşlemleri, Makine ve 
İkmal İşlemleri, Evrak Muhaberat ve Arşiv İşlemleri, Emlak işlemleri, Sivil Savunma-
Topyekün Savunma ve Milli Seferberlik Hizmet ve işlemlerinin yürütüleceği 
08.06.2000 tarihinde Kurum teşkilatına duyurulmuştur. 

Söz konusu Genelge'nin 3 üncü maddesi'nin 2 nci paragrafında da; "Ardahan 
Sigorta Müdürlüğünün yukarıda sayılan işlemlerin dışında kalan: 

1-işveren işlemleri, 
2-Muhasebe İşlemleri, 
3-Tahsis İşlemleri, 
4-Yurtdışı İşçi Hizmetleri ile ilgili işlemleri, 
5-Bordro Kontrol İşlemleri, 
6-Konut Kredileri İşlemleri, 
7-Hukuk işlemleri, 
8-lstatistik İşlemleri, 

ile ilgili servisler periyodik olarak ilgili Daire Başkanlıklarının verecekleri 
talimatlar doğrultusunda zaman içerisinde hizmete gireceklerinden bu işlemlerin 
şimdilik Kars Sigorta Müdürlüğünce yapılmasına devam edîleceKtir." Hükmü yer 
almaktadır. 

Ardahan Sigorta İl Müdürlüğü'nden alınan 28.05.2004 tarih ve 399 sayılı 
yazısında söz konusu servis işlemlerinin faaliyete geçirilebilmesi için personel ve bina 
sıkıntısının giderilmesi gerektiği, bina sıkıntısının Ardahan Valiliği il Özel İdare 
Müdürlüğüne ait özel idare iş hanı'nın 3 nücü katının kiralanması ile giderilebileceği, 
halen hizmet verilen binanın da tekrar Ardahan Dispanser hizmet binası olarak 
değerlendirilebileceği belirtilmiştir. 

Bu hususta Sigorta işleri Genel Müdürlüğü Emlak Daire Başkanlığınca gerekli 
araştırma ve planlama çalışmaları yürütülmektedir. 

Ayrıca, personel açığının giderilerek söz konusu servis işlemlerinin yürürlüğe 
girebilmesi için 10.07.2004 tarihinde yapılan KPSS" dan 3 Memur, 1 Şoför, 1 Hizmetli 
alınabilmesi yönünde gerekli planlama yapılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

S v Murat BAŞESGİOĞLU 
i Bakan 
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107. - Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Konya - Karapınar'da yaptırılan bir dispanserin 
sağlık personeli ihtiyacına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞES-
GİOĞLU'nun cevabı (7/3032) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
—Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

Sn.Murat Başesgioğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasa'nın 98 
ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince arz ve talep ederim. 

Atilla Kart 
CHP Konya Milletvekili 
/>AA2/^SİA/V@* 

—65.000 nüfusa sahip olan Konya-Karapınar ilçesinin önemli 
sorunlarının başında sağlık sorunu gelmektedir. Karapınar halkı bu konuda 
duyarlılığını göstermiş olup, hayırsever vatandaşlardan Hacı Amil Önal tarafından 
anahtar teslimi dispanser yaptırılarak Konya SSK Hastanesi Baştabibliğine teslim 
edilmiştir. Dispanser binasının laboratuar ve teknik donanımı da tamamlanmıştır. 
Bazı illerimizde bile bulunmayan nitelikleri taşıyan bu dispanser ne yazık ki personel 
yokluğundan dolayı Karapınar halkına hizmet verememektedir. 

—Bu gelişme karşısında, hem Karapınar halkının talebine tercüman 
olmak ve hem de konunun müstacel olması sebebiyle aşağıdaki .hususların 
cevaplandırılmasını talep etmek gereği doğmuştur; 

—Hayırsever insanlarımızın teşviki, yapılan yardımların amacına 
ulaşması, kamu hizmetinin hayata geçmesi bakımından, yukarıda sözü edilen 
dispansere, gerekli uzman doktor ve personelin atanması konusunda herhangi bir 
çalışma yapılmışmıdır? Yapıldıysa, bu çalışmalar hangi aşamadadır? 

—Hayırsever vatandaşların kendi imkânlarıyla yapmış oldukları 
böylesine yararlı bir dispanserin bir an evvel hizmet vermesini sağlamak için, 
Bakanlık bünyesinde öncelikli bir çalışma sürdürülmektemidir? Bu çalışmalar ne 
zaman sonuçlandırılacaktır? Görevlendirilmesi gereken uzman doktor ve personel 
sayısı tespit edilmişmidir? Bu görevlendirmeler yapılıncaya kadar, geçici 
görevlendirmelerle dispanserin hizmet vermesi yolunda herhangi bir çalışma 
yapılmak tamıdır? 

T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLİĞİ 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAY» : B.13.APK.0.10.00.007:32-0 • i.3 S 8 . „r . .. . ., ^ ^ 
KONU: Yazılı Soru Önergesi ° ' " ^ ^ 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İLGİ: 08.07.2004 tarih A.01.0.GNS.0.10.00.02.6165 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan Konya Milletvekili Atilla KART'a ait 7/3032 Esas No'lu 
yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabı bilgi ve 
değerlendirmeler aşağıda sunulmuştur. 

Sosyal Sigortalar Kurumu Konya Bölge Hastanesine bağlı olarak Karapınar 
Sağlık İstasyonu adı altında faaliyetini sürdürmekte iken, 03.05.2004 tarih, XVIII-5 
Ek/53413 sayılı genelge ile dispansere dönüştürülen söz konusu ünitenin bir an önce 
dispanser olarak faaliyete başlaması bakımından ihtiyacı olan personel kadro 
çalışmaları devam etmekte olup, çalışmaların sonuçlanmasını müteakip gerekli 
Uzman Tabip, Tabip Eczacı, Diş Tabibi, Hemşire Laborant, Röntgen Teknisyeni, 
Memur ve Hizmetli personelin ataması yoluna gidilecektir. /n^yjr? s~ s^u? 

Bilgilerinize arz ederim. Murat B A Ş E S G İ O Ğ L U 
B a k a n 

- 3 4 0 -



T.B.M.M. B : 118 4 . 8 . 2 0 0 4 O : 1 

108. - Tekirdağ Milletvekili Erdoğan KAPLAN'ın, köylüden alınan rüsum bedellerine ilişkin 
sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/3033) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Çevre ve Orman Bakanı Sayın Osman PEPE tarafından yazılı olarak 
cevaplandırmasını arz ederim. 16.06.2004 

1- 2002-2004 yıllan itibarıyla köylüden alınan rüsum bedelleri arasındaki artış ne olmuştur? 
2-Köylüden alınan rüsum bedellerini enflasyon oranına çekmeyi düşünüyor musunuz? Bu 
mağduriyetin giderilmesi için ne gibi önlemler aldınız? Yada herhangi bir çalışma başlatmayı 
düşünüyor musunuz? 
3- İthal odun alınmasından dolayı köylünün uğradığı zararlan telafi etmeyi düşünüyor 
musunuz? 

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-^^ 2 - f f J 2 3 ^ ^ 2 0 0 4 

KONU : Sayın Erdoğan KAPLAN'ın 
Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BUYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞIN 
(Kanunlar ve Karar la r ö a i r e s i Başkanl ığ ı ) 

İLGİ :TBMM'nin 08/07/2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6165 sayılı yazısı. 
ilgi yazı ekinde alınan Tekirdağ Milletvekili Sayın Erdoğan KAPLAN'ın 

'Köylüden alınan rüsum bedellerine ilişkin" 7/3033 esas sayılı yazılı soru önergesi 
Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabı yazımız ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 
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TEKİRDAĞ MİLLETVEKİLİ SAYIN ERDOĞAN KAPLAN'IN 
"KÖYLÜDEN ALİNAN RÜSUM BEDELLERİNE İLİŞKİN" 

7//3033 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞININ CEVABI 

1- Orman köylü ve kooperatiflerinin baltalık ormanlarda ürettikleri yakacak 
odunlar Orman Kanununun 34 üncü maddesi gereği maliyet bedeli üzerinden pazar 
satış hakkı olarak verilmektedir. 

Maliyet bedeli; fiili masraf, tarife bedeli, tevzii masrafları, satış gideri ve orman 
imar giderlerinden oluşmakta olup, bunun üzerine kanunen alınması zorunlu %1 
ağaçlandırma fonu ve %18 KDV eklenerek rüsum bedeli tespit edilmektedir. Rüsum 
bedelleri her yıl iki dönem halinde yukarıda belirtilen giderler toplamına göre 
belirlenmekte ve ayrıca bir artış yapılmamaktadır. Bu giderlerdeki artış 2002 yılında %34 
ve %19; 2003 yılında %37 ve%49; 2004 yılında %16 ve %21 şeklinde olmuştur. 

2- Rüsum bedelleri seyyanen bir artış olmayıp 1 inci maddede belirtilen girdilere 
göre hesaplanmaktadır. Rüsum bedelleri olarak Orman İdaresince alınan tutar yakacak 
odunun piyasa fiyatının yaklaşık 1/3 ü civarında olup, orman köylüsü yakacak odunları 
pazar satışı olarak değerlendirmesiyle önemli bir kazanç sağlamaktadır. Her yıl ortalama 
2.5 milyon ster odun pazar satışı olarak köylüye verilmektedir. Orman köylüsüne pazar 
satışı odun nedeniyle 2002 yılında 30 trilyon TL, 2003 yılında 49 trilyon TL sübvansiyon 
sağlamış 2004 yılında bunun 65 trilyon TL olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. 

3- Ülkemizdeki orman ürünleri sanayiindeki gelişmeler ışığında bilhassa 
endüstriyel odun talebinde önemli artışlar olmakta ve ülke ormanlarından 
karşılanamayan hammadde açığının ithalat yoluyla karşılanması serbest pazar 
ekonomisinin bir gereği olarak karşımıza çıkmaktadır. Orman ürünlerinin işlenmesiyle 
ülkemizde önemli bir katma değer yaratılmakta olup, köylü pazar satışı yakacak 
odunlarının tamamına yakınının son dönemlerde endüstriyel odun olarak lif-yonga 
sektörü başta olmak üzere sanayiye kayması Bakanlığımızca memnuniyet verici bir 
gelişme olarak değerlendirilmektedir. 
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109. - Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğüyle ilgili 
bazı iddialara ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/3034) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

—Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sn. Osman Pepe 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasa'nın 98 ve İçtüzüğün 96. 
maddeleri gereğince arz ve talep ederim. 

Atilla Kart 
CHP Konya Millervel 

ft& 
İlgi ; (a) 27.4.2004 tarih-7/2465 sayılı yazılı soru önergem. 

(b) Çevre ve Orman Bakanlığının 21.5.2004 tarih-1844 sayılı 
cevabı. 

«İlgi (a) önergemde; diğer birçok kurumda olduğu gibi, Meteoroloji 
Genel Müdürlüğünde de kadrolaşma boyutlarını aşan "vasıfsız personel 
yapılanmasının" olduğu, bu durumun kurumu "işlevini yapamaz hale" getirdiği 
yolundaki endişelerimizi ifade ederek, diğer sorunların yanında, çalıştınlamayan 
radarların akıbeti sorulmuştur. İlgi (b) cevapta ise; iddialar ve sorular kısmen 
cevaplandırılmış, bu arada "meteorolojik radarların 1-2 saat süreli hava 
tahminleri yaptığı, özellikle de şiddetli hava olaylarının yer ve hareket yönünün 
belirlenerek, olası felaketler için gerekli uyarının yapılması"nın mümkün olduğu, 
bu durumun meteorolojinin temel görevi ve sorumluluğu kapsamında kaldığı ifade 
edilmiştir. 

—Bu arada 19.6.2004 tarihinde Çubuk ilçesi-Sünlü köyünde meydana 
gelen "şiddetli hortum olayında" 3 kişi hayatını kaybetmiş, 21 kişi yaralanmış ve 
45 ev ciddi anlamda hasar görmüştür. 

--Bu gelişmeler karşısında aşağıdaki konuların cevaplandırılmasını 
talep etmek gereği doğmuştur; 

1-İlgi (b) cevapta faaliyette bulunduğu belirtilen Elmadağ Radarı, bu 
olağanüstü meteoroloji hareketini neden takip edememiş ve öngörmemiştir? 
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İlgi (b) cevapta, "şiddetli hava olaylarının yer ve hareket yönünün 
belirlenerek, olası felaketler için gerekli uyarının yapılması" nm, Meteoroloji 
Genel Müdürlüğünün görevi ve sorumluluğu kapsamında olduğu belirtilmiş olmasına 
göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu görevini ve uyarıyı neden yapamamıştır? 
Bölge sakinleri yarım saat önce de olsa neden uyarılmamışlardır? Vasıfsız personel 
yapılanmasının, bu çalışmalarda olumsuz etkisi mi olmuştur? Vasıfsız yapılanmanın 
yarattığı bir sonuç mu söz konusudur? Elmadağ Radar İstasyonunda çalışan 
görevlilerin meslekleri nedir? Hangi tarihten bu yana meteoroloji alanında görev 
yapmaktadırlar? Radarın teknik yönden bir eksikliği söz konusumudur? 

--Meteoroloji İşleri Genel Müdürü her ne kadar "radarla hortum 
olayının tespit edilemeyeceğini" ifade etmiş ve savunmuş ise de; hem DMİ'nin 
resmi internet sitesinde bu durumun tespitinin mümkün olduğunun belirtilmesi, hem 
ilgi (b) cevapta da bu hususun ifade edilmiş olması ve hem de Meteoroloji 
Mühendisleri Odasının da hortum olayının önceden tespit edilebileceği ve yöre 
sâkinlerinin uyarılmaları gerektiği yönündeki bilgilendirmesi karşısında; temel 
işlevini yapamadığı yolunda ciddi bulgular ortaya çıkan bu kuruma yönelik 
olarak herhangi bir çalışma yapmayı düşünmektemisiniz? Radarın işlevini 
yapmasında kusur ve ihmali olan görevliler hakkında "idari soruşturma" 
açılmışmıdır? Yukarıda anlatımı yapılan sürece rağmen soruşturma açılmadıysa 
bunun gerekçesi nedir? 

T. C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLİĞİ 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
Koordinasyon ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı 

SAYI : B.18.0.APK.0.03-02/090.01- ( C C İ L ^3 I 4J) 3>C/> /2004 

KONU : Sayın Atilla KARTın 
Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlur ve Kararlar D a i r e s i Başkan lxğ ı ) 

İLGİ : TBMM'nin 08/07/2004 tarih ve A.01.0 GNS.0.10.00.02-6165 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan Konya Milletvekili Sayın Atilla KARTın "Devlet 
Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğü ile ilgili bazı iddialara ilişkin" 773034 esas sayılı yazılı 
soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup.cevabı yazımız ilişiktegönderilmektedir. 

Arz ederim. / ) 

( _ / / r t 5 s m a n PEPE 
/ Bakan 
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KONYA MİLLETVEKİLİ SAYIN ATİLLA KART'IN "DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE İLGİLİ BAZI İDDİALARA İLİŞKİN" 7/3034 ESAS SAYILI 

YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞININ CEVABI 
1- Çubuk-Sünlü Köyünde meydana gelen hortum hadisesi ile ilgili olarak, hasar 

oluşan yerler incelendiğinde; Hortumun 500 ila 1000 metrelik bir hat üzerinde ve yaklaşık 
100 metrelik bir genişlikte hasara sebep olduğu görülmüş, bu hortum içinde F1 diye 
adlandırılan sınıflandırmaya tekabül eden bir hortum oluştuğu ve bu hortumun da 
yaklaşık yarım saat içerisinde oluşup tekrar kaybolduğu tespit edilmiştir. Elmadağ Radar 
verileri incelendiğinde, olay anından yaklaşık bir saat öncesinden itibaren gelişen ve 
Elmadağ Radar kapsama alanı içerisinde, Ankara'nın 100 Km batısında gözlenen Squall 
hattı ve konvektif bulutluluk, doğuya doğru hareket ederek, Ankara'nın kuzeyinde ve 
güneyinde 4-5 farklı yerde sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışa sebep olmuştur. Bu 
yağış şeklinde dolu yağışı da görülmektedir. Hadisenin olduğu güne ait yağışlara ilişkin 
gerekli tahminler hem günlük hava raporlarında hem de 17/06/2004 tarihinde 
yayınlanan meteorolojik uyarı metninde verilmiştir. 

Öngörü ya da tahmin konusu ile ilgili olarak Devlet Meteoroloji İşleri Genel 
Müdürlüğü bünyesindeki tahmin mekanizması şu şekilde çalışmaktadır; Devlet 
Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğü bünyesinde merkez ve taşra teşkilatlarının tahmin 
birimleri bulunmaktadır Merkezde ve yurt genelindeki askeri ve sivil hava 
meydanlarında 7/24 esasına göre, kara ve denizlerimizde, yer ve yüksek atmosfer için 
meteorolojik gözlem sistemlerinin kurulması, işletilmesi ve bu sistemlerden elde edilen 
veri ve ürünlerin analiz edilerek tahminler üretilmektedir. Bu tahminler ile hava sıcaklığı, 
yağış ve rüzgar gibi önemli meteorolojik parametrelerin günlük, 3 günlük ve bir haftalık 
periyotlar içerisindeki değişiklikleri ve etkileri raporlanmaktadır. Gerektiğinde kuvvetli 
meteorolojik olaylar öncesinde meteorolojik uyarılar aynı şekilde raporlanmaktadır. Bu 
raporlar, basın ve diğer medya aracılığıyla halka, taşra birimlerimiz aracılığıyla ilgili yerel 
yönetimlere ulaştırılmaktadır. Bu genel raporların dışında özellikle hava meydanlarında 
uçuş emniyeti için, kısa süreli lokal tahminler hazırlanarak, uçuşla ilgili birimlere 
verilmektedir. Ülkemiz topografik olarak oldukça değişken bir yapıya sahiptir. Ayrıca 
bulunduğu «nlem dolayısıyla, mevsimsel olarak çok farklı meteorolojik sistemlerin etkisi 
altında kalarak çok farklı meteorolojik şartlara maruz kalmaktadır. Kış aylarında kara ve 
denizlerimizde etkili kar ve yağmur yağışları, kuvvetli fırtınalar, aşırı soğuk ve don 
olayları görülebildiği gibi. bahar aylarında sürekli ve etkili sağanak yağışlar, yaz' 
aylarında ise lokal kuvvetli gökgürültülü sağanak yağışlar ve buna bağlı kısa süreli 
fırtınalar meydana gelebilmektedir. Tüm bu olayların takibi ve gerekli tahminler ile 
uyarılar, mevcut merkez ve taşra tahmin birimleri tarafından yapılmaktadır. Bu 
meteorolojik hadiselerin takibi ve öngörüsünde sadece Radar sistemleri değil, 
meteorolojik uydu sistemlerinden alınan veriler, otomatik ve manuel yer ve yüksek 
atmosfer gözlemleri ile birlikte sayısal tahmin ürünleri gibi diğer meteorolojik 
sistemlerden de faydalanılmaktadır. Aslında Elmadağ Radarı tek başına tahmin 
yapmamaktadır. Bununla beraber Ülkemiz çapında bölgesel tahmin merkezleri 
oluşturularak, etkin ve hızlı bölgesel tahmin ve uyarı sistemi kurulması için çalışmalar 
devam etmektedir. 

Hortum hadisesinin Radar verileri ile tespit edildiği ve takip edilerek bu sayede 
gerekli uyarılar yapılabildiği doğrudur. Ancak, burada önemli bir kriter;;göz£>rdj : 
edilmemelidir. Radar konumu bu hadiselerde çok önemlidir. Meteorolojik" açIdahV 
optimum bir fayda sağlamak için Meteoroloji radarları ortalama yer seviyesihderv#Bwfo&, 
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maksimum 1000 metre seviyeye kadar kurulmaktadır. Sünlü'deki hortum hadisesinde 
Radar teknolojisinin etkin olarak kullanılabilmesi için Çubuk Ovası'nın 500 metre 
Yükseğinde bir yere radar kurulması gerekirdi. Böylece yer seviyesinden itibaren 
atmosferin hortum hadisesi için önemli olan ilk 1000 metresinin taranması mümkün 
olabilir. Ancak bu radarlar en yakın ovalar için bile örneğin Mürtet Ovası için 
kullanılamayacaktır Bunun anlamı: Türkiye'nin topografik yapısından dolayı dağlık 
engeller sebebiyle sadece ovalarda veri alımı yapılabilecek ve çok pahalı olan bu 
radarlara çok sayıda ihtiyaç duyulacaktır Bu ise ekonomik açıdan mümkün 
olmayacaktır. Amerika'da bu hadiselerle çok sık karşılaşılmaktadır. Amerika'nın 
Topografyası nedeniyle, hortum oluşum yerlerinde yıl içerisinde birkaç defa oluşabildiği 
gibi, bunlar aynı anda çok sayıda ve farklı şiddette de olabilmektedir. Amerika'da yılda 
ortalama 10OO adet tornada oluşmakta ve her yıl ortalama 60 kişi ölmektedir. Sünlü'deki 
hortum hadisesinin ise ekstrem bir karekteri vardır. Yani uzun yıllar içerisinde sıktıkla 
yaşanmamaktadır Aynı zamanda çok kısa zaman diliminde oluşan bu tip hadiseler hızla 
hareket etmekte ve hızla etki göstermektedir.Yukarıda bahsedildiği üzere, Radar 
verilerimiz incelendiğinde kuvvetli konvektif yağış hareketi tespit edilebilmektedir. Fakat 
bununla beraber uyarı mekanizması da buna paralel olarak hızla çalışabilmelidir. 10-30 
dakika içerisinde uyarılar ilgililere ulaştırılabilmelidir. Bunun anlamı, bu gibi toplumsal 
etkisi fazla olan şiddetli meteorolojik hadiselerde sadece kamu kurumları değil yerel 
yönetimler içerisinde birçok kurumlarla birlikte, medya, hatta gönüllü gözlem yapan 
halktan kişilerin de olduğu bir uyarı mekanizması oluşturulması gerekmektedir. Bu 
olayların böyle sıkça ve şiddetli yaşandığı Amerika'da uyarı mekanizması böyledir. 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü hızla çalışan etkin bir uyan mekanizması 
içerisinde ulusal uyarı politikalarına paralel olarak kendine düşen görevi yapmaya 
hazırdır. Buna temel teşkil etmek üzere; Meteorolojinin Sesi Radyosu (92 4 Ankara) 
vasıtasıyla uyarı mesajlarının yayınına başlanmıştır. 

Buna ilaveten Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğü, kısa vadeli tahmin 
konusunda, uluslar arası seviyede, meteorolojik uydu verileri, sayısal tahmin verileri ile 
kavramsal model çalışmalarını hedeflemiş olup, bu konuda halen bilimsel çalışmalar 
devam etmektedir. 

2- Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünde vasıfsız personel yapılanması 
söz konusu değildir Elmadağ radar istasyonunda, sadece güvenlik ve koruma amaçlı 
personel çalıştırılmaktadır. Radar sahasının korunması ve güvenliğinden sorumlu olan 
personelin bu görevlerini yerine getirebilmeleri için meteoroloji alanında uzman 
olmalarına gerek bulunmamaktadır. Radarın işletmesi, bakımı ve onarımıyla ilgili işler bu 
personelin görevleri arasında yer almaktadır. Radarın çalıştırılması ve meteorolojik 
ürünlerin oluşturulması işlemleri, bütün dünyada olduğu gibi, ilgili Genel Müdürlükteki 
radar operasyon merkezinden yapılmaktadır. Burada çalışan personel ise, meteoroloji 
konusunda yeterli deneyime ve bilgiye sahiptir. Genel Müdürlükteki kısa vadeli tahmin 
çalışmaları ile ilgili olarak Amerika'daki NCAR (Amerikan Ulusal Atmosfer Araştırmaları 
Merkezi) ile birlikte yaklaşık 3 ay süren radar sinyal işleme ve radarın kısa vadeli 
tahminde kullanımı konulu bir eğitim alınmıştır. Bu konuda çalışan görevlilerimiz, 
meteoroloji konusunda deneyimli, üniversitelerin çeşitli mühendislik dallarından mezun, 
iyi derecede İngilizce bilen Meteoroloji Uzmanlarıdır. 

Bu soru önergesinde kastedilen Meteoroloji Mühendisliği ise; Yukarıda 
bahsedildiği üzere ilgili Genel Müdürlüğümüzün Merkez ve Taşra birimlerinin tahmin ve 
uyarı sistemi bünyesinde, merkezde 36 Meteoroloji Mühendisi istihdam edilmekte olup, 
bunların 10u Hava Tahminleri Daire Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmektedir Taşra 
tahmin birimlerinde ise 76 olmak üzere toplam 112 meteoroloji mühendisi çalı§xtıaisladırj 
Meteoroloji, atmosfer bilimleri içinde yer almakta olup, matematik, fizik ve muhtelif 
mühendisliklerin uygulama alanına girmektedir. Bu bağlamda meteoroloji, disiplinler 
arası bir bilim ve uygulamalı mühendislik alanıdır Yurtdışındaki gelişmiş meteoroloji 
teşkilatlarının personel yapısına baktığımızda, meteoroloji işleri için sadece meteoroloji 
mühendisleri istihdam etmemektedirler. Personel profilinde meteoroloji, matematik, fizik 
mezunlarının yanı sıra. elektrik-elektronik. bilgisayar, nükleer-fizik, çevre mühendisliği 
gibi çeşitli alanlardan uzmanlara kadrolarında yer vermektedirler İyi bir meteorolojistin, 
çok iyi fizik, matematik, bilgisayar programlama, genel mühendislik ve yurtdışındaki 
gelişmeleri takip edecek düzeyde yabancı dil bilmesi gerekliliği, artık kaçınılmazdır. Bu 
sebeplerden dolayı, ilgili Genel Müdürlüğümüzün sadece meteoroloji mühendislerine 
değil özellikle radar ve uydu sistemleri gibi teknolojilerin işletilmesi ve kullanılması, aynı 
zamanda sayısal model çalışmalarının yürütülmesi için fizik, matematik, elektronik, 
bilgisayar dallarında master hatta doktora yapmış teknik personel ihtiyacı vardır. 

Radar sistemlerinin teknik yönden eksikliğinin olup olmadığına ilişkin soruya 
istinaden ise, Elmadağ Radarı ve diğer meteorolojik radarlarımız, hem yazılım hem de 
donanım olarak son derece modem ve gelişmiş sistemlerdir. Meteorolojik ürünlerin elde 
edilmesi açısından teknik bir eksiklik söz konusu değildir. Meteorolojik radar 
literatüründe dünyada yaygın olarak kullanılmakta olan radarların teknik özelliklerinin 
tamamına sahiptir 

3- Çubuk-Sünlü'de meydana gelen hortum olayında Bakanlığımız çalışanları 
hakkında idari soruşturmayı gerektirecek herhangi bir kusur tespit edilememiştir. 
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110. - Yalova Milletvekili Muharrem İNCE'nin, Emekli Sandığı Yönetim Kurulunun teknik öğ
retmenlerle ilgili bir kararına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/3040) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Kemal Unakıtan tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılması için gereğinin yapılmasını arz ederim. 

''îce 
"Yalova Milletvekili 

Mesleki ve Teknik Orta Öğretim okullarında öğretmenlik yapan Teknik Öğretmenlerin, 
5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununu 32. Maddesinin (d) fıkrası kapsammda 30.08.1998 
tarihine kadar fiili hizmet zammı aldıkları halde bu tarihli, 1064 sayılı Emekli Sandığı 
Yönetim Kurulu karanyla, bu zammın Teknik Öğretmenler için iptal edilmesi ve bu karar 
gereğince 2000 yılma kadar emekli olanları bu zamdan yararlanmaları, bu tarihte emekli 
olmayanlardan ise 1987 yılma kadar geriye dönük olarak fiili hizmet zammının iptal edilmesi 
karan hakkında; 

1. Emekli Sandığı, müfredat gereği meslek derlerinin büyük çoğunluğunu atölyelerde 
yapan teknik öğretmenlerin fiili hizmet zammının iptalinde Milli Eğitim Bakanlığının 
görüşünü almış mıdır? 

2. Halen Mesleki Teknik Ortaöğretimde atölyelerde yapılan derslerde 5434 Sayılı 
Kanunun 32. maddesinin (d) fıkrasının iki ve altıncı şıklarında yer alan "boya işleri, 
gaz maskesiyle çalışma, oksijen, elektrik kaynağı" ile derslerini yapmaya devam 
ettikleri, bazı araç ve gereç bakımından donanımlı okullarda seri üretim dahi yaptıklan 
halde neden fiili hizmet zammı kapsamından çıkanlmışlardır? 

3. Emekli Sandığı Yönetim Kurulunun ilgili karannın dayanaktan nelerdir? 

4. Konuyla ilgili olarak Emekli Sandığı Yönetim Kurulu Milli Eğitim Bakanlığı 
yetkililerinin yanında, bir bilir kişi heyeti oluşturarak, Mesleki Teknik Ortaöğretim 
Okullarımızda, bu karanna dayanak oluşturabilecek bir araştırma yaptırmış mıdır? 

5. Bu karar gereği, 2000 yılma kadar bu okullarda görev yapan Teknik Öğretmenler 
emekli olduklannda fiili hizmet zammından yararlandmlırken, yine bu öğretmenlerle 
aynı zaman dilimlerinde görev yaptıklan halde emekli olmayan öğretmenlerin geriye 
dönük olarak (1987 yılına kadar) fiili hizmet zamlannın iptal edilmesinin nedeni 
nedir? Bu uygulama öğretmenler açısından bir mağduriyet yaratmış olmuyor mu? 

6. Konuyla ilgili olarak, Teknik Öğretmenler tarafından Emekli Sandığının aleyhine 
açılmış bir dava yada davalar bulunmakta mıdır? Sayısı ne kadardır? 

7. Açılmış olan bu dava veya davalardan Emekli Sandığının aleyhine sonuçlanmış 
olanlar var mıdır? 
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T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

Personel Genel Müdürlüğü 

SAYI : B.07.0.PER.0.29/1-22-628 30.07.2001** - & H -
KONU: Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 08.07.2004 tarih ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02-6165 sayılı yazısı. 

Yalova Milletvekili Sayın Muharrem İNCE'nin, tarafımca 
cevaplandırılmasını istediği 7/3040 esas sayılı yazılı soru önergesinde belirtilen 
sorulara ilişkin cevaplarımız aşağıda sunulmuştur : 

1) Bakanlığımız bağlı kuruluşu T.C. Emekli Sandığı Genel 
Müdürlüğünce, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Mesleki ve Teknik Okulların 
Atölyelerinde eğitim veren teknik öğretmenlerin fiili hizmet süresi zamlarının 
iptal edilmesinden önce Sandığın Milli Eğitim Bakanlığına hitaben yazılan 
11.06.1996 tarih ve 11.01.12/1-5434-8 sayılı yazısı ile sözkonusu atölyelerin her 
biri için ayrı ayrı olmak üzere; 

- Ne tür işler yapıldığının, çalışmalar arasında 5434 sayılı Kanunun 32 nci 
maddesinin (d) fıkrasında belirtildiği gibi zehirli, boğucu, gaz, asit boya işleri ve 
gaz maskesi ile çalışmayı gerektiren başka işlerle, oksijen, elektrik kaynağı, 
keski, tabanca ile perçin, takım sertleştirilmesi ve kum püskürtmek suretiyle 
raspa işleri yapılıp yapılmadığının, çalışmalarının öğrenime mi yoksa, üretime 
yönelik olarak mı yapıldığı, üretime yönelik ise süreklilik arz edip etmediğinin, 
atölyelerin adlarında değişiklik var ise yeni adlarının, vb. hususlarının 
bildirilmesi istenmiştir. 

Cevaben alman 06.08.1996 tarih ve B.08.0.ETÖ.0.10.01.02.01.380 sayılı, 
28.05.1998 tarih ve B.08.0.ETÖ.0.10.01.02-01.219/3820 sayılı yazılarında; 
endüstriyel teknik öğretim okullarında uygulanmakta olan öğretim 
programlarının değişen ve gelişen teknoloji paralelinde her geçen yıl yeniden 
değerlendirilerek geliştirildiği, bu nedenle geçen zaman içerisinde; 

- Demir Atölyesi, 
- Galvano Teknik Atölyesi, 
- Gezici Köy Kursu Demircilik Atölyesi, 
- Gezici Köy Kursu Ağaç İşleri (Marangoz) Atölyesi, 
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- Mulaj Atölyesi 
- Sınai Boya, Boyacılık Atölyesi, 
- Yüksek Fırın, Çelik Hadde ve Kok Atölyesi, 

uygulamalarına son verildiği, bunun yanı sıra Ağaç İşleri Atölyesi'nin 
adının Mobilya ve Dekorasyon Atölyesi, Sıhhi Tesisat ve Kalorifer Atölyesi'nin 
adının da Tesisat Teknolojisi Atölyesi, Mensucat Atölyesinin adının ise Boya-
Apre Bölümü olarak değiştirildiği belirtilerek, ekinde uygulamada bulunan 
atölyelerde yapılan işlemlerle ilgili hazırlanan raporlar gönderilmesi üzerine, 
konu Sandıkça yeniden" değerlendirilmiş ve Sandık Yönetim Kurulunun 
11.10.1966 tarih ve 20002 sayılı kararının alındığı tarihten sonra aradan geçen 
uzun yıllar nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak eğitim veren mesleki 
ve teknik okulların atölyelerinde yapılan çalışmalarının niteliğinin, atölye 
yapılarının bazı atölyelerin isimlerinin ve müfredatlarının değiştiği 
anlaşıldığından, 5434 sayılı Kanunun 32. maddesinin (d) fıkrası kapsamına giren 
atölyelerin yeniden belirlenmesi gerekmiştir. 

Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığınca Sandık Yönetim Kurulunun almış 
olduğu karara karşı olumlu veya olumsuz bir görüş bildirilememiştir. 

2) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik okulların atölyelerinin 
fiili hizmet süresi zamları; 

İdare Mahkemeleri ile Danıştay'ın, 5434 sayılı Kanunun 32. maddesinin 
(d) fıkrasında belirtilen "Atölye" kavramından, Kanunda belirtilen işlerin 
yapıldığı, amacı seri ve sürekli üretim yapmak olan büyük bir işyerinde bir grup 
işçinin çalıştığı bölümün anlaşılması gerektiği belirtilmiş, Kanun, işyerlerini 
olduğu gibi fiili hizmet süresi zammı uygulanacak işleri de bu işyerindeki üretim 
sürecinin gereği çalışmalarla sınırlandırılmış olup, Milli Eğitim Bakanlığına 
bağlı mesleki ve teknik okulların atölyeleri eğitim ve öğretime yönelik 
olduğundan, bu atölyelerin 5434 sayılı Kanunun 32. maddesinin (d) fıkrasındaki 
atölyeler kapsamında bulunmadığı şeklindeki kararları ile, 

Bursa İli Demirtaşpaşa Anadolu Teknik Lisesi Anadolu Meslek Lisesi ve 
Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüğü tarafından Osmangazi ilçe Milli Eğitim 
Müdürlüğüne hitaben yazılan 08.12.1997 tarih ve 251.31/1491 sayılı yazıda 
1988 yılından itibaren tüm Meslek Liselerinin Elektrik Bölümünde galvano 
teknik müfredat programının kaldırıldığı, bu nedenle galvano teknik dersi ve 
uygulamasının yapılmadığının bildirilmesi üzerine, Milli Eğitim Bakanlığı 
Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğünden 06.03.1998 tarih ve 11.05.01/1-
5434-32-8 sayılı yazı ile Türkiye genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 
Mesleki ve Teknik Öğretim Okullarının elektrik atölyelerinde halen galvano 
teknik işlerinin yapılıp yapılmadığının, yapılmıyor ise hangi tarihten itibaren 
yapılmadığının bildirilmesi istenilmiş, 
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Milli Eğitim Bakanlığı Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğünden 
cevaben alınan 03.06.1998 tarih ve B.08.0.ETÖ.0.10.01.02.01/3915 sayılı 
yazıda, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 
23.07.1987 tarih ve 120 sayılı kararı ile Türkiye genelinde tüm lise ve endüstri 
meslek lisesi elektrik bölümü öğretim programlarında "Galvano Teknik" ile 
ilgili konuların çıkarıldığı, 06.07.1998 tarih ve 007043 sayılı yazı ile de, Talim 
Terbiye Kurulu Başkanlığının söz konusu kararının ekinin II cilt olması 
nedeniyle gönderilmesinin mümkün olmadığının bildirilmesi ve yukarıda 
bahsedildiği üzere, Sandık temsilcileri ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Merkezi teknik elemanlarınca oluşturulan heyet 
tarafından bazı Teknik ve Endüstri Meslek Liselerinde yapılan inceleme sonucu 
düzenlenen raporlar dikkate alınarak atölye Öğretmenleri fiili hizmet süresi 
zammı kapsamından çıkarılmıştır. 

3-4) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik okulların 
atölyelerinde görev yapanların 5434 sayılı Kanunun 32. maddesi uyarınca fiili 
hizmet süresi zammından yararlandırılıp yararlandınlamayacağmın incelenmesi 
için Sandık temsilcileri ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İşçi Sağlığı ve 
İş Güvenliği Merkezi teknik elemanlarınca bir heyet oluşturulmuş; 

Heyetçe Ankara Türközü Oğuzhan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinin; 

1 - Elektrik Bölümü 
- Bobinaj Atölyesi 
- Döner Sermaye Atölyesi 
- Elektronik Atölyesi 
- Elektrik Tesisat Atölyesi 
- Kumanda Atölyesi 
- Elektrik Laboratuvarı 

2- Elektronik Bölümü 

3- Motor Bölümü 
- Motor Atölyesi 
- Tesviye-Kaynak Atölyesi 
- Şasi Atölyesi 
- Oto Elektrik Atölyesi 
- Motor Bakım Atölyesi 

4- Yapı Bölümü 
- Ahşap Bölümü 
- Kagir Bölümü 
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5- Tesisat Teknolojisi Bölümü 
- Büküm Atölyesi 
- Kaynak Atölyesi 
- Montaj Atölyesi 

6- El Tesviyeciliği Bölümü 

Ankara Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinin; 

1- Mobilya-Dekorasyon Bölümü 
- Cila-Boya Atölyesi 
- Makine Atölyesi 
- Bileme ve Bakım Atölyesi 
- Montaj Atölyesi 
- Pres Atölyesi 

2- Döküm Bölümü 

3- Elektronik Bölümü 
- Baskı Devre Atölyesi 
- Elektronik Montaj Atölyesi 
- Elektronik Laboratuvan 

4- Elektrik Bölümü 
- Otomatik Kumanda Atölyesi 
- Bobinaj Atölyesi 
- Tesisat Atölyesi 
- El Tesviyesi Üretim Atölyesi 
- Elektronik Atölyesi 

5) Tesviye Bölümü 

6) Metal Bölümü 

incelenmiş ve teknik elemanlarınca düzenlenen raporda bu atölyelerin 
insan sağlığını etkileyen gaz maskesi ile çalışmayı gerektiren bir durumu 
olmadığı kaydedilmiştir. 

5) 2000 yılına kadar emekli olan veya ölen Atölye öğretmenlerinin fiili 
hizmet süresi zamlarının iptal edilmemesi; 
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Emekli olduğu tarihten itibaren 5-6 yıl emekli maaşı alan veya Ölen bir 
atölye öğretmeninin, fiili hizmet zammının iptal edilmesi halinde Milli Eğitim 
Bakanlığınca yıllar sonra bu kişilerin durumuna uygun okul veya kadro 
bulunmasının zor olacağı 5 veya 6 yıl gibi uzun süre ödenen emeklilik maaşları 
ile emeklilik ikramiyesinin faizi ile birlikte kendisinden veya dul ve 
yetimlerinden geri alınmasının bu kişilerinin mağdur olmalarına neden olacağı 
düşünüldüğünden emekli olanlar ile ölenlerin fiili hizmet zamları iptal 
edilmemiştir. 

Görevde olan atölye öğretmenlerinin maddi yönden mağduriyetleri söz 
konusu olmamıştır. 

6) Yönetim Kurulunun anılan kararı uyarınca fiili hizmet süresi 
zammından yararlandırılmasına son verilen kişilerden Sandık aleyhine dava 
açtığı tespit edilebilen kişilerin sayısı 13'tür. 

7) Sandık aleyhine açılan davalardan 12 adedi Sandık lehine sonuçlanmış 
olup bir dava da halen derdest bulunmaktadır. 

Nitekim, Ankara İli Altındağ İlçesi Ulus Teknik Lise ve Endüstri Meslek 
Lisesi Elektrik Atölyesinde öğretmen olarak görev yapan bir kişinin 1983 
yılından itibaren elektrik öğretmeni olarak geçen çalışmalarından dolayı fiili 
hizmet süresi zammından yararlandırılması istemiyle Sandık aleyhine açtığı 
dava Ankara 4. İdare Mahkemesinin 12.10.2000 tarih ve E.2000/251, 
K.2000/899 sayılı karan ile 5434 sayılı Kanunun 32. maddesinin d fıkrasında 
yer verilerek, 

"... Dava dosyasının incelenmesinden, davacının çalıştığı işyerinin 
öğretim-eğitim, araştırma, geliştirme amacıyla kullanılıp, Yasada 
öngörülen anlamda seri ve sürekli üretimin yapıldığı, işçilerin çalıştığı 
büyük bir işyeri niteliğinde atölye olmadığı anlaşılmaktadır. 

Buna göre yukarıda tanımlanan ve Yasada öngörülen anlamda bir 
atölye olduğunun kabulüne olanak bulunmayan işyerinde geçen hizmetlerin 
fiili hizmet süresi zammından yararlandırılmasına olanak 
bulunmamaktadır. 

Nitekim Danıştay Onuncu Dairesinin 18.05.2000 günlü E: 1998/2631, 
K:2000/2558 sayılı kararı da bu doğrultudadır. 
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Açıklanan nedenlerle davanın reddine,..." denilmek suretiyle Sandığın 
lehine sonuçlanmış olup, karşı tarafın temyiz istemi Danıştay Onbirinci 
Dairesinin 26.12.2003 tarih ve E.2001/379, K.2003/5671 sayılı karan ile 
reddedilerek anılan karar onanmıştır. 

Aynı konuda Sandık aleyhine açılan başka bir dava da Ankara 8. İdare 
Mahkemesinin 18.11.1999 tarih ve E.1998/1213, K. 1999/1185 sayılı Karar ile, 

"... Dosyasının incelenmesinden, 1983 yılından buyana Sakarya Endüstri 
Meslek Lisesi Elektrik Bölümü Şefi olarak görev yapan davacının 1987 yılından 
sonraki çalışmaları nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik 
öğretim okullarının elektrik atölyesi galvano teknik işlerinin 1987-1988 öğretim 
yılı ders programlarından çıkarılması nedeniyle, galvano teknik işlerinde 
çalışanların fiili hizmet süresi zammından yararlandırılması uygulamasına 
Sandık Yönetim Kurulunun 20.08.1998 günlü kararı ile son verildiği 
gerekçesiyle, fiili hizmet süresi zammından yararlandınlamayacağına ilişkin 
T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü işleminin, davacı tarafından 
çalışmalarının 5434 sayılı yasanın 32/d fıkrasının II ve VI. bendinde sayılan 
kapsamda olduğu iddiaları ile iptali istemiyle iş bu davanın açıldığı 
anlaşılmaktadır. 

... Davacının çalıştığı işyerinin eğitim, öğretim ve araştırma amacıyla 
kullanılıp, yasada öngörülen anlamda seri ve sürekli üretimin yapıldığı, 
işçilerin çalıştığı büyük bir işyeri niteliğinde atölye olmadığı 
anlaşılmaktadır. 

Buna göre yukarıda tanımlanan ve yasada öngörülen anlamda bir 
atölye olduğunun kabulüne olanak bulunmayan işyerinde geçen hizmetleri 
için fiili hizmet süresi zammı uygulanmasına olanak bulunmamaktadır. 

Açıklanan nedenlerle davanın reddine,..." denilmek suretiyle Sandık 
lehine sonuçlanmış olup, karşı tarafın temyiz istemi Danıştay Onbirinci 
Dairesinin 11.03.2002 tarih ve E.2000/6956, K.2002/656 sayılı kararı ile 
reddedilerek anılan karar onanmıştır. 

Bilgilerine arz ederim. âfJ^yV^' 

K f̂bal UNAKITAN 
Maliye Bakanı 
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111. - İstanbul Milletvekili Gür say EROL'un, İstanbul ve Ankara'daki hastanelerde yoğun 
bakım, yatak sayısı ve solunum cihazı sayısına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAG 'in 
cevabı (7/3044) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 15-06-2004 

Aşağıdaki sorulanmm Sağlık Bakanı Sayın Prof.Dr. Recep AKDAĞ tarafından yazılı 
olarak cevaplandınlmasım saygılarımla arz ederim. 

GürsoyEROL 
İstanbul Milletvekili 

SORULAR: 

Vatandaşların özellikle yoğun bakım ve solunum cihazına bağlanması gereken hastalan ile 
ilgili bize yapılan müracaatlarda, bazen uzun bir süre hastalanm yatıramama gibi zorluklan 
bire bir yaşamaktayız. 

1 İstanbul ve Ankara'da Bakanlığınıza bağlı hastanelerde ayn ayn ve toplam olarak 
yoğun bakım yatak sayısı ile solunum cihazı adet olarak ne kadardır? 

2 Sizce bu yeterli midir?Yeterli değil ise bu konuda nasıl bir çalışma yapmayı 
düşünüyor sunuz? 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Sayı B100 T H G 0 1 3 0 O O 1 / 4 1 9 0 / / / - 2 ^ 2 t 7 

Konu Yazılı Soru Önergesinin 23 TEMMUZ 2004 
cevaplandırılması 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ 08 07.2004 tarih ve KAN.KAR.MDA.01.0.GNS.0.10.00.02-6165 sayılı yarınız 

İstanbul Milletvekili Sn. Gürsoy EROL tarafından Bakanlığımızca 
cevaplandırılması istenen Yazılı Soru Önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerini ve gereğini arz ederim. 

Prof. Dr. Recep 
BAKAN 
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istanbul Milletvekili Sayın Gürsoy EROL'un İstanbul ve Aqkâ^dj£fcâkanlığımıza 

bağlı hastanelerin yoğun bakım yatak sayısı ve solunum cihazı sayısına dair yazılı 

soru önergesindeki soruların cevapları aşağıda sunulmuştur. 

SORU 1- istanbul ve Ankara'da Bakanlığınıza bağlı hastanelerde ayrı ayrı ve 

toplam olarak yoğun bakım yatak sayısı ile solunum cihazı adet olarak ne 

kadardır? 

CEVAP 1- İstanbul ve Ankara'da Bakanlığımıza bağlı hastanelerde 2003 yılı 

verilerine göre 309 adet cerrahi, 117 adet dahili, 181 adet koroner, 259 adet 

çocuk/yenidoğan yoğun bakım olmak üzere toplam 866 adet yoğun bakım yatağı 

mevcuttur. Bu yoğun bakım ünitelerinde de 218 adet solunum cihazı 

bulunmaktadır. 

Ayrıca İstanbul ve Ankara'da faaliyet gösteren hastanelerin yoğun bakım yatak 

sayıları ile solunum cihazları sayılarına ilişkin ayrıntılı bilgiler ekte sunulmaktadır. 

SORU 2- Sizce bu yeterli midir? Yeterli değil ise bu konuda nasıl bir çalışma 

yapmayı düşünüyorsunuz.? 

CEVAP 2- Bakanlığımıza bağlı hastanelere artan hasta talebi nedeniyle yoğun 

bakım ünitelerine olan ihtiyaç da artmaktadır. Ancak Bakanlığımız konu hakkında 

tedbir almaktadır. Örneğin İstanbul'da 2003 yılı sonu itibariyle 70 civarında olan 

dahili ve koroner yoğun bakım yatak sayısını 125 adete çıkarma çalışmaları 

tamamlanmıştır. 

Tıp bilimindeki gelişmelere bağlı olarak hasta bakım ve tedavi imkanlarının 

artmasıyla yoğun bakım yatak ihtiyacı da artmaktadır. Dolayısıyla yoğun bakım 

yatak ihtiyacı ülke genelinde mevcuttur. Bu sebeple yeni yapılacak 

hastanelerimizin planlanmasında ve inşasında yoğun bakım ünitelerine özel önem 

verilmektedir. Aynı zamanda mevcut hastanelerimizde de mekan ve imkanlar 

ölçüsünde yoğun bakım ünitelerinin sayısı ve kapasitesinin artırtlması çalışmaları 

devam etmektedir. 
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ANKARA İ L İ YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI 

ANKARA 6ĞT. VE ARŞ. HAST. 

DR. ZEKAİ TAHİR BURAK KADIN SAĞLIĞI EGT. VE ARŞ. HAST. 

DR.SAMİ ULUS ÇOCUK SAĞLİĞİ VE KAST. EĞT. VE ARŞ. HAST. 

TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS EĞT. VE ARŞ. HAST. 

ZÜBEYDE HANIN DOĞUM BAKIMEVİ 

ANKARA NUMUNE EĞT. VE ARŞ. HAST. 

ATATÜRK GÖĞÜS HAST. VE GÖĞÜS CER. EĞT. ve ARŞ. HAST. 

ATATÜRK EGITIM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 

PROF. CELAL ERTUĞ ETİMESGUT DEV. HAST. 

DR.ABDURRAHMAN YURTARSLAN ONK. EĞT. VE ARŞ. HAST. 

AKYURT DEVLET HASTANESİ 

AYAŞ DEVLET HASTANESİ 

BEYPAZARİ DEVLET HASTANESİ 

HALİL ŞIVGIN ÇUBUK DEVLET HASTANESİ 

DR. HULUSİ ALATAŞ ELMADAĞ DEVLET HASTANESİ 

GÜDÜL DEVLET HASTANESİ 

HAYMANA DEVLET HASTANESİ 

KALECİK DEVLET HASTANESİ 

H. ERİŞ KAZAN DEVLET HASTANESİ 

K I Z I L d HAMAM DEVLET HASTANESİ 

NALLIHAN DEVLET HASTANESİ 

POLATLI DUATEPE DEVLET HASTANESİ 

ŞEREFLİKOÇHİSAR DEVLET HASTANESİ 

DR. NAFİZ KÖREZ SİNCAN DEVLET HASTANESİ 

TOPUM 

SALON 
SAYISI 

11 

17 

4 

10 
3 

34 
3 
14 
2 
9 
3 
1 
3 
2 
2 

3 

2 
1 
2 
4 
1 
3 

137 

AMELİYATHANE 
AMELİYAT 

MASASI 
19 

17 

4 

11 
3 
55 
7 
12 
2 
10 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
4 
3 
3 

167 

ANESTEZİ 
CİHAZIİ 

12 \ 

21 

4 

11 
4 

33 
6 
14 
3 
7 
1 
1 
3 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
4 
1 
3 

142 

«İuUHj. 
": YATAK?-
** 7 

V''v '..-, 

44 

39 
12 
11 

12 

2 
3 

6 

136 

DJtHİlİ 
"-.YATA* 

ffi .vf' ' .' 

25 

7 
6 
6 

5 

18 
3 

6 

83 

,, VpĞUN BAKIM 
'kcŞONER 
r Y*TAK 
• ?• 9 

40 

13 

10 

2 

2 

2 

9 

3 
90 

ÇOCUK/ 
Y E N İ D 0 6 A N 

10 

55 

68 

7 

140 

/ 
VENTİLATÖR 

1 

20 

3 

21 
5 
30 

4 

1 

1 

86 

İSTANBUL İ L İ YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI 

HAYDARPAŞA NUMUNE EĞT. VE ARŞ. HASTANESİ 

PROF.M. OSMAN RUH VE SİNİR HAST. EĞT, ve ARŞ. HAST. 

YEDİKULE GOGUS HASTALIKLARI ve CER. EĞT, VE ARŞ. HAST. 

ŞİŞLİ ETFAL EĞT. VE ARŞ. HASTANESİ 

DR. S. ERSEK GÖĞÜS KALP VE DAMAR EĞT. ve ARŞ. HAST. 

BAKIRKÖY DR.SAOİ KONUK EĞT. VE ARŞ HAST. 

DR. L. KIRDAR KARTAL EĞT VE ARŞ. HAST. 

BALTALİMAN! KEMİK HASTALIKLAR] HAST. 

2. KAMİL KADİN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EGT VE ARŞ HAST 

TAKSİM EĞT. VE ARŞ HAST. 

KOŞUYOLU KALP EGT. VE ARŞ, HAST. 

75, YIL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HAST. 

HEYBELİADA GÖĞÜS HAST.GÖĞ. CER, EĞT. ARŞ. HAST. 

HASEKİ EĞT. VE ARŞ. HAST. 

SEMİHA SAKİR SARIGÖL DOĞUM VE ÇOCUK BAKIMEVİİ 

SÜLEYMANİYE DOĞUM VE KADIN HASTL EĞT. VE ARŞ. HAST. 

PROF. DR.N. REŞAT BELGER GÖZ EĞT. VE ARŞ HAST. 

ÇATALCA DEVLET VE BÖLGE TRAFİK HASTANESİ 

BÜYÜK ÇEKMECE DEVLET HASTANESİ 

SİLİVRİ PROF.DR. NECMİ AYANOĞLU SİLİVRİ DEVLET HAST. 

ŞİLE DEVLET HASTANESİ 

TACİRLER EĞT. VAKFİ SULTANBEYL1 DEVLET HASTANESİ 

DR. H.KURAL BÜYÜKADA DEVLET HASTANESİ 

BAYRAMPAŞA SAĞMANCILAR DEVLET HASTANESİ 

BEYKOZ DEVLET HASTANESİ 

PENDİK DEVLET HASTANESİ 

1STİNYE DEVLET HASTANESt 

SARIYER İSMAİL AKGÜN DEVLET HASTANESİ 

TOPLAM 

SALON 
SAYISI 

22 
3 

4 

20 
14 
8 
18 
6 

4 

9 
8 
2 
3 
11 
2 

3 

6 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
3 
4 
3 
4 

1 

168 

AMELİYATHANE 

AMELİYAT 
MASASI 

22 
3 

4 

24 
14 
10 
20 
6 

3 

9 
7 
2 
3 
12 
2 

3 

9 
2 
3 
2 

4 
1 
3 
3 
3 
4 
2 

180 

ANESTEZİ 
C İHAZI 

19 
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112. - Konya Milletvekili Atilla KART'ın, yeni binasına taşınan Ankara Trafik Hastanesinin es
ki binada kalan personel ve tıbbî cihazlarına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAG'ın 
cevabı (7/3045) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
—Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sn.Recep Akdağ tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasa'nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri 
gereğince arz ve talep ederim. 

Atilla Kart . 
CHP Konya Milletvekili 

—Bilindiği gibi; Ankara Trafik Hastanesi, Bilkent'e taşınmış ve 
Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi adını almıştır. Ancak bu arada eski binada 
doktor, hemşire, teknisyen başta olmak üzere 150'ye yakın görevlinin kaldığı, bunlar 
arasında uzman kardiyologların, beyin cerrahlarının, göz doktorlarının, göğüs 
cerrahlarının, üroloji uzmanlarının bulunduğu; uzman olan bu kişilerin hiçbir çalışma 
yapamadıkları, eski binaya hasta talebinin de olmadığı, bu binaya kira ödenmeye 
devam ettiği ve en önemlisi bu kişilerden yararlanılmaz ve yeni hastanede 
görevlendirilmez iken yeni hastaneye Türkiye'nin dört tarafından tayinlerin yapıldığı 
anlaşılmış ve öğrenilmiştir. 

—Diğer birçok alanlarda olduğu gibi, yer değişikliğinden de 
istifadeyle kadrolaşma amacını taşıdığı anlaşılan bu gelişmeler karşısında, 
aşağıdaki soruların cevaplandırılmasını talep etmek gereği doğmuştur; 

1-Eski hastanede halen ne kadar görevli bekletilmektedir? Bunların 
meslekleri ve uzmanlık alanları nedir? Neden yeni hastanede 
görevlcndirilmemcktedirler? Tayinlerin neden yapılmamaktadır? Bu uygulama ne 
zamana kadar sürecektir? Eski hastanede hasta kabulü yapılmaktamıdır?Eski 
hastanede günlük hasta sayısı ne civardadır? Yeni hastanede günlük hasta sayısı 
nedir? Eski hastanede mevcut tıbbi alet ve teçhizat korunmaktamıdır? 

2-Çoğu uzman olan bu kişilerin yeni hastanede görevlendirilmelerinin 
geciktirilmesi ve engellenmesinin hastalarm mağduriyetlerine yol açmasının 
kaçınılmaz olmasına göre, böyle bir sürece neden göz yumulmaktadır? Bu kişilerin, 
Siyasi İktidarla herhangi bir şekilde bağlantı içine girmemiş olmalarından 
kaynaklanan ve partizanca uygulamaların yapıldığı yolundaki eleştirilere nasıl 
bir açıklama ve cevap getirilebilir? 

3-Lâik kimliğini gururla ifade eden hastane imamının kadrosunun 
elinden alınarak İl Sağlık Müdürlüğüne gönderildiği yolundaki iddialar doğrumudur? 
Hastane imamının eski görevi ve mevcut durumu nedir? 

4-Eski hastanede mevcut 40'a yakın asistanın, mesleki deneyim 
kazanmalarının engellendiği yolundaki eleştirilere nasıl bir açıklama ve cevap 
getireceksiniz? Bu kişilerin, mesleki gelişimlerini sağlayacak hastane ortamı ne 
zaman yaratılacaktır? 

5-Yeni hastaneye, eski personel dışında kaç kişi atanmıştır? Bunların 
uzmanlık alanları ve meslekleri nedir? Bu görevlendirme yapılırken nasıl bir mesleki, 
teknik ve objektif ölçü esas alınmıştır? Yine bu görevlendirme yapılırken, eski 
personelin talepleri, kazanılmış haklan, kıdem ve liyakatlan neden nazara alınmamış, 
göz ardı edilmiştir? 
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T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Personel Genel Müdürlüğü 
ANKARA 

Sayı :B100PEROİ00025 
Konu: Yazılı Soru Önergesi 

O: 1 

1 1 8 1 4 9 29.07.04 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ: 08.07.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6165 sayılı yazınız. 

Konya Milletvekili Sayın Atilla KART tarafından, tarafıma yöneltilen "Yeni 
binasına taşman Ankara Trafik Hastanesinin eski binada kalan personel ve tıbbi 
cihazlarına ilişkin" 7/3045 esas sayılı yazılı soru önergesinin cevabı ekte 
sunulmuştur. 

Arz ederim. 

Prof.Drl&eceJAKDAĞ 
Baka ı 
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Konya Milletvekili Sayın Atilla KART tarafından verilen, Yeni binasına taşınan Ankara 
Trafik Hastanesinin eski binada kalan personel ve tıbbi cihazlarına ilişkin yazılı soru 

önergesinin cevabıdır. 

SORULAR: 

-Bilindiği gibi, Ankara Trafik Hastanesi, Bilkent'e taşınmış ve Atatürk Eğitim 
Araştırma Hastanesi adım almıştır. Ancak bu arada eski binada doktor, hemşire, 
teknisyen başta olmak üzere 150'ye yakın görevlinin kaldığı, bunlar arasında uzman 
kardiyologların, beyin cerrahlarının, göz doktorlanmn, göğüs cerrahlarının, üroloji 
uzmanlarının bulunduğu; uzman olan bu kişilerin hiçbir çalışma yapamadıkları, eski 
binaya hasta talebinin de olmadığı, bu binaya kira ödenmeye devam ettiği ve en önemlisi 
bu kişilerden yararlanılmaz ve yeni hastanede görevlendirilmez iken yeni hastaneye 
Türkiye'nin dört tarafından tayinlerin yapıldığı anlaşılmış ve öğrenilmiştir. 

- Diğer birçok alanlarda olduğu gibi, yer değişikliğinden de istifadeyle 
kadrolaşma amacını taşıdığı anlaşılan bu gelişmeler karşısında, aşağıdaki soruların 
cevaplandırılmasını talep etmek gereği doğmuştur; 

1- Eski hastanede halen ne kadar görevli bekletilmektedir? Bunların meslekleri ve 
uzmanlık alanları nedir? Neden yeni hastanede görevlendirilmemektedirler? Tayinleri 
neden yapılmamaktadır? Bu uygulama ne zamana kadar sürecektir? Eski hastanede hasta 
kabulü yapılmakta mıdır? Eski hastanede günlük hasta sayısı ne civardadır? Yeni 
hastanede günlük hasta sayısı nedir? Eski hastanede mevcut tıbbi alet ve teçhizat 
korunmakta mıdır? 

2- Çoğu uzman olan bu kişilerin yeni hastanede görevlendirilmelerinin geciktirilmesi 
ve engellenmesinin hastaların mağduriyetlerine yol açmasının kaçınılmaz olmasına göre, 
böyle bir sürece neden göz yumulmaktadır? Bu kişilerin Siyasi İktidarla herhangi bir 
şekilde bağlantı içine girmemiş olmalarından kaynaklanan ve partizanca 
uygulamaların yapıldığı yolundaki eleştirilere nasıl bir açıklama ve cevap 
getirilebilir? 

3- Laik kimliğini gururla ifade eden hastane imamının kadrosunun elinden 
alınarak îl Sağlık Müdürlüğüne gönderildiği yolundaki iddialar doğru mudur? Hastane 
imamının eski görevi ve mevcut durumu nedir? 

4- Eski hastanede mevcut 40'a yakın asistanın, mesleki deneyim kazanmalarının 
engellendiği yolundaki eleştirilere nasıl bir açıklama ve cevap getireceksiniz? Bu kişilerin, 
mesleki gelişimlerini sağlayacak hastane ortamı ne zaman yaratılacaktır? 

5- Yeni hastaneye, eski personel dışında kaç kişi atanmıştır? Bunların uzmanlık 
alanları ve meslekleri nedir? Bu görevlendirme yapılırken nasıl bir mesleki, teknik ve 
objektif ölçü esas alınmıştır? Yine bu görevlendirme yapılırken, eski personelin talepleri, 
kazanılmış haklan, kıdem ve liyakatları neden nazara alınmamış, göz ardı edilmiştir. 
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CEVAPLAR: 

Bakanlığımızca ilk önce Dr. Muhittin Ülker Acil Yardım ve Travmatoloji 
Hastanesinin (Trafik Hastanesi) Bilkent 'te yapılan 400 yataklı bina ve tesislere taşınması 
düşünülmüşse de, ihtiyaç durumu, iş yoğunluğu ve gelişmeler dikkate alınarak acil yardım 
ve travmatoloji konusunda uzman Trafik Hastanesinin kapatılarak, ihtisas alanı eğitim ve 
araştırma olan yeni bir hastanenin açılması kararlaştırılmıştır ve Dr. Muhittin Ülker Acil 
Yardım ve Travmatoloji Hastanesi 30.06.2004 tarihinde Bakanlık onayı ile tamamen 
kapatılmış; Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi açılmıştır. Başka bir ifade ile 
Dr. Muhittin Ülker Acil Yardım ve Travmatoloji Hastanesi Bilkent ' teki yeni yere taşınarak 
başka bir isim altında açılmamıştır. Böyle olsa idi, sadece bir mekan değişikliği 
gerçekleşir, personel bütünüyle herhangi bir nakil işlemine tabi tutulmaksızın yeni binasına 
taşınırdı. Meri mevzuat çerçevesinde yeni açılan Atatürk Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi 'nin personel ihtiyacı öncelikle il içerisinden (ağırlıklı olarak kapanan Trafik 
Hastanesinden) karşılanmış, gerekli branşlarda ihtiyaca binaen başka illerden personel 
takviyesi yapılmış, kapatılan Trafik Hastanesi personeli de il içinde uygun birimlere 
nakledilmişlerdir. 

Dolayısıyla ihtisas alanı diğerinden farklı olan Atatürk Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi 'ne, kapatılan Dr.Muhittin Ülker Acil Yardım ve Travmatoloji Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi 'nin tüm personelinin nakli mümkün olmamıştır. 

Trafik Hastanesinde bulunan demirbaş malzemelerden Bakanlığımıza ait olanların 
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakli gerçekleştirilmiş olup, mülkiyeti Trafik 
Kazaları Vakfına ait olan tıbbi alet ve cihazların söz konusu vakfa devir teslim işlemleri 
devam etmektedir. 

Bakanlık uygulamamız bu şekilde olmakla birlikte: 

1.) Dr. Muhit t in Ülker Acil Yardım ve Travmatoloji Hastanesi (Trafik Hastanesi) 
30.06.2004 tarihi itibariyle tamamen kapatılmış olup hasta kabulü yapılmamaktadır. 
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ise günlük poliklinik hasta sayısı 1500, yatan 
hasta sayısı 300 civarındadır. 

2.) Dr. Muhittin Ülker Acil Yardım ve Travmatoloji Hastanesinde bulunan toplam 
136 adet Asistanın hastanenin kapatılması nedeniyle Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma 
Hastanesine tayinleri yapılmıştır. İdari personel ve yardımcı sağlık personelinden tayini 
yapılmayan personel kalmamıştır. 

3.) Dr. Muhittin Ülker Acil Yardım ve Travmatoloji Hastanesindeki pratisyen 
hekimlerin tamamının Standart Kadro Yönetmeliğine uygun olarak başka hastanelere ve 
birimlere ataması gerçekleştirilmiş; uzman doktorların büyük kısmının atamaları Atatürk 
Eğitim ve Araştırma Hastanesine yapılmış; bir kısmı da ihtiyacı olan diğer hastanelerde 
görevlendirilmişlerdir. Bunların yanında Eğitim Personelinin Nitelik ve Seçim Esasları 
Hakkında Yönetmeliğe göre uzman hekimlerin alanlarında yapmış olduğu bilimsel 
çalışmaları, bilgi ve becerilerinin değerlendirilerek bulundukları Eğitim ve Araştırma 
Hastanelerinin Eğitim Planlama Kurulu (EPK) kararı gereği atamaları yapılmakta ve 
Eğitim Planlama Kurulu (EPK) kararı olmadan atamaları yapılamamaktadır. Bu nedenle, 
kadroları Dr. Muhittin Ülker Acil Yardım ve Travmatoloji Hastanesinde bulunan 54 uzman 
doktorun atamalarının yapıldığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerince Eğitim Planlama 
Kurulu (EPK) kararı bulunmadığından atama işlemleri devam etmektedir. 

4.) Soru önergesinde bahsi geçen Hastane İmamı yapılan soruşturma neticesinde; din 
görevlisi ve memurlukla bağdaşmayacak tavır hal ve harekette bulunduğu anlaşıldığından 
din görevlisi unvanı iptal edilerek İl Sağlık Müdürlüğünde başka bir kadroda istihdam 
edilmiştir. 

5.) Dr.Muhittin Ülker Acil Yardım ve Travmatoloji Hastanesi Baştabipliğinde kayıtlı 
demirbaş malzemeler Bakanlık Oluru ile Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Baştabipliğine devredilmiştir. Mülkiyeti Trafik Kazaları Vakfına ait olan tıbbi alet ve 
cihazların sözkonusu vakfa devri için Sağlık Müdürlüğünce komisyon oluşturulmuş olup, 
Vakfa devir teslim işlemleri devam etmektedir. 

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederim. 
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113. - Muğla Milletvekili Gürol ERGİN'in, mazot için çiftçilere destekleme yapılıp yapıl
mayacağına, 

- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEGER'in, mısır ve soya fasulyesi ithalatı ile ithal ürünlerdeki 
bazı sorunlara, 

- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Gürcistan ile ticaretin geliştirilmesine, 
ilişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLÜ'nün cevabı (7/3046, 3047, 3048) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Ankara 

Aşağıdaki soruların Tanm ve Köyişleri Bakam Sayın Prof.Dr.Sami Güçlü 
tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 
Saygı İarımla^ ^ y 

Bilindiği üzere, çiftçilerimize " Tarımsal Faaliyette Kullanılan Mazot için 
Çiftçilere Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı 
Uygulama Tebliğinde belirtilen esaslar çerçevesinde 2003 yılında destekleme 
ödemesi yapılmıştı. 
Sorularım şudur; 

S: 1- Hükümetiniz Acil Eylem Planı'nda "... öncelikli olarak mazot gibi 
kalemlerdeki ağır vergilerin azaltılmasıyla çiftçinin üzerindeki tahammül 
edilemez yük hafifletilecektir" ifadesini kullanmıştı. Çiftçinin üzerinde 
olduğunu kabul ettiğiniz tahammül edilemez ağır yükü kaldırmak için çiftçinin 
kullandığı mazotta var olduğunu belirttiğiniz ağır vergileri azaltma yönünde 
çalışma yaptınız mı? 

S:2- Mazotta vergi azaltması yapmadı iseniz, 2003 yılında gerçekleştirdiğiniz 
(bir kısmı 2004 yılında verilen) mazot destek ödemesinin 2004 yılında da 
uygulanması için Hükümet karan alındı mı? Alınmadı ise, alınması 
düşünülmekte midir? Eğer böyle bir karar alındı ise ya da alınması 
düşünülüyorsa dekar başına ödenen 3.900.000 TL. kaç TL.'ye çıkarılmıştır veya 
çıkanlacaktır? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tanm ve Köyişleri Bakanı Prof.Dr.Sami GÜÇLÜ tarafından 
yazılı cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 16.06.2004 

İnsan değerinin önemli olduğu Ülkelerde genleriyle oynanmış Mısır ve genetiği 
değiştirilmiş Soya fasulyesi ithal edilmektedir. 

1 - Kansere neden olduğu yolunda ciddi şüpheler mevcuttur.Kansere yol- açıp açmadığı 

2- Soya fasulyesi ve Mısır'dan elde edilen yağ ve çocuklar için mamaların yapımında 
kullanılan bu mallar, çocuklarımızın sağlığı için zararlı mıdır? Bir tehdit teşkil etmekte 
midir? 

3- Zararlı ise Türk halkına ne gibi zararları mevcuttur? 

4- Gümrük kapılarımızda ithal edilen mallann sağlık denetimi yapılmakta rmdır?Gümrük 
Kapılarında laboratuvar var mıdır? Ne gibi işlemler yapılmaktadır? 

5- Mısır ve Soya fasulyesi doğal olanlardan parasal olarak ucuz mudur?Doğal olan Mısır 
ve Soya fasulyesinin kg olarak miktarı ne kadardır? Genetiği değiştirilmiş Mısır ve 
Soya fasulyesinin kg miktarı ne kadardır? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım Bakanı Sayın Prof. Dr. Sami GÜÇLÜ tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz 
ederim. 15.06.2004 

SsS 

En^âr ÖĞÜT 
rdahan Milletvekili 

Gürcistan, Türkiye için hayati önem taşıyan ülkelerden birisi olup; Türkiye'nin Orta Asya 
ve Türk Cumhuriyetlerine açılan kapısıdır. İki ülke arasındaki ithalat ve ihracatın 
geliştirilmesi, hem Ardahan'ın kalkınması hem de her iki ülkenin ekonomisine katkı 
sağlayacağı gibi tarihi İpek Yolunun da canlanmasına neden olacaktır. 

1- Komşu Ülke Gürcistan'dan sebze, meyve ve tarım ürünleri ithal edilmek istenmektedir. 
Gürcistan'dan sebze, meyve ve tarım ürünleri ithal edilmesi için herhangi bir çalışmanız 
var mıdır? Var ise ne aşamadadır? 

2- İthal edilen tanm ürünlerinin hangilerine kota uygulanmaktadır? 

T.C. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

SAY» : K D D . S Ö . 2 . 0 1 / ! V 5 ~ ^ ..../07/2004 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK (MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 08.07.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-6165 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde akman Muğla Milletvekili Gürol ERGİN'e ait 7/3046, 
Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'e ait 7/3047, Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'e 
ait 7/3048 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 : Gürol ERGİN 
Muğla Milletvekili 

Esas No : 7/3046 

Bilindiği üzere, çiftçilerimize " Tarımsal Faaliyette Kullanılan Mazot Çiftçilere 
Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliğlinde 
belirtilen esaslar çerçevesinde 2003 yılında destekleme ödemesi yapılmıştı. Sorularım 
şudur: 

SORU 1) Hükümetiniz Acil Eylem Planı'nda "... öncelikli olarak mazot gibi 
kalemlerdeki ağır vergilerin azaltılmasıyla çiftçinin üzerindeki tahammül edilemez yük 
hafifletilecektir" ifadesini kullanmıştı. Çiftçinin üzerinde olduğunu kabul ettiğiniz 
tahammül edilemez ağır yükü kaldırmak için çiftçinin kullandığı mazotta var olduğunu 
belirttiğiniz ağır vergileri azaltma yönünde çalışma yaptınız mı? 

CEVAP 1) Çiftçinin kullandığı mazottaki verginin azaltılması yönünde 
Bakanlığımızca herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Ancak, çiftçilerimizin daha ucuz 
mazot kullanmalarını teminen dekar başına 3.900.000 TL mazot desteği sağlanmış, bu 
uygulama ile üreticilerimize % 40 daha ucuz mazot kullanma imkanı tanınmıştır. 

SORU 2) Mazotta vergi azaltması yapmadı iseniz, 2003 yılında 
gerçekleştirdiğiniz (bir kısmı 2004 yılında verilen) mazot destek ödemesinin 2004 yılında 
da uygulanması için Hükümet kararı alındı mı? Alınmadı ise, alınması düşünülmekte 
midir? Eğer böyle bir karar alındı ise ya da alınması düşünülüyorsa dekar başına 
ödenen 3.900.000 TL. kaç TL.'ye çıkarılmıştır veya çıkarılacaktır? 

CEVAP 2) Tarımsal faaliyette kullanılan mazot için çiftçilere destekleme ödemesi 
yapılmasına ilişkin 2003/5514 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında; 2002/4165 sayılı 
Kararnameye istinaden Doğrudan Gelir Desteği ödemelerinden faydalanmak üzere 
Çiftçi Kayıt Sistemine dahil olan çiftçilere 2003 yılı için dekar başına 3.900.000 TL 
mazot desteği ödeneceği hükmü çerçevesinde toplam 633.9 trilyon TL mazot 
destekleme ödemesi yapılmış olup, 2004 yılı Çiftçi Kayıt Sistemine dahil olan çiftçilere 
mazot destekleme ödemesi yapılabilmesi için yeni bir Bakanlar Kurulu Kararı'nin ihdas 
edilmesi gerekmektedir. 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi : Mesut DEĞER 
Diyarbakır Milletvekili 

Esas No : 7/3047 

insan değerinin önemli olduğu Ülkelerde genleriyle oynanmış Mısır ve genetiği 
değiştirilmiş Soya fasulyesi ithal edilmektedir. 

SORU 1) Kansere neden olduğu yolunda ciddi şüpheler mevcuttur.Kansere yol-
açıp açmadığı, 

SORU 2) Soya fasulyesi ve Mısır'dan elde edilen yağ ve çocuklar için mamaların 
yapımında, kullanılan bu mallar, çocuklarımızın sağlığı için zararlı mıdır? Bir tehdit teşkil 
etmekte midir? 

SORU 3) Zararlı ise Türk halkına ne gibi zararları mevcuttur? 
SORU 4) Gümrük kapılarımızda ithal edilen malların sağlık denetimi yapılmakta 

mıdır?Gümrük Kapılarında laboratuvar var mıdır? Ne gibi işlemler yapılmaktadır? 
SORU 5) Mısır ve Soya fasulyesi doğal olanlardan parasal olarak ucuz mudur? 

Doğal olan Mısır ve Soya fasulyesinin kg olarak miktarı ne kadardır? Genetiği 
değiştirilmiş Mısır ve Soya fasulyesinin kg miktarı ne kadardır? 

CEVAP 1-2-3-4-5) GMO'lu ürünlerin insan sağlığına kanserojen etkileri 
konusunda dünya literatüründe henüz kanıtlanmış bir araştırma sonucu bulunmamakta 
olup bu ürünlerin söz konusu etkileri bakımından araştırmalar halen devam etmektedir. 
Sadece bazı proteinlere karşı alerjisi olan insanlarda bu gıdalarda bulunan proteinlerin 
alerji yapma ihtimali bulunmaktadır. 

Bebek mamaları ve küçük çocuk ek besinlerinde dünya genelinde organik 
ürünlerinin kullanılması yönünde bir anlayış hakim olduğundan GMO'lu ürünlerin 
kullanımı bu gıdalarda düşünülmemektedir. 

Ülkemize ithal edilen mısır ve soya daha çok yem sanayiinde kullanılmaktadır. 
Halen ülkemizde, yetiştirme amaçlı olanlar (tohum) hariç GMO'lu ürünlerle ilgili herhangi 
bir yasal düzenlememe bulunmaması nedeniyle, gerek iç piyasada gerekse ithalat 
aşamasında buna ilişkin özel bir kontrol yapılmamaktadır. 

GMO'lu ürünlerin insan ve hayvan yemi olarak kullanımı hususunda, Cartegena 
Biyogüvenlik Protokolü dışında yasaklayıcı veya serbest kılıcı herhangi bir yasal 
düzenleme bulunmamaktadır. Bu kapsamda, Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 24.06.2003 tarihinde onaylanan Cartegena 
Biyogüvenlik Protokolü 24.01.2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Bakanlığımızca, hem Cartegena Biyogüvenlik Protokolü, hem de GMO'lu 
ırak AB'ne uyum çalışmaları kapsamında mevzuat çalışmaları 
jturulan Ulusal Biyogüvenlik Komisyonu'nca Bakanlığımız Tarımsal 

Araştırmalar Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde GMO'lu ürünlerin üretimi, ithalatı, 
ihracatı ve araştırmalarının kontrolü amacıyla bir biyogüvenlik sistemi oluşturmak üzere 
"Biyogüvenlik Yasa Tasarısı" hazırlanmıştır. Biyogüvenlik Yasa Tasarısı, hazırlanacak 
diğer yönetmelik ve tebliğlere de hukuki dayanak teşkil edecektir. 

ürünlerle ilgili ola 
başlatılmıştır. Oluş 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi : Ensar ÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

Esas No : 7/3048 

Gürcistan, Türkiye için hayati önem taşıyan ülkelerden birisi olup; Türkiye'nin 
Orta Asya ve Türk Cumhuriyetlerine açılan kapısıdır, iki ülke arasındaki ithalat ve 
ihracatın geliştirilmesi, hem Ardahan'ın kalkınması hem de her iki ülkenin ekonomisine 
katkı sağlayacağı gibi tarihi ipek Yolunun da canlanmasına neden olacaktır. 

SORU 1) Komşu Ülke Gürcistan'dan sebze, meyve ve tarım ürünleri ithal edilmek 
istenmektedir. Gürcistan'dan sebze, meyve ve tarım ürünleri ithal edilmesi için herhangi 
bir çalışmanız var mıdır? Var ise ne aşamadadır? 

SORU 2) İthal edilen tarım ürünlerinin hangilerine kota uygulanmaktadır? 

CEVAP 1-2) Ülkemiz ile sınır komşularımız arasındaki sınır ticaretinin uygun 
bulunan sınır kapılarında Sınır Ticaret Merkezleri (STM) kurularak yürütülmesi, 
2003/5408 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kararlaştırılmış olup, bu Kararın 10. maddesi 
uyarınca da Gürcistan sınırındaki Sarp gümrük kapısında bir STM kurulması 
öngörülmüştür. Bu karar çerçevesinde yürütülen çalışmalarda, Gürcistan'a sınırı 
bulunan Ardahan ve Artvin Valiliklerinin il ihtiyacı olarak Dış Ticaret Müsteşarlığına 
(DTM) bildirdikleri STM kapsamında ticareti yapılması öngörülen tarım ürünleri, 
Bakanlığımız tarafından değerlendirilerek, uygun görülen tarım ürünlerinin çeşit ve 
miktarları DTM'na bildirilmiştir. Gümrük kapısının ve ticarete konu edilecek ürünlerin 
belirlenmesinden sonra, Gümrük Müsteşarlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından 
Gürcistan-Türkiye arasındaki STM'nin kuruluş çalışmaları devam etmektedir. 

Diğer ülkeler için olduğu gibi Gürcistan'dan yapılan ithalatta da gerekli 
prosedürler İthalat Rejimi Kararları kapsamında uygulanmaktadır. 
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114. - Muğla Milletvekili Ali ARSLAN'in, Muğla için turizm master planı olup olmadığına iliş
kin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Erkan MUMCU'nun cevabı (7/3051) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan konunun Kültür ve Turizm Bakan» Sayın Erkan MUMCU 
tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim. 

M u ğ l a M i l l e t v e k i l i 

Muğ la i l i 1124 k i l o m e t r e l i k k ıy ı şe r i d ine s a h i p , y ı l l ık 2 m i l y o n d a n 
f a z l a t u r i s t a ğ ı r l a y a n , 2 ,5 m i l ya r do la r l ı k tu r i zm ge l i r i s a ğ l a y a n t u r i z m 
p o t a n s i y e l i n e s a h i p t i r . B u n u n y a n ı n d a 100 'den f a z l a ö ren y e r i ve an t i k 
k e n t , kış t u r i z m i n e u y g u n ik i m e r k e z , y a m a ç p a r a ş ü t ü y a p ı l a b i l e n b i r d e n 
f a z l a d a ğ , k a n o , ra f t i ng ve t r a k i n g i m k a n l a r ı , yay la t u r i z m i n e u y g u n 
d e ğ i ş i k m e k a n l a r da v a r o l a n t u r i z m p o t a n s i y e l i n i d e s t e k l e m e k t e d i r . 
M u ğ l a ' n ı n s a h i p o l d u ğ u t u r i z m d e ğ e r l e r i n i n t a m a m ı n ı n o l m a s a b i le en 
a z ı n d a n y a r ı s ı n ı n d e v r e y e s o k u l m a s ı ha l i nde , i l im izde t u r i z m i n 
y a y g ı n l a ş m a s ı , t u r i z m i n 12 aya yay ı l a rak , " d e n i z - k u m - g ü n e ş " 
ü ç g e n i n d e n s ı y r ı l ı p , a l t e r n a t i f f aa l i ye t l e r i n y a y g ı n l a ş m a s ı m ü m k ü n 
o l acak t ı r . A n c a k b u n u n iç in b ü t ü n i l i i ç ine a l a n , ya t ı r ım o l a n a k l a r ı n d a n 
i h t i y a ç l a r ı n k a r ş ı l a n m a s ı n a kada r bir d iz i p r o j e k s i y o n u n y e r a l d ı ğ ı bir 
T u r i z m M a s t e r P l a m ' n a i h t i yaç vard ı r . 

M u ğ l a ' n ı n s a h i p o l d u ğ u tu r i zm d e ğ e r l e r i n e ek o l a rak , y ü z 
ö l ç ü m ü n ü n y ü z d e 6 4 ' ü n ü n o r m a n l a r l a kap l ı o l m a s ı , T ü r k i y e m e r m e r 
i h r a c a t ı n ı n y ü z d e 3 4 ' l ü k k ı s m ı n ı n M u ğ l a ' d a n yap ı l ı yo r o l m a s ı l i ny i t ve 
f e l d i s p a t r e z e r v l e r i , b i r k a ğ ı t ve bir k i reç f a b r i k a s ı da M u ğ l a ' n ı n a r t ı l a r ı 
a r a s ı n d a s a y ı l m a l ı d ı r . 

M u ğ l a ' n ı n s a h i p o l d u ğ u bü tün bu a r t ı l a r ın en v e r i m l i ş e k i l d e 
d e ğ e r l e n d i r i l m e s i ; k ı y ı s a l M u ğ l a i le k ı r sa l Muğ la a r a s ı n d a 4 0 0 0 d o l a r ' a 
y a k l a ş a n m i l l i ge l i r f a r k ı n ı n o r t a d a n k a l d ı r ı l m a s ı ; M u ğ l a ' n ı n b ü t ü n 
d e ğ e r l e r i n i n ü l k e h i z m e t i n e e n iyi şek i l de s u n u l a b i l m e s i i ç in k a r a , hava 
ve d e n i z u l a ş ı m ı n ı n h a n g i ş e k i l d e g e l i ş e c e ğ i n i n , n e r e d e i h raca t l i m a n ı , 
n e r e d e kış t u r i z m t e s i s i , n e r e d e günüb i r l i k t u r i z m t e s i s i , n e r e d e 
k o n a k l a m a l ı t u r i z m tes i s i y a p ı l m a s ı ge rek t i ğ i n i n g e n i ş çap l ı bir 
p l a n l a m a y a t a b i t u t u l m a s ı g e r e k m e k t e d i r . Ay r ı ca n e r e n i n ne k a d a r s u y a 
i h t i y a ç d u y d u ğ u ve b u n u n nas ı l s a ğ l a n a c a ğ ı n ı n b i l i n m e s i , d e n i z , h a v a , 
t o p r a k ve su k i r l i l i k l e r i n i n ö n l e n m e s i ; ne rede s a n a y i l e ş m e y e iz in 
v e r i l e c e ğ i ; h a n g i k o y d a , h a n g i k ı y ıda tu r i s t i k t e s i s y a p ı l a c a ğ ı n ı n y a d a 
d e n i z ü r ü n l e r i t e s i s l e r i k u r u l a c a ğ ı n ı n da aynı p lan la b e l i r l e n m e s i 
g e r e k m e k t e d i r . 

Bö lgese l v e y e r e l k a l k ı n m a adına çok b ü y ü k ö n e m t a ş ı d ı ğ ı n a 
i n a n d ı ğ ı m ı z ve M u ğ l a ' n ı n ye r a l t ı ve yer üs tü b ü t ü n p o t a n s i y e l i n i n en 
s a ğ l ı k l ı ş e k i l d e ü lke h i z m e t i n e s u n u l m a s ı n a o l a n a k s a ğ l a y a c a k bir 
T u r i z m M a s t e r P l a m ' n a i h t i yaç va rd ı r . Bu p l a n l a m a h e m b ü t ü n 
d e ğ e r l e r i m i z i k u l l a n a b i l m e m i z i s a ğ l a y a c a ğ ı g i b i , h e m sah ip o l d u ğ u m u z 
d e ğ e r l e r a r a s ı n d a bi r k a r m a ş a y a ş a n m a s ı n ı ö n l e y e c e k ; s ü r d ü r ü l e b i l i r 
k a l k ı n m a y ı s a ğ l a y a c a k h e m de M u ğ l a ' n ı n T ü r k i y e ' y e t u r i z m d e n 
k a z a n d ı r d ı ğ ı döv i z m i k t a r ı n ı 2 ,5 m i l ya r do la r s e v i y e l e r i n d e n 6-7 m i l ya r 
d o l a r a ha t ta u z u n v a d e d e çok d a h a yuka r ı l a ra ç ı k a r t a c a k t ı r . 

1 - B a k a n l ı ğ ı n ı z ı n M u ğ l a iç in böy le bir T u r i z m M a s t e r P l a n ı va r 
m ı d ı r ? 

2 - Eğer y o k s a h a z ı r l a m a k i ç in b i r ç a l ı ş m a n ı z o lacak m ı d ı r ? 
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T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : 16APK0201ARGE-940-İ / 2004 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M. Başkanlığı KAN.KARDAİ.BŞK.'mn 08.07.2004 gün ve 
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-20596 sayılı yazınız. 

Muğla Milletvekili Sayın Ali ARSLAN'ın 7/3051-6292 esas no'lu yazılı soru önergesinin 
cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

rkan MUMCU 
Bakan 
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MUĞLA MİLLETVEKİLİ SAYIN ALİ ARSLAN'IN 7/3051-6292 ESAS NO'LU SORU 
ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

Muğla ili 1124 kilometrelik kıyı şeridine sahip, yıllık 2 milyondan fazla turist 
ağırlayan, 2,5 milyar dolarlık turizm geliri sağlayan turizm potansiyeline sahiptir. Bunun 
yanında 100'den fazla ören yeri ve antik kent, kış turizmine uygun iki merkez, yamaç 
paraşütü yapılabilen birden fazla dağ, kano, rafling ve traking imkanları, yayla turizmine 
uygun değişik mekanlar da varolan turizm potansiyelini desteklemektedir. Muğla'nın sahip 
olduğu turizm değerlerinin tamamının olmasa bile en azından yarısının devreye sokulması 
halinde, ilimizde turizmin yaygınlaştırılması, turizmin 12 aya yayılarak, "deniz-kum-güneş" 
üçgeninden sıyrılıp, alternatif faaliyetlerin yaygınlaşması mümkün olacaktır. Ancak bunun 
için bütün ili içine alan, yatırım olanaklarından ihtiyaçların karşılanmasına kadar bir dizi 
projeksiyonun yer aldığı bir Turizm Master Planı"na ihtiyaç vardır. 

Muğla'nın sahip olduğu turizm değerlerine ek olarak, yüz ölçümünün yüzde 64'ünün 
ormanlarla kaplı olması, Türkiye mermer ihracatının yüzde 34'lük kısmının Muğla'dan 
yapılıyor olması linyit ve feldispat rezervleri, bir kağıt ve bir kireç fabrikası da Muğla'mın 
artıları arasında sayılmalıdır. 

Muğla'nın sahip olduğu bütün artıların en verimli şekilde değerlendirilmesi; kıyısal 
Muğla ile kırsal Muğla arasında 4000 dolar'a yaklaşan milli gelir farkının ortadan 
kaldırılması; Muğla'nın bütün değerlerinin ülke hizmetine en iyi şekilde sunulabilmesi için 
kara, hava ve deniz ulaşımının hangi şekilde gelişeceğinin, nerede ihracat limanı, nerede kış 
turizm tesisi, nerede günübirlik turizm tesisi, nerede konaklaman turizm tesisi yapılması 
gerektiğinin geniş çaplı bir planlamaya tabi tutulması gerekmektedir. Ayrıca nerenin ne kadar 
suya ihtiyaç duyduğu ve bunun nasıl sağlanacağının bilinmesi, deniz, hava, toprak ve su 
kirliliklerinin önlenmesi; nerede sanayileşmeye izin verileceği; hangi koyda, hangi kıyıda 
turistik tesis yapılacağının yada deniz ürünleri tesisi kurulacağının da aynı planla belirlenmesi 
gerekmektedir. 

Bölgesel ve yerel kalkınma adına çok büyük Önem taşıdığına inandığımız ve 
Muğla'nın yer altı ve yer üstü bütün potansiyelinin en sağlıklı şekilde ülke hİ7xnetinc 
sunulmasına olanak sağlayacak bir Turizm Master Planı'na ihtiyaç vardır. Bu planlama hem 
hüîün değer! erimi Tİ kullanabilmemizi sağlayacağı gibi, hem sahip olduğumuz değerler 
arasında bir karmaşa yaşanmasını önleyecek; sürdürülebilir kalkınmayı sağlayacak hem de 
Muğla'nın Türkiye'ye turizmden kazandırdığı döviz miktarını 2.5 milyar dolar seviyelerinden 
6-7 milyar dolara hatta uzun vadede çok daha yukarılara çıkartılacaktır. 

SORU l : Bakanlığınızın Muğla için böyle bir Turizm Master Planı var mıdır? 

SORU 2: Eğer yoksa hazırlamak için bir çalışmanız olacak mıdır? 
CEVAP 1-2: Bakanlığımızca Türkiye genelinde ödenek gönderilen 81 ilden, Valilik 

kanalı ile ihalesi yapılan 72 ilin envanteri, teknik şartname ve sözleşmede belirtilen hususlar 
çerçevesinde yüklenici tarafından hazırlanmış ve işin kesin kabulü Bakanlığımız tarafından 
yapılmıştır. 

Bu amaçla; Türkiye genelinde, İl sınırlan dahilinde turizm ve rekreasyon amaçlı 
kullanılabilecek kaynakların tespiti, daha başarılı kullanılabilmesi, kullanılmayan kaynakların 
da devreye girebilmesi için teknik düzeyde öneriler geliştirilmesi amacı ile turizm envanteri 
ve turizm gelişim planı yaptırılmasına başlanmıştır. 

Bu çalışmalar ile; 
• İllerdeki turizm potansiyelinin net bir biçimde belirlenmesi, 
• Kaynakların hangi önceliklerle ele alınabileceğinin tespiti, 
• Bu kaynakların rasyonel kullanımı ve korunması için gerekli önlemlerin 

belirlenmesi ve uygulanması, 
« Altyapı ile turizm ve rekreasyon tesislerinin gerçekleştirilmesi, 
• ti ve bölge halkının günübirlik, eğlence, konaklama ve dinlenme gereksinimlerinin 

karşılanması, 
• Bunlara mali kaynak sağlanmasında izlenecek yol ve yöntemlerin seçilmesi 

hedeflenmektedir. 

Muğla İl Turizm Envanteri ve Turizmi Geliştirme Planı'nın hazırlanması amacıyla 
Valiliği'nce ihalesi yapılmış olup, çalışmaları devam etmektedir. 
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115. - Adana Milletvekili Atilla BAŞOGLU'nun, TSE belgesi olmayan ürünlerin denetimine 
ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un cevabı (7/3052) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Ali COŞKUN tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ederim. 

>rtflla BAŞOĞLU 
Adana Milletvekili 

7/1574 Sayılı yazılı soru önergemize vermiş olduğunuz cevap; 

"Ayrıca kaşar peyniri ile ilgili olarak bakanlığımız ilgili kuruluşu olan Türk 
Standartları Enstitüsünce hazırlanmış ve haLen yürürlükte olan 'TS 3727/Nisan 1999 
Kaşar Peyniri' standardı mevcuttur. Belirtilen soru önergesinde değinilen, süt ihtiva 
etmediği ve kazein, soya yağı, gam ürünleri, karolen boya ve margarinden oluştuğu 
iddia edilen kaşar peyniri bu standardımıza aykırıdır. Ancak söz konusu standart 
ihtiyari olarak uygulandığından TSE belgesi olmayan kaşar peynirlerinin, TSE 
tarafından denetlenme zorunluluğu da yoktur." 

ifadelerine yer vermekte ortaya konulan manzara tüketicileri ürkütmektedir. 

1. Özellikle peynirin, alış-veriş merkezlerinde, marketlerde ve hatta pazarlarda 
açık olarak satılmakta olduğu, bu ürünlerde ise TSE belgesi sormak 
tüketicilerin akıllarına bile gelmediğine göre söz konusu belgenin ihtiyari 
olarak uygulanmasının doğru olduğunu düşünüyor musunuz? 

2. TSE belgesi olmayan Ürünlerin denetimini kurum olarak'üzerini ze almadığınız 
gibi herhangi bir diğer kuruluşa da işarette bulunmamış-olmanız, ilgili belge 
olmaksızın yapılan üretimlerin başıboşluk içersinde olduğu anlamını taşımıyor 
mu, denetleyici kuruluş hangisidir? 

3. Tükettiği ürünlerin sağlıklı ve güvenilir olmasının sorumluluğunu ilgili belgeyi 
ihtiyari bırakmakla sadece tüketicilere yüklediğinizi, bir başka ifadeyle "Ben 
belgeyi verdim, kendini koru kardeşim"" demenin bir sorumluluktan kaçış 
olduğunun, Emniyet Genel Müdürlüğünün de bu tarz bir kaçışta bulunarak, 
sabıka kaydı vermekle yetinmesinden büyük bir farkı olmadığını düşündünüz 
mü? 

4. AB parçası olmak hususunda bu kadar istekli olan hükümetinizin o toplulukta 
böylesine bir boş vermişlikle kabul göreceğini düşünüyor musunuz, bu hususta 
mevzuat çalışmalarınız var mıdır yahut olacak mıdır? 

T.C 
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

SAYİ : B 14.0.BHİ 01- 3 O 6 2 9 TEM 2004 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İLGİ : 08.07.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3052-6305/20609 sayılı yazınız. 

Adana Milletvekili Atilla BAŞOGLU'nun, " TSE belgesi olmayan ürünlerin denetimine" 
ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği (7/3052) esas notu yazılı soru önergesine 
ilişkin cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
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A D A N A M İ L L E T V E K İ L İ S A Y I N A T İ L L A B A Ş O Ğ L U N U N Y A Z İ L İ S O R U 
Ö N E R G E S İ N E İL İŞK İN C E V A P L A R I M I Z 

CEVAP 1 - B i l ind iğ i ü z e r e T a r ı m v e Köy iş ler i Bakan l ı ğ ı n ı n 5 1 7 9 say ı l ı " G ı d a l a r ı n 
Ü r e t i m i ve T ü k e t i m i v e D e n e t l e n m e s i n e Dai r K a n u n H ü k m ü n d e K a r a r n a m e n i n 
Değ iş t i r i l e rek K a b u l ü H a k k ı n d a k i K a n u n " k a p s a m ı n d a g ı d a m a d d e l e r i ü r e t e n s a t a n 
i şyer le r in in a s g a r i t ekn i k v e h i j yen ik şar t la r ın ın be l i r l enmes i v e b u h i zme t l e r i le i lgi l i 
d e n e t i m l e r i y a p m a k t a d ı r . B u k a n u n k a p s a m ı n d a a l ı şver i ş m e r k e z l e r i n d e m a r k e t l e r d e 
v e a ç ı k p a z a r l a r d a sa t ı lmak ta o l d u ğ u i fade ed i l en öze l l i k le peyn i r i n T S E b e l g e s i n i n 
m e v c u d i y e t i n d e n z i y a d e ü re t im i y a p a n i ş le tmen in B a k a n l ı ğ ı m ı z d a n " G ı d a Sic i l i v e 
Ü r e t i m İzn i " a l m a k sure t i y le ü re t im yap t ığ ın ın kon t ro lü g e r e k m e k t e d i r . Tüke t i c i l e r i n 
öze l l i k le g ı d a m a d d e l e r i n i n e t i ke t b i lg i ler inde y e r a l a n " T K B ta r ih v e say ı l ı 
izn i i le üre t i lm iş t i r " i ba res in i a rama la r ı ge rekmek ted i r . 
C E V A P 4 - 5 1 7 9 Say ı l ı k a n u n k a p s a m ı n d a A v r u p a bir l iğ i i le u y u m a ş a m a s ı n d a 

g ı d a m a d d e l e r i i le i lgil i o l a rak g ı d a m a d d e l e r i n i n a s g a r i ka l i te v e h i j yen kr i te r le r in i 
be l i r l e yen T ü r k G ı d a K o d e k s i v e i lgi l i ü r ü n teb l iğ le r i ça l ı şma la r ı v e A B u y u m 
a ş a m a s ı n d a h a z ı r l a n a r a k y ü r ü r l ü ğ e g i ren 5 1 7 9 sayı l ı k a n u n d a y e r a l a n h ü k ü m l e r iç in 
ge rek l i y ö n e t m e l i k ça l ı şma la r ı d e v a m e tmek ted i r . 

B a k a n l ı ğ ı m ı z ilgil i ku ru luşu Türk S tandar t la r ı Ens t i t üsü ' n ü n k o n u i le i lgi l i 
g ö r ü ş l e r i aşağ ıdad ı r . 

S o r u ö n e r g e s i n e k o n u k a ş a r peyn i r i d e dah i l o l m a k ü z e r e g ıda la ra ü re t im izn i 
v e r i l m e s i v e d e n e t l e n m e s i 5 1 7 9 Sayı l ı "G ıda la r ın Üre t im i , T ü k e t i m i v e 
D e n e t l e n m e s i n e Da i r K a n u n H ü k m ü n d e K a r a r n a m e n i n Değ iş t i r i le rek K a b u l ü 
H a k k ı n d a K a n u n " a g ö r e v e 7 / 1 5 7 4 Sayı l ı so ru ö n e r g e s i n e c e v a p teşk i l e t m e k ü z e r e 
a rz e t t iğ im iz 2 2 A ra l ı k 2 0 0 3 tar ih l i 3 5 2 8 3 sayı l ı y a z ı m ı z d a d a bel i r t i ld iğ i ü z e r e T . C . 
T a r ı m v e Köy iş le r i Bakan l ığ ı yetki l id i r . 

A v r u p a Bir l iğ i i le m e v z u a t u y u m u ç e r ç e v e s i n d e y a p ı l a n s o n d ü z e n l e m e l e r i le 
bu k o n u ile ilgil i d e n e t i m T . C . T a r ı m v e Köy iş le r i Bakan l ı ğ ı v e b u b a k a n l ı ğ ı n 5 1 7 9 
k a n u n u n ye tk i lend i rd iğ i ku ru luş la r ta ra f ından yap ı lmak tad ı r . E n s t i t ü m ü z t a r a f ı n d a n 
ve r i l en b e l g e l e n d i r m e h izmet le r i ise iht iyari o l u p . b u h i zme t l e rden T . C . T a r ı m v e 
Köy iş le r i B a k a n l ı ğ ı ' n ın ü re t im izni a lan iş le tmeler ya ra r lanab i lmek ted i r . 

G ı d a ü rün le r i nde u y g u l a m a n ı n bu şek i l de y a p ı l m a s ı n ı n t e m e l n e d e n i , g ı d a 
k o n u s u n d a i n s a n sağ l ığ ın ın v e haya t ın ın k o r u n m a s ı n a yöne l i k d ü z e n l e m e l e r i n b ü t ü n 
d ü n y a ü lke le r inde g ı d a mevzua t ı y l a yap ı lmasıd ı r . 

G ı d a ürün le r in in ka l i tes in i i lg i lendi ren d iğe r tekn ik kr i ter ler ise d a h a z i y a d e 
kü l tü re l a l ışkan l ık la r , çeşi t l i l ik v e ağ ız tad ın ı i lg i lend i ren husus la r l a be l i r l end iğ i nden , 
bu g ib i ka l i te fak tör le r i s tandar t la r la be l i r lenmekted i r . S tanda rd la r l a be l i r l enen b u 
h u s u s l a r iht iyar i o l a rak be lge lend i r i lmek ted i r . 

S ö z k o n u s u b e l g e l e n d i r m e h i zmet le r i nden T S 3 2 7 2 / N i s a n 1 9 9 9 " K a ş a r 
Peyn i r i " s t a n d a r d ı n a u y g u n o l d u ğ u m u a y e n e v e deney le r l e tesp i t ed i l en v e 
E n s t i t ü m ü z u z m a n l a r ı t a ra f ı ndan yap ı l an üret im ye r i i n c e l e m e s i n d e ü re t im ye r i u y g u n 
b u l u n a n T . C . T a r ı m v e KöyTşfen BaVâhVığinca ü r e t i m izn i a l m ı ş o l a n ku ru l uş l a ra I ü rk 
S t a n d a r d l a n n a U y g u n l u k Be lges i v e T S E Markas ın ı k u l l a n m a hakk ı ve r i lmek ted i r . 

E n s t i t ü m ü z d e n b e l g e a l a n g ıda kuru luş lar ı mer - i g ı d a m e v z u a t ı n ı n ge rek le r i n i 
v e E n s t i t ü m ü z t a r a f ı n d a n be l i r l enen kural lar ı ye r i ne ge t i rmek le yüküm lüdü r l e r . 

B u ç e r ç e v e d e E n s t i t ü m ü z s a d e c e be lge lend i rd iğ im iz ü rün le r in d e n e t i m i n d e n 
s o r u m l u d u r . 

D iğe r t a ra f t an E n s t i t ü m ü z d e n be lge l i o l s u n v e y a o l m a s ı n b ü t ü n g ı d a üret ic i ler i 
mer - i g ı d a m e v z u a t ı n ı n ge rek le r in i ye r ine ge t i rmek le yüküm lüdü r . 

B u neden le r l e G ı d a m e v z u a t ı n a gö re z o r u n l u o lan be lge le r m e v z u a t l a 
ye tk i l end i r i lm iş Bakan l ı k v e Kuru luş la rca d ü z e n l e n m e k t e , s tandar t l a ra u y g u n l u k i le 
i lgil i d ü z e n l e n e n be lge le r iht iyar i s ta tüde tu tu lmak ta o lup . b u h u s u s t a İ n s a n sağ l ığ ın ı 
v e haya t ın ı i l g i l end i rmeyen konu la r ın zo run lu u y g u l a m a y a k o n u l m a s ı D ü n y a T i c a r e t 
Ö r g ü t ü ( D T Ö ) T i ca re t t e T e k n i k Enge l le r (TBT) A n l a ş m a s ı n a aykı r ıd ı r . B u u y g u l a m a 
g ı d a ü rün le r i ne münhas ı rd ı r . 

S ına i ü r ü n l e r d e ise d ü z e n l e m e l e r , gene l l i k le ilgil i m e v z u a t t a s tanda r t l a ra at ı f ta 
b u l u n a r a k v e at ı f y a p ı l a n s tandar t la r ın güven l i k l e ilgili husus la r ı k a p s a m a s ı t e m i n 
ed i l e rek yap ı lmak tad ı r . 

G ı d a ü rün le r ine u y g u l a n a n u y g u l a m a ile S ına i ü rün le r i ne u y g u l a n a n 
u y g u l a m a n ı n bir b i r i i le ka r ı ş t ı r ı lmamas ı , g ı d a ü rün le r i nde sağ l ık l ı u y g u l a m a y a p ı l m a s ı 
a ç ı s ı n d a n s o n d e r e c e yarar l ı o lacakt ı r . 
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116. - Aydın Milletvekili Özlem ÇERÇÎOGLU'nun, Söke Îş-Kur'un kapatılmasına ilişkin 
sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOGLU'nun cevabı (7/3059) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Söke ve civarında, özellikle yaz aylarında sezonluk işçilerin yoğun iş talebinde bulunduğu 
Söke İş-Kur kapatılarak Aydın merkezine taşınması karan alınmıştır. Buna göre aşağıda yer 
alan soruların Çal ışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Murat Başeskioğlu tarafindan yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

S ay gı lanml a, 

Özlem Çerçioğlu 
Aydın Milletvekili 

1- S ö k e Iş-îCur k u r u m u n u n kapa t ı lmas ına neden o lan gerekçe nedir? 
2 - Açı ldığı günden b u yana. yö re insanına ve özell ikle Tar iş ile sezon luk faaliyette 

bu lunan kooperat i f lere hi?xnet veren söke İş-Kur*u tekrar faaliyete geç i rmeyi 
d ü ş ü n ü y o r m u s u n u z ? 

T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.13.APK.0.10.00.00CXO-a.T-%<> 
KONU: 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 08 07.2004 tarih A.01.0 GNS 0 10 00.02.6417 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan Aydın Milletvekili Özlem ÇERÇİOĞLU'na ait 7/3059 
Esas No'lu yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup konuya ilişkin cevabı 
bilgi ve değerlendirmeler aşağıda sunulmuştur. 

4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu 05.07.2003 tarih ve 25159 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan Kanun'un "Taşra Teşkilatı" başlıklı 
12 nci maddesi "Kurumun taşra teşkilatı, il düzeyinde kurulacak il müdürlüklerinden 
ve merkez nüfusu 100.000 ve yukarı olan ve Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi çalışan 
sayısı 10.000'in üzerinde bulunan ilçelerden gerekli görülecek yerlerde kurulacak 
şubelerden oluşur." Hükmünü, Geçici 1/d maddesi ise, "Bu Kanunun öngördüğü 
düzenlemeler Kanun'un yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılır. Bu 
düzenlemeler yapılıncaya kadar, Türkiye İş Kurumuna ait hizmetler, Kanun'un yayımı 
tarihinden önce bu görevleri yürüten merkez ve taşra teşkilatı tarafından yürütülmeye 
devam olunur." Hükmündedir. 

Kanunun Geçici 1/d maddesiyle yeni düzenlemeler için öngörülen bir yıllık 
süre 05.07.2004 tarihinde sona ermiştir. Eski mevzuat gereğince Büro şefliği bulunan 
Söke ilçesinin nüfusu 62.384, Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi çalışan sayısı ise, 
9.042 dir. Bu Nüfus ve Sigortalı sayıları ile Kanun'da yer alan şube müdürlüğü olarak 
oluşturulması şartlarını taşımayan Söke Büro Şefliği hizmetlerinin Kanun gereği, İl 
Müdürlüğü tarafından yürütülmesi gerekmektedir. ! 

Bilgilerinde ar^: ederim. / r Murat BAŞESGİOĞLU 
( Bakan 
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117. - Samsun Milletvekili Ilyas Sezai ÖNDER'in, Samsun - Terme Emiryusuf Köyü Jandarma 
Karakolunun kaldırılıp kaldırılamayacağına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AK-
SU'nun cevabı (7/3063) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini saygılarımla arz ederim. 
25.6.2004 

İ.Sezai ÖNDER 

SORULAR : 
Samsun İli Terme İlçesine bağlı Emiryusuf Köyü'nde bulunan ve 11 köyün 

asayişinden sorumlu jandarma karakolunun kaldırılacağı yönünde duyumlar alın
maktadır . 

Karakolun görev sahasında bulunan 11 köy halkı ve muhtarı karakolun 
kapatılmamasını talep etmektedir. 

Sorumluluk bölgesinde emniyet ve asayiş hizmeti ile kamu düzeninin 
korunmasını sağlamakla gö revü jandarma karakolunun ; 

1- Kapatılması dUşUnulmektemidir . 
2- DuşUnUTmekte ise,jandarma karakolu kapatılmasında belirlenen 

kriterler nelerdir. 
3—Jandarma karakolu kapatılmasından sonra kapatılan yörelerde carı ve 

mal emniyetine yönelik istitastiki çalışma bulunmaktamıdır . 
4-Yapılmışsa .sonuçları nedir . 
5-Jandarma karakolunun kapatılmasından.sonra yörede meydana gelebilecek 

can ve mal emniyetiyle ilgili alınması düşünülen, tedbirler nedir 
T.d 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 
J A N D A R M A GENEL KOMUTANL IĞ I 

A N K A R A 

G N PL.P. : 011 1 - 2 .V -04 /Kuv . PI.D.PI.Koor. Ş.^S ' f j fcSs ) 2-1- T E M M U Z 2004 
K O N U : Soru Önerges i 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İLGİ : T B M M Başkanl ığı Genel Sekreterl iği Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanl ığ ın ın 08 

T e m m u z 2004 gün ve A 01.0 GNS.0.10.00.02-6417 sayılı yazısı . 

1. S a m s u n Mil letvekil i İlyas Sezai ÖNDER' in İçişleri Bakanı tara f ından cevaplandır ı lması 
ta lebi ile T B M M Başkanl ığına verdiği (7/3063) numaral ı yazılı soru önerges ine cevap teşkil 
edecek bilgilerin gönder i lmes i ilgi ile istenmiştir. 
2. Yapı lan ince leme net icesinde; 

a. Samsun-Terme-Emi ryusu f J.Krk.K.lığının lağvının p lan lanmadığını , 
b. J .Gn.K.hğının 26 Mart 2004 gün ve HRK. .0961-8-04/Asyş.D.PI .Ş. (106147) sayılı 

yazısına ist inaden başlatı lan "Lağvedi lecek, Konuş Değişikliği Yapacak ve Teşki l Edi lecek 
J.Krk.K.t ık lan" konulu çal ışma kapsamında, Samsun Vali l iğinin 30 Mayıs 2004 gün ve 
HRK. :0961-16-04/Eğt .Ks. (178) (5069) sayılı yazısı ile Emiryusuf J.Krk.K. l ığının karakol 
h izmet binasının yetersiz o lması ve iskan sorunu nedenler iy le Te rme İlçe Merkez inde 
konuş landı r ı lmasının teklif edi ldiğini , 

c S ö z konusu tekl i fe ist inaden Emiryusuf J.Krk.K.lığının 2005 yı l ında T e r m e İlçe 
J K lığı h izmet b inasında müşterek konuşlandır ı lmasının planlandığını , 

ç. Emiryusuf J.Krk.K. l ığının sorumluluk bölgesindeki emniyet ve asayiş h izmet ler in i , 
görev lendi receği devr iyeler ile sürdürmesine devam edeceğin i arz eder im. 

Vbdülkadir A K S U 
6^^ Bakan 
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118. - İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, fındıkla ilgili bazı sorunlara ilişkin sorusu ve 
Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un cevabı (7/3065) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Ali COŞKUN 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

c 4 ^ 
Prof.Dr.Dursun A K D E M İ R 

DYP İğdır Milletvekili 

_31/Mayıs/2004 tarihli ve 2004/7411 sayılı Kararname gereğince, 
FİSKÖBİRLİK tarafindan alınan ve stokta bulunan 103 bin ton kabuklu fındığın 
tamamının 31/Ağustos/2004 tarihine kadar satılması ve elde edilecek gelirin 
FİSKÖBİRLİK' in DFÎF kredi borcuna mahsup edilmesi öngörülmektedir. 

Bu çerçevede; 

1 -Yeni fındık kararnamesinden sonraki ilk ihalede 2 mi lyoh '825 bin lira 
taban fiyatla satışa çıkarılan Fiskobirlik'in 25 bin ton fındığına alıcı çıkmış 
mıdır? Alıcı çıkmamış ise, gerekçesi nelerdir? 

2 - Fiskobirlik 2003 yıh mahsulünü 4,5 milyon liraya satmıştır. Satışa 
çıkarılan 2001 yılı mahsulü fındık kaliteliyse ve tüketilecek şartları taşıyorsa 
niçin ve hangi gerekçe ile 2 milyon 825 bin liraya satılması öngörülmüştür? 
Bu fiyat farkından dolayı. Hazine zarara uğratılmış olmaz mı? 

3 - 2001 yılı mahsulü fındığın bu kadar düşük fiyatla ihaleye çıkmış olması» 
bu ürünün kullanılamaz olduğunun bir göstergesi midir? 2001 yılı mahsulü 
fındıkta aflatoksin maddesi tetkiki yapılmış mıdır? Yapılmış ise, hangi 
bulgulara ulaşılmıştır? 

4 - Y e n i fındık kararnamesi ile, Fiskobirlik'in depolarında bekleyen 103 bin 
ton fındığın piyasaya girmesi ve böylece 2004 yılı mahsulü ürünün düşük 
fiyattan açılması mı amaçlanmıştır? 

5 - İç inde yüksek oranda kanserojen aflatoksin ihtiva ettiği iddia edilen bu 
fındığın ihraç edilecek ürüne karışması durumunda AB'nin gıda standartları 
göz önüne alındığında, AB'nin Türk fındığını yasaklaması ihtimali var 
mıdır? 

T.C 
SANAYİ V t TİCARET BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

SAYİ : B 1 4 . 0 . B H t 0 1 - 2 - S S 2 1 TEM 2004 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK M İ L L E T MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 
[LGİ : 08.07.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3065-6402/20829 sayılı yazınız. 

İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, "Fındıkla ilgili bazı sorunlara" ilişkin olarak 
tarafımdan cevaplandırılmasını istediği (7/3065) esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin 
cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 44 
S a n a y i v e T i c a r e t l^a 
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İĞDIR MİLLETVEKİLİ SAYIN DURSUN AKDEMİR'İN 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ 

1) Fiskobirlik stoklarında bulunan 2001 yılı ürünü fındıkların değerlendirilmesi sonucunda 
ortaya çıkacak birlik zararlarının DFİF kaynaklı kredi borçlarına mahsup edilmesine imkan veren 31 
Mayıs 2004 tarih 2004/7411 sayılı Kararname 16 Haziran 2004 tarihli 25494 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanmışür. Kararname kapsamında ilk ihale 22.06.2004 tarihinde yapılmış olup, ihaleye 4 firma 
iştirak etmiş ve fiyat tekliflerinin (2.825.000.-TL/kg+KDV) beklentilerin altında oluşması nedeniyle 
satış gerçekleşmemiştir. 

Kararname kapsamındaki ikinci ihale 07.07.2004 tarihinde yapılmıştır. Bu defa ihaleye 
katılan 15 firma 2.825.000.- TLAg+KDV'nin üzerinde (asgari 2.825.000.-TL ve azami 2.877.500.-
TL/kg+KDV) fiyat teklif ettiklerinden 15.228 ton kabuklu fındık satılmıştır. 

2) Fiskobirlikçe 2003 yılı ürünü %50 randımanlı kuru değirmenlik tombul kabuklu fındığın 
fiyatı bürüt 2.500.000.-TL/kg. olarak, aynı vasıflı Sivri ve Kara kabuklu fındığın avans fiyatı ise 
2.300.000.-TL/kg. olmak üzere mübayaasma 10.09.2003 tarihinde başlanmış ve 20.831 milyar 
TL'sı tutarında 8.168 ton kabuklu fındık alınmıştır. Birlik sezon devam ederken uygun piyasa 
koşullarım gözeterek, 2003 yılı ürünü fındıkların iç ve dış piyasada 4.000.000-4.500.000.-TL/kg 
fiyat aralığında işlem gördüğü dönemde en yüksek fiyat olan 4.500.000.-TI7kg'dan 4.347 ton 
kabuklu fındık satmıştır. 

Gerek 2003 yılı ürünü rekoltesinin düşük gerçekleşmesi, gerekse 2004 yılı ürünü rekoltesinin 
yine ihtiyaçtan az olacağının tahmin edilmesi nedeniyle Fiskobirlik stoklarında bulunan 2001 ürünü 
fındığa talep gelmiştir. Birlikçe, stoklarda bulunan fındıkların eski ürün olması ve söz k nusu 
Kararnameden önce düzenlenen 3 ihalede en fazla 2.825.000.-TL/kg teklif almmış olması da 
dikkate alınarak bu fiyatın altına düşülmesine müsaade edilmemiş ve mümkün olan en yüksek fiyat 
elde edilmiştir. 

3,5) 2001 yılı ürünü findik daha eski olduğundan 2003 yılı ürünü fındığı ile aynı fiyattan 
işlem görmesi mümkün bulunmamaktadır. Ürün yılı farkı nedeniyle serbest piyasada oluşan fiyat 
farklılığının da bu ürünün kullanılamayacağı şeklinde algılanması doğru olmayacaktır. Ayrıca depo 
bazında yapılan ihalelerde alıcı firmalar kullanılabilir nitelikteki fındıkları tercih etmektedirler. 

Diğer taraftan gerek depo bazında gerekse Fiskobirlik iştiraki olan EFİT A.Ş. tarafından 
kullanılan 2001 yılı ürünü fmdıklarda mikrobiyolojik, kimyasal ve fiziksel testler yamnda 
aflatoksin testi de yapılmış ve AB ülkelerince kabul edilen (Bl'de 2ppb, toplamda Bl,B2,Gl,G2'de 
4ppb) değerlerin altında olduğu tespit edilmiştir. 

Aynca,fındıkta aflatoksin oluşumu sadece ürün yılına bağlı değildir. Ürün yeni de olsa, iyi 
tarım teknikleri, (gübreleme, ziraai mücadele, budama v.s.) hasat, harmanlama gibi pazara ulaşıncaya 
kadarki her aşamada gerekli özen gösterilmediği takdirde findıkta aflatoksin oluşabilmektedir 

4) Bir üretici kuruluşu olan Fiskobirliğin stoklarında bulunan 2001 yılı ürünü fındığın 
satışıyla 2004 ürününün fiyatının düşürülmesini amaçladığını ileri sürmek mümkün 
görülmemektedir. Türkiye fındık üretiminin 2003 yılında az gerçekleşmesi ve 2004 yılında da talebi 
karşılamayacak miktarda beklenmesinden kaynaklanan arz açığı nedeniyle, 2004/7411 sayılı 
Kararname kapsamında yapılan satışlarla, kullanılabilir nitelikteki 2001 yılı Ürünü fındıkların 
değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Fiskobirlik stoklarındaki 103 bin ton fındığın önemli bir bölümü 
ticari niteliğini kaybettiğinden ve yağlıktan başka değerlendirilme imkanı olamayacağından yapılan 
satışların 2004/2005 sezonu fiyatlarının teşekkülünde piyasada olumsuz bir baskı oluşturmayacağı 
düşünülmektedir. 
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119. - Aydın Milletvekili Özlem ÇERÇIOGLU'nun, işletmelere verilen sanayi sicil belgesine 
ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un cevabı (7/3066) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Nazilli sanayi sitesi esnaf ve sanatkarlarından, kullandığı ucuz elektrik tarifesine yönelik 
sanayi sicil belgesi tedaş 'tan istenmektedir. Bu belge, sanayi ve ticaret müdürlüğü tarafından 
en az 5 işçi ve üretime dönük imalatla iştigal etme şartını getirmektedir. Buna göre aşağıda 
yer alan soruların Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Ali Coşkun tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

Özlem Çerçioğlu 
Aydın Milletvekili 

1- Sanayi sitesinde küçük çapta iş yapan ve ayakta durmakta güçlük çeken bu işletmeler 
için sanayi sicil belgesi verilmesi hususunda en az 5 işçi ve üretime dönük imalat 
talebini geri çekmeyi düşünüyor musunuz? 

2- Bu uygulama ile indirimli tarife kullanan esnafın mağdur olmuş vaziyette olması 
sebebiyle, tedaş'tan indirime gitmeyi düşünüyor musunuz? 

3- Bu konuyla ilgili olarak esnafı rahatlatacak bir uygulama bakanlığınız tarafından 
düşünülüyor mu? 

T.C 
SANAYİ VE T İ C A R E T BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirl iği 

2 3 TFM ?W& 

SAYI : B 14.0.BHİ 0 1 - 2 J Î A 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ F N A 

İLGİ : 08.07.2004 tarih ve A.01 0.GNS.0.10.00.02-7/3066-6417 sayılı yazınız. 

Aydın Milletvekili Özlem ÇERÇIOGLU'nun, "İşletmelere verilen sanayi sicil belgesine" 
ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği (7/3066) esas nolu yazılı soru önergesine 
ilişkin cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Al 
Sanayi v e Ticaret Bakanı 
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AYDIN MİLLETVEKİLİ SAYIN ÖZLEM ÇERÇİOĞLU'NUN 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ 

CEVAP:1-Sanayimizin gelişimini takip etmek ve istenilen veri ve bilgileri her zaman 
hazır bulundurmak amacıyla 24. 04. 1957 tarihinde kabul edilen ve iki ay sonra 
yürürlüğe giren 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 1 inci maddesi " Bir maddenin 
vasıf, şekil, hassa veya terkibini makine, cihaz, tezgah, alet veya diğer vasıta ve 
kuvvetlerin yardımı ile veya sadece el emeği ile kısmen veya tamamen 
değiştirmek veya bu maddeleri işlemek suretiyle devamlı ve seri halinde imal 
veya istihsal eden yerlerle madenlerin çıkarılıp işlendiği yerler (sanayi 
işletmesi)ve buralarda yapılan işler (Sanayi işleri)sayılır. 

Devamlı ve seri halinde tamirat yapan müesseselerle elektrik veya sair 
enerji istihsal eden santraller, gemi inşaatı gibi büyük inşaat yerleri de madde 
şümulüne girer. 

E! ve ev sanatları ile küçük tamirhaneler bu kanuna tabi değildir.Ancak 
bunlardan teşkilat, imal ve istihsal ettiği madde nevi ve miktarı bakımından bu 
kanuna tabi olacakları İktisat ve Ticaret vekaleti tayin ve ilan edebilir." ile 
sanayi işletmesi ve sanayi işyerleri tarif edilmiştir. 

Kanunun 2 nci maddesinde ise , sanayi işletmelerinin sanayi siciline kayıt 
ettirilmeleri zorunluluğu getirilmiştir. 

Uygulamada, sanayi Sicil Kanununun 1 inci maddesi kapsamına giren ve 
muharrik kuvvet kullanarak en az 5 kişi çalıştıran, resmi ve özel işletmelerin sanayi 
siciline kayıtları yapılmaktadır. Muharrik kuvvet kullanmayan işletmelerde ise 10 kişi 
çalıştırma şartı aranmaktadır. 

Ayrıca, istihdamı 5 kişiden az olan ve ileri teknoloji kullanan işletmeler 
incelenmekte ve uygun görülmesi halinde sanayi siciline kayıtları yapılmaktadır. 

Ülkemizdeki işletmelerin % 99.8 i KOBİ'dir. Toplam katma değerin %26.5 i 
bu işletmelerce yaratılmaktadır. Toplam istihdamın % 76.7 si KOBİ'lerdedir. Bu 
gerçeklerden hareketle ve ülke sanayimiz ile ilgili daha sağlıklı bilgiler elde etmek 
amacıyla sanayi siciline kayıtta istihdam şartının kaldırılması konusu yeniden 
değerlendirmeye alınmıştır. 

CEVAP:2-Birinci cevapta da belirtildiği gibi, 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu ile 
sanayi işletmeleri sanayi siciline kayıt edilmekte ve işletmelere Sanayi Sicil Belgesi 
verilmektedir. Birçok kurum ve kuruluş kendi mevzuatları çerçevesinde yaptıkları 
uygulamalarda Sanayi Sicil Belgesini aramaktadırlar. 

TEDAŞ tarafından 9.11.1995 tarih ve 22458 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan Elektrik Tarifeleri Yönetmeliğinin 5- B maddesinde yer a lan " Sanayi: 
6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununda tanımı yapılan sanayi işletmeleri Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığının olumlu görüşünü ifade eden belgeyi almaları şartıyla 
şantiye dönemi de dahil olmak üzere sanayi abonesi olarak kabul edilirler" 
şeklindeki hüküm doğrultusunda uygulama yapılmasına rağmen bu günkü gibi 
sanayi elektriği kullanımı konusunda sanayi sicil belgesi almak için talep olmamıştır. 
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4628 sayılı Elektrik piyasası Kanunu kapsamında 25 .09. 2002 tarih ve 24887 
sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Elektrik Hizmetleri Yönetmeliğinin 37 nci maddesi 
gereği Elektrik Tarifeleri Yönetmeliği 01.04 2003 tarihinden itibaren yürürlükten 
kaldırılmıştır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 21.03. 2003 tarih ve 112 sayılı 
Kurul kararı ekinde yayımlanan " Perakende Satış ve Tarife Yapısında Kullanılan 
Usul ve Esaslar" in Sanayi Abone Grubuna ilişkin 1.1.2 numaralı maddesinde ve 
yine adı geçen Kurul'un 08.01. 2004 tarih v 28412 sayılı Kararının linçi maddesinin 
(b) bendinde sanayi aboneliği grubunda aboneliğin yapılabilmesi için Sanayi Sicil 
Belgesi şartı getirilmiştir. 

Bu Kararlar doğrultusunda , sanayi tarifesinden elektrik kullanan ancak, 
Sanayi Sicil Belgesi olmayan firmaların Bakanlığımıza sanayi Sicil Belgesi almak 
için müracaatları olmuştur. Bu müracaatlardan, 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu 
kapsamında değerlendirilenlere Sanayi Sicil Belgesi düzenlenmiştir. 

CEVAP:3-Bilindiği üzere; 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu kapsamında faaliyet 
gösteren sanayi işletmelerinin Bakanlığımız Sanayi Genel Müdürlüğünce Sanayi 
Siciline kayıt işlemleri Kanun, Tebliğ ve Makam Oluru çerçevesinde yürütülmektedir. 

Meri kriterler kapsamında; değişen ve gelişen teknolojik şartlar doğrultusunda 
makine yoğun işletmelerde kullanılan üretim teknikleri, söz konusu personel 
istihdamını (en az 5 kişi) gerektirmeyecek şekilde ise bu tür işletmeler Bakanlığımız 
elemanlarınca yerinde incelenerek uygun görülenlerin Sanayi Siciline kayıt işlemleri 
yapılmaktadır. 

Daha ziyade esnaf ve sanatkar sınıfında yer alan küçük aile işletmelerinin 
üretim teknolojisi gereği değil de sermaye yetersizliği nedeniyle 5 kişiden az eleman 
istihdam etmeleri ve bu nedenle Sanayi Siciline kayıt işlemlerinde karşılaştıkları 
sorunların giderilmesi için; makine ve teknoloji yoğun işletmelerin Sanayi Siciline 
kaydının yapılabilmesi ve konunun değerlendirilmesi amacıyla 5'den az eleman 
istihdam eden işletmelerin müracaatlarının uygulamada birliğin sağlanması 
bakımından, söz konusu taleplerin Bakanlığımıza intikal ettirilmesi hususu 
Bakanlığımız Sanayi Genel Müdürlüğünün 19.01.2004 tarih ve 557 sayılı yazısı ile 
valiliklerden istenmiştir. 

Ayrıca, üretime yönelik faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlardan Sanayi Sicil 
Belgesi aranmaksızın sanayi tarifesi elektriğinin veya bu tarifeye yakın bir elektrik 
tarifesinin oluşturulması için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu nezdinde 
girişimlerde bulunulacaktır. 
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120. - Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, Devlet İstatistik Enstitüsüne ilişkin sorusu 
ve Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın cevabı (7/3070) 

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 D e v l e t B a k a n ı S a y ı n B e ş i r A T A L A Y ta ra f ından 
yazı l ı o la rak c e v a p l a n d ı r ı l m a s ı h u s u s u n d a gereğ in i a rz ede r im . 

Sayg ı l a r ımla . "^ ~ ^ . " " ' — 
Ü m m e t K A N D O G A Î 

D Y P Den iz l i Mi l l e tvek i l i 

*1 - D e v l e t İ s t a t i s t i k E n s t i r ü s ü ' n ü n u lus l a ra ra s ı s t a n d a r t l a r a u y u m u n u n 
s a ğ l a n m a s ı iç in n e g ib i ç a l ı ş m a l a r y a p ı l m a k t a d ı r ? 

2 - M i l l i G e l i r , e n f l a s y o n , b a n k a c ı l ı k v e m a l i i s t a t i s t ik le r in ö n e m k a z a n d ı ğ ı 
b i r d ö n e m d e i lgi l i i s t a t i s t ik l e r n e d e r e c e sağ l ık l ı y a p ı l m a k t a d ı r ? 

3 - İ lg i l i i s t a t i s t i k l e r i n y a p ı l m a s ı n d a h a n g i y ı l l a r ı n f iyat lar ı b a z a l ı n m a k t a d ı r 
v e b u b a z a l ı n a n f iya t l a r h a n g i pe r iyo t l a r l a g ü n c e l l e ş t i r i l m e k t e d i r ? 

4 - E l d e k i i s t a t i s t i k l e r n e k a d a r ye te r l i v e g ü v e n i l i r d i r ? 

5 - B u ç e r ç e v e d e y ı l l ı k s a n a y i anke t l e r i y a p ı l m a s ı , m a l ak ı ş ı m e t o d o l o j i s i n i n 
d e ğ i ş t i r i l m e s i , ü r e t i m v e h a n e ha lk ı t ü k e t i m i n i n d a h a ay r ın t ı l ı t a h m i n 
e d i l m e s i , h i z m e t t i c a r e t i n i n d a h a ayr ınt ı l ı o l a r a k e l e a l ı n m a s ı , m a l i h r a c a t ı n a 
b a v u l t i c a r e t i n i n d e d a h i l e d i l m e s i g ib i ç a l ı ş m a l a r y a p ı l m a k t a m ı d ı r ? 

T.C. 
D E V L E T B A K A N L I Ğ I 

SAYI : 3.02.0.005107///?^ j>£>lc}J2004 

K O N U : Soru Önerges i 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ . Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın 08.07.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00 
02-7/3070-6401/20828 sayılı yazısı. 

Denizl i Mil letveki l i Sayın Ü m m e t K A N D O Ğ A N tara f ından tevc ih ed i len 7 /3070 esas 

sayıl ı yazı l ı soru önerges i ile ilgili o larak, Bakanl ığım bağl ı kuru luşu Devlet İstatistik 

Enst i tüsü Başkan l ığ ından a l ınan 16.07.2004 tar ih v e D lE .0 .76 .00 .04 /906 /493 sayı l ı cevab i 

yaz ı ek te gönder i lmektedi r . . ^ •—z^. — " ^ 

B a ş l r A T A L A Y ^ ^ 
Bilgi ler inize arz eder im. o . v i e t B » k a n . _ ' ~ ~ 

T.C. 
B A Ş B A K A N L I K 

DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ 
BAŞKANLİĞ İ 

A n k a r a 
SAYİ DIE.O.7 6.00.04/906/1,93 /£/07/2004 
KONU Soru Önergesi 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞINA 

(Sayın Beşir ATALAY) 
ilgi : 12.07.20O4 tarih ve B.02.O.005/03 1/1758 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ile istenmiş olan, Denizli Milletvekili Sayın Ümmet KANDOĞAN 
tarafından tevcih edilen 7/3070 esas sayılı yazılı soru önergesine verilecek cevaba ilişkin 
Enstitümüz görüşü doküman ve disket ortamında ekte sunulmaktadır. C*~J', /^ 

Biljjıierinize saygılarımla arz ederim. Doç r>r. Ömer D E M I R J 

Enstitü. B a ş k a n ı 
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Soru 1: Devlet İstatistik Enstitüsü'nün uluslararası standartlara uyumunun 
sağlanması için ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? 

Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE), ülkemizin sosyal ve ekonomik alanlarda 
ihtiyaç duyduğu göstergeleri uluslararası kavram ve yöntemleri kullanarak oluşturan, 
kullandığı kavram ve yöntemleri akademik çevreleri de kapsayan komitelerle 
tartışarak ülkemiz koşullarına en uygun nitelikte değerlendiren bir kurumdur. 
Özellikle Avrupa Birliği'ne (AB) adaylık sürecinde bulunan bir ülke olmamız 
nedeniyle AB İstatistik Ofisi Eurostat ile yakın işbirliği içinde çalışılmakta ve zaten 
uluslararası standartlar gözetilerek yapılan çalışmaların AB normlarında da tutulması 
sağlanmaktadır. 

Ülkemizi ziyaret eden Eurostat, Birleşmiş Milletler (BM), Uluslararası 
Çalışma Örgütü (ILO), Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), IMF ve 
Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşların uzmanları mevcut uygulamaları 
izlemekte ve olumlu görüşler beyan etmektedirler. Buna rağmen Devlet İstatistik 
Enstitüsü mevcut uygulama ve standartlan daha ileri noktalara taşımak gayreti içinde 
bulunmakta ve ülkemizin sosyo-ekonomik yapısına uyarlanabilir uluslararası 
standartlar üzerine çalışmalarım yoğunlaştırmaktadır. 

AB'ne adaylık sürecinde bulunan ülkemizde, her kurum ve kuruluş tarafından 
AB'ne uyum çalışmalarına hız verilmiş, Devlet İstatistik Enstitüsü de aynı bilinçle 
hareket ederek, uyum çalışmalarına öncelikle kurumun yasal boyutunu ele alarak 
başlamıştır. Bu kapsamda "Türkiye İstatistik Kurumu" yasa tasarısını hazırlamıştır. 

Türkiye İstatistik Kurumu Yasa Tasarısı 

Avrupa Birliği'ne uyum çalışmaları kapsamında, mevcut DİE yasasını 
değiştirecek olan yeni bir istatistik yasası taslağı hazırlanmıştır. Taslak yasa, 

• Türk İstatistik Sistemi içinde ve diğer devlet kurumlan ile ilişkilerde 
Enstitünün koordinasyon rolünü güçlendirmekte, 

• Gizlilik ilkelerini kesin olarak belirlemekte, 
• Yıllık ve çok-yılh planlama faaliyetlerini düzenlemekte, 
• Dağıtım ilkelerini belirlemekte, 

-• DİE Başkanı dahil üst düzey yönetimin karakteristiklerini belirlemektedir. 

Hazırlanan taslak yasa 07.10.2003 tarihinde Başbakanlığa sunulmuş, Kamı 
Yönetimi Temel Kanun Tasarısı'nın kanunlaşmasının ardından, bu taşandaki 
örgütlenme ilkeleri çerçevesinde gerekli düzeltme ve değişiklikler yapılarak yeniden 
Başbakanlığa gönderilmiş, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeden önce ilgili 
Komisyonlann gündemine alınmıştır. 

Türk İstatistik Sisteminin Güçlendirilmesi (TİSG) Programı 

Avrupa Komisyonu, 2001 MEDA programı çerçevesinde, Türkiye için bir 
malî yardım paketini onaylamıştır. Akı öncelikli alanı ve 14 bireysel programı 
kapsayan paket toplam 214 milyon Euro (267.500 milyar TL) tutanndadır. 
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"Türk İstatistik Sisteminin Güçlendirilmesi" amacıyla MEDA-II Fonu 
kaynaklanndan karşılanmak üzere Enstitüye 15.3 milyon Euro tutannda bir kaynak 
ayrılmıştır. Projelendirilerek kullanılacak bu yardım kaynağının uygulama süresi ise 
36 ay olarak belirlenmiştir. 

Söz konusu kaynağın kullanılması amacıyla, Enstitünün ilgili birimleri 
tarafindan yoğun bir çalışma yürütülmüş ve 9 ana konuda toplam 20 adet proje 
önerisi ortaya çıkmıştır. Her bir proje önerisi, Eurostat uzmanları ve Enstitüdeki ilgili 
birimler tarafindan birlikte incelenmiş, tartışılmış ve "Türk İstatistik Sisteminin 
Güçlendirilmesi Projesi" adını almıştır. 

Bu alt-projeler; 
İş Kayıt Sisteminin Kurulması, 
Tarım İstatistikleri Sisteminin Reformu, 
Sınıflandırma Sunucusunun Kurulması, 
Bölgesel İstatistiklerin Geliştirilmesi, 
İstatistiksel Veri Dağıtımın İyileştirilmesi, 
Bilgi Teknolojileri Sisteminin Gözden Geçirilmesi ve Yenilenmesi, 
İş İstatistikleri, Veri Derleme Sistemi ve İstatistiksel Birimlerin Reformu, 
Kapasite Oluşturma ve Kurumsal Yapıyı Güçlendirme, 
Topluluğun İstatistik Alanındaki Programlarına Katılım, 
Hanehalkı Gelir-Tüketim Anketi, Sosyal Anketlerin Oluşturulması ve Ulusal 
Hesapların Geliştirilmesi Alanlarındaki Küçük Projelerdir. 

Projenin temel amacı; istatistik alanında Türkiye'nin AB'ye katılım 
stratejisine yönelik teknik yardım sağlamaktır. Projenin alt amaçlan şunlardır: 

• İstatistik sistemimizi, AB standartlanna yakınlaştırmak, 
Türk, AB ve Uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlanndaki; 
karar alıcılara ve politika üreticilere karşılaştırmalar yapabilmeleri ve 
Türkiye'nin AB'ye katılım stratejisine dönük ilgili, doğru ve güncel veriyi 
zamanında sağlamak, 
Enstitü çalışanlaıının istatistik standart metotlar, göstergeler ve AB bilgi 
ihtiyaçlan üzerindeki teknik bilgi düzeyinin artmlmasma imkan sağlamaktır. 

Projenin genel faaliyetleri ise şunlardır: 

Yurt içi ve yurt dışı eğitim faaliyetleri, 
• Çalışma ziyaretleri, 
• Çalışma Grubu toplantılanna katılım, 
• Seminer ve konferansların takibi, 

AB İstatistik metodolojilerinin Türk ve AB Uzmanlannın katkılarıyla Devlet 
İstatistik Enstitüsü'ne aktanlması, 

• AB Uzmanlan metodoloji aktanmı, 
• Türk uzmanlan ile adaptasyon çalışmalan, 

Pilot Anket Çalışmalan, 
Bilgi Teknolojileri altyapısının güçlendirilmesi. 
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Proje, Nisan 2004 tarihinde programın çatısını oluşturan İstatistik Hizmet 
Bileşeni için yapılan ihale sürecinin tamamlanmasıyla fiilî olarak başlamıştır. Her bir 
alt-proje kapsamında ilk danışmanlık hizmetleri alınmış olup, "Başlangıç Raporu" 8 
Haziran 2004 tarihinde Programın Yönlendirme Komhesi'ne sunulmuştur. 

AB istatistik standartlarına uyum için diğer kurum ve kuruluşlarla 
yapılan çalışmalar ve faaliyetler: 

Enstitü, idari verileri sağlayan Bakanlıklarla bir dizi çalışmalar yapmıştır: 

• Kültür ve Turizm Bakanlığı:Ulusalhk yerine ikamet ülkesi prensibi 
kullanılmaya başlanmışür. Kalınan yer ile ilgili geçici veri sağlanmaktadır. 

• Maliye Bakanlığı: Devlet Hesabı tüzüğü taslaklandırılmıştır. Konu ile ilgili 
eğitim programlan yapılmıştır. Bütçeyi ve kendi on-üne bilgi sistemini 
yöneten bütçe önerilerini almak için Bakanlığa yardım sağlanmaktadır. 

• Ulaştırma Bakanlığı: Karayolu Ulaşımı Kanunu ile uyum için son tarihler 
saptanmaktadır. 

• T.C. Merkez Bankası; Eurostat'a veri iletimi düzenlenmektedir. 

Kamu kuruluşları ve Devlet İstatistik Enstitüsü arasındaki idari veri transferi 
ile ilgili işbirliği, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Emniyet Genel 
Müdürlüğü, Denizcilik Müsteşarlığı ve Başbakanlık İnsan Haklan Başkanlığı ile 
yapılan protokollerle açıklığa kavuşmuş ve kolaylaştırılmıştır. 

Diğer önemli AB uyum çalışmaları 

Toplam Kalite Yönetimi ve Stratejik Planlama ve Yönetim, hem kamu hem 
özel kurumlar için diğer kurumlarla rekabet etmek ve müşteri taleplerini karşılamak 
için iki önemli araçtır. Enstitü, bu amaçlara ulaşmak için bir başlangıç yapmıştır. 2003 
yılı sonunda Toplam Kalite Yönetimi çalışmalan başlatılmıştır. Türk Standartlan 
Enstitüsü tarafından, Kalite Yönetimi Çalışma Grubuna, Kalite Yönetimi Sistemi 
Temel Eğitimi, Kalite Yönetimi Sistemi Dokümantasyon Eğitimi ve İç Kalite Kontrol 
Eğitimi verilmiştir. 2004 yılı sonunda, organizasyon ve personel düzeyinde gerekli 
tüzük ve değişikliklerin gerçekleştirilmesi amaçlanmakta ve veri kalitesi, istatistik 
hizmetleri ve organizasyon yapısının olumlu bir şekilde değiştirilmesi 
planlanmaktadır. 

Öte yandan, 5018 sayılı "Kamu Maliye Yönetimi ve Kontrol Kanunu" ile 
bütün kamu kuruluşlarının 2005 bütçe yılı için Stratejik Planlarını yapmalan 
gerekmektedir. Başlangıç olarak, DİE dahil 8 kamu kurumu Stratejik Planlanın 
tamamlamak için seçilmiştir. Kurum içinde Stratejik Planlama Komitesi kurulmuş ve 
Nisan 2004'te Stratejik Yönetim seminerleri almıştır. Seminerler sonrası, tüm 
perspektifler açısından Enstitünün mevcut durumu belirlenmiştir. Enstitünün stratejik 
planının, taslak bir versiyonu hazırlanmıştır. 

Eurostat tarafından geliştirilen İstatistiksel Yönetim Bilgi Sistemi, Enstitü 
tarafından uyumlaştırmadaki gelişmeleri izlemek amacıyla yılda bir güncellenmekte 
ve Veri Elde Edilebilirliği Çalışmalan ile de halihazırda üretilmeyen veriler, 
Eurostat'a iletilen ve iletilmeyen veriler kontrol edilmektedir. 
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Uluslararası standartlara uyum kapsamında Enstitünün yürütmekte olduğu 
diğer önemli çalışmalar aşağıda özetlenmiştir: 

Avrupa-Akdeniz İstatistik İşbirliği Programı, MEPSTAT 

DİE tarafindan yürütülen projelerden biri olan, Ulusal İstatistik Enstitülerinin 
teknik seviyelerini ve ortak çalışmaları geliştirmeyi ve ülkeler arasında Avrupa Birliği 
İstatistik Standartları ile uyumlu bilgi alışverişini arttırmayı amaçlayan "Avrupa -
Akdeniz İstatistik İşbirliği Programı, MEDSTAT", dış finansmanı Avrupa Birliği 
Komisyonu tarafindan sağlanan ve Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz ülkelerinden 
12 İstatistik Enstitüsü, Avrupa Birliği'ne üye ülkelerden 15 Enstitü ve EUROSTAT 
arasında bölgesel bir işbirliği programı olarak yürütülmektedir. 

MEDSTAT I Programı çerçevesinde yürütülen ah projeler şunlardır: 

• Turizm İstatistikleri - MEDTOUR 
• Gbç İstatistikleri - MEDMIGR 
• Ulaştırma İstatistikleri-MEDTRANS 
• Ulusal Hesaplar İstatistikleri - MEDNA 
• Dış Ticaret İstatistikleri - MEDCOMEXT 
• Bilgi Sistemleri - MEDIS 
• Çevre Bilgileri - MEDENV 
• Gayri Resmi Sektör İstatistikleri - MEDNOE 
• Eğitim - MEDTRATNING 

Bölgesel alt projelerin arttırılması ve Avrupa-Akdeniz istatistiklerinin temel 
kullanıcılarının ihtiyaçlarının daha geniş kapsamda karşılanabilmesi amacıyla 2004-
2006 yıllan arasında gerçekleştirilecek olan MEDSTAT II Programı kapsamında ise 
Avrupa Birüği İstatistik Standartları ile uyumlu olarak devam edecek olan 9 alt 
projeye ilave olarak Tanm İstatistikleri (MED-AGRJ) ve Sosyal İstatistikler (MED-
SOC ) konulu 2 alt proje kapsamında çalışmalar yürütülecektir. 

IMF Özel Veri Yayımlama Standartları'na (SDDS) Uyum Çalışması 

1996 yılında başlatılan Uluslararası Para Fonu (IMF), Özel Veri Yayımlama 
Standartları (SDDS), DİE'nin ulusal koordinatörlüğünde Hazine Müsteşarlığı, Merkez 
Bankası ve Devlet Planlama Teşkilatı tarafindan ortaklaşa yürütülen uluslararası 
standartlara uyum çalışmalarından birisidir. Çalışmada kapsanan göstergeler ve 
göstergeleri derleyen kuruluşlar şunlardır: 

DİE: Ulusal Hesaplar, Sanayi Üretim indeksi, İstihdam, İşsizlik, Ücret/Kazanç, Fiyat 
İndeksleri, Dış Ticaret, Nüfus. 
DPT: Kamu kesimi hesapları. 
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI: Konsolide bütçe, Konsolide bütçe borçları, Dış Borç. 
MERKEZ BANKASI: Bankacılık sektörü analitik hesapları, Merkez Bankası analitik 
hesaplan, Faiz oranlan, Menkul kıymetler borsası indeksi, Ödemeler dengesi, 
Uluslararası rezervler, Uluslararası yatırım pozisyonu, Döviz kurları. 
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IMF SDDS standartlarına uyum kapsamında meta veri sayfalan, metodoloji 
sayfaları, ulusal veri sayfası ve verilerin yayımlama takvimleri IMFnin elektronik 
bülteninde (http://dsbb.imf.org) ve Enstitünün web sitesinde yayımlanmaktadır. 

20 Temmuz 2001'de, bütün veri kategorilerinde SDDS standartlarına tam 
uyum sağlandığı IMF tarafindan DİE'ye bildirilmiş ve konuyla ilgili duyuru IMFnin 
web sitesinde yayınlanmıştır. SDDS standartlarına uyum çalışmaları üçer aylık 
dönemler itibariyle gözden geçirilerek IMF'ye bildirilmektedir. 

Bu kapsamda, Türkiye'ye ilişkin Standart ve Kuralların Karşılanması Raporu 
(ROSC) 18-30 Ekim 2001 tarihleri arasında ülkemizde bulunan IMF heyeti tarafindan 
hazırlanarak, 14 Mart 2002 tarihinde EMFnin web sitesinde 
(http ://www.imf. org/external/np/rosc/rosc.asp) yayımlanmıştır. 

Uluslararası standartlara uyum kapsamında Enstitü tarafindan yürütülen diğer 
önemli çalışmalar ise konu bazında ele alınarak aşağıda özetlenmiştir: 

A. Fiyat İndeksleri 

Türkiye, Avrupa Bİrliği'ne adaylık başvurusu sonrasında, özellikle ekonomik 
ve sosyal alanlarda Birliğin standartlarına uyum çalışmalarına başlamış 
bulunmaktadır. Bu uyum çalışmaları çerçevesinde Ulusal Tüketici Fiyatlan İndeksi 
dışında, ayrıca Birliğin standartlarına uygun AB Harmonize Tüketici Fiyatları 
İndekslerinin de hesaplanması Enstitünün başlıca görevlerinden birisi haline gelmiş 
bulunmaktadır. Bu doğrultuda Eurostat ile yakın işbirliği ile çalışılmakta olup, Avrupa 
Birliğine üye ve aday ülkelerde izlenilen ortak yöntemler ve tanımların kullanımı 
sağlanmaktadır, 

Uluslararası standartlara uyum çalışmaları çerçevesinde ülkemizdeki gelir 
dağılımı, hanelerimizin gelir tüketim ve sosyal yapısını ortaya koymak ve Tüketici 
Fiyatları İndeksi'ne temel kaynak oluşturmak amacıyla en az 5 yılda bir uygulanan 
Hanehalkı Gelir ve Tüketim Harcamaları Anketinin yıllık periyotta sürekli yapılması 
kararlaştırılmış ve 2003 Ocak ayında başlayan veri derleme ve değerlendirme 
çalışmasına geçilmiştir. Bu uygulama ile hanehalklannın ekonomik ve sosyal yapılan 
yakından izlenecek ve enflasyon ölçümünde daha güncel bir yapının değerlendirmeye 
alınması sağlanacaktır. Bu çerçevede yeni kurulacak indeksin Zincirleme Laspeyres 
yaklaşımı ile hesaplanması ve her yıl değişen tüketim yapısı ile önem kazanan mal ve 
hizmetlerin indeks kapsamına alınması sağlanacaktır. Bunun yanı sıra ağırlıklarda 
fiyat güncellemesi yapılarak indekste en güncel yapının yansıtılması sağlanacaktır. 
Güncellenen yapıda hazırlanan ve 2003 temel yıllı olarak hesaplanan Tüketici Fiyat 
İndeksinin sonuçlan 2005 Şubat ayından itibaren kamuoyuna duyurulacaktır. 

Tüketici Fiyatlan İndeksi, Avrupa Birliği ve OECD ülkelerinde de kullanılan 
Laspeyres formülü ile hesaplanmaktadır. Bu yaklaşımda maddelerin fiyatlan, temel 
yıl olan 1994 yılındaki tüketim harcamasıyla ağırlıklandmlmakta ve temel yıl olan 
1994 fiyatlarına oranlanmaktadır. Laspeyres formülü, 

- 3 8 4 -

http://dsbb.imf.org
http://www.imf


T.B.M.M. B: 118 4 . 8 . 2004 O: 1 

/tQ(L) = ^ _ xl00='= 1 „ ^ ^° *10Q 

Eğer 

< = w ^ ' ^ ' slOO ve 2 > 0 ' = 1 0 0 ise / t 0 ( I ) = j > > 0 ' ^ V 
2>o'V " M *° 

r = l 

ile ifade edilmektedir. 

Yukarıdaki formülde yer alan gösterimler: 

n: madde sayısı 
p l : i maddesinin fiyaü i. 1,... ,n 
q' : i maddesinin miktan i: 1,... ,n 
0: temel dönem göstergesi 
t: cari dönem göstergesi 
Wo': i maddesinin temel yıldaki ağırlığı 

Tüketici Fiyatları İndeksinin hesaplanabilmesi için, indeks sepetinde yer alan 
410 adet mal ve hizmete ait temel yıl fîyatlan ile mal ve hizmet ağırlıkları her ay için 
aynı olmakla birlikte, cari dönem fiyatlannın düzenli olarak derlenmesi 
gerekmektedir. Cari dönem fiyatları 35 yerleşim yerinden her ayın 10. ve 20. 
günlerini içine alan haftalarda iki kez, yaş meyve ve sebzeler ile akaryakıt ürünleri 
için ise her hafta olmak üzere ayda dört kez, kiralarda ise ayda bir kez derlenmektedir. 
Derlenen bu fiyatların işyeri ve çeşit ayrıntısında ağırlıklı ortalamaları temel yıl 
fiyatlarına oranlanarak indeks rakamı bulunmaktadır. Her ay hesaplanan indeks 
rakamlarındaki aylık ve yıllık değişim oranlan aylık ve yıllık enflasyon oranı olarak 
ifade edilmektedir. 

Toptan Eşya Fiyatlan İndeksi ise ekonomideki genel fiyat düzeyinin bir 
göstergesi olarak ifade edilmekte ve 1994=100 Temel Yıllı olarak Laspeyres 
formülüyle hesaplanmaktadır. İndeks; Tanm, Madencilik ve Taşocakçılığı, İmalat 
Sanayii ve Enerji Sektörleri olmak üzere 4 ana sektörü kapsanmakta olup devlet ve 
özel kesimdeki fiyat hareketlerinin izlenmesine imkan sağlamak amacıyla devlet ve 
özel ayrımında ele alınarak hesaplanmaktadır. 

Toptan Eşya Fîyatlan İndeksi kapsamında, 678 madde kapsanmakta ve 
uluslararası en güncel sınıflama olan ISIC Revize 3 temelinde gruplandınlmaktadır. 
İndeks kapsamında olan maddelerden yaş meyve-sebze ve balıklar dışındaki 
maddelerin fiyatlan 5. 15. ve 25. gün fiyatlan olarak izlenirken meyve-sebze ve 
balıklar için 27. gün fiyatlan alınarak saüş miktarı üzerinden ağırlıklandınlan fiyatlar 
olarak değerlendirilmektedir 
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B. Dış Ticaret İstatistikleri 

Dış ticaret istatistikleri genellikle tüm ülkelerde uluslar arası kurallara en 
uygun istatistiklerin başında gelmektedir. Devlet İstatistik Enstitüsü tarafindan 
açıklanan ve mal ticaretini kapsayan dış ticaret istatistikleri halen AB'ne tam uyumlu 
olarak elde edilmektedir. 1996 yılında Türkiye'nin AB ile gümrük birliğine girmesini 
takiben gümrük mevzuatı AB ile uyumlu hale getirilmiş, buna bağlı olarak da dış 
ticaret istatistiklerinde uyum sağlanmıştır. Halen istatistiklerde kullanılan mal ve 
sektör tanımlan, kullanılan diğer kodlar, dış ticaret istatistiklerinin kapsamı gibi tüm 
metodolojik konularda tam bir uyum mevcuttur. Dış ticaret istatistiklerimiz her ay 
Avrupa Birliği İstatistik Ofisi Eurostat'a düzenli olarak gönderilmekte ve tüm üye ve 
aday ülke bilgilerinin yer aldığı veri tabanında yer almaktadır. 

C. Ulusal Hesaplar 

Enstitünün üretmiş olduğu tüm istatistikler gibi GSMH istatistikleri de 
uluslararası tanım ve yöntemlere uygun olarak hesaplanmaktadır. Hesaplamalarda 
işyerlerinden, ilgili kurum ve kuruluşlardan derlenen veriler esas alınmaktadır. 

Devlet İstatistik Enstitüsü Birleşmiş Milletler tarafindan yayımlanan 1968 
Ulusal Hesaplar S istemi'ne göre çalışmalarını yürütmektedir. Bu kapsamda üçer aybk 
dönemler itibariyle üretim ve harcama yöntemlerine göre cari ve sabit (1987 yılı) 
fiyatlarla GS YİH tahminleri, gelir yöntemine göre de cari fiyatlarla GS YİH tahminleri 
haber bülteni ile kamuoyuna duyurulmaktadır. 

Uluslararası kavram ve yöntemlerin kullanılması, uluslararası karşılaştırmalara 
imkan tanıyacak AB standartlarına uygun verilerin üretilmesi amacıyla ulusal 
hesaplar konusunda revize çalışmaları devam etmektedir. Bu çalışmalarda Birleşmiş 
Milletler 1993 Ulusal Hesaplar Sistemi (SNA93 United Nations System of National 
Accounts) ve 1995 Avrupa Hesap Sistemi (ESA 95 European System of Accounts) 
esas alınmaktadır. Bu kapsamda üretim, harcama ve gelir yöntemlerine göre yürütülen 
GSYİH hesaplama çalışmalarına temel teşkil edecek olan 1996 ve 1998 yıllarına 
ilişkin arz ve kullanım tabloları, ESA 95 standartlarına uygun olarak 97 sektör 
ayrıntısında hazırlanmıştır. 

Türk İstatistik Sisteminin Geliştirilmesi amacıyla Enstitü ve Avrupa Birliği 
İstatistik Ofisi EUROSTAT işbirliğiyle hazırlanan projeler kapsamında Ulusal 
Hesaplar konusunda da 11 ayn proje yürütülmektedir. Bu projelerle 2012 yılma kadar 
AB normlarına tam uyumun sağlanması hedeflenmektedir. 

D. Yapısal İş İstatistikleri 

Ülkemizin ekonomik ve sosyal yapısında meydana gelen değişme ve 
gelişmeleri belirlemek ve ekonomiyi oluşturan sektörlerin durumlarını izlemek 
amacıyla cari istatistik çalışmalarının yanı sıra, Enstitü 2.3.1989 tarih ve 219 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin 1. Maddesinin (d) fıkrası uyarınca sonu (3) ile biten 
yıllarda Genel Sanayi ve İşyerleri Sayımı (GSİS) yapmakla yükümlüdür. 

2003 yılında, 2002 bilgilerini kapsayan sekizinci Genel Sanayi ve İşyerleri 
Sayımı yapılmıştır. Genel Sanayi ve işyerleri Sayımı ile elde edilen bilgilerden 
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oluşturulan İş Kayıtlan kullanılarak AB'nin "Yapısal İş İstatistikleri" adını verdiği 
çalışmalar her yıl yapılmaktadır. Yıllık olarak gerçekleştirilen bu çalışmaların amacı, 

• Girişim ve Yerel Birim bazında sektörlerin yapışım belirleyecek ayrıntılı 
veriler elde etmek, 

• Milli Gelir ve Girdi-Çıktı tablolarının hazırlanmasına imkan verecek ayrıntıda 
bilgi derlemek, 

• AB Yapısal İş İstatistikleri mevzuatına uyumlu sektör bazında bilgi 
derlemektir. 

Coğrafi kapsam olarak nüfus büyüklüğüne bakılmaksızın tür» il ve ilçe 
merkezleri ile köyler kapsamdadır. Bu yerleşim yerleri dışında şehirler arası yollarda 
bulunan benzin istasyonları, organize sanayi bölgeleri coğrafi kapsam dahilindedir. 
Diğer bir deyişle tüm Türkiye coğrafi kapsam içindedir. 

E. Ulusal İş Kayıtları Sistemi 

2002 GSİS ile yukarıda sayılanların dışında, idari kayıtlara dayalı sayım 
yapılmıştır. Bu sayım, AB üyesi ülkelerde uygulandığı biçimde "Ulusal İş Kayıt 
Sistemi"ne temel oluşturmuş olup güncel, güvenilir ve örnekleme için kullanılacak 
kriterler için "Yasal Birim, Girişim ve Yerel Birim" bazında çerçeve oluşturulmasına 
yardımcı olmuştur. Tüm bunlara ek olarak AB standartlarına uygun ekonomik faaliyet 
sınıflaması kullanılarak işyerleri sınıflandırılmıştır. 

Bunun yanı sıra, istatistik! birimlere ait ara yıllarda yapılacak olan 
araştırmalara bu kayıtlar alt yapı oluşturacaktır. 

F . Nüfus ve Mesken İstatistikleri 

Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından on yılda bir sonu sıfırla biten yıllarda 
Genel Nüfus Sayımı uygulanmaktadır. 1927 yılından günümüze kadar uygulanan 14 
nüfus sayımı sokağa çıkma yasağı uygulanarak bir günde uygulanmıştır. Ayrıca bu 
sayımlar standart bir soru kağıdı ile sayım memurları tarafından hanelerin tek tek 
ziyaret edilerek bilgi derlendiği "geleneksel yöntem" ile uygulanmıştır. 

Nüfus sayımlarının uluslararası standartlara uygun olarak gelişmiş 
yöntemlerle uygulanabilmesi ve yine uluslararası kuruluşlar (Birleşmiş Milletler 
Avrupa Ekonomi Komisyonu ve Avrupa Birliği İstatistik Ofisi) tarafından önerilen 
tanım ve sınıflamalara göre bilgi derlenebilmesi için Enstitü, ilgili kurumlarla 
işbirliğinde çalışmalara başlamıştır. Mevcut yasa gereği, 2010 yılında yapılacak olan 
nüfus sayımının nüfus kayıt sistemine dayalı bir yöntemle uygulanabilmesi 
planlanmaktadır. Bu yöntem için ikamet edilen yer bilgisinin olduğu nüfus kayıt 
sisteminin geliştirilmesi ve özellikle kentler için haritalara dayalı adres çerçevesinin 
oluşturulması gerekmektedir. Söz konusu yöntemin uygulanabilmesi amacıyla 
öncelikle İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile hazırlık 
çalışmalarına başlanmıştır. Bu çalışmayı takiben diğer ilgili kurumlarla teknik işbirliği 
aşamalı olarak geliştirilecektir. Sonuç olarak, gelecek sayımın uygulamasından 
sorumlu kuruluşların görev tanımlarını içeren bir protokolün yapılması 
planlanmaktadır. 
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G. Demografi İstatistikleri 

Alan araştırmalarında ülkemiz koşullan da göz önüne alınarak uluslararası 
tanım kavram ve değişkenler kullanılmaya çalışılmıştır. Avrupa Birliği uyum 
çalışmaları çerçevesinde, Hayati İstatistikler ve göç konusunda idari kayıt sisteminin 
geliştirilmesi, sosyal koruma istatistiklerinin derlenmesi konularında proje teklifleri 
hazırlanmıştır. Ayrıca, sosyal koruma pilot projesi çalışması ve nüfus kayıtlarında yer 
alan verinin kullanılabilirliği çalışmaları devam etmektedir. 

Hayati istatistiklere (Ölüm, Boşanma, Evlenme, İntihar) ilişkin veriler idari 
kayıtlara dayalı olarak hazırlanan istatistik formlan ile derlenmektedir. Ancak, Ölüm 
istatistiklerinde kapsam eksikliği söz konusudur. Bucak ve köylerde meydana gelen 
ölümlere ilişkin veri derlenememektedir. Bu istatistiklerin de derlenebilmesi için ilgili 
kurumlarla çalışmalar devam etmektedir. 

H. Halk Sağlığı İstatistikleri 

Ölüm nedeni istatistikleri, halk sağlığı ve özürlüler konusunda yapılacak olan 
araştırmalar ve sağlık hizmetleri ile ilgili istatistiklerin kalite ve güvenilirliğini 
artırmak, uluslararası standartlara uygun göstergelere ulaşabilmek ve düzenli olarak 
veri toplanabilirliğini ve kalitesini artırmak amacıyla "Halk Sağlığı Projesi" 
yürütülmektedir. Ayrıca, iş kazası ve mesleki hastalık istatistikleri konusunda 
uluslararası standartlara uygun veri derleyebilmek ve üye ülkeler arası bilgi transferi 
yapabilmek için mevcut sistemin ilgili kurumlarla geliştirilmesi amacıyla "İş 
Güvenliği ve Sağlığı Projesi" yürütülmektedir. 

I. Eğitim, Kültür ve Spor İstatistikleri 

2003 yılında "Türkiye Eğitim Harcamalan 2002" araştırması yapılmış olup, 
eğitim harcamaları istatistikleri konusunda, uluslararası alandaki eksiklikler 
giderilmeye çalışılmaktadır. 

Kültür istatistikleri için, uluslararası metodoloji incelenmiş ohıp, gerekli 
çalışmalara başlanılmıştır. İleriki yıllarda araştırmalar yapılacaktır. 

2006 yılı içerisinde, Avrupa Birliği ülkeleri ile birlikte "İsletmelerde Sürekli 
Mesleki Eğitim Araştırması" aynı anda yürütülecektir. 

J. Adalet İstatistikleri 

Adalet istatistikleri ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından 
talep edilen bilgiler karşılanabilmektedir. Talep edilen fakat karşılanamayan bilgiler 
olduğu takdirde, ilgili kurum ile irtibata geçilerek istenilen bazda bilginin derlenmesi 
konusunda işbirliği yapılmaktadır. Adalet istatistikleri konusunda uluslararası 
çalışmalarla ilgili literatür çalışması da Enstitü tarafından yapılmakta ve varsa 
eksiklikler tespit edilip gerekli ilaveler yapılmaktadır. 
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K. Turizm İstatistikleri 

Devlet İstatistik Enstitüsü, ülkemizin turizm gelirini hesaplamak için "Çıkış 
Yapan Ziyaretçiler Anketi", turizm giderini hesaplamak için de "Vatandaş Giriş 
Anketi" çalışmalannı üçer aylık periyotlarla yılda dört kez yapmaktadır. 

Çalışmalann metodolojisi, anket formu ve alan uygulaması Eurostat, MED-
Stat, Dünya Turizm Örgütü ve Birleşmiş Milletler standartlanna uygun ve ülkemizin 
ihtiyaçlarını da karşılayacak nitelikte hazırlanmıştır. 

L. Sınıflamalar 

Devlet İstatistik Enstitüsü, ürettiği Ekonomik ve Sosyal İstatistiklerde 
Birleşmiş Milletlerin ve Avrupa Birliği ülkelerinin kullandığı en son istatistik! 
sınıflamaları kullanmaktadır. 

Ekonomik Sınıflamalar kapsamında Birleşmiş Milletlerin şu anda kullandığı 
Tüm Ekonomik Faaliyetlerin Uluslararası Standart Sanayi Sınıflaması (ISIC Rev.3.1) 
ve Avrupa Birliğinin kullandığı Ekonomik Sınıflamalarından Avrupa Topluluğunda 
Ekonomik Faaliyetlerin Istatistiki Sınıflaması (NACE Rev.1.1), Avrupa Ekonomik 
Topluluğunda Faaliyete göre Ürünlerin Istatistiki Sınıflaması (CPA 2002), Avrupa 
Topluluğunda Sanayi Ürün Listesi (PRODCOM) ürün sınıflamalarının tamamı 
Türkçe'ye çevirileri yapılarak kullanılmaya başlanmıştır. 

Sosyal sınıflamalar kapsamında ise Birleşmiş Milletlerin Meslek Sınıflaması 
( ISCO 88 ) ve Eğitim Sınıflaması (ISCED 97) kullanılmaktadır. 

Kullanılan sınıflamalar uluslar arası standartta olup veri karşılaştırmasına 
olanak sağlamaktadır. Sınıflamalar dışında uluslar arası standartlara uyum açısından 
tanımlar ülke koşullarına uyarlanarak kullanılmaktadır. 

Soru 2: Milli Gelir, enflasyon, bankacılık ve mali istatistiklerin önem kazandığı bir 
dönemde ilgili istatistikler ne derece sağlıklı yapılmaktadır? 

Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından uluslararası standartlara uygun olarak 
takip edilen veri derleme ve hesaplama yöntemleri yukanda (Soru l 'de) aynntılı 
olarak belirtilmiştir. Uluslararası standartlara uygun olarak yürütülen çalışmalar, 
Enstitünün istatistikleri sağlıklı ürettiğinin en önemli göstergesidir. 

Aynca Enstitü, derlediği istatistikleri güvenilir ve sağlıklı temellere 
oturtabilmek için, verileri bilimsel yöntemlerle analiz etmekte ve kamuoyuna 
açıklamaktadır. Verilerin alandan derlenme aşamasında ise, anket uygulamalanna 
başlamadan önce seçilen pilot bölgelerde pre-test çalışmalan yapılmaktadır. Anketin 
uygulanmasından sonra ise tekrar alana gidilerek, kalite kontrol çalışmalan 
gerçekleştirilmektedir. 

Milli Gelir, enflasyon gibi Enstitünün derlediği istatistikler konusuna gelince, 
yukanda kısaca kapsamı ve hesaplama yöntemi verilen Toptan Eşya Fiyatlan İndeksi, 
uluslararası yaklaşımlar doğrultusunda güncelleştirilerek Üretici Fiyatlan İndeksi 
olarak hesaplanacaktır. Devlet İstatistik Enstitüsü bu yöndeki çalışmalarını yoğun bir 

- 3 8 9 -



T.B.M.M. B: 118 4.8.2004 O : 1 

şekilde devam ettirmekte olup çalışmalarını 2003 Temel Yıllı Üretici Fiyatları İndeksi 
sonuçlan olarak duyuracaktır. 

GSYIH tahminleri ise dönemler ve yıllar itibariyle Enstitünün derlediği 
anketlere dayalı olarak hesaplanmaktadır. Bu hesaplamalar uluslararası standartlara 
uygun olarak yapılmaktadır. Hesaplamalar işyerlerinin muhasebe kayıtlarına 
dayanmaktadır, Uygulanan anketlerin bazılarında tam sayım, bazılarında ise 
örnekleme yöntemi kullanılmaktadır. 

Soru 3: İlgili istatistiklerin yapılmasında hangi yılların fiyatları baz alınmaktadır ve 
bu baz alınan fiyatlar hangi periyotlarla güncelleştirilmektedir? 

Devlet İstatistik Enstitüsü, enflasyona temel oluşturan göstergelerden Toptan 
Eşya ve Tüketici Fiyat İndekslerini 1994=100 Temel Yıllı olarak hesaplamakta ve 
sonuçlarım her ayın 3. günü kamuoyuna duyurmaktadır. Tüketici Fiyat İndekslerinde 
olduğu gibi Toptan Eşya Fiyat İndeksleri de yeni bir yapıya kavuşarak Üretici 
Fiyatları İndeksi olarak hazırlanacak ve 2003 temel yıllı olarak hesaplanacak indeks 
rakamları Şubat 2005 den itibaren kamuoyuna duyurulacaktır. 

Tüketici Fiyatları İndeksi, tüketicilerin satın aldığı mal ve hizmetlerden oluşan 
belirli bir sepetin, zamanla değişen maliyetini ölçmektedir. Bu çerçevede 
bakıldığında, tüketicinin tüketim amaçlı yaptığı harcamalann tamamı kapsam 
dahilindedir. Ancak, söz konusu kapsamın binlerce çeşit mal ve hizmeti kapsadığı ve 
bu kapsamda bir mal ve hizmet sepetinin maliyetini izlemenin ekonomik olmadığı 
kadar işgücü açısından da imkansız olduğu kesindir. Bu nedenle, hanehalklarının 
harcamalarında önemli oranda paya sahip mal ve hizmetler uluslararası sınıflamalar 
kullanılarak gruplandınlmakta ve indeks kapsamında değerlendirilmektedir. 

1990 yılı öncesinde altı, dokuz ve on iki aylık verilere dayalı olarak 
hesaplanan yıllık GSYİH tahminleri cari ve 1968 yılı fiyatları ile hesaplanmakta idi. 
1990 yılında yapılan çalışmalar doğrultusunda dönemsel GSYİH hesaplamalarına 
başlanılmış ve 1968 olan baz yılı 1987 yılı olarak yenilenmiştir. 

GSYİH revize çalışmaları input-output sonuçlarına göre yapılmaktadır. Buna 
dayalı olarak 1990 yılı input-output sonuçlarına göre revize çalışmaları yapılmıştır. 
2004 yılında tamamlanan 1998 yılına ilişkin arz ve kullanım tablosuna göre dönemler 
itibariyle GSYİH revize çalışmaları ise devam etmekte olup, revize çalışmalarının 
Mart 2005 tarihine kadar tamamlanması planlanmaktadır 

Aylık ve 3 aylık olarak hesaplanan Sanayi Üretim İndeksinin temel yılı 1997 
olup, 2005 yılının temel alınması için gerekli çalışmalar sürdürülmektedir. 

Çiftçinin Eline Geçen Fiyatlar İndeksinde kullanılan temel yıl ise 1994 olup, 
planlanan temel yıl ise 2003 yılıdır. 

İnşaat Maliyet İndeksinde ise temel yıl olarak 1991 yılı kullanılmakta olup, 
2005 yılının temel alınması için gerekli çalışmalar devam etmektedir. 
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Soru 4: Eldeki istatistikler ne kadar yeterli ve güvenilirdir? 

Devlet İstatistik Enstitüsü'nün istatistik üretmek için kullandığı mevcut 
kaynaklar; idari kayıtlar, sayımlar, anket ve çalışmalardır. Bilindiği gibi idari kayıtlar, 
kurum ve kuruluşların kendi işlevlerini yürütmek amacı ile oluşturdukları kayıtlardır. 
Bu kayıtların sistematize edilmesi çalışmaları bazı yasal ve mevzuat düzenlemelerini 
gerektirmektedir. Avrupa Birliği uyum süreci ile birlikte ülkemizdeki kurum ve 
kuruluşlarda bazı değişimler gündeme gelmektedir. Kuruluşların bu yeni 
düzenlemeleri ve DİE'nin yeni yasa değişikliği kayıtların sistematize edilmesini 
sağlayacaktır. 

Sayımlardan elde edilen bilgilerde tanım ve kavram açısından uluslararası 
standartlara uyum söz konusudur. Sadece nüfus sayımlarında, ülkemizdeki de-facto 
uygulama yöntemi, kayıt sistemi ve haritaların olmaması nedeniyle, tanım ve kavram 
açısından uluslararası standartlara uyum, özellikle uygulama açısından oldukça 
zahmetli ve zordur. Sanayi ve tarım sayımlarında yine karşımıza çıkan uygulama 
zorluklan, kayıt sistemimizin olmayışındandır. Ancak Enstitü kayıt sisteminin 
oluşturulma çalışmalarını, diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde 
sürdürmektedir. 

Araştırmalarda uygulanan yöntemler tanım, kavram ve metodoloji açısından 
uluslararası standartlara uygundur. 

Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere Devlet İstatistik Enstitüsü 
yaptığı çalışmalarda ve yayınladığı istatistiklerde uluslararası kavram ve yöntemleri 
kullanan, hatta bu kavram ve yöntemleri daha da ileri noktalara taşımak yolunda 
gayret içinde olan bir yapıdadır, 

Devlet İstatistik Enstitüsü öncesinde olduğu gibi bugün ve gelecekte de yerli 
ve yabancı tüm kullanıcıların güvenle kullanabileceği istatistikler üretmeye devam 
edecektir. Yapılan her çalışmaya ilişkin yapılan teorik ve uygulamaya yönelik yöntem 
açıklamaları, hesaplamalarda kullanılan kavram ve yönteme ilişkin şeffaflık bunun en 
önemli göstergesidir. 

Soru 5: Bu çerçevede yıllık sanayi anketleri yapılması, mal akış metodolojisinin 
değiştirilmesi, üretim ve hanehalkı tüketiminin ayrıntılı tahmin edilmesi, hizmet 
ticaretinin daha ayrıntılı olarak ele alınması, mal ihracatına bavul ticaretinin de 
dahil edilmesi gibi çalışmalar yapılmakta mıdır? 

Yıllık sanayi anketleri Enstitü tarafından her yıl düzenli olarak 
uygulanmaktadır. Bu konu ile ilgili çalışmalar hem yıllık hem de kısa dönemli 
göstergeleri elde edebilmek amacıyla aylık ve dönendik olarak yapılmaktadır. Kısa 
dönemli göstergeler dönemler itibariyle GSYIH hesaplamalarında kullanılmaktadır. 

DİE tarafından açıklanan mal ticareti verileri sadece gümrük beyannamesi 
düzenlenerek gerçekleştirilen resmi ihracat ve ithalatı kapsamaktadır. Bu istatistikler 
bilindiği gibi mal, ülke ve diğer tüm değişkenlere göre ayrıntılı istatistiklerdir. Bavul 
ticareti konusunda ise DİE- Merkez Bankası işbirliği ile yapılan bir anketle bilgi 
derlenmekte, bu bilgiler ödemeler Dengesinin ihracat kaleminde yer almaktadır. 
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Bavul ticareti ile elde edilen bilgiler resmi istatistiklerde yer alan değişkenleri 
kapsamayıp, bavul ticaretinin toplamını tahmin etmeye yönelik bir çalışmadır. 1998 
yılı arz ve kullanım tablolarmda bavul ticareti dikkate alınmış olup revize 
çalışmalarında bavul ticareti de kapsama dahil edilecektir. 

Harcamalar yöntemiyle GSYİH hesaplamalarında özel nihai tüketim 
harcamaları ve makine teçhizat yatırımlarında mal-akımı yöntemi kullanılmaktadır. 
Bu yöntemle gıda-içki, dayanıklı, yan-dayanıklı ve dayanıksız tüketim mallarına 
ilişkin hanehalkı harcamaları hesaplanmaktadır. Revize çalışmalarında hanehalkı 
tüketim harcamaları amaca yönelik kişisel tüketim sınıflaması (COICOP 
Classification of Individual Consumption by Purpose) esas alınarak hesaplanacaktır. 
Mal akımı yöntemi sadece Türkiye'de değil Avrupa Birliği üyesi bazı ülkelerde de 
kullanılmaktadır. Hanehalkı gelir ve tüketim harcamaları anketinin sürekli olarak her 
yıl ve dönemler itibariyle yapılması mümkün olmadığından mal-akımı yönteminin 
kullanılması zorunlu olmaktadır. 1 Ocak 2002 tarihinden itibaren Hanehalkı gelir ve 
tüketim harcamaları anketi Enstitü tarafindan sürekli olarak uygulanmaya 
başlanmıştır. Özel Nihai Tüketim harcamaları konusunda hazırlanan bir proje önerisi 
kapsamında Enstitü tarafindan yürütülen 2002 ve 2003 Hanehalkı Gelir ve Tüketim 
Harcamaları anketinden elde edilen verilerden de faydalanılacaktır. 

Üretim tahminleri dönemler itibariyle iktisadi faaliyet kolları itibariyle 
hesaplamalarda kullanılmaktadır. Üretim talırninlermin daha detaylı değerlendirmeleri 
arz ve kullanım tablolarında yapılmaktadır. Yıllık hesaplamalarla ilgili çalışmalarda 
üretim tahminleri, dönemler itibariyle hesaplanan GSYİH hesaplamalarından daha 
detaylı olarak yapılmaktadır. 

Hizmet ticareti Merkez Bankası tarafindan yayınlanan Ödemeler Dengesi 
Tablolarındaki detay ölçüsünde hesaplamalara dahil edilmektedir. 
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121. - Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN'ın, diplomatik gezilere katılan temsilcilere ilişkin 

soruşa ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL'ün cevabı (7/3071) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Dışişleri Bakanı Sayın Abdullah GÜL tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

1 ) Diplomatik gezilere yeteri kadar diplomatik temsilcimizin gönderilmediği şeklinde 
iddialar vardır. Son bir yıl içinde kaç tane diplomatik temsilcimiz yurtdışında 
g ö r e v l e n d i r i l m i ş t i ı ? 

2 ) B u t e m s i l c i l e r h a n g i k r i t e r l e r e g ö r e seç i l ip g ö r e v l e n d i r i l m e k t e d i r l e r ? 

T.C. 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

Siyaset P l a n l a m a Gene l M ü d ü r Yard ımc ı l ığ ı 

27 TEMMUZ 2004 
S a y ı : 0 2 6 . 2 1 / 2 0 0 4 / S P G Y / 3 0 7 6 0 6 
K o n u : Yaz ı l ı S o r u Önerges i 

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

İlgi: 0 8 . 0 7 . 2 0 0 4 tarih ve A . 0 1 . 0 . G N S . 0 . 1 0 . 0 0 . 0 2 - 7 / 3 0 7 1 - 6 4 2 5 / 2 0 8 6 6 sayı l ı y az ı l a r ı . 

A d a n a Mi l l e tvek i l i Sayın Tacidar Seyhan ' ın 7 /3071 Esas No ' lu yazıl ı so ru ö n e r g e s i n i n 
yanı t ı i l iş ikle s u n u l m a k t a d ı r . 

Sayg ı l a r ımla a r z e d e r i m . 

A D A N A M İ L L E T V E K İ L İ S A Y I N T A C İ D A R S E Y H A N ' I N 
Y A Z I L I S O R U Ö N E R G E S İ 

S O R U L A R : 

1. Dip lomat ik gezi lere yeteri kadar d iplomat ik temsi lc imizin gönderi lmediği şekl inde iddialar 
vardır . Son bir yıl iç inde kaç tane diplomatik temsi lc imiz yurtdışında görevlendir i lmişt i r? 

2. Bu temsilci ler hangi kriterlere göre seçil ip görevlendir i lmektedir ler? 

Y A N T T L A R : 

1. Yur td ış ında gerçekleşt i r i len toplant ı , seminer gibi faaliyetlerle resmi ziyaret heyet le r ine 
yeteri kadar d ip lomat ik temsi lc imizin kat ı lmadığı yönünde bugüne kadar Bakanl ığ ıma herhang i 
bir ş ikayet u laşmamış t ı r . Bu faaliyetlerin, yurtdışı temsi lc i l ik ler imizde sürekli görevle bu lunan ve 
sayıları 524'e ulaşan d ip lomat ımız vası tastyla yürütü lmesine çal ış ı lmakta o tup , yurt dışına g iden 
heyet le r imize veya dış temsi lc i l ikler imize merkezden destek gerektiren bir d u r u m l a 
karş ı laş ı ldığında ise . merkezde görevli memur la r ımız ın yurl dışına seyahal larde gemici o larak 
görevlendir i lmesi yo luna gidi lmektedir . 

2. Geçici olarak görevlendir i len personel imizin seç iminde, dahil edilecekleri heyetin o lu şum 
tarzına, katılacağı toplantı veya seminerin Merkez teşki lat ındaki göreviyle ilgisine ve kat ı l ımın 
gerektirdiği düzeye uygun nitelikte olması hususlar ına azami dikkat gösteri lmektedir . 
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122. - Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN'ın, Türkiye'deki hastanelere ilişkin sorusu ve Sağ
lık Bakam Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/3072) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Recep AKDAĞ tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

Tacidar 

1-Yapılan bir araştırmaya göre Türkiye'de sağlık ocakları da dahil olmak üzere 7 bin 520 
hastane olduğu söylenmektedir. Bu araştırma sonucu doğru mudur? Değil ise bu sayı kaçtır? 
Doğru ise bu sayı Türkiye için yeterli midir? 

2- Türkiye'deki hastane sayısını arttırmak için bir girişiminiz var mıdır? 

3- Sayın Başbakanın yaptığı bir açıklamada hastanedeki rehin almalar son bulacaktı. Buna 
rağmen çıkan haberlerle hastanelerde hala borcuna karşılık rehin tutumunun devam ettiği 
izlenmektedir. Bu haberler doğru mudur? Doğru ise rehin almaların sona ermesi için ne tür 
çalışmalar yapılmaktadır? 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

SAYI .B100THG0100002/9240/ /2_^J '£ * " 3 İEMMUZ 2004 
KONU:Yazılı soru önergesi / 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 08.07.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02/7/3072-6426/20867 
sayılı yazınız. 

Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN tarafından "Hastanelerin Sayısına ve 
Hastanelerdeki Rehin Alma iddialarına Dair" verilen ve Bakanlığımızca 
cevaplandırılması tensip kılınan Yazılı Soru önergesi 'nin cevabı ilişikte 
gönderilmektedir. 

Gereğini bilgilerinize arz ederim. 
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Adana Milletvekili Sayın Tacidar SEYHAN tarafınıthı^erilen 
"Hastanelerin sayısına ve hastanelerdeki rehin almMadialarına 

dair" yazılı soru önergesinin cevabıdır: 

SORU:1-Yapılan bir araştırmaya göre Türkiye'de sağlık ocakları da 
dahil olmak üzere 7 bin 520 hastane olduğu söylenmektedir. Bu 
araştırma sonucu doğru mudur? Değil ise bu sayı kaçtır? Doğru ise bu 
sayı Türkiye için yeterli midir? 

CEVAP:1-Sağlık hizmetleri sunumunda Ülkemizde 1.193 adet 
hastane 196.526 kadro yatak sayısı ile hizmet vermektedir. Bunlardan 
668i Bakanlığımıza bağlı hastane olup, 91.202 kadro yatak sayısı ile 
ülke dağılımında tüm hastanelerin 50.4'ünü teşkil etmektedir. 
Hastanelerin kurumlara dağılımı şöyledir: 267'ü özel hastane, 121'i SSK 
hastanesi, 50'si üniversite hastanesi, 45'i MSB hastanesi ve 42'si diğer 
hastanelerdir. 2004 yılı yatırım programında yer alan Bakanlığımıza ait 
195 adet hastanenin proje-etüd ve inşaat işleri devam etmektedir. 
Dolayısıyla proje-etüd ve inşaat işleri devam eden yatırımlar 
tamamlandığında hastane sayılarında artış sağlanmış olacaktır. 

Türkiye genelinde 30.06.2004 tarihi itibariyle, 6009 adet sağlık 
ocağı faal durumdadır. Sağlık Ocağı planlamaları, ihtiyaca binaen 
Valiliklerce yapılmaktadır. Bugün itibariyle mevcut sağlık ocağı sayısı 
yeterli olmakla beraber dağılımının dengeli olması için çalışmalar 
yürütülmektedir. Ancak, ihtiyaç doğduğunda ve imkanlar ölçüsünde yeni 
sağlık ocakları planlanacak ve hizmete açılacaktır. 

SORU:2-Türkiye'deki hastane sayısını arttırmak için bir girişiminiz 
var mıdır? 

CEVAP:2- Bakanlığımızca il-il, bölge-bölge inceleme araştırma ve 
değerlendirme ve ihtiyaç belirleme çalışmaları bölge yöneticisi ve 
temsilcileri ile koordineli bir şekilde devam etmektedir. Bu çalışmalar 
sonucunda ihtiyaç belirlenmesi durumunda yeni tesislerin yapımı da söz 
konusu olacaktır. Hastane ihtiyacının karşılanmasında kamu ve özel 
sektör imkanlarının birlikte kullanımına yönelik çalışmalar da 
sürmektedir. 

Ayrıca 5220 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanunla Sağlık Bakanlığı'na tahsisli hazine 
mülkiyetindeki taşınmazlar ile Sağlık Ba^gnjığı kullanımında bulunan 
taşınmazlardan gerekli görülenlerin ^ ı ^ ^ ^ ^ e l d e edilecek gelirle 
sağlık kuruluşu yapımı sağlanacaktır^ 
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SORU:3-Sayın Başbakanın yaptığı bir a^la^a'dğ0âstanedeki 
rehin almalar son bulacaktı. Buna rağmen çıkan ft^ör^lfıastanelerde 
hala borcuna karşılık rehin tutumunun devam ettiği'izlenmektedir. Bu 
haberler doğru mudur? Doğru ise rehin almaların sona ermesi için ne tür 
çalışmalar yapılmaktadır? 

CEVAP:3-Hizmet bedelini karşılayamadıkları gerekçesiyle hastane 
idarelerince hastaların taburcu edilmemesi, bebek ve annelerin rehin 
bırakılması ve cenazelerin alıkonulması gibi olumsuz hadiseler ile 
karşılaşılmaması, hizmet bedelinin ödenmediği gerekçesi ile hiçbir sağlık 
kurumunda hastaların bebek ve annelerin rehin tutulmaması veyahut 
cenazelerin alıkonulmaması konusunda titizlikle çalışılmaktadır. 

Bu bağlamda, Bakanlığımızca, sağlık kurumlarında hiçbir hastanın 
tedavi faturalarının ödenmemesi gerekçe gösterilerek taburcu 
edilmemesine veya taburcu süresinin uzatılmasına izin verilmemekte, 
aksine hareket eden tüm ilgili ve sorumlular hakkında gerekli işlemler 
derhal yapılmaktadır. Hastaların tedavi bedellerinin karşılanmasında 
tahakkuk ettirilen faturalar alacağa esas belgeler hükmünde 
değerlendirilerek tahsilat yapılmaktadır. 

Sağlık hizmetlerinin belirlenen politikalar ile usul ve esaslar 
çerçevesinde yürütülmesini sağlamak üzere tüm sağlık yöneticilerinin 
eğitimleri yapılmakta, kurum ve kuruluşlar titizlikle denetlenmektedir. 

Ayrıca hastanelerin acil servislerine başvuran hastaların sosyal 
güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın gerekli tıbbi müdahalelerinin 
hemen yapılması, acil hastalarla ilgili idari ve mali işlemlerin tıbbi 
işlemleri geciktirmesine kesinlikle mahal veriimçflfte&i konusunda özel ve 
kamuya ait tüm hastaneler uyarılmıştır. 
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123. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU'nun, bir proje çerçevesinde dağıtılan inek

lere ve bazı iddialara ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyisleri Bakanı Sami GÜÇLU'nün cevabı (7/3073) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda sunulan sorularımın, Anayasa'run 98. ve T.BM.M İçtüzüğü'nün 96. vd. 
maddelerine göre Tarım ve Köyisleri Bakanı Sn. Sami Güçlü tarafından yazıh olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

24.06.2004 
Feridıyı F. BAJLOĞLU 

Antalya Milletvekili 

1- Tarım ve Köyisleri Bakanlığı'nın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu 
ile birlikte yürüttüğü "KIRSAL ALANDA SOSYAL DESTEK PROJESİ" 
çerçevesinde KAÇ ADET İNEK dağıtılmıştır? 

2 - Dağıtılan ineklerin büyükçe bir bölümünün hastalandığı, meme körlüğü ve düşük 
olaylarının yaygınlaştığı haberleri doğru mudur? 

3 - Son bir yıllık süreçte dağıtılan inek sayısı kaçtır? Kaç inekte belirtilen hastalıklar 
görülmüştür? Kaç inek ölmüştür? 

4 - Ölüm ve hastalık oranı iddia edildiği gibi, normalin çok üzerintte ise,' neden.le'rT 
araştırılmış mıdır? Hangi önlemler alınmıştır? 

5- ölen inekler için, kooperatiflere bir ödeme yapılmakta mıdır? Bu ödemelerde objektif 
kıstaslara uyulmadığı iddiaları araştırılmış mıdır? 

6- Bir kısım kooperatif üyelerinin, ineklerin geçerli olmayan sertifikalarla Bakanlığa 
satıldığı iddiaları ile ilgili bir soruşturma başlatılmış mıdır? 

T.C. 
TARIM VE KÖYİSLERİ BAKANLİĞİ 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

SAYI : KDD.SÖ.1.01/3 ^ 3 - 0 ...707/2004 
KONU: Yazılı ve Sözlü Soru Önergesi ? " •-- ^7-» 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

İLGİ: 08.07 2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-6417 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde gönderilen, Antalya Milletvekili Feridun F. BALOĞLU'na ait 
7/3073 esas numaralı yazılı soru önergesi ve G/1100 esas numaralı sözlü soru 
önergesine ilişkin Bakanlığımız görüşleri ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Sami GÜÇLÜ 
Bakan 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi : Feridun F. BALOGLU 
ANTALYA Milletvekili 

Önerge No : 7/3073 

SORU 1) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu ile 
birlikte yürüttüğü "KIRSAL ALANDA SOSYAL DESTEK PROJESİ" çerçevesinde KAÇ 
ADET İNEK dağıtılmıştır? 

CEVAP 1) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fonu ile 
birlikte yürüttüğü "Kırsal Alanda Sosyal Destek Projesi" çerçevesinde bu güne kadar 6.400 
adet gebe düve dağıtılmıştır 

SORU 2) Dağıtılan ineklerin büyükçe bir bölümünün hastalandığı, meme körlüğü ve düşük 
olaylarının yaygınlaştığı haberleri doğru mudur? 

CEVAP 2) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fonu ile 
birlikte yürüttüğü "Kırsal Alanda Sosyal Destek Projesi" çerçevesinde dağıtılan düvelerde 
doğuma kadar meme körlüğünün bilimsel olarak tespiti mümkün değildir. Sigorta kapsamında 
hayvanlarda herhangi bir hastalık görüldüğü takdirde, zarar sigorta şirketince karşılanmaktadır. 
Ayrıca düvelerde gerek nakliye esnasında gerekse nakliyeden sonra beslenme ve ahır 
şartlarına göre yavru atma (düşük) olabilir. Proje kapsamında dağıtılan hayvanlarda yavru atma 
oranı % 0.3 dür. 

SORU 3) Son bir yıllık süreçte dağıtılan inek sayısı kaçtır? Kaç inekte belirtilen hastalıklar 
görülmüştür? Kaç inek ölmüştür? 

CEVAP 3) 16.08,2003 tarihinde Ankara da imzalanan işbirliği protokolüne dayanılarak yürürlüğe 
konulan Kırsal Alanda Sosyal Destek Projesi kapsamında uygulamaya konulan Ortaklar 
Mülkiyetinde Süt Sığırcılığı projesi kapsamında 6.400 adet düve dağıtıldığı, bu 
hayvanlardan 740 adet erkek buzağı, 697 adet dişi buzağı olmak üzere 1.437 adet buzağı 
doğduğu, dağıtılan hayvanların 52 adetinin öldüğü veya kesildiği, tespit edilmiştir. 

52 adet hayvanın veteriner raporu ile mecburiyetten dolayı elden çıkarıldığı (dağıtılan 
hayvanaların (%0.8'i) belirtilmiş olup, bu hayvanların tazmini hususundaki çalışmalar sigorta 
şirketi marifetiyle devam etmektedir. Bunlardan 4 adeti tazmin edilmiştir. 

SORU 4) Ölüm ve hastalık oranı iddia edildiği gibi, normalin çok üzerinde ise nedenleri 
araştırılmış mıdır? Hangi önlemler alınmıştır? 

CEVAP 4) Ölüm ve hastalık oranları %0.8 olup, bu oran normal değerlerin çok altındadır. Diğer 
taraftan hayvanların sigortalan yaptırılarak bu konuda gerekli tedbirler alınmıştır; 

SORU 5) Ölen inekler için, kooperatiflere bir ödeme yapılmakta mıdır? Bu ödemelerde objektif 
kıstaslara uyulmadığı iddiaları araştırılmış mıdır? 

CEVAP 5) Ölen inekler için kooperatiflere hayvan hayat sigortaları marifetiyle maksimum 45 
gün içinde yerine konmak üzere bedeli ödenmektedir. Ödemeler objektif kıstaslara uygun 
olarak yapılmaktadır. 

SORU 6) Bir kısım kooperatif üyelerinin, ineklerin geçerli olmayan sertifikalarla Bakanlığa 
satıldığı iddiaları ile ilgili bir soruşturma başlatılmış mıdır? 

CEVAP 6) Geçerli olmayan sertifika ile kooperatiflere hayvan verilmesi mümkün değildir. 
Bakanlığımızda halihazırda sertifika ile ilgili açılan bir soruşturma bulunmamaktadır. 
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124. - Adana Milletvekili Atilla BAŞOGLU'nun, Sivil Havacılık Kanununda değişiklik yapıl
masıyla ilgili bir kanun teklifine ilişkin Başbakandan sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali YIL-
DIRIM'ın cevabı (7/3077) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip E R D O Ğ A N taraf ından 

yazılı olarak cevaplandır ı lması hususunu saygılarımla arz eder im. 

Atillâ BAŞOGLTJf 
Adana Milletvekili 

Uyarı lara rağmen bir yolcunun cep telefonu kul lanmakta ısrar etmesi İstanbul — 
Londra hatt ında seyahat e tmekte olan Türk Hava Yollarının iyinde 118 yolcusu 
bu lunan E d i m e isimli uçağını ciddi bir tehlikeye maruz bırakmış, kazazedeler in 
akrabalarını endişelere sevk etmiştir. 

1. Diyarbakır 'da düşen uçağımızın acısı henüz kül lenmemişken yaşanmış olan 
hadiseden ders al ınarak uçak magandalarının bu davranışlarını müeyyideye 
bağlayacak bir düzen leme yaptınız mı? 

2. Bu hususta bir düzenlemeyi hedef alarak hazırlamış o lduğum 2/52 esas 
numaralı "Sivil Havacı l ık Kanununda Değişiklik Yapı lması Hakkında K a n u n 
Teklifi"ni incelediniz mi? 

3 . Söz konusu kanun teklifini hükümet iniz faydalı mı faydasız mı görmektedi r? 
4. Siyasi hiçbir boyutu olmayan, kabul edilmesi hal inde part inize hiçbir 

olumsuzluk ka tmayacak olan, esas numarasını yukar ıda belirt t iğimiz kanun 
teklifini niçin kâlc a lmadınız? Kanun teklifimizin muhalefet kanad ından 
gelmesinin rafa kaldır ı lmasında etkisi olmuş mudur ; kanun teklifinin k a b u l ü n d e 
içeriği değil de k im tarafından hazırlandığı mı önemlidir? 

5. Bu konudaki kanun teklifinin görüşülmesine bile tenezzül edilmediği d ikkate 
alınırsa, bu hadisede bir kiş i dahi ölseydi, sorumlusu k im olacaktı? 

T.C. 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

Araşt ı rma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanl ığı 

SAYI : B .11 .0 .APK.0 .10 .01 .21 . /EA/ - t o 3 £ - 2 * * ^ 1 ? 
KONU :Adana Mil le tveki l i 

Sayın Atilla BAŞOGLU'nun 
yazılı soru önergesi 

3 0 TEMMUZ 2004 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) TBMM Başkanlığının 08.07.2004 larih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3077-6357/20757 
sayılı yazısı. 
b)Başbakanhğın 15.07.2004 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-371-9/3487 sayılı yazısı 

Adana Milletvekili Sayın Atilla BAŞOĞLU tarafından Sayın Başbakanımıza yöneltilen ve 
Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığımız koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını 
tensip ettikleri 7/3077-6357 sayılı yazılı soru önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

tnali YILDIRIM 
I Jlaştırma Bakanı 
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ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN ATİLLA BAŞOĞLU'NUN 7/3077-6357 
SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

Uyarılara rağmen bir yolcunun cep telefonu kullanmakta ısrar etmesi İstanbul-
Londra hattında seyahat etmekte olan Türk Hava Yollarının içinde 118 yolcusu 
bulunan Edirne isimli uçağını ciddi bir tehlikeye maruz bırakmış, kazazedelerin 
akrabalarını endişelere sevk etmiştir. 

SORU 1-Diyarbakır'da düşen uçağımızın acısı henüz küllenmemişken 
yaşanmış olan hadiseden ders alınarak uçak magandalarının bu davranışlarını 
müeyyideye bağlayacak bir düzenleme yaptınız mı? 

CEVAP 1- Uçuş emniyetini etkileyebilecek cep telefonu dahil elektronik 
aletler konusunda herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek üzere Türk Hava 
Yollan A.O. Genel Müdürlüğü'nce alınan tedbirler ve kurallar uygulanmakta olup, 
bu tedbir ve kurallar aşağıda özetlenmiştir. 

Check-in aşamasında: 

- THY'nın, Tüm yurtiçi ve yurtdışı istasyonlarında Check-in bankolarında 
(GSM Cep telefonu, Laptop Computer, Telsiz, TV vb.) elektronik aletlerin 
uçakta kullanılmaması ikazını yapan uyarıcı panolar bulunmaktadır. 

Boarding fUcaga Alınış) aşamasında: 

- Boarding salonlarında, körük var ise körük başında., kapı var ise kapı 
ağzında ikinci bir ikaz panosu bulunmaktadır. Körüklerin iç duvarlarında da 
cep telefonunun kullanılmasının yasak olduğunu belirten plakartlar 
mevcuttur. 

- Otobüs ile terminal-uçak arası yolcu taşımalarında, yolcuların cep 
telefonlarım kapatmaları ikazı sesli olarak yapılmakta ve ayrıca otobüsün 
görünür yerlerinde ilgili ikaz plakartları bulunmaktadır. 

Uçak içinde: 

- Uçağa binişten sonra, mutlaka her seferde cep telefonu dahil elektronik 
aletlerin kullanımı ile ilgili sesli anons yapılmaktadır.' 

- Airshovv denilen, acil durumlarda yapılacakları da içeren görsel sunumda, 
kullanılamayacak elektronik aletler tekrar hatırlatılmaktadır. 

- Uçaklarda bulunan SKY LİFE dergilerinde ilgili ikazları içeren sayfalar 
bulunmaktadır. 

Her türlü ikaza rağmen, cep telefonu veya uçağı ulumsuz etkileyebilecek 
herhangi bir elektronik aleti kullanmakta ısrar eden yolcular olursa, 03.07.2001 
tarihinde yürürlüğe giren THY Ortaklık El Kitabı 35-001 Kural Dışı Yolcu 
Yönergesi ile belirlenmiş kurallar gereğince, yolcunun kuraldışılık kategorisine göre 
(yönergede üç ayrı kategori tanımlanmıştır ve herbirinin yaptırımı farklıdır) yolcuyu 
son kez sözlü ikaz ile, uçaktan indirilip havaalanı polisine tutulan rapor ile birlikte 
teslimi arasında tanımlanmış yaptırımlar uygulanmaktadır, 

- 4 0 0 -



T.B.M.M. B : 118 4 . 8 . 2 0 0 4 O : 1 

SORU 2-Bu hususta bir düzenlemeyi hedef alarak hazırlamış olduğum 2/52 
esas numaralı "Sivil Havacılık Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi"ni incelediniz mi? 

CEVAP 2- 21.01.2003 tarih ve 24 sayılı dilekçe ile TBMM Başkanlığına 
tarafınızdan sunulan 2/52 esas no.lu "Sivil Havacılık Kanunu'nda Değişiklik 
Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi" Ulaştırma Bakanlığımızca incelenmiştir. 

SORU 3- Söz konusu kanun teklifini hükümetiniz faydalı mı faydasız mı 
görmektedir? 

CEVAP 3- Kanun teklifi, "Cep telefonlarının, uçağa giriş anında vestiyer 
sistemiyle uçuş personeline verilmesi ve verilmiş olan numara ile ancak iniş sırasında 
geri alınmasının zaruri olduğu " gerekçesi ile hazırlandığı görülmüştür. Bu da uçuş 
süresince yolcuların üzerindeki yalnızca mobil telefon bulundurmayı 
yasaklamaktadır. 

Uçuş operasyonu esnasında yolcularda yalnızca cep telefonu değil, bunun 
yanında dizüstü bilgisayar, kulaklıklı taşınabilir müzikçalar, taşınabilir bilgisayar 
oyunu gibi cihazların ve benzeri elektronik eşyaların kullanımı da tehlike 
yaratmaktadır. 

SORU 4- Siyasi hiçbir boyutu olmayan, kabul edilmesi halinde partinize hiçbir 
olumsuzluk katmayacak olan, esas numarasını yukarıda belirttiğimiz kanun teklifini 
niçin kale almadınız? Kanun teklifimizin muhalefet kanadından gelmesinin rafa 
kaldırılmasında etkisi olmuş mudur; kanun teklifinin kabulünde içeriği değil de kim 
tarafından hazırlandığı mı önemlidir? 

CEVAP 4- Uçuş operasyonu esnasında yolcularda yalnızca cep telefonu değil, 
bunun yanında dizüstü bilgisayar, kulaklıklı taşınabilir müzikçalar, taşınabilir 
bilgisayar oyunu gibi cihazların ve benzeri elektronik eşyaların kullanımı da tehlike 
yaratmaktadır. 

Teklif edilen değişiklik ek prosedür yaratacağından; bir takım karışıklıklar 
doğmasına, operasyon sürelerinin uzamasına ve dolaylı olarak operasyon 
maliyetlerinin artmasına neden olacaktır. 

Bunun yerine, manyetik alan sistemiyle çalışan cihazları kullanan veya açık 
bırakanlann, özel dedektörlerle kabin memurlan tarafından saptanması ve kaptan 
pilotun başvurusu ile dava açılabilmesini sağlayacak şekilde uygulama yapılmasının, 
ayrıca bu cihazların uçaklarda yolculuk esnasında kullanılmasının yol açabileceği 
zararlar konusunda da kamuoyunu bilgilendirici faaliyetlerde bulunmasının daha 
uygun olacağı düşünülmektedir. 

SORU 5- Bu konudaki kanun teklifinin görüşülmesine bile tenezzül edilmediği 
dikkate alınırsa, bu hadisede bir kişi dahi ölseydi, sorumlusu kim olacaktı? 

CEVAP 5- -Uçuş operasyonunun güven ve huzur içinde tamamlanması 
hususunda gerekli(bütün tedbirler alınmış olup, ihtiyaç halinde yeni tedbirler de 
alınabilmektedir. 
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125. - Kırıkkale Milletvekili Halil TİRYAKİ'nin, Kırıkkale Valisi hakkındaki bazı iddialara iliş
kin sorusu ve içişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/3084) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı 
olarak yanıtlanması hususunu bilgilerinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
Halil TİRYAKİ 

Kırıkkale Milletvekili 

1989 yılında il olan Kırıkkale, geçtiğimiz günlerde il oluşunun 15 yılını kutlamıştır. 
Özellikle son iki yılda Kırıkkale'nin can damarı olan, MKE, KIRIKKALE TÜPRAŞ, gibi 
kuruluşlar özelleştirme adı altında yok edilmeye çalışılırken, bununla birlikte Kırıkkale 
ekonomisine büyük katkısı bulunan TEKEL FABRİKASI kapatılmış, ORMAN İŞLETME 
MÜDÜRLÜĞÜ şeflik statüsüne düşürülmüş, personel sayısı azaltılmış, ayrıca BEDAŞ 
KIRIKKALE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNÜN bazı birimleri Ankara'ya kaydırılarak, personel 
sayısı azaltılmıştır. Tüm bunlarla birlikte, yöre esnafı için ayrı bir önem taşıyan 9 uncu 
ZIRHLI TUGAY KOMUTANLIĞI' da lağvedilmiştir. 

Kırıkkale'nin böylesine küçültülmeye çalışıldığı bir dönemde ne yazık ki, Kırıkkale 
valisinin, Kırıkkale'nin derileşen sorunlarına karşı duyarsız kaiması, göreve geldiğiİ 
günden bu yana izlediği baştan savmacı görev anlayışını sürdürmesi, Kırıkkale halkında 
tedirginlik ve umutsuzluğa neden olmaktadır. Ne yazık ki yöre halkı ilçe olduğu 
dönemlerinde ki Kırıkkale' yi arar duruma gelmiştir. 

AKP Hükümeti döneminde göreve gelen Kırıkkale Valisi Sayın Mustafa B. Demirer 
Kırıkkale valiliğinin ağırlığını kaldıramadığı, Kırıkkale'ye heyecan ve enerji veremediği,. 
ilin en büyük mülki idari amiri olan sayın Demirer'in kamu görevi sırasında 
vatandaşlarımıza eşit mesafede durması ve tarafsız olması gerekirken, partizanlık 
yaparak adet AKP'nin memuru gibi çalıştığı ve görevini aksattığı, acil önlem gerektiren ve 
hayatı önem taşıyan olaylara bile müdahalede geciktiği yönünde şikayetler almaktayım. 

Konuyla ilgili olarak; 

1- 08 Haziran 2004 tarihinde Kırıkkale ilimizde meydana gelen dolu afeti 
neticesinde pek çok köyümüzün bu afetten etkilendiği, konuya hemen müdahale etmesi 
gerekirken sayın valinin, dolu felaketine maruz kalan bazı köylerimize olaydan 5 gün 
sonra ulaştığı iddiaları doğrumudur? 

2- Doğru ise, öncelikle müdahale edilmesi gereken bir konuda yaşanan bu 
aksaklığı devlet ciddiyeti ve kamu görevi ifası açısından nasıl değerlendiriyorsunuz? 

3- Söz konusu eleştiri ve iddialar ışığında, Kırıkkale İlimize daha etkin ve 
donanımlı ve yöre halkı ile kaynaşabilecek yeni bir vali atamayı düşünüyor musunuz? 
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T.c. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Personel Genel Müdürlüğü 

Sayı : B050PGM0710001 -Ş/ Vfc, a a « ^ /08/2004 
Konu : Soru Önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ : 08.07.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6355 sayılı yazınız. 

Kırıkkale Milletvekili Sayın Halil TİRYAKİ'nin. tarafımdan cevaplandırmasını istediği yazılı 
soru önergesine (7/3084) ait bilgiler aşağıya çıkartılmıştır. 

önergede dile getirilen konu ile ilgili yapılan inceleme sonucunda; 

08 Haziran 2004 tarihinde meydana gelen dolu afetinden Keskin, Delice. Balışeyh ve 
Sulakyurt İlçelerinde ekili-dlkili alanlarda zarar ortaya çıktığı yolunda başvurular olmuştur. Bu 
başvurular üzerine yapılacak işlemler 20.06.1977 gün ve 2090 Sayılı Tabi Afetlerden Zarar gören 
Çiftçilere Yapılacak Yardım Hakkında Kanun ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 20.05.2003 gün ve 
Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 250.10.7-636/014511 Sayılı Genelgeleri uyarınca Valilikçe 
teşkil ettirilen komisyonlar marifetiyle yürütülmüştür. 

08 Haziran 2004 tarihli ilk başvurulara göre: Keskin İlçesi merkez ve bağlı 10 köyde dolu 
sebebiyle 565 çiftçiye ait 56.000 dekar, Delice İlçesi merkez ve bağlı 6 köyde dolu sebebiyle 1330 
çiftçiye ait 40.000 dekar, Balışeyh İlçesi merkez ve bağlı 6 köyde dolu sebebiyle 20 çiftçiye ait 988 
dekar ekili alanın zarar gördüğü ihbar edilmiş olup, buna ait Afet İhbar Formları Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığının 21.05.2004 gün ve Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 250100712-715/016734 
sayılı emirleri gereğince Tarım Bakanlığına ön bilgi olarak sunulmuştur. 

Konuyla ilgili olarak Valilikçe oluşturulan komisyonlar zarar gören vatandaşların başvurularına 
göre mahallinde ekill-dikili alanları tek tek dolaşarak gerçek zararları tespit etmiş ve gerekli kararları 
almışlardır. 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca gerekli yardımın yapılabilmesi için tespit edilen zararın 
çiftçinin bütün mal varlığına oranı ile başvuruda bulunanların memur veya işçi olup olmadıklarının 
tespiti de gerektiğinden, halen zarar görenler listeleri 10 günlük askı aşamasını geçip If Defterdarlık 
ve Sigorta il Müdürlüğünden memur ve işçi müracaatının olup olmadığının araştırmaları 
sürdürülmekte olup, araştırma sonucunda afet dosyalan yardım için Tarım ve Köyişleri Bakanlığına 
ulaştırılıp, nihai karar Tanm ve Köyişleri Bakanlığınca verilerek zarar gören çiftçilere kredi açma, 
karşılıksız mal veya para verme veya teknik yardım yapma, yapılacak veya onarılacak tesislerin 
maliyetine katılma şeklinde yardım yapılabilecektir. 

Mevzuat gereği bu çalışmaların uzun zaman alacağı bilindiğinden, Kırıkkale Valiliğimizce 
vatandaşlarımızın yaralarına bir nebze yardımda bulunulabilmesi için Başbakanlığa ve Bayındırlık ve 
Iskan Bakanlığına başvuruda bulunulmuş olup. Başbakanlıktan 1132 ailenin mağduriyetlerinin 
giderilmesi için 339.600.000.000.-TL. ödenek İl özel İdare hesaplarına girmiştir. 

T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Personel Genel Müdürlüğü 

îayı : B050PGM0710001-Ş/ \ € > a £ \ . C&./08/2004 
(onu -. Soru Önergesi. 

Yukarıda izah edildiği gibi Valilikçe afetle ilgili çalışmalara hemen başlanılmış olup, afetle ilgili 
müdahalede geç kalınması veya konuya gerekli ilginin gösterilmemesi gibi bt'r husus varit değildir. 
Afet olayıyla ilgili olarak Valilikçe her şey gecikme olmadan ve görev anlayışının gerektirdiği titizlikle 
yerine getirilmiştir. 

Arz ederim. 

AbdülkadirAKSU 
Bakan 
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126. - Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya - Kemer arası yol çalışmalarının neden 
olduğu sorunlara ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Erkan MUMCU'nun cevabı (7/3087) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Erkan MUMCU 
tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla dilerim. 

Nail Kamacı 
Aıyûılya Milletvekili 

Antalya-Kemer karayolunda devam eden yol yapım çalışmalarından dolayı ulaşım çok 

ciddi boyutlarda aksamaktadır. Örneğin; 16 Haziran 2004 Çarşamba günü saat 13:00'da 

trafiğe kapatılan yol ancak saat lS:30'da tekrar açılmıştır. Ancak, yol üstündeki levhalarda 

yolun Pazartesi-Cuma günleri 13:00-15:00 saatleri arasından kapalı olacağı belirtilmektedir. 

Diğer yandan bu yolun geçtiği bölge ülkemiz turizminin kalbindedir ve yolun 

kapanması dolayısıyla birçok turizm kuruluşu ciddi sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. Bir 

de, önümüzdeki günlerin turizm sezonunun en yoğun kısmını oluşturduğu düşünülürse 

yaşanılacak ulaşım sıkıntısının boyutları devasa olacaktır. Bu bağlamda, 

1. Yukarıda anılan yol yapım çalışmasının bitirilmesi, hangi tarihe ilişkin olarak 

tasarlanmıştı ve yaşanan bir gecikme var mıdır? 

2. Eğer bir gecikme söz konusu ise, gecikmenin gerekçesi nedir? 

3. Söz konusu yol yapını çalışmalarının turizm sezonunun bitimine ertelenmesi 

mümkün müdür? 

4. Eğer inşaatın ertelenmesi mümkün ise, ertelemenin yerinde olacağını 

düşünür müsünüz? 

T.C. 
K Ü L T Ü R VE TURİZM BAKANLIĞI 

Araş t ı rma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B A P K 0 2 0 1 A R - G E - 9 4 0 ^ l * ^ , 2 0 / 9 - / 2 0 0 4 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

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

İLCİ : T B M M . Başkanlığı KAN.KAR.MÜD.' nün 08 Temmuz 2004 gün ve 
A.01.0 ONS.0.1 0.00.02-6355 sayılı yazısı. 

Anialya Milletvekili Sayın Nail KAMACI'nın 7/3087-6290 esas no'lu yazılı soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
'.O^J^M^v/^ 

E r k a n MUMCU 
Bakan 
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ESAS NO'LU SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN 
BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

Antalya-Kemer Karayolunda devam eden yol yapım çalışmalarından 
dolayı ulaşım çok ciddi boyutlarda aksamaktadır. Örneğin; 16 Haziran 
2004 Çarşamba günü saat 13:00'da trafiğe kapatılan yol ancak saat 
18:30'da tekrar açılmıştır. Ancak, yol üstündeki levhalarda yolun 
Pazartesi-Cuma günleri 13:00-15:00 saatleri arasında kapalı olacağı 
belirtilmektedir. 

Diğer yandan bu yolun geçtiği bölge ülkemiz turizminin kalbindedir 
ve yolun kapanması dolayısıyla birçok turizm kuruluşu ciddi sorunlarla 
karşı karşıya kalmaktadır. Bir de, önümüzdeki günlerin turizm sezonunun 
en yoğun kısmını oluşturduğu düşünülürse yaşanılacak ulaşım sıkıntısının 
boyutları devasa olacaktır. Bu bağlamda, 

SORU 1: Yukarıda anılan yol yapım çalışmasının bitirilmesi, hangi 
tarihe ilişkin olarak tasarlanmıştı ve yaşanan bir gecikme var mıdır? 

SORU 2: Eğer bir gecikme söz konusu ise, gecikmenin gerekçesi 
nedir? 

SORU 3: Söz konusu yol yapım çalışmalarının turizm sezonunun 
bitimine ertelenmesi mümkün müdür? 

SORU 4: Eğer inşaatın ertelenmesi mümkün ise, ertelemenin yerinde 
olacağını düşünür müsünüz? 

CEVAP 1-2-3-4: Antalya-Kemer karayolunda devam eden yol yapım 
çalışmaları, karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı 13. Bölge Müdürlüğü'nce 
gerçekleştirilmektedir. 

Bakanlığımız bütçesinden Antalya Valiliği İl Özel İdaresi hesabına 
aktarılan ödenekler ile desteklenen yolun, turizm yolu olması ve ihtiyaca cevap 
verecek şekilde düzenlenmesi amacıyla, turizm sezonunda çevre ve insan 
sağlığını tehlikeye atmayacak şekilde en kısa sürede bitirilmesinde yarar 
görülmektedir. 

Ancak, söz konusu yol çalışmalarının kontrolü, izne bağlanması, 
çalışmaların belirli saatlerde insan hayatını tehdit etmemesi amacıyla trafiğe 
kapatılması, Bakanlığımız sorumluluğunda olmayıp bu çalışma koşullarını 
Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü ve Antalya Valiliği organize etmektedir. 

İnşaatın ertelenmesinde bir yarar görülmemekte olup, turizmin 12 aya 
yaygınlaştırıldığı ülkemizde alt yapılarında en kısa sürede ve en az şikayete 
konu olacak şekilde bitirilmesinde fayda görülmektedir. 
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127. - Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, tarihî eserlerin korunmasına yönelik çalış
malara ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Erkan MUMCU'nun cevabı (7/3088) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanmtn Kültür ve Turizm Bakanı Sn. Erkan MUMCU tarafından yazılı 
olarak cevaplanmasını arz ederim. 

0 
Kemal DEKIREL 

Bursa Milletvekili 

Son yıllarda özellikle yurt dışında ülkemizden çeşitli şekillerde çıkarılmış olan 
eski eserlerle iigili sergiler dikkatimizi çekmektedir. Cumhuriyet döneminden önce 
zaten ülkemizin sahip olduğu eserlerin büyük bir çoğunluğu ülkemizden kaçmimıştır. 

Yurt dışına çıkıldığında ülkemizin sınırları içerisinde kurulmuş olan eski 
uygarlıklara ait kalıntıların bir çok büyük müzenin en gözde parçaiannı oluşturduğunu 
görüyoruz. 

Aradan geçen bunca zaman içinde kalan diğer değerli parçalar da sürekli 
ülkemizin elinden alınmaktadır. Buna ne zaman dur denilecektir? 

1. Ülkemizde çeşitli yörelerde henüz gkartılmamış olan, ancak varlığı konusunda 
kesin bilgisi bulunan tarihi eser kalıntılarıyla ilgili bîr envanter var mıdır? 

2. Ülkemizde önceki yıllarda tespiti yapılmış ve bir kısmı çıkartılmış olan tarihi 
eser kalıntılarıyla ilgili bir envanter var mıdır? 

3. Tespit edilen, ancak çıkanlrnâ işlemleri tamamlanmamış tarihi eserlerin 
korunması nasıl sağlanmaktadır? 

T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : 16APK0201ARGE-940 ~-1 î ^ ^ İO 1 % / 2004 
KONU : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : T.B.M.M. Başkanlığı KAKKARDAİ.BAŞK.'nın 08.07.2004 gün ve 
A.01.0.GNS.010.00.02-6355 sayılı yazınız. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMIREL'in 7/3088 - 6366 esas no'lu yazılı 
önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. _rr"V" 
Erkan' 

Baksın 
LanMUMCU 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL' İN 7/3088-6366 ESAS 
NO'LU SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN 

BAKANLIĞIMIZ CEVABI 
Yurt dışına çıkıldığında ülkemizin sınırlan içerisinde kurulmuş olan eski 

uygarlıklara ait kalıntıların bir çok büyük müzenin en gözde parçalarını 
oluşturduğunu görüyoruz. 

Aradan geçen bunca zaman içinde kalan diğer değerli parçalar da sürekli 
ülkemizin elinden alınmaktadır. Buna ne zaman dur denilecektir. 

SORU 1. Ülkemizde çeşitli yörelerde henüz çıkartılmamış olan, ancak varlığı 
konusunda kesin bilgisi bulunan tarihi eser kalıntılarıyla ilgili bir envanter var mıdır? 

SORU 2. Ülkemizde önceki yıllarda tespiti yapılmış ve bir kısmı çıkartılmış olan 
tarihi eser kalıntılarıyla ilgili bir envanter var mıdır? 

CEVAP 1. 2. Bakanlığımız denetiminde Türk ve yabancı üniversiteler ile bilimsel 
kuruluşlar tarafından her yıl yapılan yüzey araştırmaları ve kazılar sonucunda tarihi 
eser kalıntıları ve yeni yerleşim yerleri tespit edilerek gerekli tescil işlemleri 
tarafımızdan yapılmaktadır. Açığa çıkartılan taşınır kültür varlıkları ise ilgili 
müzelere nakledilerek müze envanterine alınmaktadır. 

Ayrıca su altındaki korunması gerekli kültür varlıklarının bulunduğu alanlar 
Bakanlığımız ve ilgili kuruluşlarca tespit edilmektedir. Şu ana kadar tespit edilen su 
altındaki korunması gerekli kültür varlıklarının bulunduğu alanlar, 24.09.2001 tarih 
ve 24533 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Ülkemizde toprak altında, toprak üstünde ve su altında bulunan korunması 
gerekli kültür varlıklannın tespit ve tescil işlemleri devam etmektedir. Şu ana kadar 
tespiti ve tescili yapılan sit alanlarına ilişkin bilgiler, Bakanlığımızın aşağıdaki web 
adreslerinden temin edilebilir. 

WEB ADRESLERİ 

Tarihi Sit Alanları :http://www,kultur.gov.tr/portal/arkeoloji tr.asp?belgeno=l 5365 
Doğal Sit Alanları :http://\vww.kultur.gov.tr/portal/arkeoloji tr.asp?belgeno=l 5366 
Arkeolojik Sit Alanları :http://www.kultur.gov.tr/portal/arkeoloji tr.asp?belgeno=15367 
Kentsel Sit Alanları :http://www.kultur.gov.tr/portal/arkeoloji tr.asp?belgeno-15368 
Türkiye Genelinde Tescil Edilmiş Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları ile Sit Alanları: 

http://-www.kultur.gov.tr/portal/arkeoloji tr.asp?belgeno=l 5369 

SORU 3. Tespit edilen, ancak çıkarılma işlemleri tamamlanmamış tarihi eserlerin 
korunması nasıl sağlanmaktadır? 

CEVAP 3. Ülkemizde toprak altında, toprak üstünde ve su altında bulunan 
korunması gerekli kültür varlıklannın güvenliği, Bakanlığımız ve Güvenlik 
Teşkilatlarının işbirliği ile sağlanmaktadır. 
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128. - Hatay Milletvekili Züheyir AMBER'in, Hatay - Samandağ ilçesindeki öğrenci pansiyonu 
inşaatına ve Hatay İli yatırım programına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELIK'in 
cevabı (7/3090) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Doç.Dr. Hüseyin ÇELİK tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması için gerekli işlemlerin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 
21.06.2004 

r 
fbeyîr AMBER 

Hatay Milletvekili 

1- Seçim bölgem olan Hatay-Samandağ İlçesi'nde 1998-2002 yıllarına ait yatırım 
programında yer alan ve 2002 yılında bitirilmesi planlanan, 200 öğrenci kapasiteli 
pansiyon inşaatının son durumu nedir? 

2- Gerek Samandağlı, gerekse yakınlığı nedeniyle Yayladağı'rıda yaşayan 
öğrencilerimizin mağduriyetini giderecek bu pansiyon inşaatını bu yılki yatırım 
programına almayı ve tamamlamayı düşünüyor musunuz? 

3- Bu yılki yatırım programında seçim bölgem Hatay'a ne gibi yatırımlar yapmayı 
planlıyor ve hedefliyorsunuz? 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.O8.0.APK.0.03.05.00-03/ Z3 L '-\ ^ f £~/2004 
KO>JU: Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGÎ : TBMM Başkanlığının 08.07.2004 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6355 sayılı 
yazısı. 

Hatay Milletvekili Sayın Züheyir AMBER'in, "Hatay-Sanıandağ ilçesindeki Öğrenci 
pansiyonu inşaatına ve Hatay ili yatırım programına ilişkin"' 7/3090 esas numaralı yazılı soru 
önergesi incelenmiş ti T. 

1-2. 1998 yılı yatırım programına 1998H010370 program proje numarası ile dahil 
edilen Hatay Samandağ Öğrenci Yurdu projesi ile ilgili çalışmalar Valilikçe sürdürülmekte 
olup planlandığı yere yapılabilmesi için ihalesine esas bilgi ve belgeler Bakanlığımıza intikal 
ettirildiğinde işin ihalesi için Valiliğe talimat verilecektir. 

3. İlköğretim yatırımları, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereği, valiliklerce 
mahallinde il ilköğretim kurumları yapım programı ile gerçekleştirilmektedir. 

Hatay'ın 2004 yılı ilköğretim kurumları yapım bütçesi ve bu bütçeyle planlanan 
yatırımlarının özet listesi (Ek-1) ile 2004 yılı yatırım programında Hatay'da yer alan müstakil 
proje numaralı işleri de içeren liste (Ek-2) ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
JK 

Millî Eğitim Balca m 
/ 
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2004 YILI 
İLKÖĞRETİM KURUMLARI YAPIM PROGRAMI ÖZETİ 

İLİ :HATAY (MİLYON) 

GEÇEN Y[L BÜTÇESİNDEN DEVREDİLEN ÖDENEK. 

DU BÜTÇE YİLİNDA İL ÖZEL İDARESİNDEN KONULAN ÖDENEK 
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T.C. 
Mhli EĞİTİM BAKANLIĞI 

Yılınmlırve Tttisler Dairesi Bif kanlığı 
(2004 Yılı Yammınto İttar Bizindi Oı jılımı) 

PROJE NO PROJE ADI 
YER 

(İL y« İLÇESİ) 
KARAKTERİSTİK 

IŞIN 
BAŞLAMA 

BİTİŞ 
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BÜTÇE 
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129. - Sinop Milletvekili Engin ALTAY'm hayvan üreticilerinin et ve teşvik priminden yarar
lanması şartlarına, 

- İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, hazır gıdada kullanılan katkı maddelerine, 
- Yozgat Milletvekili Emin KOÇ'un, Yozgat'ta şiddetli dolu nedeniyle zarar gören çiftçilere, 
İlişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLÜ'nün cevabı (7/3094, 3095, 3096) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Sami GÜÇLÜ tarafından yazılı 

olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Engin ALTAY 

Sinop Milletvekili 

15.05.2004 tarih ve 25643 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 10.05.2004 tarihli ve 

2004/7299 sayılı Bakanlar Kurulu kararının 2004/21 sayılı uygulama tebliğinde Et Teşvik Primi 

yürürlüğe konulmuştur. 

Ziraat odalarından tarafımıza gelen talepler doğrultusunda, üreticilerimizin 

teşviklerden yararlanabilmeleri için gerekli karkas ağırlığı yetiştiriciliğinin maliyetinin 

yüksekliğinden yakınılmaktadır. 

1. Yetiştiricilerin teşvik primlerinden yararlanmak amacıyla 190 kg karkas 

ağırlığının 150 kg düzeyine çekilmesi mümkün müdür? 

2. • Yeteri ağırlığa ulaşmadan kesilen hayvanlar nedeniyle karşılaşılan zararlardan 

dolayı, belirtilen teşvik ağırlığının ve fiyatın,, bejli aralıklarda belirlenmesi 

olanaklı mıdır? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Sami GÜÇLÜ 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Prof.Dr.Dursun AKDEMİR 
DYP İğdır Milletvekili 

1-Bazı hazır yiyecek ve içeceklerde kullanılan katkı maddelerinin insan 
sağlığını olumsuz yönde etkilediği görüşlerine katılıyor muzunuz? 

2-Hangi yiyecek ve içeceklerde, hangi katkı maddeleri bulunmaktadır? 
Katkı maddelerinin sebep olduğu rahatsızlıklar nelerdir? 

3- Özellikle çocuk sağlığı açısından tehlikeli olan katkı maddeli yiyecek ve 
içeceklerin satışının sınırlandırılması konusunda Bakanlığınızın herhangi bir 
çalışması var mıdır? 

4-Katkı maddeli yiyecek ve içecekleri denetleyen bir birim var mıdır? 
Varsa, personel ve teçhizat bakımından yeterli donanıma sahip midir? 

5- Son iki yılda tüketilen katkı maddeli hazır yiyecek ve içecekten dolayı 
kaç kişi sağlık sorunu nedeniyle, sağlık merkezlerine başvurmuştur? Hangi 
bulgulara ulaşılmıştır? 

00^ 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım Bakanı Sami GÜÇLÜ tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılmasını arz ederim. 

Emin KOÇ 
Yozgat Milletvekili 

1. Yozgat'da geçtiğimiz haftalarda üst üste yağan şiddetli dolu ne kadar hektar 

ekili alanda zarara neden oldu? 

2. Yağışlarda ne kadar çiftçi zarar gördü? 

3. Zarar gören çiftçilerle ilgili Bakanlığınız ne gibi önlemler almayı düşünüyor? 

4. Zarar gören çiftçilerin Ziraat Bankasına olan borçlarını ertelemeyi' düşünüyor 
musunuz? 

5. Yozgatlı çiftçilerin 2004 yılına mahsup doğrudan gelir desteği ne zaman 

ödenecek? Erken ödeme düşünülüyor mu? 

T.C. 
TARİM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

SAYI :KDD.SÖ.1.01/\ î>*- j ^ 3 ..../07/2004 
KONU: Yazılı Soru Önergeleri Jf 3 T^*}',f,'j(;-,-%.?-»-

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 08 07 2004 tarih ve KAN.KAR.MD A.01 0.GNS 0.10.00.02-6355 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan Sinop Milletvekili Engin ALTAY'a ait 7/3094, İğdır 
Milletvekili Prof. Dr. D ursun AKDEMlR'e ait 7/3095 ve Yozgat Milletvekili Emin KOÇ'a 
ait 7/3096 esas nolu yazılı soru önergelerine ilişkin Bakanlığımız görüşleri ekte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Sami GÜÇLÜ 
Bakan 

AA-
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YAZIL! SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi : Emin KOÇ 
YOZGAT Milletvekili 

Önerge No : 7/3096 

SORU 1) Yozgat' da geçtiğimiz haftalarda üst üste yağan şiddetli dolu ne kadar hektar ekili 
alanda zarara neden oldu? 
SORU 2) Yağışlarda ne kadar çiftçi zarar gördü? 
CEVAP 1-2) Yozgat İlinde 30.05.2004 ve 08.06.2004 tarihlerinde 55 köyde meydana 
gelen doğal afet sonucu yapılan ön tespit çalışmalarına göre 3262 çiftçimize ait toplam 
233.243 dekar alanda zarar meydana gelmiştir. 
SORU 3) Zarar gören çiftçilerle ilgili Bakanlığınız ne gibi önlemler almayı düşünüyor? 
SORU 4) Zarar gören çiftçilerin Ziraat Bankasına olan borçlannı ertelemeyi düşünüyor 
musunuz? 
SORU 5) Yozgatlı çiftçilerin 2004 yılına mahsup doğrudan gelir desteği ne zaman 
ödenecek? Erken ödeme düşünülüyor mu? 
CEVAP 3-4-5) Ülkemizde 2002 yılında 37 ilimizde, 2003 yılında 38 ilimizde doğal afet 
olmuştur. 2004 yılında bugüne kadar ise 64 İlimizde tabii afet yaşanmıştır. 

Tabii afetlere maruz kalan çiftçilerimizin mağduriyetlerinin giderilebilmesi için Bakanlığımızca 
gerekli tedbirler alınmaya çalışılmaktadır. Bu bağlamda; 

1- Mazot desteğinin geçen yıl verilen % 50'sine ilaveten bu yıl ödenmesi gereken diğer 
%50'lik kısmı için toplam 325 trilyon TL'nin ödemesine 3 Mayıs tarihinden itibaren 
başlanmıştır. 

2- 2003 yılı üretim dönemine ait 2. Dilim Doğrudan Gelir Desteği ödemelerine de ilçelerin 
sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyine göre 22 Haziran 2004 tarihinde başlanmıştır. 

Diğer taraftan, 01.06.2004 tarihinde yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında, doğal afet zararına 
maruz kalan illerimizle ilgili bilgi sunulmuştur. Bakanlar Kurulunda, zararların telafisine ilişkin 
olarak ne yapılabileceği konusunda bir Komisyon kurulması kararlaştırılmış olup, önerdiğimiz 
ve Komisyonun çalışmalarına konu olacak tedbirler şu başlıklar altında sıralanabilir; 

• DGD ve prim ödemelerinde afet yaşanan illerimize öncelik verilmesi, 
• Bazı illerimizin afet kapsamına alınması, 
• Afet bölgelerindeki çiftçilerimizin kredi ve faiz ödemelerinin ertelenmesi, 
• SSK ve Bağ-Kur prim ödemelerinde sağlanabilecek kolaylıklardır. 

Bu konudaki çalışmalar devam etmektedir. 

Bu yıl bir çok ilimizde meydana gelen sel, dolu ve don zararından dolayı, çiftçilerimiz önemli 
gelir kayıplarına uğramıştır. Mevcut imkanlar çerçevesinde çiftçilerimizin zararının tam olarak 
karşılanabilmesi mümkün değildir. Diğer ülkelerde olduğu gibi, ülkemizde de doğal afetler 
nedeniyle oluşacak zararların telafisi için en etkili yol, tarım sigortalan uygulamasıdır. Bu 
konuda Hazine Müsteşarlığı koordinatörlüğünde hazırlıklan tamamlanan 'Tarım Sigortaları 
Hakkında Kanun Tasarısı" 5 Temmuz 2004 tarihinde Bakanlar Kurulunda imzaya açılmıştır. 

Söz konusu Tasarı en kısa sürede Yüce Meclise sunulacaktır. Yasa çerçevesinde, sigorta 
primlerinin ilk aşamada %50'si devlet tarafından sübvanse edilecek ve doğal afetler nedeniyle 
oluşabilecek zararlara karşı üreticilerin sigorta güvencesi altına alınması sağlanacaktır. 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi : Prof. Dr. Dursun AKDEMİR 
İğdır Milletvekili 

Esas No : 7/3095 

SORU 1) Bazı hazır yiyecek ve içeceklerde kullanılan katkı maddelerinin insan 
sağlığını olumsuz yönde etkilediği görüşlerine katılıyor musunuz? 

CEVAP 1) Gıda katkı maddeleri Birleşmiş Milletler örgütüne bağlı Tarım ve Gıda 
Örgütü (FAO) ile Dünya Sağlık örgütü (VVHO)'nun birlikte kurdukları ve ülkemizin de üye 
olduğu Codex Alimentarius Commission tarafından denetlenmektedir. Bu örgütün 
oluşturduğu Gıda Katkı Maddeleri Uzmanlar Komitesi (JECFA) her türlü gıda katkı 
maddesini tüm etkileri için uzun süre deney hayvanları üzerinde toksik, karsinojenik, 
teratojenik ve mutajenik etkileri açısından incelemekte ve sağlığa zararlı olmadığına karar 
verdiği katkı maddesi için ADI (günlük tüketilebilir miktar) değerlerini belirlemektedir. Elde 
edilen bu sonuçlara göre gıdalarda kullanılmasında sakınca görülmeyen katkı maddelerini 
ve kullanım limitlerini belirlemektedir. Avrupa Birliğinde gıdalarda kullanılan katkı 
maddelerine ait izin verilen limitler ve kullanılabildikleri gıdalar söz konusu komitelerin 
raporları ve belirlediği limitler göz önünde bulundurularak hazırlanan "Renklendiriciler ve 
Tatlandırıcılar Dışındaki Gıda Katkı Maddeleri", "Gıda maddelerinde kullanılacak 
tatlandırıcılar" ve "Gıda maddelerinde kullanılacak renklendiriciler" ile ilgili direktifler ile 
belirlenmiştir. 

Ülkemizde ise Avrupa Birliği' ne uyum çalışmaları çerçevesinde hazırlanan ve 22 
Aralık 2003 tarihli ve 25324 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren "Türk 
Gıda Kodeksi (TGK) Renklendiriciler ve Tatlandırıcılar Dışındaki Gıda Katkı Maddeleri 
Tebliği" , 25 Ağustos 2002 tarihli ve 24857 Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe 
giren "Türk Gıda Kodeksi Gıdalarda Kullanıtan Renklendiriciler Tebliği" ve aynı tarihli 
"Türk Gıda Kodeksi Gıdalarda Kullanılan Tatlandırıcılar Tebliği" söz konusu AB mevzuatı 
ile uyumlu bulunmaktadır. Bu kapsamda gıdalarda katkı maddeleri söz konusu mevzuatta 
yer alan gıda maddelerinde, verilen limitler dahilinde kullanıldığında insan sağlığı 
açısından herhangi bir sakıncası bulunmamaktadır. 

SORU 2) Hangi yiyecek ve içeceklerde, hangi katkı maddeleri bulunmaktadır? 
Katkı maddelerinin sebep olduğu rahatsızlıklar nelerdir? 

CEVAP 2) Hangi gıda maddesinde hangi gıda katkı maddesinin bulunabileceği 22 
Aralık 2003 tarihli ve 25324 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "TGK 
Renklendiriciler ve Tatlandırıcılar Dışındaki Gıda Katkı Maddeleri Tebliği", 25 Ağustos 
2002 tarihli ve 24857 Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren "Türk Gıda Kodeksi 
Gıdalarda Kullanılan Renklendiriciler Tebliği" ve aynı tarihli "Türk Gıda Kodeksi Gıdalarda 
Kullanılan Tatlandırıcılar Tebliği"nde belirtilmektedir. 

SORU 3) Özellikle çocuk sağlığı açısından tehlikeli olan katkı maddeli yiyecek ve 
içeceklerin satışının sınırlandırılması konusunda Bakanlığınızın herhangi bir çalışması var 
mıdır? 

CEVAP 3) 2 Eylül 2001 tarih ve 24511 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "Türk 
Gıda Kodeksi - Bebek ve Küçük Çocuk Ek Besinleri Tebliği" ve 28 Ağustos 1998 ve 
23447 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "Türk Gıda Kodeksi - Bebek Mamaları - Bebek 
Formülleri Tebliği" nin katkı maddeleri ile ilgili maddelerinde 36 aylığa kadar olan bebek 
mamaları ve küçük çocuk gıdalarında kullanılabilecek gıda katkı maddeleri belirtilmiştir. 

SORU 4) Katkı maddeli yiyecek ve içecekleri denetleyen bir birim var mıdır? Varsa, 
personel ve teçhizat bakımından yeterli donanıma sahip midir? 

SORU 5) Son iki yılda tüketilen katkı maddeli hazır yiyecek ve içecekden dolayı kaç kişi 
sağlık sorunu nedeniyle, sağlık merkezlerine başvurmuştur? Hangi bulgulara ulaşılmıştır? 

CEVAP 4-5) Yurtiçi Gıda Kontrol ve Denetimleri Bakanlığımız Koruma ve Kontrol 
Genel Müdürlüğünün Gıda Kontrol Hizmetleri Daire Başkanlığı, 81 İl Müdürlüğünde görevli 
865 Gıda Kontrolörü ile 141 Gıda Kontrolör Yardımcısı tarafından yürütülmektedir. Gıda ve 
gıda ile temas eden madde ve malzemelerden alınan numunelerin analizi 39 İl Kontrol 
Laboratuvar Müdürlüğünde ve Bursa Gıda Kontrol ve Araştırma Enstitüsünde yapılmaktadır. 
Ülkemizde, gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten işletmelerde, 2003 yılı 
itibariyle toplam 40.063 denetim yapılmıştır. Denetimlerde mevzuat hükümlerine aykırı 
bulunan işyerleri hakkında Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulmaktadır. 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi : Engin ALTAY 
Sinop Milletvekili 

Esas No : 7/3094 

15.05.2004 tarih ve 25643 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 10.05.2004 tarihli 
ve 2004/7299 sayılı Bakanlar Kurulu kararının 2004/21 sayılı uygulama tebliğinde Et 
Teşvik Primi yürürlüğe konulmuştur. 

Ziraat odalarından tarafımıza gelen talepler doğrultusunda, üreticilerimizin 
teşviklerden yararlanabilmeleri için gerekli karkas ağırlığı yetiştiriciliğinin maliyetinin 
yüksekliğinden yakınılmaktadır. 

SORU 1) Yetiştiricilerin teşvik primlerinden yararlanmak amacıyla 190 kg karkas 
ağırlığının 150 kg düzeyine çekilmesi mümkün müdür? 

CEVAP 1) 2004/7299 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında temel amaç, besiciliğimizde 
yaşanan sıkıntıların bir nebze olsun giderilmesi ve maliyetlerin düşürülmesi olmuştur. 
Besicilikte başarılı olmak için , hayvanın ırkı, yaşı, cinsiyeti, sağlığı ve görünüşüne 
önem vermek gerekmekte olup, Genç hayvanların yaşlılara göre daha iyi besi 
tutmaları göz önünde bulundurulursa genelde kültür ırkları; 1-1.5 yaşında, yerli ırklar 
2 yaşında besiye alınmaktadır. Yetiştiricilerin teşvik priminden yararlanmak amacıyla 
190 kg karkas ağırlığının 150 kg düzeyine çekilmesi, besiye alınma çağında 
hayvanların kesilmesi anlamına gelir ki bu arzu edilmeyen bir durumdur. 

SORU 2) Yeteri ağırlığa ulaşmadan kesilen hayvanlar nedeniyle karşılaşılan 
zararlardan dolayı, belirtilen teşvik ağırlığının ve fiyatın, belli aralıklarda 
belirlenmesi olanaklı mıdır? 

CEVAP 2) Yeterli ağırlığa ulaşmadan kesilen hayvanlar nedeniyle karşılaşılan 
zararlardan dolayı, belirtilen teşvik ağırlığının ve fiyatın belli aralıklarla belirlenmesi 
imkan dahilindedir. Teşvik primi ödenmesinde esas kabul edilen kilogram ve fiyat 
ayarlaması yetkisi Bakanlar Kurulunda bulunmaktadır. 
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130. - İzmir Milletvekili Yılmaz KAYA'nın, Karayolu Taşıma Yönetmeliğine ilişkin sorusu ve 
Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın cevabı (7/3097) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sn. Binali YILDIRIM tarafından yazılı 
olarak yanıtlanması hususunda aracılığınızı saygılarımla arz ederim.23.06.2004 

kYA 
İzmir Milletvekili 

Anayasa Komisyonu Üyesi 

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ile ilgili olarak çıkarılan 25.02.2004 
yürürlük tarihli Karayolu Taşıma Yönetmeliğinden dolayı gerek gerçek kişilerden 
gerekse kooperatiflerinden sayısız yakınmalar alınmaktadır. Bu bağlamda; 

1) Özellikle 13. Madde ile düzenlenen K1 türü yetki belgesi almanın 
koşullarından olan gerçek kişilerin kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az 25 ton, 
taşıma kooperatiflerinin ise en az 75 ton istiap haddinde ticari araç fi losuna sahip 
olmaları şartı ile nasıl bir toplumsal yarar sağlanmak istenmektedir? 

2) Taşımacılık yapan bir gerçek kişinin bu şart gereği 3 tane-kamyon alması 
için hükümet olarak nasıl bir destek sağlamayı düşünüyorsunuz? 

3) Daha önce taşımacılık yapan şahıs ve kooperatiflerin bu şarttan dolayı 
şimdi çalışamaması nedeniyle oluşan mağduriyetlerinin giderilmesi için bir yasa teklifi 
verilmesini beklemeden yeni bir düzenleme yapmayı düşünüyor musunuz? 

T.C. 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

Araş t ı rma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanl ığ ı 

SAYI : B. 11.0.APK.0.10.01.21./EA/~ !Ô L2> , l£S>> & 28 TEMMUZ 2QQ4 
KONU Tzmir Mi l le tvek i l i 

Sayın Yılmaz KAYA'nın 
yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ:TBMM Başkanlığının 08.07.2004 tarih ve A.01 0.CNS.0.10.00.02-6355 sayılı yazısı. 

İzmir Milletvekili Sayın Yılmaz KAYA'nın 7/3097--6385 sayılı yazılı soru önergesinin 
cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Ulaştırma Bakanı 

- 4 1 7 -



T.B.M.M. B: 118 4 . 8 . 2 0 0 4 0 : 1 

İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN YILMAZ KAYA'NIN 7/3097-6385 
SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABİ 

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ile ilgili olarak çıkarılan 25.02.2004 
yürürlük tarihli Karayolu Taşıma Yönetmeliğinden dolayı gerek gerçek kişilerden 
gerekse kooperatiflerinden sayısız yakınmalar alınmaktadır. Bu bağlamda; 

SORU 1- Özellikle 13. Madde ile düzenlenen Kİ türü yetki belgesi almanın 
koşullarından olan gerçek kişilerin kendi adma kayıt ve tescil edilmiş en az 25 ton, 
taşıma kooperatiflerinin ise en az 75 ton istiap haddinde ticari araç filosuna sahip 
olmaları şartı ile nasıl bir toplumsal yarar sağlanmak istenmektedir? 

CEVAP 1- Bilindiği üzere, karayolu taşımacılığı konusunda 4925 sayılı Kanun 
çıkarılıncaya kadar, sektörü düzenleyen Kanun seviyesinde bir düzenleme 
bulunmadığından, bu alandaki düzenlemeler yönetmeliklerle yapılagelmiştir. 
Yönetmelik seviyesindeki düzenlemelerde de yurtiçi eşya taşımacılığı alanında; 
taşımacı, acente ve komisyonculuk konularında raaliyette bulunanlar hakkında da 
herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. 

Kanun öncesi yurtiçi taşımacılık; ferdi olarak, verimsiz ve ekonomik olmayan 
şekilde yürütülmekle ekonomik kayıplara da yol açmaktaydı. Bu bağlamda kapasite 
kullanımı, yurtiçi yolcu taşımacılığında doluluk oranı % 40, eşya taşımacılığında ise 
% 50'ler düzeyinde bulunmaktaydı. Diğer bir ifadeyle yurtiçinde yolcu taşımacılığı 
yapan her 100 taşıttan 60'ı , eşya taşımacılığında kullanılan her 100 taşıttan 5()'si, 
hiçbir ekonomik ve kalma değer yaratmadan karayolunda boş olarak seyretmekteydi. 
Ayrıca karayolu trafik güvenliğine olumsuz katkıda bulunmakta ve kazaların 
artmasına neden olmaktaydı. 

Bu dağınıklık ve verimsizliği ortadan kaldırabilmek, ekonomide tüketen değil 
üreten bir sektörün disipline edilmesi amacıyla, Bakanlığımızca hazırlanan 4925 
sayılı Karayolu Taşıma Kanunu çıkarılmıştır. 

Kanunla , ülkemizde bireysel kamyoncular olarak bilinen ve geçimini bu yönde 
sağlayan gerçek kişilere 25 tonluk, Kooperatif dahil diğer tüzel kişilere de 75 tonluk 
bir istiap haddine sahip taşıt kapasitesiyle taşıma imkanı sağlanmıştır. Bu 
düzenlemeyle hedeflenen; kurumsal düzeyde hizmet vermek-suretiyle daha verimli ve 
ekonomik taşıma yapmanın yanında, karayolu trafik güvenliğini, sağlamak ve trafik 
kazalarını azaltmaktır. 

SORU 2- Taşımacılık yapan bir gerçek kişinin bu şart gereği 3 tane kamyon 
alması için hükümet olarak nasıl bir destek sağlamayı diiş.ünüyorsunuz3 

CEVAP 2- Karayolu Taşıma Kanunu, Karayolu .-Taşıma Yönetmeliği ve 
uygulama talimatlarında, gerçek kişilerin yetki belgesi alabilmesi için- -25 tonluk 
kapasite öngörülmüş olup, 3 kamyon şartına dair bir hüküm bulunmamaktadır. 

SORU 3- Daha önce taşımacılık yapan şahıs ve kooperatiflerin bu şarttan 
dolayı şimdi çalışamaması nedeniyle oluşan mağduriyetlerinin giderilmesi için bir 
yasa teklifi verilmesini beklemeden yeni bir düzenleme yapmayı düşünüyor 
musunuz? 

CEVAP 3- Bir kısım şahıs ve kooperatiflerin düzenleme dışında bırakılması 
suretiyle mağdur edilmesi söz konusu olmayıp, Yönetmeliğin öngördüğü şartları 
sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, faaliyet alanına uygun yetki belgesini almak 
suretiyle düzenleme içerisinde yer alabilmektedir. 

Ayrıca, gerek Kanunun Geçici 1. ve 2. maddeleri, gerekse Yönetmeliğin 1 .,2. 
ve 3. maddeleri ile l yıl süreyle hiçbir şart aranmadan yetki belgesi verilmesi ve takip 
eden 2 yıl içinde de çalışarak şartlan sağlamaları için toplam 3 yıllık bir geçiş süreci 
tanınmıştır. Böylece hiçbir gerçek ve tüzel kişi ile herhangi bir taşıtın düzenleme 
dışında bırakılmamasına özen gösterilmiştir. 

- 4 1 8 -



T.B.M.M. B : 118 4 . 8 . 2 0 0 4 0 : 1 

131. - Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, Adana'dan bazı illere direkt uçak seferlerinin 
yeniden başlatılıp başlatılmayacağına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın 
cevabı (7/3098) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıda yer alan soruların, Ulaştırma Bakanı Sayın Binali Yıldırım tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını arz ederim. 

Prof. Dr. N . Gaye Erbatur 
Adana Milletvekili 

Türk Hava Yolları 'nın Adana —Ankara seferleri haftada yediden üçe indirilmiş ve Adana -
İzmir uçuşlan kaldınlmış bulunuyor. Adana Akdeniz kıyısında önemli bir iş merkezi olmanın 
ötesinde çevre iller için bölgesel bir aktan m noktası özelliği de taşımaktadır. B u uygulama 
bölge iş dünyasını çok olumsuz bir biçimde etkilemiştir. Bölge turizminin gelişmesi için 
Antalya - Adana karşılıklı direkt uçak seferlerine gereksinim^duyulurken mevcut seferlerin 
kaldırılması bölgede tepkiyle karşılanmıştır. Konuyla ilgili olarak -

1. Ankara - Adana karşılıklı direkt uçak seferleri ne zaman yine her gün düzenli hale 
getirilecektir? 

2. Adana — İzmir karşılıklı direkt uçak seferleri ne zaman yeniden başlatılacaktır? 
3. Turizm mevsiminde karşılıklı direkt Adana - Antalya uçak seferleri yapılması 

düşünülmekte midir? 

T.C. 
U L A Ş T I R M A B A K A N L I Ğ I 

A r a ş t ı r m a P l an l ama ve Koord inasyon K u r u l u Başkan l ığ ı 

SAYI : B . 1 1 . 0 . A P K . 0 . 1 0 . 0 1 . 2 1 . / E A / - IOÜST- <X% S: lc\ 
K O N U :Adana Mi l l e tvek i l i 

Sayın N.Gaye ERBATUR'un 
yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ:TBMM Başkanlığının 08.07.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6355 sayılı yazısı. 

Adana Milletvekili Sayın N.Gaye ERBATUR'un 7/3098—6391 sayılı yazılı soru önergesinir 
cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Ulaştırma Bakanı 
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ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN N.GAYE ERBATUR'UN 7/3098-6391 
SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

Türk Hava Yolları'nm Adana-Ankara seferleri haftada yediden üçe indirilmiş 
ve Adana-İzmir uçuşları kaldırılmış bulunuyor. Adana Akdeniz kıyısında önemli bir 
iş merkezi olmanın ötesinde çevre iller için bölgesel bir aktarım noktası özelliği de 
taşımaktadır. Bu uygulama bölge iş dünyasını çok olumsuz bir biçimde etkilemiştir. 
Bölge turizminin gelişmesi için Antalya-Adana karşılıklı direkt uçak seferlerine 
gereksinim duyulurken mevcut seferlerin kaldırılması bölgede tepkiyle karşılanmıştır. 
Konuyla ilgili olarak 

SORU 1 - Ankara-Adana karşılıklı direkt uçak seferleri ne zaman yine her gün 
düzenli hale getirilecektir? 

CEVAP 1- Bakanlığımız ilgili kuruluşu iken, özelleştirilmek üzere 22.08.1990 
tarih ve 90/822 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığına 
bağlanan THY A.O.'dan alınan bilgide; RJ uçaklarının servise sunulması ile birlikte 
Ankara-Adana uçuşları, 21.07.2004 tarihinde yeniden hergün normal tarife düzeninde 
seferlere başlamıştır. 

SORU 2- Adana-İzmir karşılıklı direkt uçak seferleri ne zaman yeniden 
başlatılacaktır? 

CEVAP 2- Ayrıca, Adana-İzmir seferlerinin yeniden başlatılması hususundaki 
değerlendirmelerin yapılmakta olduğu ancak, fılolanndaki uçak sayısının yeterli 
sayıya ulaşması ile birlikte bu konunun netleştirileceği açıklanmaktadır. 

SORU 3- Turizm mevsiminde karşılıklı direkt Adana-Antalya uçak seferleri 
yapılması düşünülmekte midir? 

CEVAP 3- THY A.O.'mn filo büyüme planlan çerçevesinde; Adana-İzmir 
veya Adana-Antalya gibi çapraz hatlarda tarifeli uçuş yapılmasına yönelik 
çalışmaların yapılmakta olduğu, bu tür çapraz uçuşların rantabl sonuç vermesi için 
koltuk maliyeti düşük olan bölgesel uçaklar ile uçuş tarifesinin yapılandırılması 
gerektiği, bölgesel taşımacılığın gelişimi amacıyla yürüttükleri bölgesel uçak filosu 
planlama çalışmalarının sonuçlandırılmasından sonra uygulamaya geçiş sürecine 
bağlı olarak bu hatlarda etkin tarife ile hizmet verilmesi hususunun değerlendirileceği 
açıklanmaktadır. 

Öte yandan, özel havayolu taşıyıcılarının iç hatlarda düşük ücretle yolcu 
taşımacılığı yapması ve bölgesel havayolu taşımacılığının gelişip yaygınlaştırılması 
amacıyla Bakanlığımızca başlatılan "Bölgesel İç Hat Hava Taşımacılığı" projesi 
kapsamında ANKARA-ADANA, ADANA-İZMİR ve ADANA-ANTALYA arasında 
THY'A.O.'nın dışında pz&\ havayolu taşıyıcılarının çok yakın bir gelecekte sefer 
yapması planlanmaktadır; 
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132. - Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya - Kemer arası yol çalışmalarının neden 
olduğu sorunlara ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki ERGEZEN'in cevabı (7/3099) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıda yer alan sorularımın Bayındırlık ve İskan Bakanı Sayın Zeki ERGEZEN 

tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla dilerim. 

Nail Kamac ı 
- Antalya Milletvekili 

Antalya-Kemer karayolunda devanı eden yol yapım çalışmalarından dolayı ulaşım çok 

ciddi boyutlarda aksamaktadır. Örneğin; 16 Haziran 2004 Çarşamba günü saat 13:00'da 

trafiğe kapatılan yol ancak saat 18:30'da tekrar açılmıştır. Ancak, yol üstündeki levhalarda 

yolun Pazartesi-Cuma günleri 13:00-15:00 saatleri arasından kapalı olacağı belirtilmektedir. 

Diğer yandan bu yolun geçtiği bölge ülkemiz turizminin kalbindedir ve yolun 

kapanması dolayısıyla birçok turizm kuruluşu ciddi sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. Bir 

de, önümüzdeki günlerin, turizm sezonunun en yoğun zamanını oluşturduğu düşünülürse 

yaşanılacak ulaşım sıkıntısının boyutları devasa olacaktır. Bu bağlamda, 

1. Yukarıda anılan yo) yapım çalışmasının bitirilmesi, hangi tarihe ilişkin olarak 

tasarlanmıştı ve yaşanan bir gecikme var mıdır? 

2. Eğer bir gecikme söz konusu ise, gecikmenin gerekçesi nedir? 

3. Söz konusu yol yapım çalışmalarının turizm sezonunun bitimine ertelenmesi 

mümkün müdür? 

4. Eğer inşaatın ertelenmesi mümkün ise, ertelemenin yerinde olacağını 

düşünür müsünüz? 
T.C. 

B A Y I N D I R L I K VE İSKAN B A K A N L I Ğ I 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

ANKARA 

, SÜRELİ 
SAYI : B.09.0.APK.0.21.00.00.17/ İl öh> ..../..../2004 
KONU : Antalya Milletvekili « p« T r v ,v 1 , . -7 90(14 

Nail KAMACI'nın ^ - . . - - L 
Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ ıT.B.M.M.Başkaıılığrnın 08.07.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
6355 sayılı yazısı. 

îlgi yazı ekinde alınan; Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya-Kemer arası 
yol çalışmalarının neden olduğu sorunlar hakkında, Bakanlığıma yöneltmiş olduğu T.B.M.M. 
7/3099 Esas Sayılı Yazılı Soru Önergesine ilişkin cevabımız ekte sunulmuştur. 

Bilyinizi ve gereğini arz ederim. 
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ANTALYA MİLLETVEKİLİ 
SAYIN NAİL KAMACI 

T.B.M.M. 7/3099 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE 

DAİR SORULAR VE CEVAPLARI 

SORULAR: 

Antalya-Kemer karayolunda devam eden yol yapım çalışmalarından dolayı ulaşım çok 
ciddi boyutlarda aksamaktadır, Örneğin; 16 Haziran 2004 Çarşamba günü saat 13.00'da trafiğe 
kapatılan yol ancak saat 18,30'da tekrar açılmıştır. Ancak, yol üstündeki levhalarda yolun 
Pazartesi-Cuma günleri 13:00-15:00 saatleri arasından kapalı olacağı belirtilmektedir. 

Diğer yandan bu yolun geçtiği bölge ülkemiz turizminin kalbindedir ve yolun kapanması 
dolayısıyla birçok turizm kuruluşu ciddi sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. Bir de, 
önümüzdeki günlerin, turizm sezonunun en yoğun zamamm oluşturduğu düşünülürse 
yaşanılacak ulaşım sıkıntısının boyudan devasa olacaktır. Bu bağlamda, 

1- Yukarıda anılan yol yapım çalışmasının bitirilmesi, hangi tarihe ilişkin olarak 
tasarlanmıştı ve yaşanan bir gecikme var mıdır? 

2- Eğer bir gecikme söz konusu ise, gecikmenin gerekçesi nedir? 

3- Söz konusu yol yapım çalışmalarının turizm sezonunun bitimine ertelenmesi 
mümkün müdür? 

4- Eğer inşaatın ertelenmesi mümkün ise, ertelemenin yerinde olacağını düşünür 
müsünüz? 

CEVAPLAR: 

Acil Eylem Planı kapsamı bölünmüş yollar programında yer alan Antalya-Kemer.yolu 
45 Km. uzunluğunda olup; Antalya çıkışındaki 18,6 Km.lik kesimi bölünmüş yol haline 
getirilmiştir. Kalan kesiminin de bölünmüş yo) haline getirilmesi hedeflenmiştir. 

2004 yılında kayalık kesim olan Sansu-Acısu arasının yapımına kış şantiyesi ile 
başlanılmış ve 3 adedi Toprak İşleri, 2 adedi Sanat Yapılan ve 1 adedi Üstyapı işleri olmak 
üzere ihaleleri yapılmış olup, bu kesimdeki yapım çalışmaları iş programı doğrultusunda 
devam etmektedir. Herhangi bir gecikme olmamıştır. Kalan kesimden 8 Km.sinin e tüt proje 
ihalesi 12.07.2004 tarihinde yapılmış olup, proje bittikten sonra yapım ihalesi, 2005 yılında 
yapılacaktır. Kalan 18.4 Km.lik kısım 2004 yılında tamamlanacaktır. 

Mevsim nedeniyle turizm sezonu sonunda asfalt çalışması yapılmayacağından yol 
yapım çalışmalannın ertelenmesi mümkün görülmemektedir. 
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133. - Konya Milletvekili Atilla KART'ın, oğlunun yaptığı ithalatla ilgili bazı iddialara ilişkin 
sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/3100) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

-Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sn.Kemal Unakıtan tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasa'nm 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri 
gereğince arz ve talep ederim. 

Atilla Kart 
CHP Konya Milletvekili 

İlgi ; (a)l2.4.2004 tarih-7/2330 sayılı yazılı soru önergem. 
(b)Sn.Maliye Bakanı Kemal Unakıtan imzalı 6.5.2004 

tarih-2840 sayılı cevap. 

--İlgi (a) önergem ile; Maliye Bakanı'nm oğlu Abdullah Unakıtan'ın ithal ettiği arpa 
ve mısırı piyasada satamadığı, malın elinde ve linıanlaıda kaldığı, bu gelişmelerden sonra ithal 
edilen bu malın TMO'ne peşin fiyatla satıldığı, TMO'nin de bu malı piyasaya - tüccara vadeli 
olarak sattığı yolunda kamuoyuna ve tarafımıza bilgilerin ulaştığından bahisle, bu konularla ilgili 
olarak soru önergesi verilmişti. 

-Bu soru önergesine verilen ilgi (b) cevapta; 213 sayılı Vergi Usul Kanunıfnıın 
''vergi mahremiyeti" başlıklı 5, maddesinden söz edilerek, mükelleflerin hesap ve işlemlerine 
ilişkin bilgilerin ancak kendi iradeleriyle açıklanabileceği, bu sebeple bu hususların başkası 
tarafından açıklanmasının "vergi mahremiyeti1' ilkesine aykırı olduğundan söz edilerek, soru 
önergemdeki hususların cevaplandırılması yapılmamıştır. 

--İlgi (b) cevap, İçtüzüğün 96 ve 97. maddeleri ile 213 sayılı Yasa'nm 5. 
maddesine açıkça aykırı olduğundan, iş bu önergenin bir defa daha verilmesi gereği 
doğmuştur. 

-Bilindiği gibi; ilgili yasanın 5. maddesi, vergi mahremiyetine uymak zorunda olan 
kişilerden söz etmektedir. Bu kişiler; vergi işlemleri ve incelemeleri ile görevli olan memurlar. 
Vergi Mahkemeleri-İdare Mahkemeleri ve Danıştay'da görevli olanlar, vergi kanunlarına göre 
kurulan komisyonlara iştirak edenler ve vergi işlerinde kullanılan bilirkişilerdir. Bu kişiler vergi 
mahremiyetini ihlâl ettikleri takdirde, TCK.'nun "sırrın masuniyeti" aleyhine cürümler bölümünde 
yer alan 198. madde de düzenlenen hüküm gereğince, 3 aya kadar hapis ve para cezasına mahkum 
olurlar. Bu kişiler görevlerinden ayrıldıklarında da bu sorumlulukları devam eder. 

- 4 2 3 -



T.B.M.M. B: 118 4 . 8 . 2 0 0 4 O : 1 

-Görüldüğü gibi; vergi mahremiyetine uymak zorunda olan kişiler arasında Maliye 
Bakanı olmadığı gibi, sorduğum Önergede de, 5. madde kapsamında olacak şekilde vergi işlemleri 
ve incelemeleri ile ilgili olarak herhangi bir bilgi verilmesini talep etmem söz konusu değildir. Soru 
önergemin içeriğinin. 5. maddedeki "vergi mahremiyeti" sınırlarıyla hiçbir ilgisi yoktur. TBMM 
İçtüzüğü'nün 96 ve 97. maddelerinden kaynaklanan bir hal söz konusudur, Sn.Maliye Bakanı'nm 
gerçeğe ve yasaya aykırı yorum yaparak, denetim yollarını engellemek istediği anlaşılmaktadır. 
Sn. Maliye Bakanı'nm yaklaşımına göre, ithalat veya ihracatla doğrudan ve dolaylı olarak hiçbir 
hususun sorulamaması gerekir. Böyle bir anlayış ve yaklaşımı kabullenmek mümkün değildir. 
Demokratik rejimleri, otoriter ve keyfi yönetimlerden ayıran temel özellik, Hükümetin 
sorumluluğunda olan faaîivetlerin TBMM tarafından denetlenebilin esidir. 

--İlgi (a) önerge; kişilik haklan veya özel yaşama ilişkin konularla ilgili değildir. 
Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini gerektiren bir hal söz konusudur. İlgili Bakan veya 
Hükümetin, kamu yetkisini-görevini kötüye kullanıp-kullanmadığını araştırmak amacıyla ve kamu 
yaran gerekçesiyle verilen bir önerge söz konusudur, 

--Açıklanan sebeplerle, aşağıda belirtilen hususların bir defa daha 
cevaplandırılmasını talep etmek gereği doğmuştur; 

1-Sn.Bakan'm oğlu Abdullah Unakıtan'ın ithal ettiği mısır ve arpanın 
tutan nedir? Bu ithalat hangi tarihlerde yapılmıştır? İthal ettiği başka kalem varmıdır? 
Adı geçenin gerçek kişi olarak ve hissedarı olduğu şirket veya şirketlerin 2003 
yılında ödediği verginin tutarı nedir? 

2-Yukarıda sözü edilen malların, TMO'ne satıldığı yolundaki haberler 
doğrumudur? Doğru ise hangi şartlarla bu satış yapılmıştır? Toprak Mahsulleri 
Ofisi'nin zarar ettiği gerekçesiyle, özelleştirme çalışmalarının yapılmakta olduğu bir 
dönemde, bu tür bir alımın yapılması hangi gerekçeyle açıklanabilir? 

3-Toprak Mahsulleri Ofısi'ne yukarıda sözü edilen mallar intikal etmiş 
ise, bu malların akibeti nedir? Bu malların piyasaya - tüccara vadeli olarak satıldığı 
doğrumudur? Doğru ise hangi şartlarla bu satış yapılmıştır? 
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T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

Özel Kalem Müdürlüğü 

SAYI : B.07.0.ÖKA.0.007310/44İ3 Zil 7 / 2004 
KONU: Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 08.07.2004 tarih ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02-6355 sayılı yazısı. 

Konya Milletvekili Saym Atilla KART'ın tarafıma tevcih ettiği 7/3100 esas no lu 
yazılı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin cevabımız aşağıda açıklanmıştır 

Soru önergesinde cevaplanması istenilen, ithal edilen mısır ve arpanın tutarı 
ile bu ithalatın hangi tarihler arasında yapıldığı, başka malların ithal edilip edilmediği, 
bu malların kimlere satıldığı hususlarının tespiti ancak mükellefin ilgili dönem defter 
ve belgelerinin vergi incelenmesine konu edilmesi ile mümkündür. 

V.U.K.'nun Vergi mahremiyeti ile ilgili 5 inci maddede; vergi muameleleri ve 
vergi incelemeleri ile uğraşanların, mükellefin ve mükellefle ilgili kimselerin 
şahıslarına, muamele ve hesap durumlarına, işlerine, işletmelerine, servetlerine veya 
mesleklerine müteallik olmak üzere öğrendikleri sırlan veya gizli kalması lazım gelen 
diğer hususları ifşa edemeyecekleri ve kendilerinin veya üçüncü şahısların nefine 
kullanamayacakları genel bir hüküm olarak konmuştur. Söz konusu sırların ifşası, 
mükellefleri maddi veya manevi zarara uğramalarına, vergi idaresine olan 
güvenlerinin sarsılmasına ve ticari hayatta rekabet eşitsizliğine yol açabilecektir. Bu 
sebeple kanunda vergi mahremiyeti sayılmayacak istisnai durumlar tadadi olarak 
sayılmıştır. Sayılan durumlar hariç olmak üzere, ticari sır niteliğindeki bilgilerin 
kamuoyu ile paylaşılması hali suç kabul edilmiştir. Bu anlamda vergi mahremiyetinde 
vurgu kişilere değil kişilerin görevleri dolayısıyla edindikleri bilgiler üzerinedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi iç Tüzüğünün 96 ncı ve müteakip maddelerinde 
düzenlenen denetim yollarından biri olan soru önergesi verme yöntemi ise, kanunda 
belirtilen istisnalardan biri mahiyetinde değildir. 

Öte yandan İç Tüzüğün 96 ncı maddesine göre, soru, kısa, gerekçesiz ve 
kişisel görüş ileri sürmeksizin; kişilik ve özel yaşama ilişkin konulan içermeyen bir 
önerge ile açık ve belli konular hakkında bilgi istemektir. Mükelleflerin ticari 
muamelelerine ilişkin bilgiler özel yaşamlarına ilişkindir. Bu sebeple de, söz konusu 
bilgiler, soru önergesinde savlandığı gibi Meclisin denetiminin engellenmesi amacıyla 
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değil, Kanun'un amir hükümlerinin yerine getirilmesi amacıyla kamuoyuna 
açıklanmamıştır. 

Türk Ceza Kanununun "Sırrın masuniyeti aleyhine cürümler" kısmında yer alan 
198 inci maddesi, kişinin resmi mevki, sıfatı veya meslek ve sanatı icabı olarak 
öğrendiği, fakat açıklanması halinde zarar doğacak bir sırrı, meşru bir nedene 
dayanmaksızın açıklanmasını suç kabul eden genel bir düzenlemedir. Bu madde 
dahi tek başına mükelleflerin hesap ve muamelelerinin meşru bir sebebe 
dayanmaksızın açıklanmasını yasak olduğunu göstermektedir. 

Ayrıca, mükelleflere ait ticari muamele, hesap ve sırların, kanunlarda sayılan 
haller hariç olmak üzere, kamuoyuna açıklanması, Anayasal koruma altına alınan 
özel hayatın gizliği ve kişilerin serbestçe ticari faaliyette bulunmaları haklarının 
engellenmesine yol açacaktır. V.U.K.'nun 5'inci maddesinin son fıkrasında ise 
açıklanan bilgilerin ele alınarak, mükelleflerin haysiyet, şeref ve haklarına tecavüz 
edilemeyeceği, aksine hareket edenler hakkında T. Ceza Kanununun 480, 481 ve 
482'inci maddelerindeki cezaların üç misli olarak hükmolunacağı düzenlenmiştir. 

Maliye Bakanı 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesine 
göre Bakanlığın en üst amiridir. Maliye Bakanı soru önergesinde istenilen bilgileri 
ancak vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar marifetiyle edinebilir. Ancak, yapılan 
incelemeler neticesinde elde edilen bilgiler Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesine 
göre vergi mahremiyeti kapsamında olup; kamuoyuna açıklanamazlar. 

Belirtilen bu nedenlerle; Maliye Bakanının görevi sırasında veya görevinin 
gereği olarak mükelleflerle ilgili öğrendiği ticari sırlarları açıklaması mümkün değildir 

Öte yandan, soru önergesinde adı geçen nezdinde, Vergi Daireleri Otomasyon 
Projesi kapsamında yapılan sorgulama neticesinde, ilgilinin ortak olduğu faal 
firmaların 2003 hesap dönemine ilişkin olarak 1,143,229,400,000.- TL Kar beyanında 
bulunduğu, firmanın yatırımları neticesinde ortaya çıkan yatırım indirimi rakamının 
söz konusu tutardan tenzili neticesinde kurumlar vergisi matrahı oluşmadığı tesbit 
edilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

tal UNAKITAN 
Maliye Bakanı 
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134. - Sinop Milletvekili Engin ALTAY'ın, Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan mev
simlik isçilere ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakam Osman PEPE'nin cevabı (7/3101) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Sakanı Sayın Osman PEPE tarafından yazılı olarak 

yanıtlanmasını arz ederim. 

^ E n g i n A L T A Y * 7 ^ ( T"^ 
S inop Milletvekili 

Çevre ve Orman Bakanlığı bünyesindeki dört kuruluştan üçünde, ( ORKÖY, Milli Parklar ve 
Ağaçlandırma Genel Müdürlüğü) çalışan 5500 geçici mevsimlik işçi, 26 Ekim 2000 tarihinde imzalanan 
protokolle daimi kadroya geçirilmişlerdir. Orman Genci Müdürlüğü bünyesindeki İşçiler ise bu 
kapsamda değerlendirilmemişlerdir. Ancak 57. Hükümet döneminde, 09.09.2002 tarihinde dönemin 
Başbakanı ve ilgili bakanlar ile Türkiye Orman İşçileri Sendikası Genel Başkanı ile imzalan protokolde; 
30.09.2002 tarihine kadar Orman Genel Müdürlüğünde geçici ve mevsimlik olarak çalışan işçilere 
( 21-475 kişi) daimi kadro verileceği akde bağlanmıştır. Konu hükümet tarafından basına ve kamuoyuna 
duyurulmuştur. Ancak protokolün gerekleri yerine getirilmemiştir. Devlette devamlılık idare hukukunun 
temel ilkelerindendir. Bu bağlamda, aileleriyle birlikte büyük bir kitleyi ilgilendiren bu konu 4 yıldır 
sürüncemede brrakılarak devlete olan güven sarsılmıştır. 

1. Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan geçici mevsimlik işçiler için 57. Hükümet 
döneminde imzalanan protokol hükümetinizce dikkate alınacak mıdır? 

2. Kamu kurum ve kuruluşlarının içerisinde, Orman Genel Müdürlüğü îççileri dışında geçici 
mevsimlik işçi kalmamıştır. Mevcut geçici mevsimlik işçiler, daimi kadroya alınarak devlet 
bu anlamda bir idari bütünlük sağlayacak mıdır? 

3. Gecikmiş bir haktan yararlanmak isteyen 21475 geçici mevsimlik işçiye daimi işçi 
kadrosu verilecek midir? 

4. Halen çalışmakta olan geçici mevsimlik işçilerin çalışma süreleri, ödenek ve adam/ay 
sürelerini artırmayı düşünüyor musunuz? 

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- (O '-£ —J Z&C ö > /̂ S/2004 

KONU : Sayın Engin ALTAY'ın 
Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ JMŞK^VNLIĞINÛ-
• ( 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 j k a n l ı ğ ı ) 

İLGİ : TBMM'nin 08/07/2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6355 sayılı yazısı. 
ilgi yazı ekinde alınan Sinop Milletvekili Sayın Engin ALTAY'ın "Orman Genel 

Müdürlüğü bünyesinde çalışan mevsimlik işçilere ilişkin" 7/3101 esas sayılı yazılı soru 
önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabı yazımız ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

- 4 2 7 -



T.B.M.M. B : 118 4 . 8 . 2 0 0 4 O : 1 

SİNOP MİLLETVEKİLİ SAYIN ENGİN ALTAY'IN "ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
BÜNYESİNDE ÇALIŞAN MEVSİMLİK İŞÇİLERE İLİŞKİN" 7/3101 ESAS SAYILI 

YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞININ CEVABI 

1,2- 26/10/2000 tarihinde Türk-İş ile Hükümet arasında düzenlenen protokolle 
kamu kurum ve kuruluşlarının geçici kadrolarında istihdam edilen geçici işçilere sürekii 
işçi kadrosu verilmiştir. Ancak, Orman Genel Müdürlüğünün adı protokolde açık olarak 
belirtilmediğinden Orman Genel Müdürlüğümüzde çalışan geçici işçiler kapsam dışında 
kalmıştır. Bu işçilerin de aynı kapsamda değerlendirilmesi yönünde yapılan girişimlerden 
netice alınamamıştır. Ayrıca, kapsam dışı tutulan işçiler İdare Mahkemelerinde davalar 
açmış ve bu davaların tümü işçilerin aleyhine sonuçlanmış ve Danıştay 12 nci 
Dairesince de kararlar onanmıştır. Dolayısıyla, bahsi geçen protokolün çalışanlara 
uygulama imkanı kalmamıştır. 

3- Bu gün itibariyle Orman Genel Müdürlüğümüz bünyesinde 18.000 adet geçici 
mevsimlik işçi çalıştırılmaktadır. Ülkemizin ekonomik şartları ve Bakanlığımız bütçe 
imkanları dikkate alınarak yapılacak değerlendirme sonucuna göre ilgili personelin daimi 
işçi kadrosuna aktarılarak tüm yıl çalıştırılması düşünülmektedir. 

4- Ormancılık faaliyetleri genellikle mevsimlere bağlı olarak yürütülmekte olan 
faaliyetler olup, bu işleri yapmak üzere istihdam edilen orman işçileri de ormancılık 
faaliyetlerinin yoğun olduğu dönemlerde geçici mevsimlik işçi statüsünde 
işlendirilmektedirfer. 

Bakanlığımız bütçe imkanlarına ve personelin hizmetine duyulan ihtiyacın 
artmasına paralel olarak çalıştırılma sürelerinin artırılması için gerekli çalışmalar 
sürdürülmektedir. 

SİNOP MİLLETVEKİLİ SAYIN ENGİN ALTAY'IN "ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
BÜNYESİNDE ÇALIŞAN MEVSİMLİK İŞÇİLERE İLİŞKİN" 7/3101 ESAS SAYILI 

YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞININ CEVABI 

1,2- 26/10/2000 tarihinde Türk-İş ile Hükümet arasında düzenlenen protokolle 
kamu kurum ve kuruluşlarının geçici kadrolarında istihdam edilen geçici işçilere sürekli 
işçi kadrosu verilmiştir. Ancak, Orman Genel Müdürlüğünün adı protokolde açık olarak 
belirtilmediğinden Orman Genel Müdürlüğümüzde çalışan geçici işçiler kapsam dışında 
kalmıştır. Bu işçilerin de aynı kapsamda değerlendirilmesi yönünde yapılan girişimlerden 
netice alınamamıştır. Aynca, kapsam dışı tutulan işçiler İdare Mahkemelerinde davalar 
açmış ve bu davaların tümü işçilerin aleyhine sonuçlanmış ve Danıştay 12 nci 
Dairesince de kararlar onanmıştır. Dolayısıyla, bahsi geçen protokolün çalışanlara 
uygulama imkanı kalmamıştır. 

3- Bu gün itibariyle Orman Genel Müdürlüğümüz bünyesinde 18.000 adet geçici 
mevsimlik işçi çalıştırılmaktadır. Ülkemizin ekonomik şartları ve Bakanlığımız bütçe 
imkanları dikkate alınarak yapılacak değerlendirme sonucuna göre ilgili personelin daimi 
işçi kadrosuna aktarılarak tüm yıl çalıştırılması düşünülmektedir. 

4- Ormancılık faaliyetleri genellikle mevsimlere bağlı olarak yürütülmekte olan 
faaliyetler olup, bu işleri yapmak üzere istihdam edilen orman işçileri de ormancılık 
faaliyetlerinin yoğun olduğu dönemlerde geçici mevsimlik işçi statüsünde 
işlendirilmektedirler. 

Bakanlığımız bütçe imkanlarına ve personelin hizmetine duyulan ihtiyacın 
artmasına paralel olarak çalıştırılma sürelerinin artırılması için gerekli çalışmalar 
sürdürülmektedir. 
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135. - Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, tarihî eser kaçakçılığını önlemek için alınan 
tedbirlere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Kür şad TÜZMEN'in cevabı (7/3102) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Kürşat TÛZMEN tarafından yazılı 
olarak cevâplândirilrnâsinı arz ederim. 

Kemal DEMİRCİ . 
Bursa Mil letveki l i 

Tarihi eser kaçakçılığı uluslar arası suçların en önemlilerinden birini 
oluşturmaktadır. Ülkelerin tarihi mirasları bu şekilde yok edilmeye çalışılmakta ve kötü 
niyetli kişiler bu şekilde büyük kazançlar elde etmektedirler. 

Son yıllarda özellikle yurt dışında ülkemizden çeşitli şekillerde çıkarılmış ölâri 
eski eserlerle ilgili sergiler dikkatimizi çekmektedir. Cumhuriyet döneminden önce 
zaten ülkemizin sahip olduğu eserlerin büyük bir çoğunluğu ülkemizden kaçırılmıştır. 

Yurt dışına çıkıldığında ülkemizin sınırlan içerisinde kurutmuş olan eski 
uygarlıklara art kalınbiann bir çok büyük müzenin en gözde parçaiannı oluşturduğunu 
görüyoruz. 

Aradan geçen bunca zaman İçinde kalan diğer değerli parçalar da sürekli 
ülkemizin elinden alınmaktadır. Buna ne zaman dur denilecektir? 

Ülkemizin gümrük çıkışlarında tarihi eser kaçakçılığın* durdurmak ve önlemek 
adına yapılan çalışmalarınız nelerdir? 
Gümrük noktalarında yurt dışına çıkışlarda arama yapılan noktalarda, eski 
eserler konusunda bilgi ve tecrübeye sahip yetkili kişiler çalışmakta mıdjr? 
Gümrük noktalarında yurt dışına çıkartılması muhtemel tarihi kalınbiann 
tespitini kimler yapmaktadır? 
Tarihi eser kaçakçılığı durumuyla karşılaşıldığında izlenen yöntem nedir? 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI 
Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü 

SAYI : B.02.1.GÜM.0.07.00.08(2004)229/ 
KONU: 7/3102 Esas Numaralı Yazılı Soru Önergesi 

23.07.0** 0 0 6 4 5 2 

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

İLGİ: 08.07.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3102-6367/20767 sayılı yazınız. 

İlgide kayıtlı yazınız ekinde alınan Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMIREL'in 
tarihi eser kaçakçılığını önlemek için alınan tedbirlere ilişkin yazıh soru önergesinin 
cevapları ilişikte sunulmaktadır. \f i ı ı AOnıiı^X I 

Bilgilerine arz ederim. Kürşad I ÜZMEN 
Devlet Bakanı 
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Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in. tarihi eser kaçakçılığını önlemek için alınan 
tedbirlere ilişkin 7/3102 esas numaralı Soru Önergesi ve Cevapları 

SORU I: Ülkemizin gümrük çıkışlarında tarihi eser kaçakçılığını durdurmak ve 
önlemek adına yapılan çalışmalarınız nelerdir? 

CEVAP I: 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kammu'nun 16. maddesi uyarınca "gümrük ve 
gümrük muhafaza amir ve memurları" kaçakçılığı önleme, izleme ve soruşturmakla 
görevlendirilmişlerdir. Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 485 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamesinin 8. maddesinin (a) bendine göre Gümrük Müsteşarlığının 
ana hizmet birimlerinden biri olan Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, Müsteşarlığın 
sorumluluğunda bulunan yer ve sahalarda münhasıran, diğer yer ve sahalarda da gerektiğinde 
ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak suretiyle kaçakçılığı men, takip ve tahkik etmekle 
görevlendirilmiştir. 

Yine 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kammu'nun kaçakçılık fillerini düzenleyen 3. 
maddesinin (b) bendinde; "Kanunlara veya Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası antlaşma 
veya sözleşmelere göre ithali veya ihracı yasak olan herhangi bir eşyayı ithal veya ihraç 
etmek veya bunlara teşebbüs etmek, ithali yasak eşyayı bulundurmak, satmak, satın almak, 
saklamak, satışa arz etmek, alınıp satılmasına aracılık etmek veya bilerek taşımak kaçakçılık 
fiilidir" hükmü yer almaktadır. Bu hüküm çerçevesinde, Kültürel Varlıklarımızın yurtdışına 
çıkanlmasım yasaklayan ilgili Kanunumuz, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varhklarmı Koruma 
Kanunudur. Söz konusu Kanunun "Yurt Dışına Çıkarma Yasağı" başlıklı 32. maddesinde, 
"Yurt içinde korunması gerekli taşınır kültür ve tabiat varlıkları yurt dışına çıkarılamaz" 
hükmü yer almaktadır. 

Yukarıda sayılan mevzuat uyarınca, Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Muhafaza Genel 
Müdürlüğü, kültür varlıklarımızın yurtdışına çıkanlmasım önlemek, izlemek ve soruşturmakla 
görevlidir. 

Tarihi eser kaçakçılığını önlemek amacıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığı (Kültür 
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü) ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Gümrükler 
Muhafaza Genel Müdürlüğüne gönderilmekte olan, çalınan eserlere ilişkin fotoğraflı envanter 
bilgileri, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü tarafından çoğaltılarak tüm Gümrük ve 
Muhafaza Başmüdürlüklerine gönderilmekte ve Başmüdürlüklerimiz söz konusu tarihi 
eserlerin yurtdışına çıkarılma olasılığına karşı uyarılmaktadır. Bu bildirimlerin yanı sıra, tarihi 
eser kaçakçılığına ilişkin olarak çeşitli kaynaklardan temin edilen istihbari bilgiler ve ihbarlar, 
mevcut mevzuat gereği işlem görmekte ve yine ilgili Başmüdürlüklere bildirilmektedir. 

Tarihi eser kaçakçılığının organize suç grupları tarafından işlenmekte olması ve Soru 
Önergesi'nde de belirtildiği üzere uluslararası boyutlarda gerçekleştirilmesi, tüm ülkelerin 
mücadeleci kuruluşlarının işbirliğini gerektirmektedir. Bu işbirlikleri ulusal, bölgesel ve 
uluslararası boyutlarda sağlanabilmektedir. Gümrük Müsteşarlığı dışında, Emniyet Genel 
Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı gibi diğer mücadeleci 
kuruluşlann da tarihi eser kaçakçılığının önlenmesi, takibi ve tahkiki ile görevli olduğu 
malumlarıdır. Diğer mücadeleci kuruluşlann da tarihi eser kaçakçılığım önlemek adına 
Interpol, Europol gibi uluslararası örgütlerle işbirliği içerisinde olduğu bilinmektedir. 
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Uluslararası ve Bölgesel işbirliğinin bilincinde olan Gümrük Müsteşarlığı; Dünya 
Gümrük Örgütü tarafından uyuşturucu madde kaçakçılığını önlemek amacıyla bilgi ve 
istihbarat değişimini kapsaması, ancak gümrük suçlan ile mücadele için de kullanılması 
öngörülen "Bölgesel İstihbarat Bağlantı Ofisleri-RELO" Projesine katılmak üzere 04 Temmuz 
1994 tarihinden itibaren merkezi Varşova-Polonya'da bulunan Doğu ve Orta Avrupa RTLO 
Merkezi'ne üye olmuştur. RILO Projesi kapsamında, tüm dünyada gerçekleştirilen 
uyuşturucu maddeler başta olmak üzere, uyuşturucu imalinde kullanılan ve precursor olarak 
tabir edilen kimyasal maddeler ile diğer mallara (tarihi eser dahil olmak üzere) ilişkin kaçak 
yakalama olayları, ortaya çıkarılan yeni gizleme yöntemleri, güzergahlar ve trend değişimleri 
konularındaki uyan mesajları Gümrük Muhafaza Ağı (CEN) sistemi vasıtasıyla internet 
üzerinden temin edilmekte, ülkemizde gerçekleştirilen yakalama olayları da bu sistem 
vasıtasıyla tüm dünya ülkelerine bildirilmektedir. 

Bunun yanı sıra, 2002 yılının UNESCO tarafından "Birleşmiş Milletler Kültürel 
Varlıklar Yılı" kabul edilmesi vesilesiyle, üyesi bulunduğumuz Orta ve Doğu Avrupa RTLO 
Merkezi tarafından Kültürel Varlıkların Korunması amacıyla 2002 yılında başlatılan 
"OBELTKS" Projesine başından itibaren katkıda bulunulmaktadır. Söz konusu Proje 
kapsamında, Türkiye dahil Merkeze üye olan 17 ülke, çalman veya yakalanan tarihi eserlerle 
ilgili bilgileri ve resimleri Orta ve Doğu Avrupa RILO Merkezi'ne göndermekte, Merkez ise 
bu bilgi ve resimleri önceden belirlenen formata uygun olarak hazırlamakta ve bu formları 
tüm üye ülkelere dağıtmaktadır. Ülkemiz de, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Vakıflar Genel 
Müdürlüğü tarafından Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğüne bildirilen "Çalınan Tarihi 
Eserlere" ilişkin bilgileri, envanter fişleri ve fotoğrafları ile birlikte Ona ve Doğu Avrupa 
RILO Merkezine e-mail ve faks ortamında aktarmaktadır. 

Gümrük Müsteşarlığı tarafından yürütülmekte olan bir diğer çalışma da, 
havaalanlanmıza gelen ve havaalanlanmızdan ülkelerine dönen yabancı uyruklu yolcuları, 
tarihi eserlerimize ilişkin düzenlemelerden haberdar etmek amacıyla havaalanlarında uyan 
panolannın aşılmasıdır. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ortaklaşa yürütülen bu çalışma 
kapsamında, Trabzon, Diyarbakır, Antalya, Konya, Samsun, Esenboğa, İzmir illerinde 
bulunan havaalanlanmızda tarihi eserlerin yurtdışına çıkarılmasının yasak olduğuna ilişkin 
panolar yerleştirilmiş olup, İstanbul (Atatürk Havaalanı), Çorlu, Adana, Dalaman, Milas 
(Bodrum) havaalanlannda da söz konusu panoların asılmasına ilişkin çalışmalar 
sürdürü lmektedir. 

SORU II: Gümrük noktalarında yurt dışına çıkışlarda arama yapılan noktalarda, eski 
«serler konusunda bilgi ve tecrübeye sahip yetkili kişiler çalışmakta mıdır? 

CEVAP II: Gümrük Müsteşarlığı'nda yeni göreve başlayan tüm çalışanlar, Gümrük 
Müsteşarlığı Eğitim Dairesinde Temel ve Mesleki Eğitime tabii tutulmaktadırlar. Bu eğitimler 
esnasında, kaçakçılıkla mücadele mevzuatı hakkında da bilgilendirilmektedirler. Aynı 
konuda, zaman zaman hizmet içi eğitim çalışmaları da yapılmaktadır. 

Kaçakçılıkla mücadelede ihtisaslaşma arzu edilen bir durumdur. Ancak, personel 
eksikliği gibi birtakım kısıtlılıklar ihtisaslaşma çabalanni engellemektedir. 

Bunun yanı sıra, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ve Emniyet Genel Müdürlüğü 
Türkiye Uluslararası Uyuşturucu ve Organize Suçla Mücadele Akademisi (TADOC) 
tarafından zaman zaman düzenlenen tarihi eser kaçakçılığına ilişkin uzmanldc eğitimlerinden 
Gümrük Müsteşarlığı çalışanları da faydalanmaktadır. 
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SORU III: Gümrük noktalarında yurt dışına çıkartılması muhtemel tarihi kalıntıların 
tespitini kimler yapmaktadır? 

CEVAP III: 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununun, taşınabilir kültür 
varlığı niteliğindeki eşyanın yurt dışına çıkışım yasaklamakta olduğu malumlarıdır. İhraç 
edilmek üzere gümrük idaresine beyan edilen eşyanın 2863 sayılı Kanun uyarınca "taşınabilir 
kültür varlığı" kültür ve tabiat varlığı niteliğinde olup olmadığının, başka bir ifadeyle ihraç 
edilmesinde bir sakınca olmadığının belgelenebilmesi için, gümrük idarelerince Kültür 
Bakanlığı tarafından düzenlenmiş olan ve eşyanın tarihi eser niteliği taşımadığı ve ihraç 
edilmesinde sakınca bulunmadığını belirten ekspertiz raporları aranılmaktadır. Bu ekspertiz 
raporları, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müze müdürlükleri tarafından 
düzenlenmektedir. 

Yabancı turistlerin turistik bölgelerimize ziyaretleri sırasında satın aldıkları ve 
beraberlerinde yurt dışına çıkardıkları tarihi eser niteliği taşımayan, hah, kilim, bakırdan 
mamul ev ve süs eşyası, altın ve gümüş takı gibi turistik ve/veya kültürel eşyaya, kimi zaman 
eskitilmiş bir görüntü de verilebilmekte; bu durum eşyanın 2863 sayılı Kanun kapsamına girip 
girmediği konusunda gümrük idarelerinde tereddütler ortaya çıkarmaktadır. Turistik amaçlarla 
ve yeni imal edilmiş olduğu halde görüntüsü ve niteliği itibarıyla eski olduğu veya taşınabilir 
kültür varlığı niteliği taşıdığı intibaı veren eşya için de ihracında bir sakınca olmadığını 
ispatlayan ekspertiz raporunun istenilmesi turistik bölgelerimizde yolcuların ülkemizden çıkış 
yaptıkları gümrük idarelerinde sorunlar yaşanmasına neden olmakta ve giderek gelişen bir 
ihracat sektörü olma yolunda ilerleyen kültürel eşya ihracatımız açısından sorunlar 
yaı atabilmektedir. 

Bu sorunların önlenmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapılan işbirliği 
sonucunda yayımlanan 2001/42 sayıü Genelgemiz ile gerek eşyanın üzerine ve gerekse de 
satıcısının beyanı doğrultusunda faturasına "yeni imalattır" ibaresi konulmuş olan halı, kilim, 
bakırdan mamul ev ve süs eşyası, altın ve gümüş takı gibi eşyanın ihracatında gümrüklerce 
ekspertiz raporu aranılmaması sağlanmıştır. 

Diğer yandan, 7 Kasım 2003 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 
''Gümrük Muhafaza Görev Yönetmeliği"nin 106. maddesinde de belirtildiği üzere, yakalanan 
tarihi eser ve tabiat varlıklanmn ekspertiz raporları, mahallin müze veya üniversitelerinin 
arkeoloji bölümleriyle irtibata geçilerek temin edilmektedir. Dolayısıyla, ele geçirilen tarihi 
eserlerin tespiti, olay yerindeki Müze Müdürlüklerinde veya Üniversitelerin Arkeoloji 
bölümlerinde görev yapmakta olan, tarihi eser konusunda bilgi ve deneyime sahip uzman 
kişiler tarafından yapılmaktadır. 

SORU VI: Tarihi eser kaçakçılığı durumuyla karşılaşıldığında izlenen yöntem nedir? 

CEVAP VI: Tarihi eser kaçakçılığı ile karşılaşıldığı takdirde izlenecek yöntem 7 Kasım 2003 
tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Gümrük Muhafaza Görev 
Yönetmeliği"nin "Tarihi Eser, Kültür ve Tabiat Varlıkları" başlıklı 106. maddesinde detaylı 
olarak belirtilmiştir. 

Söz konusu maddede; "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa göre 
yurtdışında geçici olarak sergilenmek üzere Bakanlar Kurulu Kararıyla izin verilenler dışında 
kalan kültür ve tabiat varlıklarının yurtdışına çıkarılamayacağı hükmüne aykırı olarak 
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yurtdışı edilmek istenilirken yakalanıp el konulan söz konusu varlıklar zapt edilerek olaya 
ilişkin zanlılar Cumhuriyet Savcılığına sevk edilir. Yakalanan tarihi eser ve tabiat 
varlıklarının ekspertiz raporları, mahallin müze veya üniversitelerinin arkeoloji bölümleriyle 
irtibata geçilerek temin edilir. Tarihi eser, kültür ve tabiat varlığı olduğu anlaşılan maddeler 
Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müzelere tutanakla teslim edilir. 

Büyük çoğunluğu Vakıflar Genel Müdürlüğünün sorumluluğunda bulunan cami, türbe 
gibi yerlere ait "tebermkat eşya" sayılan halı, kilim, şamdan, levha gibi kültür varlıkları için 
Vakıflar Genel Müdürlüğüne veya bağlı taşra birimine bilgi verilerek anılan kurum 
elemanlarının müze uzmanlarıyla birlikte müşterek olarak yapılacak inceleme sonucunda, 
eserlerin tarihi ve kültür varlığı olup olmadığına dair rapor temin edilerek sonucuna göre 
işlem yapılır." hükümleri yer almaktadır. 

Bu madde doğrultusunda işlem yapan Gümrük Müsteşarlığı Taşra Birimleri, olayla 
ilgili olarak "Kaçakçılık Bilgi Formu"nu doldurmakta ve Gümrükler Muhafaza Genel 
Müdürlüğü tarafından oluşturulan ve kullanılan "Kaçakçılık Bilgi Bankasına" girilmek üzere 
Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğüne göndermektedirler. 

SONUÇ: 

Gümrük Müsteşarlığı, tarihi eser kaçakçılığını önlemeye büyük önem vermekte ve 
mevcut kısıtlılıklar dahilinde en iyi sonuçlara ulaşmaya çalışmaktadır. 2003 yılı içerisinde, 3 
ayrı yakalamada Avrupa ve Osmanlı sikkeleri, bronz heykeller ve Osmanlı madalyası ele 
geçirilmiş olup, 2004 yılının ilk yarısında da 3 ayrı tarihi eser yakalaması yapılmış ve bu 
yakalamalarda da Kuran-ı Kerim, el yazması kitaplar, sikkeler ve bileklikler ele geçirilmiştir. 

Tarihi eser kaçakçılığının, "sadece yurtiçinden yurtdışına gümrük kapılarından çıkış 
esnasında yapılması" şeklinde ele alınması çok dar anlamlı bir bakışı yansıtmaktadır. Zira, 
gümrük kapılarından çıkarılmak istenen tarihi eserlerimizin Kültür ve Turizm Bakanlığı ile 
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından devamlı surette kayıt altına alındığı ve Müzelerde veya 
Camilerde muhafaza edildiği malumlarıdır. Tarihi eser kaçakçılığına ilişkin süreç de, bu 
eserlerin muhafaza edildiği Müze, Örenyeri ve Camii'lerden çalınmasıyla başlamaktadır. 
2004 yılının ilk 6 ayında Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 
çalındığı bildirilen tarih eser sayısı 80'e ulaşmıştır. Bunun yanı sıra, gümrük kapısı 
bulunmayan smırlanmızın Askeri Birimler tarafından korunduğu ve tarihi eser kaçakçılığında 
tercih edilen bir taşıma şekli olan Yatların güçlü şüphe ve ihbar olmadığı sürece Gümrük 
Muhafaza Memurları tarafından aranamadığı hususları da göz önüne alınmalıdır. 

Bu sebeple, tarihi eser kaçakçılığının, eserlerin muhafaza edildiği yerlerden 
çalınmasıyla başlayan bir süreç olarak ele alarak, söz konusu tarihi mirasımızın yok 
edilmesinin önüne geçilmesinin sadece Gümrük Müsteşarlığının çabalan ile değil, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel 
Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı gibi diğer kamu kurumlarının da çabalannı 
gerektirdiği açıktır. Söz konusu Kurumlar arasında bu husus son günlerde dikkate alınmakta 
ve tarihi eser kaçakçılığı ile daha etkili mücadele edebilmek için Kültür ve Turizm 
Bakanlığı'nın öncülüğünde tüm mücadeleci kurumların katılımıyla çalman kültür varlıklarının 
fotoğraf ve envanter bilgilerini içerecek bir Veritabanı oluşturma çalışmalan 
sürdürülmektedir. 

- 4 3 3 -



T.B.M.M. B : 118 4 . 8 . 2 0 0 4 0 : 1 

136. - İğdır Milletvekili Dursun AKDEMIR'in, organ nakli konusunda yürütülen çalışmalara 
ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/3103) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Recep A K D A ö tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

^ 
Prof.Dr.Dursun AKDEMİR 

D Y P İğdır Milletvekili 
Ülkemizde uygulamaya konulan aşılama ve bilinçlendirme kampanyaları ile 

bir çok hastalığın ve dolayısıyla can kaybının önüne geçilebildiği gerçeğinden 
hareketle, 

1 - Türkiye'de organ nakli konusunda AB normlarına ulaşma çalışmaları var 
mıdır? Varsa, hangi aşamada dır? Hastanelerde organ nakli için bekleyen 
kaç hasta bulunmaktadır? 2003 yılında yurtdışına giden hasta sayısı ne kadar 
dır? 

2 - Son iki yıl içerisinde kronik böbrek yetmezliği teşhisi konulan hasta 
sayısı ne kadar dır? Türkiye genelinde geçmiş yıllara göre son iki yılda bir 
artış var mıdır? Varsa, geçmiş yıllara oranla artış ne kadar dır? Bir seanslık 
tedavi ücreti kaç liradır? 

3 - Her gün birçok vatandaşımızın hayatını kaybetmesine, binlercesinin de 
diyaliz makinelerine bağlı olarak yaşamalarına neden olan böbrek 
hastalığının önlenmesi, korunma yolları ve insanların bu hastalıktan tek 
kurtuluş yolu olan böbrek nakli için büyük çaplı bir organ bağışı ve 
bilinçlendirme kampanyası yapmayı düşünüyor musunuz? 

4 - Organ nakli konusunda, hastaların doku ve organ tespiti ile uyuşma 
bilgileri hakkında ilgili tüm hastaneler arasında tam bir işbirliği ve bilgi ağı 
mevcut mudur? Yoksa, bu önemli konuda ne gibi çalışmalar yapmayı 
düşünüyorsunuz? 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

SAYI : B100THG0100009-' 
KONU : Yazılı soru önergesi 

28.07.04- 1 2 7 3 9 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 08.07.2004 tarih ve KAN.KAR.MD. A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3103-6378/20775 
sayılı yazınız 

İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR tarafından organ nakli konusunda yürütülen 
çalışmalara ilişkin verilen ve Bakanlığımızca cevaplandırılması tensip kılınan yazılı 
soru önergesinin cevabı ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. r. f^cek 4 K D 

Kakan 1 
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İğdır Milletvekili Sayın Prof. Dr. Dursun AKDEMİR tarafıncran>fe>ilen 
"Organ nakli konusunda yürütülen çalışmalara dair" yazılı soru önergesinin 
cevabıdır: 

"SORU 1- Türkiye'de organ nakli konusunda AB normlarına ulaşma çabaları 
var mıdır? Varsa, hangi aşamadadır? Hastanelerde organ nakli için bekleyen kaç 
hasta bulunmaktadır? 2003 yılında yurtdışına giden hasta sayısı ne kadardır?" 

CEVAP 1- Organ ve doku nakli hizmetlerinde en önemli husus, organ ve doku 
bağışının teminidir. Ülkemizde yeterli sayıda Organ Nakli Merkezi ve bu konuda 
deneyimli bilim adamları olduğu halde, nakil sayıları yetersiz kalmaktadır. Milyon 
nüfus başına düşen kadavra donör sayısı Avrupa Birliği ülkelerinde 15'lerde iken, 
ülkemizde bu oran milyonda 0.7 civarındadır. Bu oranın artınlması için öncelikle 
halkımızda organ bağışı bilincinin oluşması gerekmektedir. Bakanlığımız bu konudaki 
çalışmalarını Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet işleri Başkanlığı, üniversiteler ve sivil 
toplum kuruluşları ve çeşitli medya kuruluşları gibi diğer kurumlarla işbirliği içerisinde 
yürütmekte ve yeni bir aktivasyon programı için çalışmalar sürmektedir. 

Yıllara göre kadavra donör sayısı ve yapılan nakiller tabloda görülmektedir. 

Yıllar 

2000 
2001 
2002 
2003 

Kadavra 
Donör 

46 
89 
102 
105 • 

Böbrek 

368 
491 
550 
605 

Karaciğer 

59 
108 
159 
174 

Kalp 

11 
27 
20 
23 

Kalp 
kapağı 

7 
25 
15 
24 

Kornea 

913 
1267 
1538 
1807 

Kemik 
İliği 
293 
374 
443 
498 

Pankreas 

-. 
-
-
9 

Bakanlığımız tarafından yürürlükteki mevzuatın eksik kalan ya da aksayan 
yönlerini düzeltmek ve ülkemiz tarafından da imza konulan Biyoloji ve Tıbbın 
Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve insan Haysiyetinin Korunması 
Sözleşmesi: İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi ve yine, İnsan Hakları ve Biyotıp 
Sözleşmesine Ek insan Menşeli Organ ve Doku Nakline İlişkin Protokol'e uyumunun 
sağlanması amacıyla 2238 Sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli 
Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı hazırlanmış 
olup, çalışmalar son aşamaya gelmiştir. Kanun Tasarısı Başbakanlığa sunulacaktır. 

2003 yılında 3 kişi kemik iliği, 1 kişi karaciğer ve 1 kişi de akciğer nakli olmak 
üzere, toplam 5 hasta organ nakli olmak için yurtdışına gitmiştir. Buna ilaveten, daha 
önce yurtdışında organ nakli olup, 2003 yılı içinde kontrol amacıyla yurtdışına giden 
hasta sayısı 2'dir. 
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2003 yıl sonu itibarı ile organ ve doku nakli olmak için bekleyen hast^-sayilan 
aşağıda verilmiştir: 

Organ-Doku 

Böbrek 
Karaciğer 
Kalp 
Kalp Kapağı 
Akciğer 
Kalp-Akciğer 
Pankreas 
Kornea 
Kemik iliği 

Bekleyen Hasta Sayısı 

6501 
351 
191 
64 
1 

23 
65 

3635 
277 

"SORU 2- Son iki yıl içerisinde kronik böbrek yetmezliği teşhisi konan hasta 
sayısı ne kadardır? Türkiye genelinde geçmiş yıllara göre son iki yılda bir artış var 
mıdır? Varsa, geçmiş yıllara oranla ne kadardır? Bir seanslık tedavi ücreti ne 
kadardır?" 

CEVAP 2- Yıllara göre Kronik, Böbrek Yetmezliği nedeniyle tedavi görmekte 
olan hasta sayılan ve bir önceki yıla göre hasta sayısında artış oranları şöyledir: 

Yıllar 

1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 

Hasta Sayısı 

11603 
13476 
16412 
19609 
23263 
26393 
30562 

Bir Önceki Yıla Göre 
Vaka Sayısındaki Artış 

Oranı (%) 
17.74 
16.14 
21.79 
19.48 
18.63 
13.45 
15.75 

2004 yılı Bütçe Uygulama Talimatı gereği hemodiyaliz seans ücreti 124.600.000 
TL'sıdır. 

"SORU 3- Her gün birçok vatandaşımızın hayatını kaybetmesine, binlercesinin 
de diyaliz makinelerini bağlı olarak yaşamalarına neden olan böbrek hastalığının 
önlenmesi, korunma yolları ve insanların bu hastalıktan tek kurtuluş yolu olan böbrek 
nakli için büyük çaplı bir organ bağışı ve bilinçlendirme kampanyası yapmayı 
düşünüyor musunuz?" 

CEVAP 3- Bakanlığımızın organ bağışının artırılması, halkımıza konunun 
öneminin duyurulması ve sürdürülebilir organ bağışı bilincinin geliştirilmesi amacıyla 
yaptığı çalışmalar aralıksız olarak devam etmektedir. Bu kapsamda yeni^ bir 
aktivasyon programı ve Organ Bağış Kampanyası çalışmaları yürütülmektedir. 
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Ayrıca, organ ve doku nakli ile diyaliz hizmetlerinin yürütülmesinde^aFşıla^ıiarj.; 
sorunların saptanması ve çözüm önerilerinin belirlenmesi amacıyla 75 ildeirf toplam 
420 kurumdan 1427 sağlık personelinin katıldığı bir anket çalışması yapılmıştır. 
Ankette tesbit edilen en önemli sorunun eğitim yetersizliği olması üzerine sağlık 
personeline yönelik Organ ve Doku Nakli Eğitimi El Kitapçığı'nın hazırlanması için 
çalışmalara başlanmıştır. Kitapçık basımını takiben sağlık kurumlarında eğitim 
faaliyetlerine hız verilecektir. Halk eğitimi için de söz konusu kitapçık temel alınarak 
farklı dokümanlar hazırlanacaktır. 

"SORU 4- Organ nakli konusunda, hastaların doku ve organ tespiti ile uyuşma 
bilgileri hakkında ilgili tüm hastaneler arasında tam bir işbirliği ve bilgi ağı mevcut 
mudur? Yoksa, bu önemli konuda ne gibi çalışmalar yapmayı düşünüyorsunuz?" 

CEVAP 4- Organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak, adaletli organ ve 
doku dağıtımını sağlamak amacıyla, tüm üniversitelerin, kamu ve özel sağlık 
kuruluşlarının katılımıyla Sağlık Bakanlığının koordinasyonunda ve denetiminde 
Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Sistemi kurulmuştur. Bu sistemin amacı 
ülke genelinde organ ve doku nakli hizmetleri alanında çalışan kurum ve kuruluşlar 
arasında gerekli koordinasyonu sağlamak, kısıtlı imkanlarla temin edilebilen bağış 
organ ve dokuları, bilimsel kurallara ve tıbbi etik anlayışına uygun olarak, adaletli bir 
dağıtımla, en uygun hastalara, en kısa süre içerisinde naklini sağlamaktır. 

Ulusal Koordinasyon Sisteminin yürütülmesi amacıyla Bakanlığımız Tedavi 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı olmak üzere Ankara'da Ulusal Organ ve Doku 
Nakli Koordinasyon Merkezi (UKM) ile, Ankara, İstanbul, izmir, Antalya, Adana ve 
Kayseri İllerinde Bölge Koordinasyon Merkezleri kurulmuştur. Ülke genelinde her 
hangi bir hastanede organ bağışı gerçekleştiğinde hastanede görevli organ nakli 
koordinatörleri Ulusal Koordinasyon Merkezine bildirmektedir. Bu merkez, organ nakli 
merkezleri ile işbirliği ve koordinasyon içerisinde, donörün (verici) organ ve 
dokularının ülke genelinde nakil beklemekte olan hastalardan aciliyet ve organ 
uyumu kriterlerine göre en uygun hastanın bulunduğu Organ Nakli Merkezine 
gönderilmesini sağlamaktadır. 

Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Sistemi içerisinde henüz tüm 
merkezlen birbirine bağlayan bir bilgi ağı henüz mevcut olmamakla birlikte, ulusal 
düzeyde organ bekleyen hastalara ait veri tabanı oluşturmak amacıyla bir bilgisayar 
ağının kurulması ve Ulusal Doku Bilgi Bankasının reorganizasyonu için Bilim Kurulları 
ile Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Kurulunda karar alınmış ve altyapının 
hazırlanması ve sistemin hayata geçirilmesi için çalışmalara başlanmıştır. Söz 
konusu sistemin birkaç ay içerisinde kurularak faaliyete geçirilmesi plantenmıştırv 
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137. - Konya Milletvekili Atilla KART'ın, 5195 sayılı Kanunim uygulamada doğurduğu sorun
lara ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un cevabı (7/3106) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

—Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı Sn.AIi Coşkun 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasa'nın 98 ve İçtüzüğün 96. 
maddeleri gereğince arz ve talep ederim. 

Atilla Kart 
CHP Konya Milletvekili 

--Bilindiği gibi; 611 sıra sayılı "Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkmdaki Kanun Tasansı" 22.6.2004 tarihinde TBMM Genel Kurulunda 
görüşülmüş ve kanunlaşmıştır. Bu yasanın çerçeve 8. maddesinin, geçici 2. maddesiyle yapılan 
düzenlemenin "Cargill " firmasını hedef aldığı ve bu maddenin içeriği itibariyle de " a f niteliğinde 
olduğu görüşündeyiz. Her ne kadar, CHP Grubu adına tarafımızdan yapılan itirazlar üzerine 
"Bakanlar Kurulu Kararıyla Özel Endüstri Bölgesi ilan edilen alanlarda yer alan ve daha 
rince izin, onay ve ruhsatları alınmış yatırımların tüm izin, onay ve ruhsatları geçersiz 
kılınmış olması durumunda dahi yenilenir " cümlesindeki "geçersiz kılınmış olması 
durumunda dahi" ibaresi çıkartılmış ise de; bu maddenin yine de belli şartlarla "af niteliğini'*'' 
koruduğu düşüncesindeyiz. 

—Tasarının bütününü etkileyen bu gelişine karşısında, kamuoyunun doğru 
bilgilendirilmesi ve gerçeklerin öğrenilmesi adına, aşağıdaki hususların cevaplandırılmasını 
talep etmek gereği doğmuştur; 

1-Cargiil firmasıyla (davacı, davalı ve müdahil sıfatları dahil olmak 
üzere) İdare arasında (mahalli ve mülki) yargıya intikal etmiş dava dosyalan 
hangileridir? Bu dosyaların içerikleri ve sonuçları nedir? 

2-Açılmış olan bu davalar sonucunda yönetmelik değişikliği, çevre 
düzeni planı değişikliği, ruhsat, deşarj, emisyon izinlerinin iptal edilmesi durumu 
söz konusu olmuşmudur? Bu kararlar sonucunda iptal ve yürütmeyi durdurma 
kararlan verilmişmidir? İptal ve yürütmeyi durdurma kararları hangi gerekçeyle 
verilmiştir? Bu yönde kararlar verildiyse, bu kararlara rağmen ilgili firma faaliyetini 
hangi yasal gerekçeyle sürdürebilmiştir? 

3-İptal kararlan içeriğine göre, mahalli ve mülki idareler tarafından, İmar 
Yasasının 42 ve ilgili maddelerine vesair mevzuata istinaden, Cargill firması aleyhine 
idari para cezalan tahakkuk ettirilmişmidir? Tahakkuk ettirildiyse bunun tutarı nedir? 
Ettirilmediyse hangi gerekçeyle tahakkuk ve tahsil edilmemiştir? Bu yasa yürürlüğe 
girdiği takdirde, Cargill ve varsa benzeri durumda bulunan firmalara yönelik olarak 
ruhsat harcı, idari para cezası ve benzeri cezalar yönünden nasıl bir uygulama 
yapılacaktır? 

SAYI : B 14.0 .BHİ 01 - 2 3 ^ 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 08.07.2004 tarih ve A.01.0.GNS.Û.10.00.02-7/3106-6393/20789 sayılı yazınız. 

Konya Milletvekili Atilla KART'ın, " Endrüstri Bölgeleri kanununda yapılan değişikliğe" 
ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği (7/3106) esas nolu yazılı soru önergesine 
ilişkin cevabımız ekte takdim edilmiştir. 
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KONYA MİLLETVEKİLİ SAYIN ATİLLA KARTIN 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ 

CEVAP 1 

Cargill ile İdare arasında bir dava mevcut değildir. Bursa Barosu Başkanlığı ve bazı meslek 
kuruluşları tarafından İdare aleyhine açılmış olan bazı davalarda Cargill, idarenin yanında davaya 
müdahil olmuştur. Bu davalar aşağıda verilmektedir: 

• Bursa Barosu Başkanlığı ile bazı meslek kuruluşları ve kişiler, 19.10.1990 onan tarihli 
1/25.000 ölçekli İznik Gölü Çevre Düzeni Planında değişiklik yapılmasına ilişkin 14.08.1988 
tarihli Bayındırlık ve iskan Bakanlığı işleminin iptali istemiyle Danıştay 6. Dairesinde 
1998/6071 dosya numaralı davayı açmışlardır. Cargill bu davaya Bayındırlık ve Iskan 
Bakanlığı yanında müdahil olarak katılmıştır. 

Danıştay 6. Dairesi davaya konu işlemi hukuka uygun bularak davayı reddetmiştir. Ancak 
davanın reddine ilişkin bu karan Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu bozmuş ve 
dava konusu işlemin iptaline karar vermiştir. 

• Bursa Barosu Başkanlığı ile bazı meslek kuruluşları ve kişiler, Cargill'in Orhangazi'de 
nişasta fabrikası kurmasını uygun bulan Yüksek Planlama Kurulu kararı ile bu karar 
doğrultusunda Bursa Valiliğince hazırlanan 1/1000 ölçekli mevzi imar planının ve Bursa 
Valiliğince verilen inşaat ruhsatının iptali istemiyle, Bursa 2. İdare Mahkemesinde 2000/584 
dosya numaralı davayı açmışlardır. Cargill bu davaya Başbakanlık ve Bursa Valiliği yanında 
müdahil olarak katılmıştır. 

Bursa 2. İdare Mahkemesi, dava konusu işlemleri iptal etmiştir. İptal kararı temyiz 
sonucunda Danıştay 6. Dairesinin kararıyla bozulmuştur. 

• Aynı davacılar tarafından Bursa Valiliği aleyhinde, Bursa Valiliğince ikinci kez yapılan 
1/1000 ölçekli mevzi imar planı ve Cargill'e verilen inşaat ruhsatının iptali istemiyle Bursa 2. 
İdare Mahkemesinde 2000/232 dosya numaralı dava açılmıştır. Cargill bu davaya müdahil 
olarak katılmıştır. 

Bursa 2. idare Mahkemesi, dava konusu işlemleri iptal etmiştir. İptal kararı temyiz 
sonucunda Danıştay 6. Dairesinin kararıyla bozulmuştur. 

• Aynı davacılar tarafından Bursa Valiliği aleyhinde, Cargill'e bir yıl süre ile verilen deşarj izin 
belgesi ve emisyon izin belgesinin iptali istemiyle Bursa 2. İdare Mahkemesinde 2000/1468 
dosya numaralı dava açılmıştır. Cargill bu davaya müdahil olarak katılmıştır. 

Bursa 2. idare Mahkemesi, dava konusu işlemleri hukuka uygun bularak, davanın reddine 
karar vermiştir. Davanın reddine ilişkin karar, temyiz sonucunda Danıştay 6. Dairesinin 
kararıyla bozularak, tesise emisyon izni ve bir yıl süreyle deşarj izni verilmesine ilişkin İl 
Mahalli Çevre Kurulu Kararı hakkında yürütmeyi durdurma kararı vermiş ve 08.07.2002 
tarihinde Valiliğe tebliğ etmiştir. Valilikçe yapılan itiraz da 30.07.2002 tarihinde reddedilmiş 
ve bu red kararı da 19.09.2002 günü Valiliğe tebliğ edilmiştir. 

CEVAP 2 

Verilen yapı ruhsatı ve yapı kullanma izinlerinin Bursa 2. İdare Mahkemesince iptal kararı, 
Danıştay 6. Dairesi tarafından bozulmuştur. Bunun yanında, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Teknik 
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Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğünün 17.05.2004 tarih ve 4973 sayılı yazısında, adı geçen 
şirkete ilave inşaat ruhsatı verilmesi için hukuki bir engel bulunmadığı belirtilmiştir. 

Diğer yandan, bir yıl süre ile verilen emisyon izni ve deşarj iznin Bursa 2. İdare Mahkemesince iptal 
kararı, Danıştay 6, Dairesinin kararıyla bozularak, tesise emisyon izni ve bir yıl süreyle deşarj izni 
verilmesine ilişkin İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı hakkında yürütmeyi durdurma kararı vermiş ve 
08.07,2002 tarihinde Valiliğe tebliğ etmiştir. Valilikçe yapılan itiraz da 30.07.2002 tarihinde 
reddedilmiş ve bu red kararı da 19.09.2002 günü Valiliğe tebliğ edilmiştir. 

Yürütmeyi durdurma kararı sonrası ne şekilde uygulama yapılacağı Bursa Valiliğince Çevre 
Bakanlığına 23.07.2002 tarih ve 2211 sayılı yazı ile sorulmuş ve bu karar Bursa Valiliğinin 
06.08.2002 tarih ve 2211 sayılı yazısıyla Orhangazi Kaymakamlığı ve Bursa İl Sağlık Müdürlüğüne 
gereği için gönderilmiştir. 

Cargill Tarım San. Tic. AŞ'nin çalışmalarına devam etmesinin uygun görüldüğünün belirtildiği 
24.07.2002 tarih ve P.2002/7 sayılı Bakanlar Kurulu Prensip Karan, Çevre Bakanlığı ÇEKÖK 
Genel Müdürlüğünün bila tarih ve 3627 sayılı yazısı ekinde Bursa il Çevre Müdürlüğüne 
gönderilerek gereğinin yapılması istenmiştir. 

Bursa Barosunun İtirazı üzerine, Bakanlar Kurulu Prensip Kararının ne şekilde uygulanacağına dair 
Çevre Bakanlığına Valilikçe görüş sorulmuş, Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğüne 
bilgi verilmiştir. Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünden 
alınan17.06.2003 tarih ve 227 sayılı cevabi yazı ekinde yer alan, Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğünün 06.06.2003 tarih ve 2504 sayılı yazısında, "24.07.2002 tarih ve P.2002/7 
sayılı Bakanlar Kurulu Prensip Kararına göre uygulama yapılması gerektiği" bildirilmiştir. 

CEVAP 3 

Cargill hakkında 3194 sayılı İmar Kanununun 42 nci maddesi uyarınca verilmiş 14.050.000.000 TL 
tutarında bir para cezası mevcut olup, bu para cezası idarece tahsil edilmiştir. 

Özel endüstri bölgesi ilan edilme talebinde bulunan firmalar için, Endüstri Bölgeleri Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile değiştirilen 4737 sayılı Yasa ve çıkarılacak Yönetmelik 
uyarınca değerlendirme yapılacaktır. 
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138. - Bursa Milletvekili KemalDEMİREL'in, Bakanlığın Türkiye'ye Özgü Beslenme Rehberi 
adlı yayınına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAG'ın cevabı (7/3125) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Prof. Dr. Recep AKDAĞ tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal D E M I R E L 
Bursa Mil letveki l i 

Sağlık, bir çok mesleğin iç içe çalışmalarını yürüttüğü, ekip çalışmasını 
gerektiren bir alandır. Beslenme de sağlığın en temel taşlanndan birini 
oluşturmaktadır. Sağlıklı beslenme sağlandığı takörde insan vücuda daha sağlıklı ve 
hastalıklara karşı daha dirençli olabilecektir. 

Bakanlığınızın bu yöndeki çalışmaları eibetteki takdir edilmelidir. Büyük emekler 
harcanarak, çok çalışılarak ortaya çıkartılan bir yayın. 

Bildiğimiz ikinci bir konu var ki, o da ülke gerçekleri. Ülkemizde yaşayan 
insanlarımızın bölgesel (yöresel), ekonomik ve sosyal farklılıklarıdır. İnsanlanmız sahip 
olduklanyla yaşamlarını sürdürmeye çalışmakta ve beslenmesini sağlamaktadır. 

Hazırlamış olduğunuz beslenme rehberinde bu konulara girilmediği gibi besin 
öğelerinden, birbirinin yerini alabileceklere de pek fazla yer verilmemiştir. 

1 . İsmi 'Türkiye'ye Özgü Beslenme Rehberi" olan yayınınızda ülkemizin bölgesel 
olarak sahip olduğu besin maddeleriyle ilgili örneklere neden yer verilmemiştir? 

2. Çeşitli gıda maddelerinde farklı zenginlikte besin öğeleri içerdiği bilinmektedir. 
Ülkemiz şartlarında sahip olunan gıda maddelerinden bu yönde nasıl 
yararlanılacağı ile ilgili bilgilere neden yer verilmemiştir? 

3. Halkımıza daha iyi yo l göstermek adına bölgesel ve sahjp olunan ekonomik 
koşullara göre öğün önerileri neden hazırianmamışbr? 

4. Halkımızın sahip olduğu bölgesel, ekonomik ve sosyal özellikleri ile 
Bakanlığınızın hazırlamış olduğu bu kitap karşısında kendilerini kötü 
hissedebileceğini düşünmüşmüydünüz? Düşündüyseniz bunun için neler 
yaptınız? 

5. Bu kitap halka direk dağıtılacak mıdır? Yoksa yüz yüze eğitimler yoluyla 
aynntılar vermeyi planlıyor musunuz? 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

SAYİ .B100TSH0120009 
KONU :Yazılı,Soru Önergesinin Cevaplandırılması 

29.0/.U4. i 2 4 2 5 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 15.07 2004 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-6454 sayılı yazıları. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL tarafından verilen 7/3125 sayılı " Türkiye'ye Özgü 
Besienme Rehberi"isimli yayın konusundaki yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 

Arz ederim. P r o f . D r .y^Z^Kİ>AĞ 

ir82!.. 
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Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL tarafından, "Türkiye'ye Özgü Beslenme Rehberi" adlı 
yayına ilişkin olarak Bakanlığımızca cevaplandırılmak üzere verilen yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

SORULAR: 

Sağlık bir çok mesleğin iç içe çalışmalarını yürüttüğü, ekip çalışmasını gösteren bir alandır. 
Beslenme de sağlığın en temel taşlarından birini oluşturmaktadır. Sağlıklı beslenme sağlandığı takdirde 
insan vücudu daha sağlıklı ve hastalıklara karşı daha dirençli olabilecektir. 

Bakanlığınızın bu yöndeki çalışmaları elbette ki takdir edilmelidir. Büyük emekler harcanarak, 
çok çalışılarak ortaya çıkartılan bir yayın. 

Bildiğimiz ikinci bir konu var ki, o da ülke gerçekleri. Ülkemizde yaşayan insanlarımızın bölgesel 
Yöresel), ekonomik ve sosyal farklılıklarıdır. İnsanlarımız sahip olduklarıyla yaşamlarını sürdürmeye 
çalışmakta ve beslenmesini sağlamaktadır. 

Hazırlamış olduğunuz beslenme rehberinde bu konulara girilmediği gibi besin öğelerinden, 
birbirinin yerini alabileceklere de pek fazla yer verilmemiştir. 

Bu çerçevede; 

1- ismi "Türkiye'ye Özgü Beslenme Rehberi" olan yayınınızda ülkemizin bölgesel olarak sahip 
olduğu besin maddeleriyle ilgili örneklere neden yer verilmemiştir? 

2- Çeşitli gıda maddelerinde farklı zenginlikte besin öğeleri içerdiği bilinmektedir. Ülkemiz 
şartlarında sahip olunan gıda maddelerinden bu yönde nasıl yararlanılacağı ile ilgili bilgilere 
neden yer verilmemiştir? 

3- Halkımıza daha iyi yol göstermek adına bölgesel ve sahip olunan ekonomik koşullara göre 
öğün önerileri neden hazırlanmamıştır? 

4- Halkımızın sahip olduğu bölgesel, ekonomik ve sosyal özellikleri ite Bakanlığınızın 
hazırlamış olduğu bu kitap karşısında kendilerini kötü hissedebileceğini düşünmüş 
müydünüz? Düşündüyseniz bunun için neler yaptınız? 

5- Bu kitap halka direk dağıtılacak mıdır? Yoksa yüz yüze eğitimler yoluyla ayrıntılar vermeyi 
planlıyor musunuz? 

CEVAPLAR: 

Cevap 1-Hazırlanan bu rehber bilimsel olarak geçerli ve güvenilir bilgileri içeren ve ülkemize 
özgü bir beslenme rehberidir, Dolayısıyla ülkemiz koşullarına uygun olarak hazırlanmıştır. Ülkemiz besin 
çeşitliliği ve geleneksel besinler açısından çok zengin bir ülkedir. Bu amaçla ülkemizin bölgesel olarak 
sahip olduğu besin maddeleri ile ilgili örneklere rehberde yer verilmiştir. 
Örneğin: 

• Süt grubu açıklanırken bölgesel ve geleneksel bir besinimiz olan tarhanadan, yoğurttan, 
özellikle ülkemizde önemli bir sorun olan ishallerin önlenmesinde önemine değinilmiştir. 

• Ekmek ve tahıl grubu açıklanırken bulgur, yarmadan bahsedilmiştir. 
• Kahvaltının önemi ve kahvaltıda tüketilmesi gereken besinler açıklanırken tahin-pekmez vb. 

vurgulanmıştır 
• Yeşil yapraklı sebzeler genel bir gruptur, yöresel olarak tüketilen tüm tüketilebilir roka, tere, 

madımak, kuzukulağı, semizotu vb doğal yetişen otları kapsamaktadır. 
• Meyvelerden her türlü meyve, turunçgiller, kara dut, kara üzüm, yabani elma, ahlat, alıç bu 

kapsamdadır. 
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• Ülkemizde geleneksel besin saklama yöntemlerinden biri olan kavurma da belirtilmektedir. 
• Kurubaklagiller içerisinde kuru fasulye, nohut, mercimek yine temel besinlerimizdendir. 

Ülkemiz gibi çok geniş bir besin yelpazesi olan bir ülkede beslenme rehberinin biraz da genel 
olması, yörede çalışan ve beslenme eğitimi veren eğiticiler tarafından yöresel besinlerin vurgulanması 
gerekmektedir. 

Cevap 2- Bilimsel araştırmalarla, insanın yaşamı için 50'ye yakın besin öğesine gereksinimi 
olduğu ve insanın sağlıklı büyüme ve gelişmesi, sağlıklı ve üretken olarak uzun süre yaşaması için bu 
öğelerin her birinden günlük ne kadar alınması gerektiği belirlenmiştir. Ülkemiz şartlarında sahip olunan 
çeşitli besinler bu besin öğelerini içermektedir. 

Besin öğelerinin her birinin vurgulanmasının halk eğitimlerinde pratik bir yaran 
bulunmamaktadır. Günlük beslenmemizde gerekli olan ve besin öğeleri içeriği açısından benzerlik 
gösteren besinleri gruplar altında toparlamak halkın eğitiminde kolaylık sağlamaktadır. Bu besin grupları 
f'lkelere göre değişiklik göstermektedir. Örneğin, günümüzde birçok ülke tarafından Akdeniz Beslenme 
Piramidi / Besin Piramidi kullanılırken diğer ülkeler kendilerine özgü gruplar üzerinde durmaktadır. 
Ülkemizde ise beslenme alışkanlıklarına, ülkemiz insanının beslenme örüntüsûne, eğitim ve^ sosyo
ekonomik düzeyine göre yıllardır, anlaşılması kolay olan "dört yapraklı yonca" kullanılmaktadır. Önerilen 
bir besin grubundan yine önerilen miktarda tüketildiğinde hem günlük alınması gereken miktarlarda 
besin öğeleri gereksinmesi karşılanmakta hem de sosyo-ekonomik düzeye, yöresel beslenme 
alışkanlıklarına, yaş ve cinsiyete, fizyolojik duruma göre yeterli miktarda besin tüketimi 
gerçekleşebilmektedir. 

Ayrıca, miktar ve kalite açısından uygun besin sağlansa bile ülkemizde sıklıkla uygulanan yanlış 
saklama, hazırlama ve pişirme yöntemleri nedeniyle besin öğelerinde; özellikle vitamin ve minerallerde 
kayıplar olmaktadır. Bu kayıpların en aza indirilmesi amacıyla ülkemiz şartlarındaki besinlerin hazırlama, 
saklama ve pişirme ilkeleri söz konusudur ve bu ilkeler rehber içinde ele alınmış ve optimal düzeyde 
besinlerden yararlanılabilmesi için dikkat edilmesi gereken hususlar, "ÖNERİLER" başlıkları altında 
belirtilmiştir. 

Cevap 3- Beslenmede toplumun bilinçlenmesi sosyo-ekonomik düzey ile beslenme ilişkisi kadar 
önemlidir. Beslenmede besin çeşitliliği de önemlidir. Bilindiği gibi temelde besinler üç ana öğünde 
tüketilmeli, bunun yanında kişinin yaş, cinsiyet, fizyolojik durum ve sağlık koşullarına bağlı olarak ara 
öğünler de tüketilmektedir. Bu öğünlerde günlük önerilen besin öğelerinin ve besin gruplarından 
besinlerin tüketilmesi gerekmektedir. Önemli olan önerilen dört besin grubundan (1. Et ve ürünleri 
ve/veya yumurta ve/veya kurubaklagiller, 2. Süt ve ürünleri (yoğurt, ayran, lor, çökelek), 3. Taze sebze 
ve meyveler, 4. Ekmek ve tahıl ürünleri (makarna, bulgur, erişte vb) her öğünde önerilen miktarda 
tüketilebilmesidir. Bugün pek çok düşük sosyo-ekonomik düzeyde olan ailelerin çocukları için tercih 
ettiği içecek ayran, süt, meyve suyu değil meşrubatlardır. Oysa meşrubatlar ayran, sütten daha pahalı 
olan içeceklerdir. Burada bilinçli seçim yapabilmek önemlidir. Besin grupları bu nedenle açıklanmıştır. 
Bireyler et, tavuk gibi pahalı besinleri almakta zorlandıklarında yumurta veya kurubaklagiller, ya da muz 
yerine elma, pirinç yerine bulgur gibi eşdeğer ama daha ucuz besinleri almanın bilincinde olmalıdırlar. 
Bu rehberde sağlık personeli aracılığı ile halkımıza bu bilincin kazandırılması da amaçlanmıştır. 
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Cevap 4- Bu rehber hazırlanırken halkımızın kendilerini kötü hissetmeleri değil bilinçli seçim 
yaparak ve doğru beslenme ilkeleriyle hareket ederek daha sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenmelerinin 
sağlanması amaçlanmıştır. Ayrıca halkın kendisini daha iyi hissetmesi gerekir ki; bu gereksinmesini 
karşılayacak bir yayın bulunmaktadır. Şimdiden bu doğrultuda basın yayın dışında halktan olumlu 
i-jpkiler alınmaktadır. Bu rehber bir beslenme rehberidir. Rehberde yer alan besin grupları birbiri yerine 
geçebilen besinlerdir. Halkımızın satın alma gücünün, sağlıklı beslenme bilgi düzeyinin yeterli olmadığı 
göz önüne alınarak bu rehber hazırlanmıştır. Ekonomik düzeyleri yetmediği durumlarda alışveriş 
sırasında başvuracakları bir rehberdir. Ülkemizde her koşulda ekonomik sorunlarını dile getiren kişilerin 
saha çalışmalarında evlerinde satın aldıkları besinler incelendiğinde sorunun ekonomik güçsüzlükten 
çok bilinçsizlik olduğu ön plana çıkmaktadır. Yine toplumumuzda sosyoekonomik düzeyi düşük ailelerin 
yumurta gibi örnek protein içeren yararlı bir besini dahi alamayacağı ileri sürülmektedir. Ancak bu 
ailelerde sigara içme alışkanlığı yüksek düzeyde yer almakta, sigaraya para ayrılmaktadır. Ya da kırsal 
kesimde yumurtasını satarak şeker alan insanların varlığını da göz önüne almak gerekmektedir. 
Ülkemizde çok önemli bir sağlık sorunu da iyot yetersizliği hastalıklarıdır. Sadece iyotlu tuzun 
kullanılması ile anne karnında ve bebeklikte düşük, ölü doğum, bebek ölümü, sağırlık, cücelik zeka 
geriliği, doğum anomalileri; çocukluk ve gençlikte guatr, kısa boyluluk, zihnin yetersiz çalışması, 
öğrenme yetersizliği; yetişkinlerde guatr, algılama ve öğrenmede yetersizlik, verim düşüklüğü, her yaşta 
radyasyon duyarlılığı ile tiroid kanser riski ödenebilmektedir. Ailelerin iyotlu tuzu bilmemesi, pahalı 
bulması bu sorunun önlenmesini etkileyen etmenler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sorunda rehberde 
vurgulanmaktadır. 

Cevap 5- Bu rehber öncelikle sağlık personeline ve diğer eğiticilerin eğitimi için sahada, okulda 
ve benzeri alanlarda kullanılarak beslenme eğitimine katkı vermek amacıyla hazırlanmıştır. Sağlık ve 
diğer eğitim veren personeli aracılığı ile halkımıza ulaşılması hedeflenmiştir. Sağlık ve diğer personelin 
bu konudaki bilgi düzeylerinin arttırılması, halkımıza standart ve doğru mesajların iletilmesi ve böylece 
günümüzde yaşanan mesaj kirliliğinin giderilmesi planlanmıştır. Vatandaşlarımız, rehberden direkt 
olarak yararlanabilecektir. Zira rehberin dili basit, kullanımı pratiktir. Günümüzde sağlıklı beslenmeyi 
gazetelerin yurtdışı yayınlardan tercüme edilerek hazırlanan haberlerinden öğrenme yerine, yetkili bir 
otoritenin ülkemiz koşullarına uygun hazırlanmış bir yayınından Öğrenmeleri daha büyük önem 
taşımaktadır, 

Tabii ki, bu rehber yaşayan bir yayın olmalı, "Ulusal Besin Tüketimi, Beslenme ve Sağlık 
Araştırmaları' sonuçlarına göre güncelleştirilmeli ve günün koşullarına uygunluğu yıllar içerisinde sürekli 
değerlendirilmeli ve izlenmeli, gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. 

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederim. 
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139. - Antalya Milletvekili Nail KAMACI'mn, Antalya Devlet Hastanesi bahçesindeki 7 ağacın 
kestirilip kestirilmediğine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAG'ın cevabı (7/3126) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Prof. Dr. Recep Akdağ 
tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla dilerim. 

Nail Kamacı 
^ \ Antalya Milletvekili 

^Z i C<^<~CM^^— 
22 Haziran 2004 tarihli Hürriyet Gazetesi'nin "Akdeniz" adlı bölgesel ekinde 

yer alan bir haberde, Antalya Devlet Hastanesi'nin bahçesinde bulunan yaklaşık 30 
yaşlarındaki 7 adet ağacın, yerlerine kantin yapılması amacıyla geçtiğimiz günlerde 
kestirildiği ve ağaç kesim işleminin de ilgili makamlardan izin almaksızın mesai 
saatleri dışında gizlice gerçekleştirildiği ifade edilmiştir. 

Kentlerimiz içindeki ağaçların vatandaşlarımızın gündelik hayatlarında, ayn bir. 
önemi ve güzelliği vardır, ve dahası basın tarafından dile getirilen bu olayda katledilen 
ağaçlar bir hastanenin bahçesinde, hastalar ve hasta yakınları için bir gölgelik, hastane 
çalışanları için ise yoğun çalışma temposu esnasında nefes aldıran bir doğallık 
niteliğindedir. Bu bağlamda, 

1. Antalya Devlet Hastanesi'nin bahçesindeki 7 adet ağacın kestirildiği 
yolundaki bu haber doğru mudur? 

2. Eğer bu haber doğru ise, söz konusu ağaçlann kesilmesine hangi 
yetkili ne gerekçeyle karar vermiştir? 

3. Ağaçların kesilmesine karar veren görevlilerin böyle bir kararı verme 
ve uygulama yetkisi var mıdır? 

T.C 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Sayı: BI00THGO730003-5330-1O î9-07-0*** 1 * 8 7 6 
Konu: Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi 15 07 2004 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00,02- 6454 sayılı yazınız. 

Antalya Milletvekili Nail KAMACI tarafından "Antalya Devlet Hastanesinin 
bahçesindeki 7 adet ağacın kesilip kesilmediği" konusuyla alakalı olarak verilen ve 
ilgi yazınız ekinde Bakanlığımıza intikal ettirilen 7/ 3126 sayılı Yazılı Soru 
Önergesi'nin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 

Prof. Dr. Rfec^p AKDAĞ 
Bilgilerinize arz ederim. Sağhl 
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22 Haziran 2004 tarihli Hürriyet Gazetesinin "AkdeW adi} bölgesel ekinde 
yer alan bir haberde Antalya Devlet Hastanesinin bahçesinde Duıunan yaklaşık 30 
yaşlarındaki 7 adet ağacın, yerlerine kantin yapılması amacıyla geçtiğimiz 
günlerde kestirildiği ve ağaç kesim işleminin de ilgili makamlardan izin almaksızın 
mesai saatleri dışında gizlice gerçekleştirildiği ifade edilmiştir. 

Antalya Milletvekili Sayın Nail KAMACI tarafından " Antalya Devlet 
Hastanesinin bahçesindeki 7 adet ağacın kesilip kesilmediği" konusu ile alakalı 
olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

Soru 1- Antalya Devlet Hastanesinin bahçesindeki 7 adet ağacın kestirildiği 
yolundaki bu haber doğrumudur? 

Cevap 1- Bölge hastanesi niteliğinde bulunan Antalya Devlet Hastanesi Acil 
Servis karşısında bulunan alanda hastane personeline ve hasta yakınlarına hizmet 
vermek üzere kafeterya ile hastane personeli için gerekli olan toplantı salonu 
yapılması planlanmış, bu amaç doğrultusunda, sözkonusu alanda düzenlemesi 
için kışın fırtınanın etkisiyle yıkılıp kuruyan üç adet teşbih ağacı ve iki adet bodur 
çalının kesilmesine ihtiyaç duyulmuştur. 

Soru 2- Eğer bu haber doğru ise, sözkonusu ağaçların kesilmesine hangi 
yetkili ne gerekçeyle karâr vermiştir? 

Cevap 2- Bilimsel çalışma, sempozyum, kongre, hizmet içi eğitim yapılması 
maksadıyla ihtiyaç olan ve fiziki mekan sıkıntısının giderilmesi ile çalışanların bir 
araya gelip, verilen sağlık hizmetlerinde iyileştirmeye yönelik her türlü toplantının 
yapılacağı salonun mevcut hastane bünyesinde bulunmaması ve diğer taraftan 
hem çalışanların hem hasta ve yakınları için yapılması planlanan kafeteryanın 
öncelikle hizmete açılması için sözkonusu alanda yapılacak olan inşaat için karar 
alınmıştır. Bu karar hastane idaresi tarafından alınarak uygulamaya konulmuştur. 
Bu alanın düzenlenmesinde yeşil alanın korunmasına azami özen gösterilmiştir. 

Soru 3- Ağaçların kesilmesine karar veren görevlilerin böyle bir kararı verme 
ve uygulama yetkisi varmıdır? 

Cevap 3- Sağlık hizmetlerinde iyileştirmeye yönelik yapılan inşaat için gerekli 
olan sahanın düzenlenmesi yönündeki çalışmalar yerel yönetimlerce (Valiliklerce ) 
yapılmaktadır. 
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140. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat MELIK'in, Şanlıurfa'da süne zararlısı ile 
mücadeleye ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakam Sami GÜÇLÜ'nün cevabı (7/3130) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Anayasanın 98. maddesi ve TBMM İçtüzüğünün 96. ve devamı 
maddeleri uyarınca, Tanm ve Köyişleri Bakanı Sayın Prof. Dr. Sami GÜÇLÜ taraûndan 
yanlı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 28.06.2004 

M. Vedat MELİK 
Şanlıurfa Milletvekili 

SORULAR: 

Hububatın en önemli zararlılarından biri olan süne ile mücadelede, sünenin yoğun olarak 
görüldüğü illerin milletvekilleriyle yapmış olduğunuz toplantılarda, uçakla yapılan 
mücadelenin şimdiye kadar bir yarar sağlamadığı, dolayısıyla, mücadelenin bundan sonra yer 
aletleriyle yapılacağına karar verdiğinizi belirtmiştiniz. Ancak b u konuda hazırlıksız, olan 
Özellikle Urfa çiftçisine gerekli teknik yardımın Tanm İl Müdürlüğünce sağlanacağım 
söylemiştiniz- Dolayısıyla; 

1.Tararı ti Müdürlüğünce Urfa ilinin hangi köylerinde süne taraması yapılmıştır? 

2. Bu taramalar sonucunda hangi köylerde mücadele edilmesi gerektiği tespit edilmiştir? 

3. Şanlıurfa ilinde süne mücadelesi toplam olarak ne kadar olanda yapılmıştır? 

4. Mücadele yapılması gereken alanın tespitinden sonra, bu alam ilaçlamak için kaç makine 
gerekli olduğu ortaya çıkmıştır? 

5. İhtiyaç duyulan ilaçlama makinası ne kadardır? Hangi köylere veya çiftçilere makine 
verilmiştir? 

6. Urfa ilinde, süne mücadelesiyle ilgili olarak çiftçilere ne kadar üaç ve mazot yardımı 
yapılmıştır. 

7. Urfa hububat borsasına gelen buğdaylarının % 70'nin çok süreli % 20'nin az süreli olduğu 
yönünde bakanlığınıza şikayetler gelmiş midir? 

T.C. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

SAYI : KDD.SÖ.2.01/ 3.5" 64« 28 TEMMUZ 2004 
KONU : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGl: 15.07.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3130-6461/20965 
sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat MELİK'e ait 
7/3130 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımız görüşü ekte 
sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Sami GÜÇLÜ 

Bakan 
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YAZİLİ SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi : M.Vedat MELİK 
Şanlıurfa Milletvekili 

Esas No -.7/3130 

Hububatın en önemli zararlılarından biri olan süne ile mücadelede, sünenin 
yoğun olarak görüldüğü illerin milletvekilleriyle yapmış olduğunuz toplantılarda, uçakla 
yapılan mücadelenin şimdiye kadar bir yarar sağlamadığı, dolayısıyla, mücadelenin 
bundan sonra yer aletleriyle yapılacağına karar verdiğinizi belirtmiştiniz. Ancak bu 
konuda hazırlıksız olan özellikle Urfa çiftçisine gerekli teknik yardımın Tarım il 
Müdürlüğünce sağlanacağını söylemiştiniz. Dolayısıyla; 

SORU 1) Tarım İl Müdürlüğünce Urfa ilinin hangi köylerinde süne taraması 
yapılmıştır? 

CEVAP 1) Bakanlığımız il Müdürlüğünce Şanlıurfa ilinin; Merkez, Birecik, 
Siverek, Bozava, Halfeti, Hilvan, Suruç ve Viranşehir ilçelerinin tüm köylerinde süne 
sürveyleri yapılmıştır. 

SORU 2) Bu taramalar sonucunda hangi köylerde mücadele edilmesi gerektiği 
tespit edilmiştir? 

CEVAP 2) Bakanlığımız İl Müdürlüğü tarafından yapılan sürvey çalışmaları 
sonucunda Merkez, Birecik, Siverek, Bozava, Halfeti, Hilvan, Suruç ve Viranşehir 
ilçelerinin m2'de 10 ve üzeri süne nimf yoğunluğu bulunan tüm köyleri mücadele 
programına alınarak ilaçlanmıştır. 

SORU 3) Şanlıurfa ilinde süne mücadelesi toplam olarak ne kadar alanda 
yapılmıştır? 

CEVAP 3) Yapılan sürveyler sonucunda m2'de 10 ve üzeri süne nimfi bulunan 
956000 da. yer aletleri ile, 1.923.000 da. uçakla olmak üzere toplam 2.897.000 da. 
alanda kimyasal mücadele yapılmıştır. 

SORU 4) Mücadele yapılması gereken alanın tespitinden sonra, bu alanı 
ilaçlamak için kaç makine gerekli olduğu ortaya çıkmıştır? 

CEVAP 4) Uçakla mücadelesi yapılan alanlar için, Bakanlığımız İl Müdürlüğüne 
12 adet uçak tahsis edilmiştir. Yer aletleri ile ilaçlama programı için müracaat halinde 
verilmek üzere Bakanlığımız İl Müdürlüğü'nde 100 adet yer aleti bulundurulmuş, 
çiftçilerin talepleri üzerine bu aletlerin 70 adedi mücadelede kullanmak üzere çiftçilere 
verilmiştir.Yer aletlerinden 30 adedi talep edilmediği için kullanılmamıştır. 

SORU 5) İhtiyaç duyulan ilaçlama makinesi ne kadardır? Hangi köylere veya 
çiftçilere makine verilmiştir. 

CEVAP 5) Bakanlığımız İl Müdürlüğünce köylerden gelen tüm alet taleplerine 
cevap verilmiş olup, Birecik ilçesi köylerine 5 adet, Suruç ilçesi köylerine 4 adet, Siverek 
ilçesi köylerine 3 adet, Hilvan ilçesi köylerine 3 adet, Bozava ilçesi köylerine 15 adet, 
Merkez ilçeye bağlı köylere 40 adet olmak üzere 70 adet köye kuyruk milinden hareketli 
600 litrelik pülverizatör dağıtımı yapılmıştır. 

SORU 6) Urfa ilinde, süne mücadelesiyle ilgili olarak çiftçilere ne kadar ilaç ve 
mazot yardımı yapılmıştır? 

CEVAP 6) Süne mücadelesi programı gereğince; mazot yardımı yapılmamakta 
olup, yer aleti programında olan 956.000 da. alanda kullanılan 14.340 litre ilaç 
Bakanlığımızca karşılanmıştır. 

SORU 7) Urfa hububat borsasına gelen buğdaylarının %70'nin çok süneli 
%20'nin az süneli olduğu yönünde Bakanlığınıza şikayet gelmiş midir? 

CEVAP 7) Bakanlığımıza bu konuda herhangi bir şikayet gelmemiştir. Bakanlık İl 
Müdürlüğü teknik elemanlarınca mücadele yapılan bölgelerden alınan 227 numunenin 
emgi analizleri yaptırılmış olup, emgi oranının %3'ün altında olduğu tespit edilmiştir. 
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141. - Muğla Milletvekili Ali Cumhur YAKA'nın, Göcek Tüneli inşaatına ilişkin sorusu ve 
Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki ERGEZEN'in cevabı (7/3131) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskan Bakanı Sayın Zeki 

E R C J E Z E N tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 
/) ^ / ' 

Ali Cumhur Y A K A 
Muğla Milletvekili 

28 Mart yerel seçimlerinden önce " Devletin hantal yapısının eleştirilerek ,özel 
sektörün ne kadar yararlı olduğu' nutukları atılarak temeli atılan, Fethiye ve 
Göcek turizmi için hayati önem taşıyan Göcek Tüneli inşaatında o günden bu 
yana hiçbir gelişme olmamıştır. 

B u konuyla ilgili olarak; 

1 Temel atma sırasında, inşaat mevkiine getirilen iş makinelerinin, işçi 
konteynırlannm daha sonra müteahhit tarafından kaldırılmasının nedeni nedir? 

2.Seçimlerden önce acele olarak temel atmanın amacı, tünelin b i r a n önce 
tamamlanması mıydı yoksa siyasi bir yatırım mıydı? 

3. Amaç Fethiye ve Dalaman halkının ve bölgemize gelen konuklarımızın 
yıllardır beklediği Tüneli açmaksa temel atmadan bu yana , 3,5 aydır niçin tek 
bir çivi bile çakılmamıştır? 

4. İnşaatı 16 ayda tamamlayacağını söyleyen müteahhit firma ile yapılan 
ş^ideşme devam etmekte midir? Sözleşme fesh edilmişse fesih nedeni nedir, 
jEesh.^edilmenıişse firma neden inşaata devam etmemektedir? 

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/ /2IÇ" .../..V2004 
KONU : Muğla Milletvekili 3 0 TEV!Mü1? 2004 

Ali Cumhur YAKA'mn, 
Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 15.07.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-6454 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan; Muğla Milletvekili Ali Cumhur YAKA'nın, Göçek Tüneli 
inşaatı hakkında, Bakanlığıma yöneltmiş olduğu T.B.M.M. 7/3131 Esas sayılı yazılı soru 
önergesine ilişkin cevabımız ekte sunulmuştur. 

Bilginizi ve gereğini arz ederim. 
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MUĞLA MİLLETVEKİLİ 
SAYIN ALİ CUMHUR YAKA'NIN 

T.B.M.M. 7/3131 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE 

DAİR SORULAR VE CEVAPLARI 

SORULAR: 

28 Mart yerel seçimlerinden önce "Devletin hantal yapısının eleştirilerek, özel sektörün 
ne kadar yararlı olduğu" nutuklan atılarak temeli atılan, Fethiye ve Göcek turizmi için hayati 
önem taşıyan Göcek Tüneli inşaatında o günden bu yana hiçbir gelişme olmamıştır. 

Bu konuyla ilgili olarak; 

1- Temel atma sırasında, inşaat mevkiine getirilen iş makinelerinin, işçi konteynırlarımn 
daha sonra müteahhit tarafından kaldırılmasının nedeni nedir? 

2- Seçimlerden önce acele olarak temel atmanın amacı, tünelin bir an önce 
tamamlanması mıydı yoksa siyasi bir yatırım mıydı? 

3- Amaç Fethiye ve Dalaman halkının ve bölgemize gelen konuklarımızın yıllardır 
beklediği Tüneli açmaksa temel atmadan bu yana 3-5 aydır niçin tek bir çivi bile 
çakılmamıştır? 

4- İnşaatı 16 ayda tamamlayacağım söyleyen müteahhit firma ile yapılan sözleşme 
devam etmekte midir? Sözleşme fesh edilmişse fesih nedeni nedir, fesh edilmemişse firma 
neden inşaata devam etmemektedir? 

CEVAPLAR: 

Göcek Tüneli için 3996 sayılı "Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli 
ile yapılması hakkındaki" kanun kapsamında yapılan görevlendirme değerlendirmesi sonucu 
TUBİN+LİDER Ortak Girişimi ile sözleşme yapılmıştır. 

İlgili firmaya 20.01.2004 tarihinde yer teslimi yapılarak, çalışmalar başlatılmıştır. 
Müteahhit firma, tünelin Dalaman tarafında (çıkış portalı) bir miktar kazı yapmış daha sonra 
05.04.2004 tarihinde işe ara vererek makine parkını, Karayolları Genel Müdürlüğünün bilgisi 
dışında iş yerinden götürmüştür. 

Bu nedenle yüklenici firma, Karayolları Genel Müdürlüğünce işe devam edilmesi, 
uygulama projelerinin tamamlanması ve verilen iş programının sözleşmeye uygun şekilde 
revize edilmesi konularında uyarılmış, aksi takdirde, sözleşmenin fesih edileceği bildirilmiştir. 

Bunun üzerine, yüklenici firma finansman konusunda yaşadıkları problemleri 
aştıklarını, uygulama projelerinin ve iş programının hazırlanarak işe başlayacağını Karayolları 
Genel Müdürlüğümüze bildirilmiştir. 

Sözleşme, henüz fesih edilmemiş olup, süreç devam etmektedir. Aynça^jşin süresi; 
sözleşme gereği, 2 yıl yapım, 26 yıl işletme olmak üzere, toplam 28 yıldır,-* ' 
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142. - Muğla Milletvekili Ali Cumhur YAKA'nın, Marmaris - Pamucak orman içi mesire 
yeriniı: kiralandığı iddialarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin yazılı 
cevah (7/3174) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

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

Ali Cumr/ür Y A K A 
Muğla Milletvekili 

Basında çıkan haberlerden Marmaris Pamucak Orman İçi Mesire yerinin 
kiralandığını öğrendik. 

Bu konuyla ilgili olarak: 

1. Kiralanan yerin alanı kaç metrekaredir? 

2. Kimlere hangi şartlarda verilmiştir ve bu tesislerin kiralanmasına başka 
kimler talip olmuştur? 

4.Sözü edilen yeri alan şirket, bu alanda hangi yapılaşmaları 
gerçekleştirecektir ve şu anda alan içinde hangi yapılar vardır ve buranın imar 
planına göre inşaat yüzdesi kaçtır? 

5.İhale sözleşmesinden birer nüsha Muğla Milletvekillerine vermeyi 
düşünüyor musunuz? 

T. C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLİĞİ 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
Koordinasyon ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı 

SAYI : B.18.0.APK.0.03-02/090.01-

KONU : Sayın Ali Cumhur YAKA'nın 
Yazılı Soru Önergesi 

KOlSL^ ^ZZl^- 3 //?/2004 

TÜRKİYE BtlYÖK MÎLLET MECLİSİ 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 21/07/2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6502 sayılı yar.,sı 

İlgi yazı ekinde alınan Muğla Milletvekili Sayın Alı Cumhur YAKA'nın "Marmaris-
Pamucak orman içi mesire yerinin kiralandığı iddialarına ilişkin" 7/3174 esas sayılı yazılı 
soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup.cevebı yazımız ilişikte^aönderilmektedır. 

Arz ederim. 
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MUĞLA MİLLETVEKİLİ SAYIN ALİ CUMHUR YAKA'NIN 
"MARMARİS-PAMUCAK ORMAN İÇİ MESİRE YERİNİN KİRALANDIĞI 

İDDİALARINA İLİŞKİN" 7/3174 ESAS SAYILI YAZIU SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞININ CEVABI 

1- Kiralanan mesire yerinin alanı 42059 m2 dir. 
2- Söz konusu mesire yerinin saha ve tesislerin işletmecilik ihalesi 18/09/2003 

tarihinde yapılmıştır. 
İhale 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 29/a maddesi uyannca kapalı teklif 

usulü yapılmış olup, ihaleye; 
Martı Marina Otel işletmeleri A.Ş. , Kızılok İnşaat Ticaret Ltd. Şirketi, 

Hacıoğulları Turizm sanayi Ticaret Ltd. Şirketi, Yazıcı Turizm yat işletmeleri A.Ş. , 
Mimsan Turizm Ticaret Ltd. Şirketi, İnciler Turizm İnşaat Ltd. Şirketi, öztürk inşaat 
Sanayi Ticaret Ltd. Şirketi, Hicaz Turizm Ticaret A.Ş. ve Mehmet Bayrakçı olmak üzere 
9 istekli katılmış, muhammen bedel üzerinden %30,24 artış yapan İnciler Turizm İnşaat 
Ltd. Şirketi ihaleyi kazanmıştır. 

3- Mülkiyeti Orman Genel Müdürlüğümüzde olan söz konusu saha Marmaris 
Milli Parkı sınırları içerisinde yer almakta olup, A tipi mesire yeri statüsündedir. Sahanın 
sadece işletmecilik hakkı kiralanmıştır. İşletmeci firma sahada mevcut olan konaklama 
üniteleri ve kolaylık tesislerinin işletmeciliğini yapacaktır. 

Sahanın statüsü gereği, işletmeci firma mevcut tesislerin bakım ve onarımlarının 
dışında sahanın gelişme planını yaptıracak ve plan Bakanlığımızca uygun görü'üp 
onaylandıktan sonra bu plana göre ve mert mevzuat çerçevesinde izin verilebilecek 
ilave tesisler dışında hiçbir tesis yapamayacaktır. 

4- İhale sözleşmesinin örneği istenildiği takdirde Muğla İl Çevre ve Orman 
Müdürlüğünden temin edilebilecektir. 

MUĞLA MİLLETVEKİLİ SAYIN ALİ CUMHUR YAKA'NIN 
"MARMARİS-PAMUCAK ORMAN İÇİ MESİRE YERİNİN KİRALANDIĞI 

İDDİALARINA İLİŞKİN" 7/3174 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞININ CEVABI 

1- Kiralanan mesire yerinin alanı 42059 m2 dir. 
2- Söz konusu mesire yerinin saha ve tesislerin işletmecilik ihalesi 18/09/2003 

tarihinde yapılmıştır. 
İhale 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 29/a maddesi uyarınca kapalı teklif 

usulü yapılmış olup, ihaleye; 
Martı Marina Otel İşletmeleri A.Ş. , Kızılok İnşaat Ticaret Ltd. Şirketi, 

Hacıoğulları Turizm sanayi Ticaret Ltd. Şirketi, Yazıcı Turizm yat işletmeleri A.Ş. , 
Mimsan Turizm Ticaret Ltd. Şirketi, İnciler Turizm İnşaat Ltd. Şirketi, Öztürk İnşaat 
Sanayi Ticaret Ltd. Şirketi, Hicaz Turizm Ticaret A.Ş. ve Mehmet Bayrakçı olmak üzere 
9 istekli katılmış, muhammen bedel üzerinden %30,24 artış yapan inciler Turizm İnşaat 
Ltd. Şirketi ihaleyi kazanmıştır. 

3- Mülkiyeti Orman Genel Müdürlüğümüzde olan söz konusu saha Marmaris 
Milli Parkı sınırları içerisinde yer almakta olup, A tipi mesire yeri statüsündedir. Sahanın 
sadece işletmecilik hakkı kiralanmıştır, işletmeci firma sahada mevcut oian konaklama 
üniteleri ve kolaylık tesislerinin işletmeciliğini yapacaktır. 

Sahanın statüsü gereği, işletmeci firma mevcut tesislerin bakım ve onarımlarının 
dışında sahanın gelişme planını yaptıracak ve plan Bakanlığımızca uygun gönjiüp 
onaylandıktan sonra bu plana göre ve meri mevzuat çerçevesinde izin verilebilecek 
ilave tesisler dışında hiçbir tesis yapamayacaktır. 

4- ihale sözleşmesinin örneği istenildiği takdirde Muğla il Çevre ve Orman 
Müdürlüğünden temin edilebilecektir. 
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143. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, millî gelir rakamlarına ilişkin sorusu ve Devlet 
Bakanı Beşir ATALAY'ın cevabı (7/3182) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorulanının Devlet Bakanı Sayın Prof. Dr. Beşir ATAJLAY tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 08.07.2OO4 

E m i n Ş İ R İ N 
İ s t a n b u l M İ L L E T V E K İ L t 

2004 yılının birinci döneminde büyüme hızının yüzde 12.4 gibi bir seviyeye ulaşması, 
DİE'nin, 2001 krizinden sonra ekonomide çok düşen katma değer oranlarını dikkate almadan, 
eski parametrelerle milli gelir hesabı yapmaya devam ettiği, dolayısıyla milli gelirin 
tahminlerinin gerçek rakamların çok üzerinde belirlendiği iddiası vardır. 

Sorular: 

1- Üretim yönetimi ile hesaplanan milli gelirin yüksek gösterilmesi, 
harcamalar yönetimi ile hesaplanan milli gelirin stok değişimleri kaleminde 
olağanüstü rakamların ortaya çıkmasına sebep olmakta mıdır? 

2- 2003 yılının birinci döneminde 6.1 katrilyon olan "stok değişimleri" 
kaleminin, 2004 yılının birinci döneminde 9.1 katrilyona çıkması, yani 
yüzde 50 civarında artış göstermesi makul mudur? 

3- DİE'nin verilerine göre, mevcut olduğu iddia edilen stoklar fiziksel boyuta 
dönüştürülür ise, ortaya kaç metreküplük bir depo ihtiyacı çıkacaktır? 

4- 2002 yılında, ülke sanayinin milli gelirin yüzde 7'si kadar stok üretmiş 
olması (hele bu stokların faiz maliyetleri dikkate alındığında) makul mudur? 

5- DİE'nin verilerine göre 2003 yılındaki stokların GSMfT'a olan oranı ne 
kadardır? 

T.C. 
D E V L E T B A K A N L I Ğ I 

SAYI : B.02.0.005/öi^ '<r-^ '7 l ^?tf /S?72004 
KONU : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İLGİ : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın 21.07.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00 

02-6502 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN tarafından tevcih edilen 7/3182 sayılı yazılı 
soru önergesi ile ilgili olarak, Bakanlığım bağlı kuruluşu Devlet İstatistik Enstitüsü 
Başkanlığından alınan 29.07.2004 tarih ve B.02.DİE.0.13.00.04/906-66 sayılı cevabi yazı 
ekte gönderilmektedir. ~z-v_ - " ^ -* 

B e ^ l r A T A L A Y 
D a v l o t B a k a n ı 

Bilgilerinize arz ederim. 
T.C. 

BAŞBAKANLIK 
DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ 

BAŞKANLIĞI 
SAYI : B.02.DİE.0.13.00.04/906-£4 Ankara 
KONU : Soru Önergesi .23/07/2004 

DEVLET BAKANLIĞINA 
CSayın Beşir ATALAY) 

İ L G İ : 22.07.2004 tarihli ve B.02.0.005/031/1857 sayılı yazınız. 

İ lgi yazı ekinde Başkanlığıma intikal eden İstanbul Milletvekili Sayın Emin 
ŞİRİN tarafından tevcih edilen 7/3182 sayılı yazılı soru önergesi cevaplandırılarak ekte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. ooç-Dr.ömoı- D E I 
E n s t i t ü B a ş k a n ı 
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Sayın Emin ŞİRİN tarafından tevcih edilen soru önergesi ve 
cevapları 

1-Üretim yöntemi ile hesaplanan milli gelirin yüksek gösterilmesi, 
harcamalar yöntemi ile hesaplanan milli gelirin stok değişimleri 
kaleminde olağanüstü rakamların ortaya çıkmasına sebep olmakta 
mıdır? 

Harcamalar yöntemiyle GSYİH hesaplama çalışmalarında stok değişmeleri üret im 
yöntemiyle GSYİH sabit gelişme hızı esas alınarak kalıntı yöntemiyle 
hesaplanmaktadır. Sabit fiyatlarla hesaplanan stok değişimlerinin cari f iyatlara 
dönüştürülmesinde ise toptan eşya f iyat indeksi kullanılmaktadır. 

Bu yöntem Avusturya, Finlandiya, Fransa, Almanya, i ta lya, Norveç, İspanya ve 
İsviçre gibi ülkelerde de uygulanmaktadır. (Quarterly National Accounts, Sources 
and Methods used by OECD Member Countries) 

GSYİH hesaplarında katma değer artış hızının, üret im artış hızına eşit o lduğu 
varsayımı kabul edilmektedir. Katma değer / output oranı sabit varsayıldığından 
input /output oranındaki değişiklik katma değere yansıma maktadır. Dolayısıyla, 
stok değişmeleri kaleminde yer alan bilgilerin, katma değer artış hızının, üret im 
artış hızına eşit o lduğu varsayımı dikkate alınarak değerlendiri lmesi 
gerekmektedir . 

2 - 2003 yılının birinci döneminde 6,1 katrilyon olan stok değişimleri 
kaleminin, 200-4 yılının birinci döneminde 9,1 katrilyona çıkması, 
yani °A>50 civarında artış göstermesi makul mudur? 

2001 yılından it ibaren ara malı ithalatının toplam ithalat içerisindeki payı 
yükselmişt ir. 

2000 2P01 2002 2QQA 
Yatırım Malı 20.8 16.8 16.5 16,3 
Ara Malı ( İnput ) 65.5 72.4 72.6 72.1 
Tüket im Malı 13.2 9.9 9.7 10.9 
Diğer 0.4 0.9 1.2 0.7 

Ara malı ithalatı harcamalar yöntemiyle GSYİH % da özel nihai tüket im ve Gayri Safi 
Sabit Sermaye Oluşumuna ait bileşenler de yer almayıp ( - ) kalem olarak mal ve 
hizmet ithalatında yer almaktadır. Geçmiş yıllarda ithalatın yaklaşık %35' i tüket im 
ve yatırıma yansırken 2001 yılından itibaren bu oran %26 ya gerilemiştir. Ara malı 
ithalatının yüksek olması GSYİHYıın gelişme hızını negatif yönde etki lemekte ve 
stok artışına neden olmaktadır. 

3 -DİE'nin verilerine göre, mevcut olduğu iddia edilen stoklar fiziksel 
boyuta dönüştürülür ise, ortaya kaç metreküplük bir depo ihtiyacı 
çıkacaktır? 

GSYİH hesaplamalarında stok değişimleri değer olarak hesaplanmakta olup, fiziksel 
boyut açısından herhangi bir hesaplama yapılmamaktadır. 

4-2002 yılında, ülke sanayinin milli gelirin 0/o7rsi kadar stok üretmiş 
olması makul mudur? 

Ekonominin daraldığı dönemlerde sanayide stok azalması olur ve üretim düşük 
oranda gerçekleştiği için talep stoklardan karşılanır. 2001 yılında ki ekonomik krizden 
çıkışta da stok üretimi daha yüksek seyretmiştir. Çünkü sanayi sektörü kriz 
öncesindeki opt imum stok seviyesine dönmek zorundadir. 

5-DİE'nin verilerine göre 2003 yılındaki stokların GSMH' a oranı ne 
kadardır? 

2003 yılındaki stok değişiminin GSYİH' ya oranı % 7,3 dür. 
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144. - izmir Milletvekili Hakkı ÜLKÜ'nün, TRT'nin yurtdışı yayınlarına ve Live TV ile im
zaladığı sözleşmeye ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın cevabı (7/3183) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağ ıdak i sorular ımın Devle t B a k a n ı Sayın Beşir A t a l a y ' ı n yazıl ı o larak 

yan ı t l anmas ı iç in gereğini saygı lar ımla arz eder im. 

4i-a^: 
Hakkı ULKLI} 

Lrmir Mil le tveki l i 
1 - Türkiye Radyo Televizyon Kurumu(TRT) TRT- INT TV kanalı yurtdışı yayınlarını nasıl 
gerçekleştirmektedir? Yayınların yurtdışında gösterimi için ihale yapılmakta mıdır? 

2- TRT, Süleyman Tan Yetgin'in sahip olduğu Live TV isimli bir firma ile imzalamış olduğu 
sözleşme ne zaman yapılmıştır ve içeriği nedir? Bu sözleşmeden önce ihale açılmış mıdır? 
İhale açılmış ise ihaleye hangi firmalar katılmıştır ve verilen teklifler nedir? Live TV'ye bu 
hizmet için ne kadar ödenmesi planlanmaktadır? 

3- 02.07.2004 tarihinde TRT-INT TV kanalı ve radyolarının yayınlarının Avusturalya'ya 
iletilmesi ile ilgili olarak Süleyman Tan Yetgin'in sahip olduğu Live TV adlı şirket ile 
RRSAT adlı İsrail şirketi arasında imzalanmış 5 yıllık bir sözleşme hakkında bilginiz 
bulunmakta mıdır? 

4-Live TV'nin RRSAT adlı israil firması ile yapmış olduğu sözleşme incelendiğinde Live 
TV ve RRSAT' ın nihai firma olmadıkları iddiaları doğru mudur? Bu sözleşmeden görüldüğü 
kadarıyla RRSAT' ın da HOTBIRD adlı uydu hizmeti veren ana firma ile sözleşme yaptığı 
görülmektediT.Buna göre TRT neden doğrudan HOTBIRD adlı şirket ile sözleşme 
yapmamıştır? Neden araya aracı firmalar girmektedir? 

5- Live TV ile RRSAT arasında yapılan sözleşmenin 7.maddesi "programın içeriği ile ilgili 
sorumlulukları düzenlemektedir. İlgili 7.maddenin 2.bendinde Yayınların içeriği İsrail 
yasalarını veya İsrail idari otoritelerinin düzenlemelerini ihlal edemez ve israil Otoritelerinin 
televİ7yon ve video programlan için hazırladığı kuralları dışına çıkamaz denilmektedir. 
Ayrıca yayın içeriğinin uygunsuzluğunun tespiti halinde yayın akışının tek taraflı 
durdurulabileceği belirtilmektedir. İlgili sözleşmenin bu hükmü tarafınızca bilinmekte midir? 
Sözleşme incelenmiş midir? Bu sözleşmeye göre Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 
geçtiğimiz günlerde Filistin'le ilgili olaylarla ilgili değerlendirmesindeki " İsrail devlet terörü 
uyguluyor." sözleri bu televizyon kanalı tarafından yurtdışında yaşayan vatandaşlarımıza 
aktarılabilecek midir? 

T.C. 
D E V L E T B A K A N L I Ğ I 

SAY» : B.02.0.005/13///£$'£ J2Ö /0^/2004 

KONU : Soru Önergesi 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 21.07.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00 

02-6502 sayılı yazısı. 

İzmir Milletvekili Sayın Hakkı ÜLKÜ tarafından tevcih edilen 7/3183 sayılı yazılı soru 

önergesi ile ilgili olarak, Bakanlığım ilgili kuruluşu Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel 

Müdürlüğünden alınan 30.07.2004 tarih ve B.02.2.TRT.0.61.00.00/3423 sayılı cevabi yazı 

ekte gönderilmektedir. 's.? 

Bilgilerinize arz ederim. D . v ı . t e . k . n . 
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Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu 
Genel Müdürlüğü 
Hukuk Müşavirliği 

SAYI : B.02.2.TRT.0.61.00.00/3^3 
KONU : 7/3183 sayılı Önerge Cevabı. 

DEVLET BAKANLIĞI'NA 
(Prof. Dr. Beşir ATALAY) 

İLGİ : 22/07/2004 tarih ve B.O2.0.OO5/031/1856 sayılı yazınız. 

İzmir Milletvekili Savın Hakkı ÜLKÜ'nün. Devlet Bakam Savın Prof. Dr. Beşir ATALAY 
tarafindan yazılı olarak yanıtlanması talebiyle verdiği 7/3183 sayılı Soru Önergesi ile ilgili Kurumumuz 
görüşü aşağıda arz olunmuştur 

1- Kurumumuz TRT-INT TV kanalı yurtdışı yayınlarının uydu aracılığı ile yapılması, 01/01/2003 
tarihinde yürürlüğe giren Kamu İhale Kanunu öncesinde. TRT Alım. Satım ve İhale Yönetmeliği 
kapsamında gerçekleştirmiş ve bu kapsamda Kurumumuzun istediği hizmeti verebilecek firmalardan alınan 
teklifler, teknik ve fiyat yönünden değerlendirilerek en uygun teklifi veren firmalarla sözleşme yapılması 
yönüne gidilmiştir. 

2- Kurumumuzla LIVE TV arasında imzalanan Barter Sözleşmesinin konusu, Uydu Yayınının 
sağlanmasına karşılık adı geçen firmaya TRT-INT televizyon kanalında 3.300.000 Eurol'luk reklam yeri 
verilmesidir. Uydu yayınının bedeli kadar reklam yerinin venlmesi, TRT Reklam Yönetmeliği ile Reklam 
Ücret Tarifesine göre yapılmakta olup, ihale kapsamında değildir. Sözleşmeye göre LIVE TVTye her hangi 
bir ödeme yapılması da söz konusu değildir. 

3- Kurumumuz TRT-INT TV ve radyolarımızın Avustralya'ya iletimi için RR Satellite Comm. 
firması ile LIVE TV arasmda 5 yıllık bir sözleşme imzalandığı Kurumumuzca bilinmektedir. 

4- Barter Sözleşmesi kapsamında uydudan yayının sağlanabileceği LIVE TV tarafindan 
Kurumumuza teklif edildiğinden. Kurumumuzun ilgili firma ile sözleşme imzalaması söz konusu değildir. 
RR Satellite Comm. Firmasının. Hotbird adlı bir firma ile bir sözleşme imzaladığı ya da imzalaması 
gerektiğine ilişkin bir bilgi de Kurumumuzda bulunmamaktadır. Aynca, Hotbird kullanılan uydunun adıdır, 

5- RR Sat firması ile LIVE TV arasındaki 13 Temmuz 2004 tarihli Sözleşmenin 7. maddesi iddia 
edildiği gibi olmayıp, madde taraflarca diğer kişi/kuruluşlara açıklama ve bilgi verme ile ilgili hususları 
düzenlemektedir. Sözleşmede. Soru önergesinde yer aldığı şekliyle bir hüküm bulunmamaktadır. 

Arz ederim. 

Şenol DEMİRÖZ 
Genel Müdür 

8i-:./..l"...../2O04 
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145. -Aydın Milletvekili Mehmet Mesut ÖZAKCAN'ın, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu için 
Dünya Bankasından alınan kredilere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın cevabı (7/3184) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağ ıdak i soru la r ımın Devle t Bakanı Sayın Prof. Dr . Beş i r A T A L A Y 

tarafından yazı l ı o larak yanıt lanması için gereğini arz eder im. 

M. M e s u t ÖÇAKC A N 
A y d ı n Mil le tveki l i 

1 .Sosyal Y a r d ı m l a ş m a ve Dayanışma Fonu Genel Sekreterl iği için 
D ü n y a B a n k a s ı ' n d a n b u güne kadar kaç dolar kredi alınmıştır? 

2. A l m a n bu kred i le r nerelerde,hangi amaçl ı ve ne kadar 
kul lan ı lmış t ı r? 

3.Kredi ler in geri ö d e m e takvimi nası ldır? 
4 .Dünya Bankas ından bu fon için daha başka kredi a l ınması 

düşünü lmek temid i r ? 
T.C. 

D E V L E T B A K A N L I Ğ I 

SAYI : B.02.0.005/D3///^ 's 5 âj JÖ.^72004 
KONU : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İLGİ : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nm 21.07.2004 tarih ve A.01.C.GNS.0.10.00 

02-6502 sayılı yazısı. 

Aydın Milletvekili Sayın Mehmet Mesut ÖZAKCAN tarafından tevcih edilen 7/3184 
sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili olarak, Bakanlığım bağlı kuruluşu Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Genel Sekreterliğinden alınan 28.07.2004 tarih ve 
B.02.0.SYF/PKB-03-9033 sayılı cevabi yazı ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
T.C. 

BAŞBAKANLIK 
SOSYAL YARDIMLAŞMA VE 

DAYANIŞMAYI TEŞVİK FONU 

^> 
Beşir ATALAY 
Devlet Bakanı 

Sosyal Riski Azaltma Projesi 
Proje Koordinasyon Birimi 

<Z ̂ 0 7 / 2 0 0 4 Sayı :B.02.0SYF/PKB-03- ^ C İ J 
Konu: Yazılı Soru Önergesi 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sayın Beşir ATALAY) 

İlgi:22.07.2004 tarih ve B.02.0.005/031 1855 sayılı yazınız. 

tlgi yazınız ekinde gönderilen Aydın Milletvekili Sayın M. Mesut ÖZAKCAN'a ait 
yazılı soru önergesine Fon idaresinin cevabı ektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. , , _ __ . . 
%-^ Mcvltit B tLICI 

Genel Sekreter 
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AYDIN MİLLETVEKİLİ SAYIN M. MESUT ÖZAKCAN «NIN 
YAZILI SORU ÖNERGERSÎNİN CEVABI: 

(ESAS NO: 7/3184-2462) 

1) Bugüne kadar iki konuda kredi alınmıştır. 

I. 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi sonrası 252.530.000 ABD Doları tutarındaki 
Deprem Felaketi Acil Yardım Kredisi için Hazine Müsteşarlığı ile Mali Protokol 
Anlaşması imzalanmıştır. 

II. Sosyal Riski Azaltma Projesi Kapsamında Türkiye Cumhuriyeti ile Uluslararası 
İmar ve Kalkınma Bankası arasında 14 Eylül 2001 tarihinde 500 Milyon ABD 
dolan tutarındaki kredi için İkraz Anlaşması imzalanmıştır. 

2) Krediler aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılmıştır. 

L Deprem Felaketi Acil Yardım Kredisi kapsamında, 17 Ağustos ve 12 Kasım 
1999 Depremleri için Ölüm-Sakathk, Barınma ve Onanm Yardımları olmak 
üzere 113 Trilyon 613 Milyar TL. (197.039.709 ABD Doları) harcanmıştır. 

II. Sosyal Riski Azaltma Projesi iki ana bölümden oluşmaktadır 

a) Hızlı Yardım 

Yaşanan krizin yoksul nüfus üzerindeki etkilerini azaltacak Hızlı Yardım 
bölümünde; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'nun 
uygulamakta olduğu eğitim, sağlık, gıda ve yakacak programları, il ve 
ilçelerde kurulu bulunan 931 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 
(SYDV) aracılığıyla desteklenmiştir. Bu amaçla, 

> 75 Trilyon TL. Eğitim Yardımı, 
> 40 Trilyon TL. Yakacak Yardıma, 
> 24 Trilyon TL. Gıda Yardımı, 
> 3,4 Trilyon Sağlık Yardımı 

olmak üzere toplam 143.9 Trilyon TL (100 Milyon ABD Dolan) 
harcanmıştır. 

b) Yatırım Bölümü 

Orta ve uzun vadede sosyal riski azaltma ve önlemeye yönelik 
programlan takviye edecek Yatınm Bölümü üç kısımdan oluşmaktadır. 

i. Kurumsal selisim: Bileşen kapsamında ülke genelinde sosyal 
yardım sağlayan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik 
Fonu ve SYDV'ler başta gelmek üzere ilgili kurum ve 
kuruluşların (SHÇEK-DİE) politika geliştirme, araştırma izleme 
ve değerlendirme kapasitelerinin geliştirilmesi 
hedeflenmiştir.Bu amaçla; 
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>• S o s y a l Y a r d ı m l a ş m a -ve D a y a n ı ş m a y ı T e ş v i k F o n u v e , 
V a k ı f l a r i ç i n 1 7 T r i l y o n 82.7 M i l y a r T L ( 1 2 . 4 9 7 . 4 8 8 
A B D D o l a r ı ) , 

> S H Ç E K i ç i n 1 T r i l y o n 1 2 M i l y a r T L ( 6 8 4 . 4 0 9 A J B D 
D o l a r ı ) , 

> D İ E i ç i n 1 T r i l y o n 4 6 4 M i l y a r T L ( 9 6 7 . 5 0 4 AJBD 
D o l a r ı ) 

o l m a k ü z e r e t o p l a m 2 0 T r i l y o n 3 0 4 M i l y a r T L ( 1 4 . 1 4 9 . 4 0 1 A B D D o l a r ı ) 
h a r c a n m ı ş t ı r . 

i i . Şartlı Nakit Transferli B u b i l e ş e n k a p s a m ı n d a y o k s u l l u k 
n e d e n i y l e ç o c u k l a r ı m o k u l a g ö n d e r e m e y e n v e y a o k u l d a n a l m a k 
z o r u n d a k a l a n v e o k u l ö n c e s i ç o c u k l a r ı n d ü z e n l i s a ğ l ı k 
k o n t r o l l e r i n e g ö t i i r e m e y e n n ü f u s u n e n y o k s u l y ü z d e 6 ' l ı k 
k e s i m i n d e y e r a l a n a i l e l e r i n e k o n o m i k y ö n d e n d e s t e k l e n m e s i v e 
b u k o n u d a d ü z e n l i b i r y a r d ı m s i s t e m i y e r l e ş t i r i l m e s i 
h e d e f l e n m i ş t i r . B u k a p s a m d a T e m m u z 2 0 0 4 i t i b a r i y l e ; 

>• E ğ i l i m y a r d ı m ı a l a n ç o c u k s a y ı s ı 4 3 6 . 8 9 9 o l u p f a y d a 
s a h i p l e r i n e 1 2 T r i l y o n 3 0 9 M i l y a r T L , ( 8 . 5 4 1 . 7 1 7 A J B D 
D o l a r ı ) 

>• S a ğ l ı k y a r d ı m ı a l a n ç o c u k s a y ı s ı 1 8 6 . 5 2 4 o l u p 4 T r i l y o n 
1 5 2 M i l y a r T L ( 2 . 8 5 4 . 8 6 4 A J B D D o l a r ı ) , 

O l m a k ü z e r e 1 6 T r i l y o n 4 6 2 M i l y a r T L ( 1 1 . 3 9 6 . 6 1 6 A J 3 D D o l a n ) e ğ i t i m 
v e s a ğ l ı k y a r d ı m ı y a p ı l m ı ş t ı r . 

i i i . Yerel Girişimleri B i l e ş e n k a p s a m ı n d a T ü r k i y e ' d e k i y o k s u l 
k e s i m l e r i n g e l i r e l d e e t m e v e i s t i h d a m f ı r s a t l a r ı n ı a r t ı r m a y a 
y ö n e l i k ç a b a l a r ı n d e s t e k l e n m e s i n i ö n g ö r m e k t e d i r . P r o j e k o n u l a r ı 
d ö r t b a ş l ı k a l t ı n d a t o p l a n m ı ş t ı r . B u g ü n e k a d a r 1 . 0 4 2 p r o j e 
o n a y l a n m ı ş o l u p , t o p l a m 6 T r i l y o n 7 6 6 M i l y a r T L ( 4 . 7 3 0 . 1 5 1 
AJBD D o l a n ) g ö n d e r i l m i ş t i r . 

>• Yoksullar için gelir getirici küçük ölçekli projeler; b u 
g t l n e k a d a r 1 4 . 1 2 3 k i ş i i ç i n 8 6 4 p r o j e o n a y l a n m ı ş o l u p 5 
T r i l y o n 3 4 2 M i l y a r T L ( 3 . 7 3 3 . 7 9 0 A B D D o l a r ı ) 
g ö n d e r i l m i ş t i r . 

>* Yoksul v e işsiz gençler ile kadınlar için istihdama 
yönelik beceri kazandırma projeleri; b u g ü n e k a d a r 
1 . 7 6 3 k i ş i i ç i n 4 5 p r o j e o n a y l a n m ı ş o l u p 2 6 8 M i l y a r T L 
( 1 9 2 . 2 1 1 A B D D o l a r ı ) g ö n d e r i l m i ş t i r . 

^* Toplum yararına çalışmalar için geçici istihdam 
projeleri; b u g ü n e k a . d a r 9 2 5 k i ş i i ç i n 4 1 p r o j e 
o n a y l a n m ı ş o l u p 1 1 7 M i l y a r T L ( 8 3 . 4 4 8 A B D D o l a r ı ) 
g ö n d e r i l m i ş t i r . 

>*• Sosyal amaçlı merkezler aracılığıyla yoksullara 
sağlanan düşük maliyetli sosyal hizmetlerin 
yaygınlaştırılması projeleri; b u g ü n e k a d a r 2 8 . 7 5 5 
k i ş i n i n f a y d a l a n a c a ğ ı 9 2 p r o j e i ç i n 1 T r i l y o n 3 7 M r l y a r 
T L ( 7 2 0 . 7 0 1 AJBD D o l a r ı ) g ö n d e r i l m i ş t i r . 

3) Söz konusu kredilerle ilgili kredi geri ödeme takvimi aşağıda belirtilmiştir. 

I. Deprem kredisinin geri ödemesi Hazine Müsteşarl ığı 'nın bilgisi dahilindedir. 

II. Sosyal Riski Azal tma Projesi kapsamında kullanılan ikrazın kredi ödeme vadesi 
15 N i san 2007 tarihinde başlayıp 15 Ekim 2016 tarihinde sona ermektedir. 
Kredi ödeme dönemleri 15 Nisan ve 15 Ekim olup söz konusu dönemlerde 
ödenecek olan tutarlar 25 ' e r Milyon Dolardır. 

4) Fon Yönet imince Dünya Bankası tarafından finansmanı sağlanan/sağlanacak başka bir 
krediye ilişkin çal ışma yttrütülmemektedir. 
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146. - Konya Milleh>ekili Atilla Kart'ın, DİE'nin millî gelir hesaplarına ilişkin sorusu ve Dev
let Bakanı Beşir ATALAY'ın cevabı (7/3185) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

-Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sn,Beşir Atalay tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasa'mn 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri 
gereğince arz ve talep ederim. 

Atilla Kart 
CHP Konya MUIetvddli 

-Devlet İstatistik Enstitüsü'nün hazırladığı hesaplarda; rakamlarla oynandığı, 
büyümenin yüksek gösterildiği, enflasyon rakamlarının doğru olmadığı, Merkez Bankası'nın turizm 
ve işçi gelirleriyle ilgili yeni hesap yöntemlerinin dikkate alınmadığı, bu durumun istatistik 
bültenlerinde dipnotla açıklanmadığı, böylece gelirlerin mükerrer yazıldığı, yapılan çalışmalann 
"bilimsel ve objektif' esaslara uygun olmadığı, bu durumun Türkiye'nin uluslar arası platformda 
istatistiki güvensizlikle karşılanmasına yol açacağı, büyüme rakamlarının "hormonlu" olduğu, 
bütün bu işlemlerin bilinçli olarak yapıldığı ve kamuoyunun yanıltıldığı, yanlış bilgilendirildiği 
yolundaki haber ve eleştiriler; kamuoyunda ciddi endişeler yaratmıştır. 

-Bu kapsamda; 2004 yılının ilk 3 ayına ilişkin büyüme rakamları hesaplanırken, 
esas alınan deflatörün, enflasyonun Wü olarak ölçü alındığı anlaşrimaktadu. Bu hatanın, enflasyon 
hesabında da hataya yol açtığı ifade edilmektedir. 

--DİE hesaplarına göre; ticaret sektörünün cari fiyatlarla %15.9 büyümüş 
göründüğü, enflasyondan arındırılmış fiyatlarda ise ticaret sektöründeki büyümenin ise %16.3 
olarak göründüğü, bu durumda ticaret sektöründe fiyatlarda düşüş olması gerekirken, bunun günlük 
hayatta görülmediği bir gerçektir. Bir diğer Önemli husus; tüketim harcamalarının % 10.6, 
dayanıklı tüketim mallan harcamalannın % 49.7 oranında artmış olmasına rağmen, gıda 
maddelerindeki artış sadece 0.9'dur. Başka bir ifadeyle, artan gelir düşük gelir grubundaki halka 
değil, varlıklı kesime transfer edilmektedir. 

-Bu gelişmeler ve bilgiler ışığında, aşağıdaki sorulana 
cevaplandırılmasını talep etmek gereği doğmuştur; 

1-Milli gelir hesaplan yapılırken, DİE'nin esas aldığı deflatörün, 
enflasyonun Vi'ü oranında olduğu yolundaki bilgiler doğrumudur? Deflatörün, 
enflasyonla bire bir aynı olmasa bile, 1-2 puan farkla enflasyona yakın bir rakam 
olması gerektiği yolundaki değerlendirmelere ne diyorsunuz? 
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2-Ticaret sektörü cari fiyatlarla % 15.9 büyümüş görünürken, 
enflasyondan arındırılmış fiyatlarda ise ticaret sektöründeki büyümenin % 16.3 
olarak gösterilmiş olmasının açıklaması nedir? Bu hesaba göre, ticaret sektöründe 
fiyatların düşmüş olması gerekmez mi? Fiyatlarda düşme olmadığına göre, 
rakamlardaki bu çelişkiler nereden kaynaklanmaktadır? 

3-Tüketim ve dayanıklı tüketim malı harcamalarında % 10,6 ve 49.7 
oranmda artış olurken, gıda harcamalannda % 0.9 oranmda artış olması karşısında, 
toplumda sosyal uçurumun endişe verici boyutlara ulaşmış olmasına göre; 
sosyal dengesizlik ve adaletsizliğin giderilmesi ve sosyal transferlerin yapılması 
yönünde ne gibi tedbirler almayı düşünmektesiniz? 

4-"İstatistiki seriyi kırmamak" gerekçesiyle Merkez Bankası'nın 
turizm ve işçi gelirleriyle ilgili yeni hesap yönteminin DİE tarafmdan dikkate 
alınmadığı ve bu durumun bültende dipnotla açıklanmadığı ve bu suretle de 
gelirlerin mükerrer yazıldığı ve en nihayet bu sebeple büyüme rakamının % 
12.4 olarak ve yüksek göründüğü yolundaki eleştiri ve değerlendirmelere ne 
diyorsunuz? 

DİE ile Merkez Bankası arasındaki veri değişiminin dipnotla 
kullanıcılara ve kamuoyuna bu güne kadar hep açıklandığı, .ancak ilk defa 30 
Haziran tarihli büyüme bülteninde bu dipnota yer verilmediği yolundaki 
değerlendirmelere ve bilgilere ne diyorsunuz? "Bilimsel ve objektif esaslara uygun 
olmayan bu değerlendirmelerin, Türkiye'nin uluslar arası platformlarda istatistik] 
güvensizlikle karşılaşmasına yol açacağı yolundaki eleştirilere ne diyorsunuz? 

5-Yukandaki anlatım çerçevesinde kuşkuyla karşılanan % 12.4'lük 
büyümeye, 

özel sektörün "makine ve teçhizat" harcamalarındaki % 60.6 
oranındaki artışa rağmen; 

bu göstergelerin istihdama yansımaması ve işsizliğin 
önlenememesinin açıklaması ve gerekçesi nedir? 

6-DİE'nin yapısına "siyasal" bir özellik kazandınldığı, bu durumun 
niteliksiz ve vasıfsız bir kadrolaşmayla birlikte yürütüldüğü, sonuçta DİE'nin içinin 
boşaltıldığı ve kurumun "işlevini kaybettiği" yolundaki eleştirilere ve endişelere 
nasıl bir açıklama getirebilirsiniz? 
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SAYIN ATİLLA KART'IN SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN 
GENEL AÇIKLAMALAR 

Devlet İstatistik Enstitüsü Birleşmiş Milletler tarafından yayımlanan 1968 Ulusal Hesaplar 
Sistemi'ne göre ulusal hesaplar konusunda çalışmalarını yürütmektedir. Bu kapsamda üçer 
aylık dönemler itibariyle üretim ve harcama yöntemlerine göre cari ve sabit (1987 yılı) 
fiyatlarla Gayri Safi Yurtiçi Hasıla ve Gayri Safı Milli Hasıla tahminleri, gelir yöntemine göre 
de cari fiyatlarla GS YİH tahminleri yapılmaktadır. 

Gayri Safi Milli Hasıla tahminleri dönemler ve yıllar itibariyle Enstitümüzün derlediği 
anketlere dayalı olarak hesaplanmaktadır. Bu hesaplamalar uluslararası standartlara uygun 
olarak yapılmaktadır. GSMH hesaplannda kullanılan veriler vergi kayıtlarından bağımsız 
olarak çeşitli anketler ve sayımlar aracıyla derlenmektedir. Uygulanan anketlerin bazılarında 
tamsayım, bazılarında ise örnekleme yöntemi kullanılmaktadır. 

GSMH tahminlerini türetebilmek için ekonomik istatistiklerin neredeyse tamamı, sosyal 
istatistiklerin de bir kısmı kullanılmaktadır. Bu nedenle vergi otorilerine bildirilmeyen gelirler 
de GSMH hesaplamalarında içerilmektedir. Ancak GSMH tahminlerinde çeşitli nedenlerle 
kapsanamayan gelirler mevcuttur. Çünkü hesaplamalar yapılırken veri kaynaklanndan gelen 
bilgiler kullanılmakta, söz konusu verilerdeki eksikliklerde hesaplara yansıyabilmektedir. 
Bunun önüne geçebilmek için çeşitli varsayımlar kullanılmakta ve farklı veri kaynaklanndan 
elde edilen veriler karşılaştırılmaktadır. Bu şekilde hesaplarda tam kapsama ulaşılmaya 
çalışılmaktadır. 

DİE Ulusal Hesaplar alanında tüm çalışmalannı ESA95 olarak bilinen Avrupa Hesaplar 
Sistemi standartlannda gerçekleştirilmek üzere çalışmalar yürütülmektedir. Ulusal hesaplar 
olarak gerek sınıflandırma, gerek tanım ve kavramlar gerekse hesaplama kuralları ile ilgili 
tüm ilkeler esas olarak alınmıştır. 

Enstitümüzün üretmiş olduğu tüm istatistikler gibi GSMH istatistikleri de uluslararası tanım 
ve yöntemlere uygun olarak hesaplanmaktadır. Hesaplamalarda işyerlerinden, ilgili kurum ve 
kuruluşlardan derlenen veriler esas alınmaktadır. 

Yıllık sanayi anketleri Enstitümüzce her yıl düzenli olarak uygulanmaktadır. Bu konu ile ilgili 
çalışmalar hem yıllık hem de kısa dönemli göstergeleri elde edebilmek amacıyla aylık ve 
dönemlik olarak yapılmaktadır. Kısa dönemli göstergeler dönemler itibariyle GSYIH 
hesaplamalarında kullanılmaktadır. Yıllık sonuçlar da 1998 yılı input output çalışmalannda 
kullanılmış olup, milli gelir revize çalışmalannda da kullanılacaktır. 

Enstitümüzün sektörel bazda derlemiş olduğu ve Ulusal Hesaplar tahmininde kullanılan 
verilerin çerçevesine ilişkin özet açıklamalar aşağıda sunulmuştur: 

Tarım İstatistikleri: Ülkemizde yetiştirilen tanmsal ürünlerin ekiliş alanlan ve üretimleri 
Tanm Bakanlığına bağlı İl Tanm Müdürlükleri ile İlçe Tarim Müdürlükleri tarafından 
Enstitümüze gönderilen bilgilere dayanmaktadır. Derlenen üretimlerin değerlendirildiği 
fiyatlar çiftçinin eline geçen fiyatlardır. Bu fiyatlar çiftçinin üretip il ve ilçe pazarlannda 
sattığı ürünlerin ilk el satış fiyatlarıdır. Gayri safı milli hasıla hesaplamalannda bitkisel kesim 
üretim değeri ile çiftçinin eline geçen fiyatlar gözönüne alınarak bitkisel kesim üretimine 
ulaşılmaktadır. Dönemler itibariyle Enstitümüz tarafından ilgili kurum ve kuruluşlardan 
derlenen bitkisel kesim masrafiannın düşülmesi ile bitkisel kesim katma değerine 
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ulaşılmaktadır. Bitkisel kesim masrafları ile ilgili veriler^ohumluk, kimyasal gübre, doğal 
gübre, akaryakıt ve yağ, tamir parça bakım, zirai ilaçlar, sulama ve diğer masraflar olarak 
değerlendirilmektedir. 

İmalat Sanayii İstatistikleri: Ülkemizin sosyal ve ekonomik yapısı ile zaman içerisinde bu 
yapıda meydana gelen değişme ve gelişmelerin sürekli izlenmesi ve değerlendirilmesi 
önemlidir. Bu nedenle ekonomik ve sosyal yapıda meydana gelen değişim ve gelişimlerin 
incelenebilmesi için bir sistem içerisinde doğru, güvenilir, anlaşılır verilere ihtiyaç 
duyulmaktadır. Bu noktadan hareketle Enstitümüz, yıllık imalat sanayii anketleri 
düzenlenmektedir. Yıllık olarak uygulanan İmalat Sanayi anketleri devlet sektöründe çalışan 
sayısına bakılmaksızın tüm işyerleri kapsanmaktadır. Özel sektörde ise 10 ve daha fazla kişi 
çalışan işyerlerini içermektedir. Yıllık imalat sanayi istatistikleri GSMH revize çalışmalarında 
ve input output çalışmalarında kullanılan en önemli bilgi kaynaklandır. 

Madencilik ve Taşocakçılığı İstatistikleri: Yıllık madencilik ve taşocakçılığı anketlerinde 
ülkemizde faaliyet gösteren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel 
Müdürlüğü'nce Maden Kanununa tabi madenler için arama ruhsatlı, ön işletme ruhsatlı, 
işletme ruhsatlı ve işletme imtiyazlı işyerlerinin tamamı ile üretim yapan ham petrol, doğalgaz 
ve tuz işletmeler ile İl Özel İdarelerince Taşocakçılığı Nizamnamasine tabi madenler için 
ruhsat verilmiş işletmelerin tümü içerilmektedir. 

Elektrik, Gaz, Su İstatistikleri: Yıllık olarak düzenlenen Elektrik, Gaz ve Su İstatistikleri 
Anketlerinde faaliyette olan tüm termik ve hidrolik santrallann tamamı, elektrik enerjisi satın 
alıp bu enerjiyi tüketim sektörlerine dağıtan devlet ve özel bütün işletmeler, doğalgaz dağıtımı 
yapan belediyeler kapsanmaktadır. Su üretimi ile ilgili Belediye Teşkilatı Kurulu olan 
yerleşim yerlerinden nüfusu 20 000 den fazla olan yerleşim yerlerinin tamamı ile nüfusu 20 
000 den az olan yerleşim yerleri örnekleme yöntemine göre içerilmektedir. 

İnşaat İstatistikleri: Nüfus büyüklüğüne bakılmaksızın, bütün il ve ilçe merkezleri ile 
belediyesi olan köyler, 1990 Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre nüfusu 2000'den fazla olan 
köyler. Bu yerleşim yerleri dışında, şehirlerarası yollarda bulunan organize sanayi bölgeleri, 
küçük sanayi siteleri vb. kapsanmaktadır. Böylece, özel sektöre ait tüm inşaat ve tesisat 
işyerleri kapsanmıştır. 1992 Genel sanayi ve İşyerleri Sayımı I. Aşaması'nda kayıt edilen 
işyerlerinden, örnekleme yöntemi ile 1992 Genel Sanayi ve İşyerleri Sayımı II. Aşama İnşaat 
ve Tesisat İşyerleri Anketi olarak 2835 işyeri seçilmiştir. 

Ulaştırma ve Haberleşme İstatistikleri: Her geçen gün ülkemiz ekonomisi içindeki payı 
artmakta olan ulaştırma kesimi alt sektörler itibariyle; Karayolu Taşımacılığına ilişkin veriler 
"Karayolu Taşımacılığı Anketi", Seyahat acentalanna ilişkin veriler "Seyahat Acentalan 
Anketi", Belediye Yolcu Taşımacılığına ilişkin veriler ise "Belediye Yolcu Taşımacılığı 
Anketi" ile derlenmektedir. Karayolu taşımacılığı yapan işyerleri, bilet satış komisyoncuları, 
yük taşıma acentalan, komisyonculan ve seyehat acentalannda tamsayım yöntemine göre 
bilgi derlenmektedir. 

Denizyolu Taşımacılığına ilişkin faaliyetlerle ilgili veriler "Denizyolu Taşımacılığı Anketi" 
ile örnekleme yöntemine göre derlenmektedir. Denizyolu taşımacılığında bulunan işyerlerinin 
yoğun olarak İstanbul, İzmir, Antalya, Muğla illerinde bulunması nedeniyle anket uygulaması 
bu illerde yapılmaktadır. 
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Havayolu Taşımacılığına ilişkin faaliyetlerle ilgili veriler "Havayolu Taşımacılığı Anketi" ile 
Havayolu taşımacılığı faaliyetinde bulunan işyerlerinden tamsayım yöntemi ile 
derlenmektedir. 

Toptan ve Perakende Ticaret İstatistikleri: 1992 Genel Sanayi ve İşyerleri Sayımı II. 
Aşama kapsamında, motorlu taşıtlar ve motorsikletlerin satışı, bakımı, onanmı, motorlu taşıt 
yakıtının perakende satışı, motorlu taşıtlar ve motorsikletler dışında kalan toptan ticaret ve 
ticaret komisyonculuğu, motorlu taşıtlar ve motorsikletler dışında kalan perakende ticaret, 
kişisel ve ev eşyalarının tamiri faaliyetleri ile uğraşan toptan ve perakende ticaret işyerleri 
örnekleme yöntemine göre içerilmektedir. 

Mali Kuruluşlar İstatistikleri: Mali Aracı Kuruluşlar Anketi ile bu sektörde kamu ve özel 
kesimde faaliyet gösteren mali aracı kuruluşlar ve 1992 Genel Sanayi ve İşyerleri Sayımı 
ikinci aşama kapsamında yer alan ve 1993 yılından itibaren Hizmet İşyerleri Arıketi ile yıllık 
olarak derlenen diğer kredi verme faaliyetleri, başka yerde sınıflandınlmamış diğer mali aracı 
kuruluşların faaliyetleri, menkul kıymetlerle ilgili faaliyetler (menkul kıymetler borsası 
hizmetleri hariç) ve sigorta ve emeklilik fonlanna yardımcı faaliyetlere ilişkin bilgiler yer 
almaktadır. Banka, sigorta, menkul değerler, finansal kiralama ve özel finans kurumlan için 
tamsayım yöntemi, döviz bürolan için örnekleme yöntemi kullanılmaktadır. 

Otel Lokanta İstatistikleri: Oteller, moteller, pansiyonlar, kamplar ve diğer konaklama 
yerleri ile Lokanta, kahvehane, bar ve diğer yeme içme yerlerinden örnekleme yöntemi ile 
veri derlenmektedir. 

Faaliyet kollanna göre Gayri Safi Milli Hasıla, cari ve sabit fiyatlarla olmak üzere 
hesaplanmaktadır. Ülkemizde sabit fiyatlarla GSMH 1987 yılı temel alınarak 
hesaplanmaktadır. Faaliyet kollanna göre Gayri Safi Milli Hasıla hesaplamalannda yer alan 
sektörler aşağıdadır. 

Faaliyet Kollanna ve Üretici Fiyatlanna Göre İktisadi Faaliyet Kollan: 
1-Tanm 

A-Çiftçilik ve Hayvancılık 
B-Ormancılık 
C-Bahkçıhk 

2- Sanayi 
A-Madencilik ve Taşocakçılığı 
B-İmalat Sanayi 
C-Elektrik, Gaz, Su 

3-İnşaat Sanayi 
4- Ticaret 

A-Toptan ve Perakende Ticaret 
B-Otel Lokanta Hizmetleri 

5- Ulaştırma ve Haberleşme 
6- Mali Kuruluşlar 
7- Konut Sahipliği 
8- Serbest Meslek ve Hizmetleri 
9- (-)İzafı Banka Hizmetleri 
10- Sektörler Toplamı (1-9) 
11- Devlet Hizmetleri 
12- Kar Amacı Olmayan özel Hizmet Kuruluşları 
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13-Toplam (10+11+12) 
14- İthalat Vergisi 
15- GSYİH (Alıcı Fiyatlarıyla) 
16- Dış Alem Net Faktör Gelirleri 

A-Dış Alemden Gelen 
B-Dış Aleme Giden 

17- GSMH (Alıcı Fiyatlarıyla) 

Dönemler itibariyle Gayri Safı Milli Hasıla hesaplamalarında Enstitümüz tararından 
uygulanan dönemsel anket sonuçlanndan yararlanılmaktadır. Bu doğrultuda kullanılan 
istatistikler; Tanm İstatistikleri, Sanayi İstatistikleri, Maden İstatistikleri, Enerji İstatistikleri, 
Ulaştırma İstatistikleri, İnşaat İstatistikleri, Nüfus İstatistikleri, Dış Ticaret İstatistikleri, 
Toptan Eşya Fiyatları İndeksi (TEFE) ve Tüketici Fiyatları (TÜFE) İndeksidir. 

Enstitümüz dışında veri derlenen diğer kuruluşlar ise Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı, 
Tanm ve Köyişleri Bakanlığı, Orman Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, Devlet 
Demiryolları, Türkiye Denizcilik İşletmeleri, Türk Hava Yollan, Özel Havayollan, Türk 
Telekomünikasyon, PTT Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri, TEAŞ, TEDAŞ, BOTAŞ, 
Bankalar, Menkul Değerler, Aracı Kurumlar, Sigortalar, Kar Amacı Olmayan Kuruluşlar, 
Belediyeler, Genel ve Katma Bütçeli Kuruluşlar, Kamu İktisadi Teşebbüsleri, Döner 
Sermayeli Kuruluşlar ve İl Özel İdareleridir. Dönemler itibariyle dış kuruluşlardan posta yolu 
ile alınan veriler ilgili sektörlerde bilgi kaynağı olarak kullanılmaktadır. 

Yeni Ulusal Hesaplar Sistemi olarak bilinen ve Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan 
1993 Ulusal Hesaplar Sistemi'ne ve Avrupa Birliği İstatistik Ofisi Eurostat tarafından 
yayınlanan 1995 Avrupa Hesap Sistemine göre hesaplamalann yapılması için çalışmalar 
yürütülmektedir. Bu kapsamda Ulusal Hesaplar Dairesi Başkanlığı bünyesinde 13 alt çalışma 
grubu kurulmuştur. Aynca, Avrupa Birliğine uyum çalışmalan için ve yeni ulusal hesaplar 
sistemine geçiş amacıyla 9 ayn konuda Eurostat'a proje önerileri sunulmuştur. Bu projelerin 
çalışma süreleri üç yıldır. Enstitümüz ve uluslararası kurumlarla yapılan anlaşmalar gereği, 
uluslararası uzmanlarla teknik alanlarda görüşmeler yapılmaktadır. Med-NA, Med-NOE, 
Eurostat, IMF uzmanlan ile ilgili konularda çalışmalar yapılmıştır. 
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Sayın Atilla KART Tarafından Tevcih Edilen Soru Önergesi ve Cevapları: 

1. Milli gelir hesaplan yapılırken, DİE'nin esas aldığı deflatörün, enflasyonun %'ü 
oranında olduğu yolundaki bilgiler doğrumudur? Deflatörün, enflasyonla bire bir aynı 
olmasa bile, 1-2 puan farkla enflasyona yakın bir rakam olması gerektiği yolundaki 
değerlendirmelere ne diyorsunuz? 

Gayri Safî Milli Hasıla Deflatörü cari fiyatlarla Gayri Safı Milli Hasıla değerinin sabit 
fiyatlarla Gayri Safı Milli Hasıla değerine bölünmesi ile elde edilen bir fiyat indeksidir. Bir 
ekonomide fiyatlar genel düzeyindeki değişmeleri gösteren kapsamlı bir fiyat indeksidir. 
Gayri Safi Milli Hasıla kapsamına giren tüm mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki artışı ifade 
eder. 2003 yılı I., II., III., IV.dönem ve 2004 yılı I. dönem GSMH, TEFE ve TÜFE değerleri 
Tablo 1 'de verilmiştir. 

Tablo 1 

GSMH 

TEFE 

TÜFE 

2003 (.dönem 

28,7 

35,0 

27,3 

2003 Il.dönera 

33,6 

31,9 

29,9 

2003 lll.dönem 

23,1 

21,3 

25,3 

2003 IV.dönem 

10,3 

14,4 

19,4 

2003 yıllık 

22,5 

25,0 

25,2 

2004I.ddnem 

4,5 

9,9 

14,2 

Tablo 1 'de görüldüğü gibi 2004 yılı birinci döneminde GSMH zımni fiyat deflatörü TEFE ve 
TÜFE'den düşük çıkmıştır. Bu, toptan ve perakende ticaret, imalat sanayi sektörleri ve ithalat 
vergilerinden kaynaklanmaktadır. İmalat sanayii toptan eşya fiyat indeksi 2004 yılı birinci 
döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %5.9'luk artış gösterirken, GSMH hesaplarında 
imalat sanayii deflatörü %2 artış göstermiştir. TEFE'deki artışın en önemli nedeni TEFE 
hesaplarında ihracat dikkate alınmazken, GSMH hesaplarında ihraç mallarının fiyatı da imalat 
sanayii deflatörüne yansımaktadır. Bu dönemde mal ihracatı sabit fiyatlarla %12'lik bir artış 
göstermiştir. 

2. Ticaret sektörü cari fiyatlarla %1S. 9 büyümüş görünürken, enflasyondan arındırılmış 
fiyatlarda ise ticaret sektöründeki büyümenin %16.3 olarak gösterilmiş olmasının 
açıklaması nedir? Bu hesaba göre, ticaret sektöründe fiyatların düşmüş olması gerekmez 
mi? Fiyatlarda düşme olmadığına göre, rakamlardaki bu çelişmeler nereden 
kaynaklanma ktadır? 

Ticaret sektöründe katma değer hesabı, ilgili kuruluşların muhasebe verilerinden yararlanarak 
değil, Ulusal Hesaplar Sistemi'nin tavsiye etmiş olduğu dolaylı bir yol olan üretilen ve ithal 
edilen mallar üzerindeki ticaret paylan kullanılarak yapılmaktadır. Böylece işyeri muhasebe 
kayıtlarına bilerek eksik beyan da bulunmuş olsa bile bu tahminleri etkilememektedir. Bu 
sayede kayıtlı ve kayıt dışı ayrımı yapılmaksızın üretken sektörlerin üretim değerlerine ticaret 
marj lan uygulanmak suretiyle ticaret sektörünün katma değeri hesaplanmaktadır. Bu yöntem 
ile kayıtlı işlemlerin yanısıra kayıtdışı işlemlerin de büyük bir kısmı içerilmektedir. Ancak 
hesaplanan katma değerin kayıtlı ve kayıt dışı aynmı yapılamamaktadır. 

GSYÎH tahminlerinde tanm ve imalat sanayi sektörlerinin katma değer tahminlerinden sonra 
hizmet sektörlerinin hesaplamalan yapılabilmektedir. Çünkü GSYÎH içerisinde büyük paya 
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sahip olan ticaret sektörünün hesaplanmasında tanm ve sanayi sektörlerinin üretim değeri 
kullanılmaktadır. Hesaplamalarda pek çok bilgi diğeri ile bağlantılı durumdadır. 

Tablo 2 

Cari Fiyatlarla 
2003 1. Dönem 
2004 1. Dönem 

Sabit Fiyatlarla 
2003 l. Dönem 
2004 1. Dönem 

Cari hız 
sabit hız 

Yurtiçi Üretim 
(Milyar TL) 

51 714 215 
59 499 645 

22 474 
24 642 

15,1 
9,6 

İthalat 
(Milyar TL) 

22 444 359 
26 098 389 

9 337 
12 502 

16,3 
33,9 

Ticaret Sektörü 
Üretim Değeri 

(Milyar TL) 

13 615 218 
15 775 986 

5 844 
6 856 

15,9 
17,3 

Tablo 2'de görüldüğü gibi Ticarete konu olan toplam arz değerinde %32'lik payı olan ithalat 
bir önceki yılın aynı dönemine göre cari fiyatlarla % 16.3 artmıştır. 2003 yılı birinci dönemine 
göre dolar kurundaki %18.3'lük ve ithalat deflatöründeki %13,2'lik düşüş ithalatın sabit 
fiyatlarla %33,9 oranında artmasına neden olmuştur. Bu da sabit fiyatlarla ticaret sektörü 
gelişme hızının artmasında etkili olmuştur. 

3. Tüketim ve dayanıklı tüketim malı harcamalarında %10.6 ve 49.7 oranında artış 
olurken, gıda harcamalarında %0.9 oranında artış olması karşısında, toplumda sosyal 
uçurumun endişe verici boyutlara ulaşmış olmasına göreı sosyal dengesizlik ve 
adaletsizliğin giderilmesi ve sosyal transferlerin yapılması yönünde ne gibi tedbirler almayı 
düşünmektesiniz ? 

2004 yıh 1.döneminde gıda-içki harcamalarında işlenmemiş gıda ürünlerinde tanm 
sektöründeki düşüşe paralel olarak %2.2'lik bir azalma görülürken, işlenmiş gıda ürünlerinde 
%5.3'lük bir artış olmuştur. Bu da toplam gıda-içki harcamalarına %0.9'luk bir artış olarak 
yansımıştır. Dayanıklı tüketim mallarındaki artışın (%49.7) gıda-içki harcamalarında da 
görülmesi mümkün değildir. Bilimsel olarak gıda tüketiminin çok yüksek oranlarda artış 
göstermesi olası görünmemektedir. 

4. "İstatistiki seriyi kırmamak" gerekçesiyle Merkez Bankası'mn turizm ve işçi gelirleriyle 
ilgili yeni hesap yönteminin DİE tarafından dikkate alınmadığı ve bu durumun bültende 
dipnotla açıklanmadığı ve bu suretle de gelirlerin mükerrer yazıldığı ve en nihayet bu 
sebeple büyüme rakamının %12,4 olarak ve yüksek göründüğü yolundaki eleştiri ve 
değerlendirmelere ne diyorsunuz? 

DİE ile Merkez Bankası arasındaki veri değişiminin dipnotla kullanıcılara ve kamuoyuna 
bu güne kadar hep açıklandığı, ancak ilk defa 30 Haziran tarihli büyüme bülteninde bu 
dipnota yer verilmediği yolundaki değerlendirmelere ve bügüere ne diyorsunuz? "Bilimsel 
ve objektif esaslara uygun olmayan bu değerlendirmelerin, Türkiye'nin uluslar arası 
platformlarda istatistiki güvensizlikle karşılaşmasına yol açacağı yolundaki eleştirilere ne 
diyorsunuz? 

- 4 6 8 -



T.B.M.M. B : 118 4 . 8 . 2 0 0 4 O : 1 

Merkez Bankası 2004 yılı birinci döneminden itibaren işçi dövizlerinin bir kısmını turizm 
gelirlerine dahil etmiştir. 2004 yılı mart ayında yayınlanan Ödemeler dengesi tablosunda işçi 
dövizlerinin tamamı bu kalem altında görünürken, 2004 yılı haziran ayında yayınlanan 
ödemeler dengesi tablolarında sadece 2003 ve 2004 yılı birinci dönem için düzeltme yapılmış, 
Merkez bankası serisini geriye doğru revize etmemiştir. 2003 yılında turizm gelirlerine 
eklenen işçi dövizlerinin 2002 yılı ve öncesinde de aynı düzeltmenin yapılması 
gerekmektedir. Bu kavram değişikliğinin önceki yıllara yansımaması Ödemeler dengesi 
tablolarında da 2003 yılında kırılmaya neden olmuş ve bu değişiklik Merkez Bankası 
tarafından da dipnotla belirtilmemiştir. 

Gayri Safı Milli Hasıla hesaplamalarında soruda iddia edildiği gibi gelirlerin mükerrer 
yazılması sözkonusu olmayıp, Merkez Bankası'nın işçi dövizleri olarak turizm gelirlerine 
ilave ettiği kısım turizm gelirlerinden düşülmüş Dış Alem Net Faktör Gelirlerine ilave 
edilmiştir. Sonuç olarak, %12.4 olarak tahmin edilen 2004 yılı I. Dönem GSMH gelişme hızı 
tahmininde herhangi bir mükerrer sayım söz konusu değildir. 

5. Yukarıdaki anlatım çerçevesinde kuşkuyla karşılanan %12.4'lük büyümeye, özel 
sektörün "makine ve teçhizat" harcamalarındaki %60,6 oranındaki artışa rağmen; bu 
göstergelerin istihdama yansımaması ve işsizliğin önknememesinin açıklanması ve 
gerekçesi nedir? 

Özel sektör makine-teçhizat yatırımlarındaki artış hem yurtiçi üretimden hem de ithalattan 
kaynaklanmaktadır. 2003 yılı birinci döneminde 1 827 013 milyon $ olan sermaye mallan 
ithalatı 2004 yılı birinci döneminde %86.6'lık artış ile 3 409 523 milyon $ olmuştur. Bu 
dönemde imalat sanayinde kapasite kullanım oranlarında ve üretimde çalışan kişi başına kısmi 
verimlilik indeksinde görülen artış, yapılan makine-teçhizat yatırımlarının istihdama 
yansımadığını göstermektedir. Bu da makine-teçhizat yatırımlarının yenileme ve idame 
amaçlı olduğunu göstermektedir. 
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147. - Yozgat Milletvekili Emin KOÇ'un, TRT Genel Müdürünün bir beyanına ilişkin sorusu ve 
Devlet Bakam Besir ATALAY'ın cevabı (7/3186) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Beşir Atalay tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını arz ederim. 

Emin KOÇ 
Yozgat Milletvekili 

TRT Genel Müdürü Şenol Demiröz basında yer alan çeşitli röportajlarında 
kurum dışından personel atamak için TRT yasasının ve yönetmeliklerinin 
değiştirilmesi gerektiği yönünde beyanlar vermektedir. 

1 -40 yıllık yayın tecrübesi olan kurumda deneyimli yayıncılar varken, TRT 
yayıncılık alanında bir okul işlevi görürken ve özel televizyonların kadroları 
eski TRT personelinden oluşurken böyle bir ihtiyaç niçin doğmuştur? 

2- 2954 sayılı TRT yasasının ve Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu 
Hizmetlerinin Tanımı.Bu Hizmetlere Atanacaklarda Aranacak Özel Nitelikler 
Ve Atama Şartlan Yönetmeliği'nin değiştirilmesi yönünde bir çalışma var 
mıdır? 

3- Yasa ve yönetmelikte ne gibi değişiklikler yapılması düşünülmektedir? 

4- Böyle bir çalışma varsa kurum personeli adına yetkili olan sendikanın 
görüşlerini alınmış mıdır? Alınmadı ise niçin alınmamıştır? 

T.C. 
D E V L E T B A K A N L I Ğ I 

SAYİ : B.02.0.005/D3///<f-S"iL ^2$ /ü^72004 

KONU : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nm 21.07.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00 

02-6502 sayılı yazısı. 

Yozgat Milletvekili Sayın Emin KOÇ tarafından tevcih edilen 7/3186 sayılı yazılı soru 

önergesi ile ilgili olarak, Bakanlığım ilgili kuruluşu Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel 

Müdürlüğünden alınan 29.07.2004 tarih ve B.02.2.TRT.0.61.00.00/3416 sayılı cevabi yazı 

ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. B e * i r A T A L A V 

Dev le t Bakan ı 
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Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu 
Genel Müdürlüğü 
Hukuk Müşavirliği 

SAYI : B.02.2.TRT.0.61.00.00/34-fc 
KONU : 7/3186 sayılı Önerge Cevabı. 

DEVLET BAKANLIĞI'NA 
(Prof. Dr. Beşir ATALAY) 

İLGİ: 22y07/2004 tarih ve B.02.0.005/031/1852 sayılı yazınız. 

Yozgat Milletvekili Savın Emin KOÇ'un, Devlet Bakanı Sayın Prof.Dr. Beşir ATALAY tarafından 
yazılı olarak yanıtlanması talebiyle verdiği 7/3186 sayılı Som Önergesi ile ilgili Kurumumuz görüşü 
aşağıda arz olunmuştur. 

1) Kurumumuzda şimdiye kadar dışarıdan personel teminine gidilmemiş olup, Kurum 
dışından personel atanabilmesi için yasa ve yönetmelik değişikliği de yapılmamıştır. 

2-3) Yasa ve Yönetmelikler ile Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Hizmetlerinin Tanımı, 
Bu Hizmetlere, Atanacaklarda Aranacak Özel Nitelikler ve Atama Şartları Yönetmeliğinde, 
verimliliğin artırılması, değişen ve gelişen hizmetlere uyum sağlanması, çalışan personelin 
değerlendirilmesi ve benzeri amaçlarla değişiklik çalışması zaman zaman yapılmaktadır. 

4) Yetkili sendika ile yasa gereği belirli periyotlarda yasal toplantılar yapılmakta, aynca 
yazılı olarak da görüşlerine başvurulmaktadır. 

Arz ederim. 

2a..l... /2004 

Şenol DEMİRÖZ 
Genel Müdür 
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148. - Yozgat Milletvekili Emin KOÇ'un, TRT'deki yönetici ve danışman atamalarına ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın cevabı (7/3187) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Beşir Atalay tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını arz ederim. 

, Emin KOÇ 
Yozgat Milletvekili 

1-TRT Genel Müdürü Şenol Demiröz'ün görevi devraldığı 12 Ocak 2004 
tar ihinden sonra kaç yönetici görevden alınmıştır? 

2- 12 Ocak 2004 tarihinden bugüne kadar yönetici ve danışman olarak kaç 
atama yapılmıştır? 

3-Görevden alınan ve atamaları yapılan kişilerin isimleri, atandıkları görevleri 
ve mezun oldukları okulların isimleri nedir? 

4-Şenol Demiröz'ün görevden aldığı ve yeni atadığı kişiler arasında kaç 
kadın vardır? 

5-Görevden alınan ve ataması yapılan kişiler arasında sendika üyeleri var 
mıdır? Eğer varsa bu kişiler hangi sendikanın üyesidir? 

T.C. 
D E V L E T B A K A N L I Ğ I 

SAYI : B.02.0.005/5J/ / / /S3 

KONU : Soru Önergesi 

jşQ IC}I2004 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın 21.07.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00 

02-6502 sayılı yazısı. 

Yozgat Milletvekili Sayın Emin KOÇ tarafından tevcih edilen 7/3187 sayılı yazılı soru 
önergesi ile ilgili olarak, Bakanlığım ilgili kuruluşu Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel 
Müdürlüğünden alınan 29.07.2004 tarih ve B.02.2.TRT.0.61.00.00/3417 sayılı cevabi yazı 

ekte gönderilmektedir. 
» 

Bilgilerinize arz ederim. 

Beşir ATALAY 
Devlet Bakanı 
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Türkiye Radyo-Tclcvizyon Kurumu 
Genel Müdürlüğü 
Hukuk Müşavirliği 

SAYI : B.02.2.TRT.0.61.00.00/ M^ 2 ^ . ^ - ^ 2 0 0 4 
KONU : 7/3187 sayılı Önerge Cevabı. 

DEVLET BAKANLIĞI'NA 
(Prof. Dr. Beşir ATALAY) 

İLGİ: 22/07/2004 tarih ve B.02.0.005/031/1853 saydı yazınız. 

Yozgat Milletvekili Savın Emin KOÇ'un, Devlet Bakanı Sayın Prof.Dr. Beşir ATALAY tarafından 
yazılı olarak yanıtlanması talebiyle verdiği 7/3187 savılı Soru Önergesi ile ilgili Kurumumuz görüşü 
aşağıda arz olunmuştur. 

1-2) 12 Ocak 2004 tarihinden bugüne kadar, gerek emekli olmak suretiyle ve gerekse 
kendi taleplerine istinaden görevinden ayrılmalar sonucu yönetici konumundaki personelin 
bulundukları kadrolar boşalmış, yerlerine de atamalar yapılmıştır. Bunun dışında çok az sayıdaki 
yönetici personelin hizmet gereği olarak görev yerleri değiştirilmiştir. Bu dönem içinde Genel 
Müdür Müşaviri olarak 3 kişinin ataması gerçekleşmiştir. 

-> 3) Yönetici kadrolarında olup, görevden alınan ve atamaları yapılan kişilerin tamamı 
fakülte ve yüksekokul mezunudur Atandıkları görevler Başkan, Başkan Yardımcısı, Müdür ve 
Müdür Yardımcısı düzeyinde olup, görevden abnanlar ise kariyerleri ile ilgili kadrolara 
atanmışlardır. 

4) Yukarıdaki 1-2'nci maddedeki görev değişiklikleri arasında kadın yöneticiler de 
bulunmaktadır. Buna karşılık Genel Müdür Yardımcılığı dahil bazı yönetici kadrolarına kadm 
yönetici atanmıştır. 

5) Yapılan atamalarda, görevden alman ve göreve atananların hangi sendika üyesi oldukları 
dikkate alınmamaktadır. 

Arz ederim. 

Şenol DEMİROZ 
Genel Müdür 
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Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve 32 milletvekilinin, 22 Temmuz 2004 
tarihinde Pamukova'da meydana gelen ve 38 yurttaşımızm yaşamlarmı yitirmesiyle sonuçlanan kazaya neden olan 

"Hızlandırılmış Tren" olarak adlandırılan uygulamayı mevcut altyapı eksiklikleri tamamlanmadan başlattığı iddiasıyla 
Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım hakkında gensoru açdmasına ilişkin önergesinin açık oylaması sonucu (U/1) 

Kabul : 171 
Red : 319 
Çekimser 1 
Mükerrer 2 
Toplam : 493 

Kabul edilmemiştir. 

İli 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adıyaman 
Adıyaman 
Adıyaman 
Adıyaman 
Adıyaman 
Afyon 
Afyon 
Afyon 
Afyon 
Afyon 
Afyon 
Afyon 
Ağrı 
Ağn 
Ağn 
Ağn 
Ağn 
Amasya 
Amasya 
Amasya 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 

Soyadı 
Aksöz 
Başoğlu 
Çalışkan 
Çelik 
Erbatur 
Garip 
Kirişçi 
Küçükaydın 
Sağ 
Seyhan 
Tekin 
Torun 
Yağcı 
Yergök 
Göksu 
Gürsoy 
Kutlu 
Özyol 
Unsal 
Açba 
Aşkar 
Aydoğan 
Bal andı 
Koca 
Koçak 
Unlütepe 
Aslan 
Kaya 
Özmen 
Özvolcu 
Yıldız 
Albayrak 
Gülle 
Sayar 
Akıncı 
Alptekin 
Araslı 
Atalay 
Ateş 
Babacan 
Bilgehan 
Çanakçı 
Çiçek 
Değerli 

Adı 
Uğur 
Atilla 
Abdullah 
Ömer 
Nevin Gaye 
Recep 
Vahit 
Ali 
Kemal 
Tacidar 
Ayhan Zeynep 
Abdullah 
Ziyaettin 
Mehmet Ziya 
Mahmut 
Şevket 
Fehmi Hüsrev 
Mehmet 
Ahmet Faruk 
Sait 
İbrahim Hakkı 
Halil 
Reyhan 
Ahmet 
Mahmut 
Halil 
Naci 
Cemal 
Mehmet Melik 
Halil 
Mehmet Kerim 
Hamza 
Akif 
Mustafa 
Zekeriya 
İsmail 
Oya 
Beşir 
Yılmaz 
Ali 
Ayşe Gülsün 
A. İsmet 
Cemil 
İsmail 

Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
Ak Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 

Oyu 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Red 
Kabul 
Red 
Red 
Red 
Katılmadı 
Kabul 
Red 
Red 
Red 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Red 
Red 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Red 
Red 
Red 
Red 
Kabul 
Kabul 
Red 
Red 
Red 
Red 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Red 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
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İli 

Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Artvin 
Artvin 
Avdın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Bilecik 
Bilecik 
Bingöl 
Bingöl 
Bingöl 
Bitlis 
Bitlis 

Soyadı 

Denem eç 
Erdem 
Gedikli 
İpek 
Kapusuz 
Karapınar 
Kepenek 
Koca 
Kurtulmuşoğlu 
Meral 
Özcan 
Öztoprak 
Sanay 
Sav 
Tomanbay 
Topaloğlu 
Tuna 
Yarbay 
Yazıcıoğlu 
Akman 
Badazlı 
Baloğlu 
Bavkal 
Çavuşoğlu 
Dülger 
Ekmekçioğlu 
Emek 
Ercenk 
Kamacı 
Kaptan 
Kılıç 
Özcan 
Çorbacıoğlu 
Yıldız 
Acar 
Boztaş 
Çerçioğlu 
Ertürk 
Koç 
Öyüş 
Özakcan 
Semerci 
Avdınlıoğlu 
Çömez 
Deveciler 
Özgün 
Pekel 
Şali 
Sür 
Uğur 
Poyraz 
Tüzün 
Anik 
Berdibek 
Güler 
Aksoy 
Ergezen 

Adı 

Reha 
Eşref 
Bülent 
Haluk 
Salih 
Telat 
Yakup 
Faruk 
Muzaffer R. 
Bayram Ali 
Mehmet Zekai 
Remziye 
Eyyüp 
Önder 
Mehmet 
Nur Doğan 
Mustafa 
Ersönmez 
Mustafa Said 
Osman 
Fikret 
Feridun Fikret 
Deniz 
Mevlüt 
Mehmet 
Hüseyin 
Atilla 
Tuncay 
Nail 
Osman 
Burhan 
Osman 
Yüksel 
Orhan 
Ahmet Rıza 
Mehmet 
Özlem 
Ahmet 
Atilla 
Semiha 
Mehmet Mesut 
Mehmet 
Ali 
Turhan 
Ali Kemal 
İsmail 
Sedat 
Ali Osman 
Orhan 
Ahmet Edip 
Fahrettin 
Yaşar 
Abdurrahman 
Feyzi 
Mahfuz 
Abdurrahim 
Zeki 

Parti 

AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 

Oyu 

Red 
Kabul 
Red 
Red 
Red 
Red 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Red 
Red 
Red 
Kabul 
Kabul 
Red 
Red 
Katılmadı 
Red 
Red 
Red 
Kabul 
Kabul 
Red 
Çekimser 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Red 
Red 
Kabul 
Kabul 
Red 
Red 
Red 
Kabul 
Kabul 
Red 
Red 
Kabul 
Red 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Red 
Red 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Red 
Red 
Red 
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İli 
Bitlis 
Bitlis 
Bolu 
Bolu 
Bolu 
Burdur 
Burdur 
Burdur 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çankırı 
Çarıkın 

1 Çankırı 
| Çorum 
1 Çorum 
Çorum 
Çorum 
Çorum 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 

| Diyarbakır 
1 Diyarbakır 
1 Diyarbakır 
Diyarbakır 
Edirne 
Edirne 
Edirne 

1 Edirne 

Soyadı 
Gaydalı 
Kiler 
Coşkunyürek 
Güner 
Yılmaz 
Alp 
Özçelik 
Özkan 
Alp 
Anbarcıoğlu 
Birine 
Çelik 
Demirel 
Dinçer 
Dündar 
Hıdıroğlu 
Karapasaoglu 
Kızılcıkh 
Küçükaşık 
Orhan 
Ozyurt 
Pakyürek 
Tutan 
Yalçınbayır 
Daniş 
Köşdere 
Küçük 
Özay 
Akbak 
Ericekli 
Özdemir 
Ayvazoğlu 
Kafkas 
Kavuştu 
Külcü 
Yıldırım 
Erdoğan 
Filiz 
Gazalcı 
Kandoğan 
Neşşar 
Oral 
Yüksektepe 
Ak gül 
Arslan 
Aslan 
Değer 
Eker 
Koçyiğit 
Merdanoğlu 
Torun 
Uyanık 
Yazıcıoğlu 
Ayağ 
Budak 
Çakır 
Gencan 

Adı 
Edip Safder 
Vahit 
Yüksel 
Mehmet 
Metin 
Mehmet 
Bayram 
Ramazan Kerim 
Abdulmecit 
Faruk 
Şerif 
Faruk 
Kemal 
Ali 
Mustafa 
Zafer 
Mehmet Akan 
Sedat 
Mehmet 
Şevket 
Mustafa 
Niyazi 
Mehmet Emin 
Ertuğrul 
Mehmet 
İbrahim 
Ahmet 
İsmail 
Tevfik 
İsmail 
Hikmet 
Feridun 
Agah 
Ali Yüksel 
Muzaffer 
Murat 
Mehmet Salih 
Osman Nuri 
Mustafa 
Ümmet 
Mehmet Uğur 
V. Haşim 
Mehmet 
Aziz 
M. İhsan 
Osman 
Mesut 
Mehmet Mehdi 
Muhsin 
Ali İhsan 
Cavit 
Mehmet Fehmi 
İrfan Rıza 
Ali 
Necdet 
Rasim 
Nejat 

Parti 
Bağımsız 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
DYP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 

Oyu | 
Kabul 
Red 
Red 
Red 
Red 
Red 
Red 
Kabul 
Red 
Red 
Red 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Red 
Red 
Red 
Red 
Kabul 
Red 
Kabul 
Red 
Katılmadı 
Katılmadı 
Red 
Red 
Kabul 
Katılmadı 
Red 
Red 
Red 
Kabul 
Red 
Red 
Red 
Red 
Red 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Red 
Red 
Red 
Kabul 
Red 
Kabul 
Red 
Red 
Red 
Red 
Red 
Red 
Kabul 
Kabul 
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İli 
Elazığ 
Elazığ 
Elazığ 
Elazığ 
Elazığ 
Erzincan 
Erzincan 
Erzincan 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Giresun 
Giresun 
Giresun 
Giresun 
Giresun 
Gümüşhane 
Gümüşhane 
Hakkâri 
Hakkâri 
Hakkâri 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
İsparta 
İsparta 
İsparta 
İsparta 
İsparta 
Mersin 

Soyadı 
Ağar 
Çetinkaya 
Demirbağ 
Murat 
Türkoğlu 
Kaban 
Karakaya 
Tınastepe 
Akbulut 
Akdağ 
Daloğlu 
Gülyurt 
Ilıcalı 
Özdoğan 
Özyılmaz 
Arıkan 
Keskin 
Mercan 
Selvi 
Tozçöken 
Yücesan 
Abuşoğlu 
Aktaş 
Ateş 
Durdu 
San 
Şahin 
Tüzmen 
Üzer 
Yılmaz 
Yılmazkaya 
Aydın 
Canikli 
Işık 
Tatlı 
Temür 
Varan 
Yılmaz 
Canan 
Öztunç 
Zeydan 
Amber 
Batu 
Çay 
Durgun 
Eraslan 
Ergin 
Geçen 
Soydan 
Soylu 
Yazar 
Armağan 
Bilgiç 
Coşkuner 
Mumcu 
Özel 
Benli 

Adı 
Mehmet Kemal 
Mehmet Necati 
Zülfü 
Şemsettin 
Abdülbaki 
Talip 
Tevhid 
Erol 
Mustafa Nuri 
Recep 
Mücahit 
Muzaffer 
Mustafa 
ibrahim 
Ömer 
Mehmet Ali 
Fahri 
Hasan Murat 
Cevdet 
Muharrem 
Mehmet Vedat 
Ömer 
Nurettin 
Abdulkadir 
Mahmut 
Mehmet 
Fatma 
Kürşad 
Ahmet 
Mustafa 
Ahmet 
Hasan 
Nurettin 
Mehmet 
Adem 
Ali 
Sabri 
Temel 
Esat 
Fehmi 
Mustafa 
Züheyir 
İnal 
Fuat 
Gökhan 
Mehmet 
Sadullah 
Fuat 
Mehmet 
İsmail 
Abdulaziz 
Mehmet Sait 
Mehmet Emin Murat 
Mevlüt 
Erkan 
Recep 
Saffet 

Parti 
DYP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 

Oyu 

Kabul 
Katılmadı 
Red 
Katılmadı 
Katılmadı 
Red 
Red 
Kabul 
Red 
Red 
Red 
Red 
Red 
Katılmadı 
Red 
Kabul 
Red 
Red 
Kabul 
Red 
Kabul 
Red 
Red 
Kabul 
Katılmadı 
Red 
Red 
Red 
Red 
Katılmadı 
Kabul 
Red 
Red 
Kabul 
Red 
Red 
Katılmadı 
Red 
Kabul 
Red 
Red 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Red 
Red 
Katılmadı 
Red 
Red 
Kabul 
Red 
Red 
Kabul 
Red 
Red 
Red 
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İli 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 

Soyadı 
Bulut 
Çekmez 
Er 
Eyiceoğlu 
Fırat 
Güler 
inan 
Oksal 
Özcan 
Özyürek 
Zengin 
Açıkalın 
Aksu 
Akşit 
Akyüz 
Albayrak 
Altıkulaç 
Anoğlu 
Atalay 
Ataş 
Ateş 
Aydın 
Sarıbekir 
Ayva 
Bağış 
Baş 
Baş 
Başesgioğlu 
Bayraktar 
Beşli 
Büyükkaya 
Coşkun 
Çubukçu 
Denizolgun 
Derviş 
Ekren 
Elekdağ 
Erdem 
Erol 
Gülçiçek 
Gündüz 
Güneş 
Gürel 
Hacaloğlu 
Hacıoğlu 
İbiş 
İncekara 
Kaçır 
Kansu 
Kaptanoğlu 
Karslı 
Keleş 
Ketenci 
Kılıçdaroglu 
Koral 
Kumkumoğlu 
Kuzu 

Adı 
Ersoy 
Vahit 
Ali 
Mustafa 
Dengir Mir Mehmet 
Hüseyin 
Ömer 
Ali 
Hüseyin 
Mustafa 
Şefik 
Mehmet Mustafa 
Abdülkadir 
Güldal 
Halil 
İlhan 
Tayyar 
Ersin 
İsmet 
Mustafa 
Azmi 
Hasan 
Sıdıka 
Lokman 
Egemen 
Mustafa 
Yahya 
Murat 
Nusret 
Hüseyin 
Alaattin 
Ali 
Nimet 
Mehmet Beyazıt 
Kemal 
Nazım 
Şükrü Mustafa 
Ekrem 
Gürsoy 
Ali Rıza 
İrfan 
Hasan Fehmi 
Zeynep Damla 
Algan 
Memduh 
Ali 
Halide 
Ünal 
Hüseyin 
Cengiz 
Muharrem 
Birgen 
Ahmet Güryüz 
Kemal 
Recep 
Ali Kemal 
Burhan 

Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 

Oyu 
Kabul 
Kabul 
Red 
Red 
Red 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Red 
Red 
Kabul 
Red 
Red 
Kabul 
Kabul 
Red 
Red 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Red 
Red 
Red 
Red 
Red 
Red 
Red 
Katılmadı 
Red 
Red 
Kabul 
Red 
Kabul 
Red 
Katılmadı 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Red 
Red 
Red 
Red 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Red 
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İli 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
istanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
izmir 
izmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
izmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
izmir 
İzmir 
İzmir 
izmir 
Kars 
Kars 
Kars 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kayseri 
Kayseri 

Soyadı 
Küçükali 
Livaneli 
Okuducu 
Öymen 
Özal 
Özbek 
Özdemir 
Özpolat 
öztürk 
Sekmen 
Sevigen 
Şahin 
Şahin 
Şimşek 
Şirin 
Tamaylıgil 
Tanla 
Topuz 
Topuz 
Unakıtan 
Uslu 
Yalçıntaş 
Yazıcı 
Yıldırım 
Akalın 
Akçam 
Akdemir 
Anadol 
Arıtman 
Aydın 
Baratalı 
Bodur 
Ensari 
Ersin 
Erten 
Göksel Hotar 
Karademir 
Karaman 
Katmerci 
Kaya 
Miçooğulları 
Oyan 
Öktem 
Tekelioğlu 
Toprak 
Uzunbay 
Ülkü 
Yıldız 
Beyribey 
Karabayır 
Yiğit 
Köylü 
Özkan 
Sıvacıoğlu 
Yıldırım 
Baştürk 
Duru 

Adı 
Göksal 
Ömer Zülfü 
Güldal 
Onur 
İbrahim Reyhan 
Ahmet Sırrı 
İnci Gülser 
Mehmet Ali 
Yaşar Nuri 
Mehmet 
Mehmet 
İdris Naim 
Mehmet Ali 
Berhan 
Emin 
Bihlun 
Bülent Hasan 
Ali 
Gül seren 
Kemal 
Zeynep Karahan 
Nevzat 
Hayati 
Binali 
Hakkı 
Zekeriya 
Vezir 
K. Kemal 
Canan 
Mehmet 
Bülent 
Ali Rıza 
Tevfık 
Ahmet 
Abdürrezzak 
Nükhet 
Erdal 
Fazıl 
İsmail 
Yılmaz 
Türkan 
Oğuz 
Enver 
Mehmet Sayım 
Muharrem 
Sedat 
Hakkı 
Serpil 
Yusuf Selahattin 
Zeki 
Selami 
Hakkı 
Sinan 
Musa 
Mehmet 
Adem 
Mustafa 

Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
Bağımsız 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
Bağımsız 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 

Oyu 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Red 
Kabul 
Katılmadı 
Red 
Kabul 
Red 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Red 
Red 
Red 
Red 
Red 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Red 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Red 
Red 
Kabul 
Red 
Red 
Red 
Kabul 
Red 
Katılmadı 
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İli 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kırklareli 
Kırklareli 
Kırklareli 
Kırşehir 
Kırşehir 
Kırşehir 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 

Soyadı 
Elitaş 
Eskiyapan 
Gül 
Özcan 
Yakut 
Yıldız 
Altınorak 
Kesimoğlu 
Sarıçam 
Arslan 
Bayındır 
Turan 
Ayar 
Baştopçu 
Çetin 
Doğan 
Ergün 
Gönül 
Gün 
Pepe 
Sirmen 
Angı 
Büyükakkaşlar 
Büyükcengiz 
Candan 
Çetin 
Çetinkaya 
Erdem 
Güçlü 
Işık 
Kart 
Kılıç 
Öksüz 
Özkul 
Tüfekçi 
Ünaldı 
Ürün 
Ak soy 
Cantimur 
Güven 
Kınay 
Ordu 
Yılmaz 
Akdoğan 
Aslanoğlu 
Başkurt 
Erkal 
Kılıç 
Ölmeztoprak 
Sanbaş 
Arınç 
Bilen 
Çerçi 
Çilingir 
Ören 
Özkan 
Tanrı verdi 

Adı 
Mustafa 
Muharrem 
Abdullah 
Niyazi 
Sadık 
Taner 
Yavuz 
Mehmet 
Ahmet Gökhan 
Mi kail 
Hüseyin 
Hacı 
Eyüp 
Muzaffer 
izzet 
Nevzat 
Nihat 
Mehmet Vecdi 
Salih 
Osman 
Mehmet Sefa 
Hasan 
Ahmet 
Nezir 
Muharrem 
Remzi 
Abdullah 
Orhan 
Sami 
Ahmet 
Atilla 
Mehmet 
Özkan 
Kerim 
Harun 
Mustafa 
Halil 
Soner 
Abdullah Erdem 
Alaettin 
Hasan Fehmi 
Hüsnü 
Halil İbrahim 
Miraç 
Ferit Mevlüt 
Ali Osman 
Ahmet Münir 
Muharrem 
Fuat 
Süleyman 
Bülent 
ismail 
Mehmet 
Nuri 
Hasan 
Ufuk 
Hüseyin 

Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 

Oyu 
Red 
Kabul 
Red 
Red 
Katılmadı 
Red 
Kabul 
Kabul 
Red 
Red 
Kabul 
Red 
Red 
Red 
Kabul 
Red 
Katılmadı 
Red 
Kabul 
Red 
Kabul 
Red 
Red 
Kabul 
Red 
Red 
Red 
Red (Mük.) 
Red 
Red 
Kabul 
Red 
Red 
Red 
Red 
Katılmadı 
Red 
Red 
Red 
Red 
Red 
Red 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Red 
Katılmadı 
Katılmadı 
Red 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
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ili 

Manisa 
Manisa 
Manisa 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Marc in 
Marc in 
Mardin 
Marc in 
Marc in 
Marc in 
Muğ a 
Muğla 
Muğ a 
Muğla 
Muğla 
Muğ a 
Muş 
Muş 
Muş 
Muş 
Nevşehir 
Nevşehir 
Nevşehir 
Niğde 
Niğde 
Niğde 
Ordu 
Ordu 

İ0rdu 
İ0 rdu 
I Ordu 
Ordu 
Ordu 
Rize 

1 Rize 
1 Rize 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 

| Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 

Soyadı 

Taşçı 
Turgut 
Yetenç 
Arıkan 
Bulut 
Doğan 
Mahçiçek 
Pakdil 
Parlakyiğit 
Sezai 
Yılmazcan 
Bölünmez 
Dağ 
Doğan 
Duyan 
Eri 
Hamidi 
Arslan 
Ergin 
Özycr 
Terzibaşıoğlu 
Ustun 
Yaka 
Ertuğrul 
Karayağız 
Yıldız 
Yılmaz 
Elkatmış 
Köybaşı 
S ey fi 
Çetin 
Eraslan 
Özegen 
Fatsa 
Güler 
Tandoğdu 
Taşçı 
Türkmen 
Uysal 
Yılmaz 
Çakır 
Kart 
Sütlüoğlu 
Cebeci 
Çelik 
Dışlı 
Gündüz 
Üstün 
Yıldırım 
Çakır 
Demir 
Demir 
Kılıç 
Koç 
Kurt 
Önder 
Uzunkaya 

Adı J 
Hakan 
Süleyman 
Mustafa Erdoğan 
Fatih 
Mehmet Ali 
Avni 
Hanefi 
Nevzat 
Mehmet 
Ali 
Mehmet 
Süleyman 
Selahattin 
Muharrem 
Mahmut 
Nihat 
Mehmet Beşir 
Ali 
Gürol 
Hasan 
Orhan Seyfı 
Fahrettin 
Ali Cumhur 
Mehmet Şerif 
Seracettin 
Sabahattin 
Medeni 
Mehmet 
Rıtvan 
Osman 
Mahmut Uğur 
Orhan 
Erdoğan 
Eyüp 
Mehmet Hilmi 
İdris Sami 
Hamit 
Kazım 
Cemal 
Enver 
İlyas 
Abdülkadir 
İmdat 
Erol Aslan 
Hasan Ali 
Şaban 
Sülevman 
Ayhan Sefer 
Recep 
Mustafa 
Cemal Yılmaz 
Mustafa 
Suat 
Haluk 
Mehmet 
İlyas Sezai 
Musa 

Parti 

AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
Bağımsız 
AK Parti 
Bağımsız 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 

Oyu 1 

Red 
Red 
Kabul 
Red 
Red 
Red 
Red 
Red 
Kabul 
Red 
Red 
Red 
Katılmadı | 
Red 
Kabul | 
Red 
Red 
Kabul 
Kabul 
Red 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Red 
Red 
Katılmadı 
Red 
Red 
Red 
Kabul 
Katılmadı | 
Red 
Red 
Katılmadı 
Red 
Kabul 
Red 
Red 
Red 
Red 
Red 
Katılmadı 
Red 
Red 
Red 
Red 
Red 
Red 
Red 
Red 
Red 
Kabul 
Red 
Kabul 
Red 
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İli 
Samsun 
Sinop 
Sinop 
Sinop 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Tunceli 
Tunceli 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Uşak 
Uşak 
Uşak 
Van 
Van 
Van 
Van 
Van 
Van 
Van 
Yozgat 
Yozgat 
Yozgat 
Yozgat 

Soyadı 
Yeni 
Altay 
Can 
Oztürk 
Kılıç 
Kulaksız 
Sözen 
Şener 
Taş 
Uzun 
Akbulut 
Kambur 
Kaplan 
Saygun 
Tütüncü 
Aslan 
Ayalan 
Çakmak 
Dağcıoğlu 
Diren 
Şahin 
Tosun 
Arz 
Aykan 
Cumur 
Hamzaçebi 
Dumanoğlu 
Erdöl 
Göktaş 
Ozak 
Güyüldar 
Yeri ikaya 
Akman 
Bayrak 
Cevheri 
tzol 
Kaplan 
M araş 
Melik 
Ozlek 
Tüvsüz 
Yetkin 
Yıldız 
Coşkunoğlu 
Çağlayan 
Tunç 
Arvas 
Biner 
Çelik 
Haydaroğlu 
Karabıyık 
Kartal 
Kaya 
Arslan 
Bozdağ 
Çiçek 
Erdemir 

Adı 
Ahmet 
Engin 
Cahit 
Mustafa 
Osman 
Ömer 
Nurettin 
Abdullatif 
Orhan 
Selami 
Tevfık Ziyaeddin 
Ahmet 
Erdoğan 
Mehmet Nuri 
Enis 
Zeyid 
Şükrü 
İbrahim 
Mehmet Ergim 
Orhan Ziya 
Feramus 
Resul 
Şevket 
Asım 
Mustafa 
Mehmet Akif 
Ali Aydın 
Cevdet 
Kemalettin 
Faruk Nafiz 
Hasan 
V. Sinan 
Yahya 
Mehmet Faruk 
Sabahattin 
Zülfikar 
Mahmut 
Mehmet Atilla 
Mehmet Vedat 
Mehmet 
Turan 
Abdurrahman Müfit 
Mahmut 
Osman 
Ahmet 
Alim 
Maliki Ejder 
Hacı 
Hüsevin 
Yekta 
Cüneyt 
Mehmet 
Halil 
İlyas 
Bekir 
Mehmet 
Mehmet 

Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 

Oyu 
Red 
Kabul 
Red 
Red 
Red 
Red 
Kabul 
Red 
Red 
Red 
Red 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Red 
Red 
Red 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Katılmadı 
Red 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Red 
Red 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Red 
Red 
Red 
Red 
Red 
Kabul 
Red 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Red 
Red 
Red 
Red 
Red 
Red 
Red 
Kabul 
Red 
Red 
Red 
Red 
Katılmadı 
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İli 

Yozgat 
Yozgat 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 
Aksaray 
Aksaray 
Aksaray 
Aksaray 
Bayburt 
Bayburt 
Karaman 
Karaman 
Karaman 
Kırıkkale 
Kırıkkale 
Kırıkkale 
Kırıkkale 

Batman 
Batman 
Batman 
Şırnak 
Sımak 
Sımak 
Bartın 
Bartın 
Ardahan 
Ardahan 
İğdır 
İğdır 
Yalova 
Yalova 
Karabük 
Karabük 
Karabük 
Kilis 
Kilis 
Osmaniye 
Osmaniye 
Osmaniye 

(Osmaniye 
Düzce 

[ Düzce 
Düzce 
Siirt 
Siirt 
Siirt 

Soyadı 

Koç 
Oztürk 
Akın 
Erdoğan 
Saraç 
Toptan 
Türkmen 
Açıkgöz 
Alaboyun 
Toprak 
Yaşar 
Battal 
Güney 
Akgün 
Çavuşoğlu 
Ünlü 
Can 
Erdem 
Tiryaki 
Yılmazer 

inal 
Nasıroğlu 
Suçin 
Birlik 
Şeyda 
Tatar 
Kabarık 
Kulak 
Altun 
Öğüt 
Akdemir 
Artantaş 
İnce 
Önder 
Bilir 
Ceylan 
Öğüten 
Kara 
Kaya 
Kastal 
Sarı 
Uzdil 
Ünal 
Çakır 
Kaşıkoğlu 
Yakış 
Erdoğan 
Ergenç 
Gülyeşil 

Adı 

Emin 
Mehmet Yaşar 
Harun 
Fazlı 
Nadir 
Koksal 
Polat 
Ruhi 
Ali Rıza 
Ramazan 
Ahmet 
Fetani 
Ülkü Gökalp 
Mevlüt 
Yüksel 
Fikret 
Ramazan 
Vahit 
Halil 
Murat 
Afif 
Ahmet 
M. Nezir 
Mehmet Ali 
İbrahim Hakkı 
Abdullah Veli 
Mehmet 
Hacı İbrahim 
Mehmet Asım 
Kenan 
Ensar 
Dursun 
Yücel 
Muharrem 
Şükrü 
Hasan 
Mehmet 
Ali 
Hasan 
Veli 
Durdu Mehmet 
Mehmet 
Necati 
Şükrü 
Fahri 
Metin 
Yaşar 
Recep Tayyip 
Öner 
Öner 

Parti 

CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
Bağımsız 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
Bağımsız 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
DYP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 

Oyu | 

Kabul 
Red 
Kabul 
Red 
Kabul | 
Katılmadı 1 
Red 
Red 
Red 
Red 
Red 
Katılmadı 1 
Kabul 
Red 
Red 
Kabul 
Red 
Katılmadı 
Kabul 
Red 
Red 
Red 
Red 
Red 
Red 
Red 
Kabul 
Red 
Red 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red (Mük.) 
Red 
Red 
Red 
Katılmadı 
Red 
Red 
Red 
Kabul 
Red 
Red 
Red 
Red 
Red 
Red 
Red 
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TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ 
• • 

GÜNDEMİ 
118 İNCİ BİRLEŞİM (Olağanüstü) 

4 AĞUSTOS 2004 ÇARŞAMBA 

Saat: 15.00 

KISIMLAR 

an 
^ İ ı İ İ l ^ 

7 

8 
SÖZLÜ SORULAR 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 





TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
118 İNCİ BİRLEŞİM (Olağanüstü) 4 AĞUSTOS 2004 ÇARŞAMBA Saat: 15.00 

1 - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. - Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile 127 Milletvekilinin; 
Anayasanın 93 üncü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 7 nci maddeleri uyarınca, Ulaştırma Bakanı 
Binali Yıldırım hakkında verilen (11/1) Esas Numaralı Gensoru Önergesini görüşmek üzere olağanüstü toplan
tı çağrı önergesi (4/213) 

2 _ ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

* 

3 - SEÇİM 

- * -

4 - OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 - MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

%* 

6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

*cp 

7 - SÖZLÜ SORULAR 

* 

8 - KANUN TASARI YtC TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 




